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การบริหารงานภาครฐัในโลกปัจจุบนั 

การคิดเชิงวิเคราะห ์และ สังเคราะห ์ใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะภายใตก้าร

บริหารเชิงยุทธศาสตร์

การสมัมนากลุม่
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กระบวนทศัน์ของการบริหารงานภาครัฐ 

กระบวนทัศน์
การปฏิรูปฯ 
(NPS&NPG)

กระบวนทัศน์
การปฏิรูปฯ 

(NPM)

กระบวนทัศน์
ดั้งเดิม

4

พัฒนาการของกระบวนทศัน์การบริหารงานภาครัฐ
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พัฒนาการของกระบวนทศัน์การบริหารงานภาครัฐ

กระบวนทัศน์การบริหารภาครัฐแบบดั้งเดิม (Old Public Administration) 
มีรากฐานจากทฤษฎีทางการเมืองและสังคมมองข้าราชการว่าเป็น “คนท่ีท าหน้าท่ีบริหาร” 

(Administrative man) 
ผลประโยชน์สาธารณะถูกก าหนดโดยฝ่ายการเมืองและอยู่ในรูปของกฎหมาย 
ประชาชนถูกมองว่าเป็นผู้มาขอรับบริการและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
บทบาทของข้าราชการคือปฏิบัติตามนโยบายท่ีถูกก าหนดโดยฝ่ายการเมือง เพราะข้าราชการ

เปรียบเสมือนฝีพายท่ีต้องพายตามค าสั่ง (Rowing)  
การบริหารงานเป็นไปตามโครงสร้างของหน่วยงานท่ีมีอยู่ 
ข้าราชการต้องรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นและต่อฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการมีดุลยพินิจท่ีค่อนข้างจ ากัด 
โครงสร้างองค์การมีการจัดแบ่งอ านาจหน้าท่ีชัดเจนและมีสายการบังคับบัญชาท่ีลดหลั่นกันจาก

สูงลงมาต่ า 
เน้นการควบคุมตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การจูงใจข้าราชการอยู่ท่ีค่าตอบแทนและสวัสดิการ

และความมั่นคงในการท างาน
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พัฒนาการของกระบวนทศัน์การบริหารงานภาครัฐ

กระบวนทัศน์การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management-NPM)
แนวคิดการปฏิรูประบบราชการของ Osborne and Gaebler (1993) ฐานคติที่ส าคัญ คือ การ

หยิบยืมแนวคิด หลักการ และเทคนิคการบริหารธุรกิจมาใช้ในการปฏิรูปการบริหารจัดการหน่วยงาน
ภาครัฐ 

หลักคิดในการปฏิรูประบบราชการโดยอาศัยฐานคติการบริหารธุรกิจเอกชน ดังนี้ 
(1) รัฐบาล/หน่วยงานทางปกครองท าหน้าที่ก ากับทิศทางมากกว่าการลงมือท างานเอง 

(catalytic government, steering rather than rowing) 
(2) การบริหารงานภาครัฐจะต้องเน้นการส่งเสริมการท าให้เกิดความเป็นเจ้าของของชุมชนใน

การปกครองโดยการให้อ านาจกับประชาชนมากกว่าการให้หน่วยงานภาครัฐท าหน้าที่จัดบริการ
สาธารณะแต่เพียงฝ่ายเดียว (a community-owned government, empowering rather 
than serving) 

(3)ระบบราชการต้องแข่งขันในการให้บริการสาธารณะ (competitive government, 
injecting competition into service delivery) 

(4) ระบบราชการต้องขับเคลื่อนด้วยภารกิจมากกว่าการขับเคลื่อนด้วยกฎเกณฑ์/กฎระเบียบ 
(mission – driven government, transforming rule-driven organization)
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พัฒนาการของกระบวนทศัน์การบริหารงานภาครัฐ

กระบวนทัศน์การบริการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Service)
แนวคิดของ Denhardt and Denhardt (2011) สรุปสาระส าคัญของแนวทางการบริหารแบบ 

NPS
การให้อ านาจและความส าคัญกับพลเมือง มากกว่าการให้อ านาจและความส าคัญกับลูกค้า
การเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการบริหารรัฐกิจตามครรลองประชาธิปไตย
มากกว่าการสนองความต้องการของลูกค้าตามกลไกตลาด 
การยึดมั่นในมาตรฐานวิชาชีพของเจ้าพนักงานของรัฐท่ีมุ่งรับใช้พลเมืองเพื่อประโยชน์
สาธารณะ มากกว่าทักษะการประกอบการและการจัดการ
การให้ความส าคัญกับคุณค่าของคนท้ังภายในและภายนอกองค์การ มากกว่าการมุ่งผลิตภาพ
เชิงเศรษฐศาสตร์ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ต่อสังคมในวงกว้างและในหลากหลายแง่มุม มากกว่าการ
ตรวจสอบตามกลไกตลาดและหลักการทางเศรษฐศาสตร์
การบริหารรัฐกิจบนพื้นฐานของประชาธิปไตย มากกว่าหลักการจัดการและหลักทาง
เศรษฐศาสตร์
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พัฒนาการของกระบวนทศัน์การบริหารงานภาครัฐ

กระบวนทัศน์การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน = ผสมผสาน
การบริหารจัดการ อาศัยรากฐานกระบวนทัศน์การบริหารจัดการแบบดั้งเดิม 
ปฏิรูปการบริหารจัดการให้ยืดหยุ่นคล่องตัวด้วยเทคนิคการจัดการแบบเอกชน 
และ ปฏิรูปบทบาทของรัฐที่ส่งเสริมกลไกภาคพลเมือง ประชาสังคม และ 
ท้องถิ่น 

องค์การภาครัฐ และ ทุนมนุษย์ในองค์การภาครัฐ = องค์การ และ ทุนมนุษย์
ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ

การพัฒนาประเทศ 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาพลังอ านาจทางวัตถุ (hard power) และ การพัฒนาพลัง

อ านาจที่ไม่ใช่วัตถุ (soft power) เช่น การยกระดับองค์ความรู้ ทุนมนุษย์
ของประเทศ



การเรียนรู้ในแนวคิดไซเบอร์เนติกส์แบบดั้งเดิม อยู่บนพ้ืนฐานของการเรียนรู้
ที่เรียกว่าการเรียนรู้แบบวงจรเดียว (single-loop learning) อันเป็นการ
เรียนรู้ที่จะค้นหาหรือแก้ไขข้อผิดพลาดได้ แต่ไม่อาจที่จะค้นหาสภาวะอัน
เหมาะสมได้ เช่น เครื่องปรับอากาศสามารถที่จะท างานให้สามารถรักษา
อุณหภูมิห้องให้คงที่ตามที่ตั้งไว้ได้ แต่ไม่อาจที่จะค้นหาได้เองว่าอุณหภูมิ
เท่าใดที่จะเหมาะสม 
องค์กรท่ียึดติดความคิด และ ความรู้ แบบเดิม แบบวงจรเดียวจึงเป็นองค์กร
ที่พัฒนาได้ล่าช้า และ ไม่สามารถแข่งขันได้ในโลกปัจจุบัน

9

องค์การแห่งการเรียนรู้พัฒนาแบบไม่หยุดยัง้



แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้นั้นมีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดและ
วิธีการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ อาทิ คริส อาจีริส (Chris Argyris) และ 
โดนัลด์ ชอน (Donald Schon) ปีเตอร์ เซนเก (Peter Senge) เป็นต้น
แนวคิดองค์การที่เรียนรู้ได้ ของ คริส อาจีริส และ โดนัลด์ ชอน ได้มุ่งอธิบาย 
วิธีการเรียนรู้แบบสองวงจร (double-loop learning) ที่เป็นการเรียนรู้ที่
สามารถค้นหาสภาวะอันเหมาะสมได้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ในแบบองค์การ
การเรียนรู้จึงมิใช่การเรียนรู้ที่ติดยึดกับการเรียนรู้แบบวงจรเดียวแต่เป็นการ
เรียนรู้แบบสองวงจร กล่าวคือ 
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องค์การแห่งการเรียนรู้พัฒนาแบบไม่หยุดยัง้



การเรียนรู้แบบวงจรเดียว การเรียนรู้แบบสองวงจร
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ขัน้ที่1

ขัน้ที่2ขัน้ที่3 ขัน้ที่2

ขัน้ที่1

ขัน้ที่2

ขัน้ที่2ก

องค์การแห่งการเรียนรู้พัฒนาแบบไม่หยุดยัง้
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ขั้นที่ 1 คือ กระบวนการในการรับรู้  ตรวจสอบ สังเกตสภาพแวดล้อม
ขั้นท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบข้อมูลข่าวสารท่ีได้จากขั้นท่ี 1 กับบรรทัดฐานในการ

ท างาน
ขั้นท่ี 2ก คือ กระบวนการในการตั้งค าถามว่าบรรทัดฐานการท างานเหมาะสม

หรือไม่
ขั้นที่ 3 คือ กระบวนการในการริเริ่มการท างานท่ีเหมาะสม

การเรียนรู้แบบวงจรเดียว เป็นกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นท่ี 1 ถึงขั้นท่ี 3 โดยมิได้มีการ
ทบทวนถึงความเหมาะสมของบรรทัดฐานการท างาน วิธีการ นโยบาย หรือ แผนการท างาน 
ในขณะที่การเรียนรู้แบบสองวงจร เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีการทบทวนบรรทัดฐาน 
วิธีการ นโยบาย  แผนการท างานอย่างต่อเนื่อง หรือ แม้กระทั่งการน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ค่านิยมของการท างาน การเรียนรู้แบบสองวงจรจึงเป็นการเรียนรู้ที่ไม่ยึดติดอยู่กับฐานราก
เดิม แต่พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเสมอ 

องค์การแห่งการเรียนรู้พัฒนาแบบไม่หยุดยัง้
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องค์การในปัจจุบัน (รัฐ และ เอกชน ) ที่จะแข่งขันได้    = เรียนรู้พัฒนา
สร้างสรรค์อย่างไม่หยุดยั้ง  = ทุนมนุษย์ในองค์การที่จะต้องมีศักยภาพในการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง

องค์การแห่งการเรียนรู้พัฒนาแบบไม่หยุดยัง้

คลื่นลกูท่ี 1

สงัคม
เกษตรกรรม

คลื่นลกูท่ี 2

สงัคม
อตุสาหกรรม

คลื่นลกูท่ี 3

สงัคมแห่งข้อมลู
ขา่วสาร

คลื่นลกูท่ี 4

สงัคมแห่งความรู้ 
นวตักรรม



การคิดวิเคราะห์ และ สังเคราะห์ ในกระบวนการนโยบายภายใต้การบริหาร
เชิงยุทธศาสตร์ 



15

กระบวนการนโยบายสาธารณะมีล าดับขั้นตอนต่างๆและในแต่ละขั้นตอนก็จะมี
ลักษณะเฉพาะและมีบุคคลหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยสามารถแบ่งกระบวนการ
นโยบายสาธารณะออกเป็น 5 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ 

ขั้นการก่อตัวของนโยบายสาธารณะ (public policy formation) 
ขั้นการก าหนดนโยบายสาธารณะ (public policy decision-making) 
ขั้นการน าเอานโยบายสาธารณะไปปฏบิัติ (public policy implementation) 
ขั้นการประเมินผลนโยบายสาธารณะ (public policy evaluation) 
ขั้นการต่อเนื่อง (public policy maintenance) ขั้นการทดแทน หรือ การยุติ

นโยบายสาธารณะ (public policy succession or termination)
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การก่อตวัของวาระ
นโยบาย

การก าหนด
นโยบาย

การน านโยบายไป
ปฏิบติั

การประเมินผล
นโยบาย

การต่อเน่ืองของ
นโยบาย

การบริหารจดัการ
เชิงยทุธศาสตร์
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ภาพ แนวคิดเชิงระบบ

สภาพแวดล้อม
(environment
ระบบการเมือง/องค์การ 

Political/Organization 
system)

ปัจจัยน าเข้า
(input)

ผลผลิต
(outputs)

การป้อนกลับ
feedback

ข้อเรียกร้อง
(demands)

การสนับสนุน
(supports)

การตัดสินใจ
(decisions)

นโยบาย
(policies)

❑ การแปลงปัจจัยน าเข้าต้องผ่านการคิด วิเคราะห์ / สังเคราะห์ตัดสินใจ ใน
กระบวนการระบบนโยบายสาธารณะทั้งระบบภายใต้การบริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์ จนกลายเป็นนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรม โครงการ
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การคิดเชิงวิเคราะห์ และ เชิงสังเคราะห์ 

การคิด (thinking) หมายถึ ง 
ก า ร ท า ใ ห้ ป ร าก ฏ เ ป็ น รู ป ห รื อ
ประกอบให้เป็นรูปหรือเป็นเรื่องขึ้น
ใ น ใ จ  ใ ค ร่ ค ร ว ญ  ไ ต ร่ ต ร อ ง 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ.2558) 
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การคิดเชิงวิเคราะห์ และ เชิงสังเคราะห์ 

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  ( analysis) 
หมายถึง การแยกออกเป็นส่วน ๆ 
เพ่ือศึกษาให้ถ่องแท้ ซึ่งอาจเป็นการ
แยกแยะทางความคิด หรือ การ
แยกแยะสิ่งที่เป็นวัตถุ เพ่ือให้เข้าใจถึง 
องค์ประกอบ และ ความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งทีวิเคราะห์ 
เช่น วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ
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การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical 
Thinking) การไตร่ตรอง จ าแนก
แ ย ก แ ย ะ  ใ ห้ เ ห็ น แ ล ะ เ ข้ า ใ จ ถึ ง
องค์ประกอบต่างๆ ของ ข้อมูล หรือ 
วัตถุสิ่งของต่างๆ ในหลากหลายแง่มุม/
มิติ/องค์ประกอบย่อยต่างๆ  และการ
ท าความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆเหล่านั้น ในเชิงเหตุ
และผลได้อย่างเป็นระบบ 

การคิดเชิงวิเคราะห์ และ เชิงสังเคราะห์ 

Q :  อะไร ท าไม อย่างไร
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การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 
ขั้นตอนการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา

1. ระบุประเด็น ข้อมูล ที่ต้องการวิเคราะห์ให้
ชัดเจน (Define the problem)

2.รวบรวม และ แปลผลข้อมูล  เพื่ อการ
วิเคราะห์ (Gather and interpret information)

3.พั ฒ น า วิ ธี ก า ร ที่ เ ห ม า ะ ส ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ 
(Develop possible solution)

4. น าแนวทางการแก้ปัญหาไปทดสอบ (Test 
possible solutions)

5.เลือกแนวทางที่ดีที่สุดไปด าเนินการใช้ 
(Select and implement a solution)

การคิดเชิงวิเคราะห์ และ เชิงสังเคราะห์ 
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การคิดเชิงวิเคราะห์ 
การคิดเชิงวิเคราะห์เชิงพุทธตามหลัก

อริยสัจ 4
ทุกข์ สภาพท่ีทนได้ยาก ภาวะท่ีทนอยู่

ในสภาพเดิมไม่ได้ สภาพที่บีบคั้น = ปัญหาที่
ต้องการแก้ไข

สมุทัย สาเหตุที่ท าให้เกิดทุกข์ = สาเหตุที่
ท าให้เกิดปัญหา

นิโรธ ความดับทุกข์ = เป้าหมายที่ก าหนด
ไว้

มรรค แนวปฏิบัติที่น าไปสู่หรือน าไปถึง
ความดับทุกข์ = แนวทางในการแก้ไขปัญหา

การคิดเชิงวิเคราะห์ และ เชิงสังเคราะห์ 
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การคิดเชิงวิเคราะห์ และ เชิงสังเคราะห์ 

ก า ร คิ ด เ ชิ ง สั ง เ ค ร า ะ ห์ 
(synthesis thinking)  หมายถึ ง 
กระบวนการทางความคิดในการ
การประมวลปัจจัยต่างๆ ซึ่งอาจเป็น
ความคิด วัตถุสิ่งของ น ามารวมกัน
ผสานกัน ก่อร่างสร้างเป็นความคิด 
หรือวัตถุสิ่งของ อันเป็นสิ่งใหม่ อาทิ 
ความรู้ใหม่ เครื่องมือ วัตถุสิ่งของ 
กระบวนการท างานใหม่ เป็นต้น
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การคิดเชิงสังเคราะห์
ประเภทการคิดสังเคราะห์ การคิดสังเคราะห์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ

การคิดสังเคราะห์เพ่ือสร้างสิ่งใหม่ เช่น ประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามต้องการ

การคิดสังเคราะห์เพ่ือสร้างแนวคิดใหม่ เป็นการพัฒนาและคิดค้น
แนวคิดใหม่ ตามท่ีตั้งเป้าหมาย หรือ วัตถุประสงค์ไว้

การคิดเชิงวิเคราะห์ และ เชิงสังเคราะห์ 
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การคิดเชิงสังเคราะห์
ความส าคัญของการคิดสังเคราะห์
ข้อมูลที่สังเคราะห์จะเป็นประโยชน์ในการคิดต่อยอดความรู้ ช่วยหาทาง

ออกของปัญหาโดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ 
ช่วยให้มีความเข้าใจที่คมชัดและครบถ้วนเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ทั้งจาก

ภายในและจากแหล่งต่าง ๆ ภายนอกน ามาสังเคราะห์เข้าด้วยกันเพ่ือได้
แนวทางแก้ปัญหาที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน สามารถน ามาใช้ได้จริง และ
ประสบความส าเร็จ

ช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่

การคิดเชิงวิเคราะห์ และ เชิงสังเคราะห์ 
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การคิดเชิงสังเคราะห์
ขั้นตอนการคิดสังเคราะห์

ก าหนดวัตถุประสงค์ของสิ่งใหม่ที่ต้องการสร้างหรือสังเคราะห์ขึ้น
ศึกษาส่วนประกอบหรือวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เลือกและน าข้อมูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มาจัดท ากรอบแนวคิด

ส าหรับสร้างสิ่งใหม่
สร้างสิ่งใหม่ตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่ก าหนดโดยการ

ผสมผสานส่วนประกอบ/ข้อมูลที่ เลือกรวมทั้งข้อมูลอ่ืน ๆ ตามความ
เหมาะสมและความจ าเป็น

ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ปรับปรุงแก้ไข และน าไปใช้ประโยชน์

การคิดเชิงวิเคราะห์ และ เชิงสังเคราะห์ 
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การคิดเชิงวิเคราะห์ และ เชิงสังเคราะห์ 

การคิดเชิงสังเคราะห์ (synthesis
thinking)

อะไร คือ สิ่งใหม่ที่เราต้องการ 
ท าไมเราจึงต้องการสิ่งนั้นไปเพ่ืออะไร 
จะท าให้เกิดสิ่งนั้นได้อย่างไร 

Q :

ปัญหา
สาเหตุของ

ปัญหา
เป้าหมาย

แนวทางในการแก้ไข
ปัญหา/บรรลุเป้าหมาย 

เดิม

ใหม่

เดิม

ใหม่ ใหม่ ใหม่

เดิมเดิม
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การคิดเชิงสังเคราะห์ 
การคิดเชิงสังเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์ 

ภายใต้บริบทโลกปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสาร การก้าว
กระโดดทางวิทยาศาสตร์ และ นวัตกรรม ท าให้สภาวะการแข่งขันของ
องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทวีความรุนแรงมากข้ึน 

นวัตกรรม คือ หัวใจในการเสริมสร้างขึดความสามารถในการแข่งขัน 
ความคิดริเริ่ม (Initiative Thinking) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative 

Thinking) และ ความคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking or Think out of 
the box) คือ หัวใจในการน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม 

การคิดเชิงวิเคราะห์ และ เชิงสังเคราะห์ 
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การคิดเชิงสังเคราะห์ 
การคิดเชิงสังเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์  ความคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ 

และ ความคิดนอกกรอบ ต้องอาศัยการคิดแบบสองวงจร (double-loop 
thinking)

การคิดเชิงวิเคราะห์ และ เชิงสังเคราะห์ 

ขั้ น ที่  1 ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ น ก า ร รั บ รู้  
ตรวจสอบ สังเกตสภาพแวดล้อม

ขั้นท่ี 2 การเปรียบเทียบข้อมูลข่าวสารที่ได้
จากขั้นที่ 1 กับบรรทัดฐานในการท างานเดิม

ขั้นที่ 2ก คือ กระบวนการในการตั้งค าถาม
ว่าบรรทัดฐานการท างานยังเหมาะสมอยู่
หรือไม่

ขั้นที่ 3   คือ กระบวนการในการริเริ่มการ
ท างานท่ีเหมาะสมในการสร้างสรรค์
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การคิดเชิงสังเคราะห์
การสร้างสรรค์นวัตกรรม จ าเป็นต้องปรับกระบวนทัศน์

ความคิดในการคิดเชิงวิพากษ์
การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) การพิจารณา

ตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยโต้แย้งและ ท้าทายสมมติฐานที่
น ามากล่าวอ้างว่า อาจมีข้อผิดพลาดและไม่ เป็นจริง ความ
ตั้งใจที่จะพิจารณาตัดสินเรืองใดเรื่องหนึ่ง โดยการไม่ เห็น
คล้อยตามข้อเสนอ แต่ตังค าถามท้าทาย หรือโต้แย้งสมมติฐาน
ที่ อยู่เบื้องหลัง และพยายามเปิดแนวทางความคิดออกสู่ทาง
ต่าง ๆ ที่ แตกต่างจากข้อเสนอนั้น เพื่อให้สามารถได้ค าตอบที่
สมเหตุสมผลมากที่สุด (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ)์ 

การคิดเชิงวิเคราะห์ และ เชิงสังเคราะห์ 
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การคิดเชิงสังเคราะห์
การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 
การคิดเชิงวิภาษวิธี (Dialectic Thinking) ปรัชญาจิตนิยม ของเฮเกล 

ได้เสนอกฎธรรมชาติของการเกิดความคิดท่ีจะกลายเป็นความรู้ท่ีเรียกว่า 
“ไดอะเล็กติก” ซึ่งประกอบด้วย 

เธสีส (thesis) ความคิด ความรู้ ชุดเดิม หรือ  ดั้งเดิม  
แอนต้ีเธสีส (antithesis) ความคิด ความรู้ ท่ีตรงกันข้าม หรือ 

แตกต่าง จากความคิด ความรู้ ชุดเดิม 
ซีนเธสีส (synthesis) ความคิด ความรู้ ท้ังสองฝ่ายจะต่อสู้และหักล้าง

กัน และจะเกิดความคิด ความรู้ ชุดใหม่

การคิดเชิงวิเคราะห์ และ เชิงสังเคราะห์ 
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การคิดเชิงสังเคราะห์
กลยุทธ์ในการคิดเชิงวิเคราะห์ และ สังเคราะห์ –เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน
เปิดใจ และ เปิดโลกทัศน์ 
ตั้งค าถาม และ เรียนรู้ จากความส าเร็จของผู้อื่น  
กล้าคิด กล้าตั้งค าถาม กล้าท้าทายความเชื่อในความส าเร็จ / บรรทัดฐานเดิม
สวมวิญญาณ “หัวใจนักปราชญ์ ที่คิดเป็นปฏิบัติเป็น” 

สุ ย่อมาจาก สุตะ แปลว่า ฟัง เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ สังเคราะห์
จิ ย่อมาจาก จินตะ แปลว่า คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์
ปุ ย่อมาจาก ปุจฉา แปลว่า ถาม เพื่อท าให้ข้อมูลในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

ครบถ้วนสมบูรณ์ชัดเจน
ลิ ย่อมาจาก ลิขิต แปลว่า จด เพื่อบันทึกข้อมูลในการวิเคราะห์ สังเคราะห์

การคิดเชิงวิเคราะห์ และ เชิงสังเคราะห์ 
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การคิดเชิงสังเคราะห์
กลยุทธ์ในการคิดเชิงวิเคราะห์ และ สังเคราะห์ 
บูรณาการความคิดของตนเอง และ ความคิดร่วมกันเป็นทีม ด้วยวัฒนธรรม

การท างานแบบทีมงาน  (Shared Value) ที่ถือความส าเร็จร่วมกัน
การคิดคนเดียว            +      การคิดร่วมกันเป็นทีม

การคิดเชิงวิเคราะห์ และ เชิงสังเคราะห์ 
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Process 
Input Output/Outcome

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์

ผลประโยชนข์องชาติ 

(นามธรรม)

การประเมินสภาวะแวดล้อม
ทางยุทธศาสตร์ 

Global / Regional / 
Internal

(Strategic Outlook)

ความตอ้งการสูงสุด

ที่ชาตจิะขาดไม่ได ้

(รูปธรรม)

พลงัอ านาจ และ            

ขีดความสามารถของชาต ิ

National Power/Capability

เป้าประสงคข์องชาติ

National                 
Vision / Goals

น าไปสู่การก าหนด                    

วตัถปุระสงคข์องชาติ

National Strategic Objectives

ความตอ้งการสูงสุด

ที่ชาตจิะขาดไม่ได้

(รูปธรรม)

1

2

ยุทธศาสตร์

ในระดบัชาติ

แผนและก าหนดการแหง่ชาติ 

เพ่ือใหส้่วนที่เก่ียวขอ้งไป

ด าเนินการจดัท ายทุธศาสตรย์อ่ย

รองรบั National Vision / 

Goals

วตัถปุระสงคแ์หง่ชาติ 

National Strategic   

Objectives                   

(End states)                 

(Integrate : Pol. Econ. 

Soc. Mil. Tec.)

3

A

B C

C
D

E

E

F
G
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การประเมินสภาวะแวดลอ้ม

ทางยุทธศาสตร ์

Global / 
Regional 
Internal                             
Strategic 
Outlook

(Impact  + / -)

A B C

Specific 
National 
Interests

General
(Common)

National 
Interests

รูปธรรม สามารถพฒันาไปสู่การท า

Vision (National Ends) ได้

1
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Key issues
Pol. Econ. Soc. 

Mil. Tec.

Pol. Econ. Soc. Mil. 
Tec.

Theories / Concepts

Analysis 

Indicators/t
riggers 

(evident)

Pictur
e in 
the 

future
(Strat
egic 

Outloo
k)

Impacts
to

Thailan
d

Global
Regiona

l 
Internal

Theories 
design 

structure 
of 

evident

Evident 
correlate 
picture in 

the 
future

Opport
unities

Threa
ts

+

-

A. วธีิการจัดท าแนวโน้มภาพอนาคต 
(Strategic Outlook Methodology)

38



C

D

E

2

ความตอ้งการสูงสุด

ท่ีชาติจะขาดไม่ได้

(รูปธรรม)

Specific National 
Interests

พลงัอ านาจและ

ขีดความสามารถของชาติ 

National 
Power/Capability

วิสยัทศัน ์/ เป้าประสงคข์องชาติ

National Vision / Goals

วตัถุประสงคข์องชาติ

National Strategic Objectives
39



พลงัอ ำนำจและขีดควำมสำมำรถของชำติ 
National Power / Capability

กำรก ำหนดขีดควำมสำมำรถของชำติ เป็นกำรศึกษำหรือวิเครำะห์จุดอ่อน
และจุดแขง็ของชำติ (Strength and Weakness Analysis) (SWOT+PEST) เพื่อใช้
ส ำหรบักำรจดัท ำยุทธศำสตรช์ำติ โดยกำรพิจำรณำขีดควำมสำมำรถดงักล่ำว จะ
พิจำรณำจำกปัจจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบของพลงัอ ำนำจทัง้ 5 ด้ำน ได้แก่ กำรเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคม กำรทหำร และวิทยำศำสตรเ์ทคโนโลยี

Political Economy Social Military Technology

D
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National 
Capability

National 
Vision

E

E

D

C

มีควำมเป็นไปได้ตำม National Capability
และสำมำรถรกัษำ Specific National Interest

Where we are? What we want to be?

What we need?

National 
interest

Specific 

national 
interest
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E
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Environmental 
Scanning Pol. Eco. Soc. Mil. Tec.

Strategic 
Outlook              

what happen in 
the future

Strategic Impact Assessment 
compare National Interests 

/National Capability  

National Vision/Goals  
END (Long Term)

National Strategic Objective
Issu.1 Obj. / Issu.2 Obj. / Isuu.3 Obj./ Issu.4 Obj.

National
Issues1
Strategy

National
Issues2 
Strategy

National
Issues3 
Strategy

National

insuue4 
Strategy

National  
Pol. Eco. Soc. 

Mil. Tec. 
Strategies 

must
support
National 

Goal/vision 

National 
Strategy

Cross National Powers (Pol. Eco. Soc. Mil. Tec.)

National Strategy 
Formulation 

F

E
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ยุทธวธีิแก้ไขปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ 4 รูปแบบ

W

O

S

T

เร่งปรับปรุงแก้ไข - แก้ไขเพื่อขยายตัว เร่งขยาย - พัฒนาเพื่อขยายตัว

ไม่เสี่ยง-รักษาสภาพหดตัว

ปรับปรุง    เพิ่มช่องทาง
พัฒนา    สร้างเครือข่าย
ร่วมทุน    เร่งรัด

หาแนวร่วม  ร่วมมือ 

ขยายงาน    ส่งเสริม 
กระจายงาน     สนับสนุน
เพิ่มเครือข่าย    เพิ่มเป้าหมาย

พัฒนา

ทบทวน ลดกิจกรรม 

ชะลอการด าเนินการ

ถ่ายโอน ปรับเปลี่ยนกิจกรรม

ขยายงานที่เป็นจุดแข็ง 

ควบคุม   รักษา    

หลีกเลี่ยงอุปสรรค    ป้องกัน

รกุปรบั

รบัถอย

44



Thailand Vision 

Goal 1 Goal 2 Goal 3

Obj.1/1 Obj.2/1 Obj.3/1

Way 1

เลือก National 
Instruments 

ที่เหมาะสม

Design                             
blue print/road map

Campaign plan

Activity  g. Activity  f. Activity  e.

Activity  d.Activity  c.

Activity  a. Activity  b. Campaign are activities, which include commander /CEO. 
and their staffs deciding When Where under What 
Condition to apply national instrumental and engage in 

the areas  and spaces 

Always with reference to strategic objectives

Political Economy Social Military actions at operational 
level are joint and coalition (integrated) in nature

Time 1

Time 2

E

F/G
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SWOT  
Analysis

โครงสร้างแผนยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์หลัก

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

ก าหนดวัตถุประสงค/์ พิจารณางบประมาณ/ เลือกโครงการของแต่ละปี

น าโครงการไปปฏิบัติ

Stakeholder Analysis

กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์หลัก

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์

Stakeholder Strategy
Stakeholder Point

การถ่ายทอดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติด้วยมรรควิธีที่เหมาะสม

27



• คน   ทุนมนุษย์ (Human Capital)  = Soft Power 

ทรัพยากรทางการบริหาร     การบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์

• วัสดุ-อุปกรณ์ (Material)

• การคลัง/ งบประมาณ (Fiscal) 

• ความรู้ วิทยาการ  & เทคโนโลยี  (Science & Technology) = Thailand 
4.0

ทรัพยากรทางการบริหาร             การบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์
Administrative  Resource

นอกงบ
กรอบงบประมาณ

งบลับ, พิเศษ
การจัดสรร
(Budgeting)

28
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ประเด็นการวิเคราะห์แบบกลุ่ม
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน (นโยบาย / ยุทธศาสตร์) 
สาเหตุของปัญหา 
เป้าหมายในการด าเนินงานที่ก าหนดไว้
ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อการบรรลุ

เป้าหมายที่ก าหนด
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