
 

สรุปบทเรียนโครงการฝกึอบรมเชิงปฏบิตัิการ 
หลกัสูตรการคิดวิเคราะห์และการมองภาพองค์รวม 

วันที่ 17 – 19 มกราคม พ.ศ.2561 
ณ ห้องประชุมรวยปญัญา 2 โรงแรมมารวย การ์เดน้ กรุงเทพฯ 

 
 

                   การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) เป็นวิธีการคิดรูปแบบหน่ึง ท่ีเป็นรากฐาน
ของการคิดในมิติอื่น เช่น การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดสร้างสรรค์เป็นต้น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบในเชิงตรรกะเหตุผล เป็นพื้นฐานสําคัญของการทํางานทุกประเภท
ในองค์กร เพราะจะช่วยให้เราเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปัญหา แนวคิดการแยกแยะ
ประเด็นออกเป็นส่วนๆ หรือทีละข้ันตอนรวมถึงการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ สามารถลําดับ
ความสําคัญ ช่วงเวลา เข้าใจส่ิงต่างๆ ได้ตามความเป็นจริง รู้ข้อเท็จจริง รู้เหตุผลของส่ิงที่เกิดขึ้น เข้า
ใจความเป็นไปของส่ิงต่างๆ รู้ว่าเรื่องนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างแต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์
เช่ือมโยงกันอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการการวางแผน การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ การบริหาร
จัดการ จําเป็นต้องใช้การคิดเชิงวิเคราะห์ และการมองภาพองค์รวม เพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขจาก
สาเหตุท่ีแท้จริง การตัดสินใจและการวางแผนท่ีสอดคล้องกับความเป็นไปได้จริง ซึ่งช่วยให้ลดการ
ลุกลามของปัญหา หรือเกิดปัญหาใหม่ให้ต้องตามแก้ไขไม่รู้จบ 
                  การคิดเชิงวิเคราะห์จึงเป็นท้ังรูปแบบการคิดเทคนิคในการบูรณาการ แนวคิดและการ
จัดการ (หลักการและทฤษฎีต่างๆ) ให้เป็นการมองภาพองค์รวม โดยการจับประเด็น สรุปรูปแบบ 
เช่ือมโยงหรือประยุกต์แนวทางจากสถานการณ์ ข้อมูลหรือทัศนะต่างๆ จนได้เป็นกรอบความคิดหรือ
แนวคิดใหม่ ปัจจุบันองค์กรเผชิญกับความท้าทาย และปัญหาใหม่ๆ ท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น การคิด
เชิงวิเคราะห์จึงจําเป็นสําหรับบุคลากรขององค์กร สําหรับใช้ในการวางแผน การแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจ ท้ังยังเป็นการเปล่ียนมุมมองในการพิจารณาเรื่องราวต่างๆ ให้สามารถคิดและวิเคราะห์ได้ ใช้
เหตุผลวินิจฉัยเรื่องต่างๆ ได้ดียิ่งข้ึนสามารถประยุกต์การคิดวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา
และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและนํามาซ่ึงผลลัพธ์ที่ดี ดังน้ัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะท้ัง 2 
สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะการคิดวิเคราะห์และสมรรถนะการมองภาพองค์รวม โดยเสริมสร้างความรู้
ถึงแนวคิด หลักการ เทคนิคและเครื่องมือของการคิดวิเคราะห์ และทําความเข้าใจในกระบวนการคิด
ของมนุษย์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมและการกระทําของบุคคล ทําให้เห็นความสําคัญของการคิดวิเคราะห์ 
การมองภาพองค์รวม ท่ีมีผลต่อความสําเร็จ ให้กับข้าราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน  กรมพัฒนาท่ีดิน จึง 



 

         จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคิดวิเคราะหแ์ละการมองภาพองค์
รวม” ข้ึน โดยมีระยะเวลา 3 วัน มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ขา้ราชการประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จํานวน 50 คน ณ ห้องประชุมรวยปัญญา 2 โรงแรมมารวย การ์เด้น 

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีราภรณ์  ภูมิวุฒิวงศ์และ อาจารย์เอกรง คุ้มพร้อมบุญ วิทยากรผู้
มากด้วยความรู้ และประสบการณ์ ซ่ึงประกอบด้วย 3 หัวข้อวิชา ได้แก่ 

 
1. การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 
2. การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking)    
3. การใช้หลักการคิดวิเคราะห์บุคคลกับการทํางานเปน็ทีม              

การฝึกอบรมท้ัง  3  วันประกอบด้วย  
  การบรรยายและการฝึกปฏิบัติ โดยมีการแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาข้อมูลและนําเสนอเพื่อ
แลกเปล่ียนความรู้ สรุปเน้ือหาจากการฝึกอบรม            

รายละเอียดและเน้ือหาของการฝึกอบรมมีดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  การคิดและกระบวนทัศน์ในการคิดของมนุษย์กระบวนการทางสมองของมนุษย์ท่ีมี
ศักยภาพสูง  เป็นความสามารถท่ีมีอยู่ในตัวมนุษย์ซ่ึงแสดงออกผ่านทางภาษาพูด ภาษาสัญลักษณ์ และ
ลักษณะท่าทางต่าง ๆ เพื่อส่ือสารให้บุคคลอื่นรับรู้ความรู้สึกนึกคิดของตน เป็นปัจจัยภายในท่ีมีอิทธิพล
ต่อการกระทําและการแสดงออกของบุคคลและยังเป็นส่วนสําคัญท่ีทําให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์โลก
ชนิดอ่ืน ๆ  ความเจริญในด้านต่างๆ เกิดจากความคิดของมนุษย์ท่ีต้องการแก้ปัญหาหรือุปสรรคต่างๆ 
เพื่อให้ชีวิตดีข้ึน ผู้มีความสามารถในการคิดจึงมักได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นําในองค์กรหรือกลุ่มต่างๆ 
การพัฒนาความสามารถในการคิดจึงเป็นจุดมุ่งหมายสําคัญของการจัดการ  

การคิดเชิงวิเคราะห ์

(Analytical Thinking) 

การคิดและกระบวนทัศน์ในการคิด 



 

 

 

 

 

 

  การคิดอย่างไร้จดุมุ่งหมาย  (Undirected Thinking) การคดิที่ไม่มีเป้าหมายไม่มี    
     ข้อสรุป เช่น ฝันกลางวัน  ฝันกลางคืน การคิดที่เป็นอิสระ 

 

  การคิดอย่างมีจดุมุ่งหมาย (Directed Thinking) การคิดที่เกิดขึ้นเมื่อเราต้องการ 
                      คําตอบหรือหาวิธีที่สมเหตุสมผลในการแก้ปัญหา เป็นการคิดที่มีเป้าหมายชัดเจน  
                      เช่น การคิดเชิงวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  คิดอยา่งมีวิจารณญาณการคิดสังเคราะห ์

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของการคิด 



 

 

 

 
 

 

 

 

  การคิดเชิงวิพากษ ์ก้าวที่หนึ่งของนักคิดผู้มีวิจารณญาณ ไม่เชื่อง่าย ๆ  

  การคิดเชิงวิเคราะห ์ช่วยทําปัจจัยเช่ือมโยงกันให้กระจ่างด้วย ใช้  

  การคิดเชิงเปรียบเทียบ ช่วยให้คิดความเหมือนความต่างได้อย่างไม่เผอเรอ  

  การคิดเชิงสังเคราะห ์สกัดหลอมรวมถักทอปัจจัยจากหลากแหล่ง  
  การคิดเชิงมโนทศัน์ เพื่อให้กรอบความคิดชัดแจ้ง 
  การคิดเชิงบรูณาการ ช่วยให้เข้าใจการผนึกองค์รวมเป็นเนื้อเดียวกันครบถ้วน  
 สมบูรณ ์ 

ประโยชน์ของการคิดแต่ละมิติ 



 

  การคิดเชิงอนาคต ช่วยใหค้ิดให้ยาว ไม่คิดส้ันเกินไป  
  การคิดเชิงประยกุต์ เพื่อหยิบส่ิงที่มาจากบริบทอ่ืนให้เหมาะสมกับอีกบริบทหนึ่ง  
  การคิดเชิงสรา้งสรรค ์เพื่อแหวกวงล้อมจากแนวทางเดิมๆ  
  การคิดเชิงกลยุทธ ์เลือกทางที่ดีทีสุ่ดใหถึ้งเป้าหมาย 

                                                                      อ้างอิง : หนังสือชุดผู้ชนะ 10 คิด ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 
 

 
 
 

 

                                                                                                                   ภาพประกอบจาก Blog.eduzone..com 
 
 
 

                 ในความเป็นจริงสมองคนเรามีศักยภาพด้านการวิเคราะห์เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเช่นเดียวกับ
ด้านความคิดสร้างสรรค์  สมองส่วนวิเคราะห์จะเป็นสมองในส่วนของการใช้เหตุผลซ่ึงเป็นการทํางาน
ของสมองซีกซ้าย เม่ือรับข้อมูลต่างๆ เข้ามาทางประสาทสัมผัส สมองจะตีความข้อมูลที่ได้รับโดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบเคียงกับข้อมูลเกี่ยวเรื่องนั้นในความทรงจํา จากนั้นสมองจะทําการจําแนก
แยกแยะความเหมือนและความแตกต่างของข้อมูลที่ได้รับ พยายามเช่ือมโยงเหตุและผลของเรื่องราวที่
เกิดข้ึนเพื่อทําความเข้าใจส่ิงที่เกิดขึ้น ที�มา : ฉบบัที�2, 2559 

การคิดเชิงวิเคราะห ์

สมองคิดวิเคราะห์อย่างไร  



 

ที

 
: ที่มา : ปัญจนาฏ วรวัฒนชัย “กลไกสมองสองซีกกับความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย,์ วารสารสารสนเทศ ปี15 ฉบับท่ี2, 2559ท่ี15  

 ฉบบัที�2, 2559 
 

 

                การใช้สมองซีกซ้ายเป็นหลัก เน้นการคิดในเชิงลึกจากเหตุไปสู่การเช่ือมโยงความสัมพันธ์
ในเชิงเหตุผล เงื่อนไข การจัดลําดับและเชิงเปรียบเทียบ โดยการแตกรายละเอียดของเรื่องต่างๆ และ
เรียงลําดับเรื่อง  เพื่อหาต้นตอของส่ิงที่ปรากฏว่าเกิดจากอะไรและเก่ียวเนื่องกันอย่างไร ผลที่จะตามมา
เป็นอย่างไร จะได้นําผลนั้นมาใช้ในการแก้ปัญหา  การวางแผน   การกําหนดแนวทางตามที่ต้องการ
ต่อไป 

 

 

 

 

การคิดเชิงวิเคราะห์ 



 

 
 

             คือ ความสามารถในการจาํแนกแจกแจงองค์ประกอบ ของสิ่งใดส่ิงหน่ึงหรือเรื่องใดเรื่องหน่ึง  
และหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่าน้ัน  เพื่อค้นหาสาเหตแุท้จริงของส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
เปรียบเหมือนการเห็น “ผลลัพธ”์ ของบางสิ่ง แต่ไม่ด่วนสรุปทันทีว่า มันเกิดจากสาเหตุอะไร มี
องค์ประกอบใด มีความเป็นมาอย่างไร แต่พยายามหาข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องเสียก่อน ผลลพัธ์ท่ีเห็นน้ัน 
เกิดจาก“สาเหตุท่ีแท้จริงคืออะไร” โดยมาจากสมมุติฐานว่า ทุกส่ิงที่เกิดข้ึนย่อมมีท่ีมาท่ีไป มีเหตุมีผล มี
องค์ประกอบย่อยๆ ซ่อนอยู่ภายใน การจะเข้าใจสภาพท่ีแท้จริงจึงจําเป็นต้องมีการวิเคราะห์ เพื่อตอบ
คําถามว่า“ส่ิงน้ี เป็นมาจากอะไร และเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นน้ัน” ก่อนท่ีจะสรุปหรือตัดสินใจบางอย่าง
เก่ียวกับเรื่องน้ัน 
 
 
 
 
                 การคิดเชิงวิเคราะห์ ช่วยให้เราเข้าใจหลักการวิเคราะห์และนําไปใช้วิเคราะห์ทุกๆ 
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิต สามารถอ่านส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตัวได้อย่างทะละปรุโปรง ช่วยในการ
ดําเนินชีวิตประจาํวันได้เป็นอย่างดี และสามารถนําหลักแนวคดิวิธีการไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรต่อไปในอนาคต 
 
 
 
  

  ช่วยส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญา ความสามารถการคิดวิเคราะห์ นํามา
แก้ปัญหา และตัดสินใจ 
  ช่วยให้คํานึงถึงความสมเหตสุมผลของข้อมูลที่ปรากฏ ไม่ด่วนสรุปตามอารมณ์ 
ความรู้สึก อคติ 
  ช่วยลดการอ้างประสบการณส่์วนตัวเป็นข้อสรุป ช่วยให้ไม่หลงเช่ือข้ออ้างท่ีเกิดจาก 

            ตัวอย่างเดียว 
  ช่วยขุดค้นสามารถของความประทับใจครั้งแรก ทําให้มองอย่างครบถ้วนในแง่มุม
อื่นๆ ที่มีอยู่ท่ีถูกบิดเบือนไปจากความ ประทับใจครั้งแรก  

ความหมายของการคิดเชิงวิเคราะห์ 

ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ 

เหตุใดจึงคิดวิเคราะห์ 



 

  ช่วยตรวจสอบการคาดคะเนบนฐานความรู้เดิม  การประมาณการความน่าจะเป็น   
 โดยใช้ข้อมูลพืน้ฐานที่มี วิเคราะหร์่วมกับปัจจัยอื่นๆ ที่ช่วยให้คาดการณ์ความน่าจะ  
 เป็นได้สมเหตุสมผลมากกว่า 
  ช่วยวินิจฉัยข้อเท็จจริงจากประสบการณส่์วนบุคคล 

  เป็นพื้นฐานการคิดในมติิอ่ืนๆ 

  ช่วยในการแก้ไขปัญหา 
  ช่วยในการประเมินการตัดสินใจ 

  ช่วยให้ความคิดสร้างสรรค์สมเหตุสมผล 

  ช่วยให้เข้าใจแจมกระจ่าง 
 

 

  
  

 
 

ภาพประกอบจา: http://www.wegointer.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คิดวิเคราะห์เรื่องอะไร อย่างไร 

 เพื่อจําแนกแจกแจงความคลุมเครือใหช้ัดเจน 
เรื่องที่ซบัซ้อนตอ้งทาํให้กระจ่าง 
 ความนา่จะเป็น  น่าเช่ือถือ-ไม่น่าเช่ือถือ มี
เหตุผล-ไร้เหตุผล  มีความน่าจะเป็นสูง-  มี
ความนา่จะเป็นตํ่าหรือไม่นา่จะเปน็เลย 

 ความเป็นไปได้ คือพิจารณา ความสัมพนัธ์เชิง
เหตุผล 



 

 
 
 

  การตอบสนองความเคยชิน  
  การเช่ือมโยงเหตุผลผิดเพราะด่วนสรุป  
  การทิ้งเหตุผลอย่างมีอคติ  
  การมแีรงจูงใจไม่ถูกต้อง ตาบอดคลําช้าง 
  การขาดทักษะการคิด  
  ค่านิยมสังคมที่เป็นอยู ่

 

 

 

การวิเคราะห์ผิดพลาดเกิดจากสาเหตุ 6 

xitdki 



 

 

 

                           

 
ภาพประกอบจาก: https://www.google.co.th/search?biw 

 

 

 

 

  ช่างสังเกต ชา่งสงสัย และชา่งใครค่รวญ 

  ช่างซักไซ้ ช่างไต่ถาม ชา่งแจกแจง 
  ช่างสืบคน้ ชา่งสะสม ชา่งเรียนรู ้
  ช่างคิด ชา่งวิเคราะห์ ไม่อ้างว่าไม่มีเวลาคิด 

 ช่างคิดใหร้อบคอบ คดิใหท้ะลุปรุโปร่ง 
 

 การพัฒนานิสัยนักคิดวิเคราะห์ 



 

 

 

 

 

 
                                                                                                               ภาพประกอบจาก: www.themegallery.com 

 

การคิดเชิงสังวิเคราะห์ 



 

 

               ความสามารถในการคิดทีด่ึงองค์ประกอบต่างๆ มา หลอมรวมถักทอภายใต้โครงร่างใหม่
อย่างเหมาะสม ตรงตามวตัถุประสงค์ทีต้ั่งไว้ เป็นการผสมผสานอย่างกลมกลืนของส่วนประกอบต่างๆ 
จนกลายเป็นสิ่งใหม่ที่มีเอกลักษณ์และคณุสมบติัเฉพาะ เป็นมิติการคิดทีต้่องออกแรงทั้งในด้านการ
ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่จะคิด ซ่ึงอาจมีจาํนวนมากและกระจัดกระจาย นํามาหลอม
รวมหรือทักทอให้อยู่ภายใต้ตัวแบบโครงร่างเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 
             ภาพประกอบจาก : www.themegallery.com 

 

 

 
  การคิดสังเคราะห์เชิงวิพากษ ์

 เป็นการวพิากษ์เรื่องราวบางอย่างเพื่อให้ได้ข้อสรุป และนํามาใช้ได้ 

  การคิดสังเคราะห์เชิงสรา้งสรรค ์เป็นการนําแนวคิดมาเช่ือมโยงกัน จนเกิดส่ิง   
 ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน 

                
 

รูปแบบของการคิดสังเคราะห์ 
 

 

  จําเป็นต้องหาทางเลือกใหม่   อันเนื่องมาจากวิธีการ   
 เก่าๆ ไม่สามารถใช้ได้แล้ว เราจึงควรเลือกวิธีการใหม่  
 หรือวิธีการใหม่  
  ทําส่ิงใหม่ที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อน 

 หาข้อสรุปที่กระจดักระจาย เก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 หากเรื่องนัน้ กระจายอยูต้่องหาข้อสรุปในเรื่องนัน้ 

                การคดิเชิงสังเคราะห์จะใช้แง่มุมทั้งการวิพากษ์และสรา้งสรรค์ไปด้วยกัน ไม่
สามารถแยกออกจากกันได้ เน่ืองจากขณะเราทาํการสังเคราะหป์ระเดน็หรอืส่ิงๆ หน่ึง เราจะตอ้ง
ทาํการวิพากษ์ถึงความเหมาะสม ข้อดีขอ้เสีย จุดเดน่จุดด้อย ฯลฯ จากน้ันจึงนาํข้อมูลที่ได้จาก
การวิพากษ์มาพัฒนาสรา้งสรรคส่ิ์งใหมห่รือแนวคิดใหม่ตอ่ไป 

ความหมายของการคิดสังวิเคราะห์ 

การคิดสังวิเคราะห์จะเกิดข้ึนเม่ือ 

ประเภทของการคิดสังเคราะห์ 



 

 
 

  การคิดสังเคราะห์เพื่อสร้างส่ิงใหม่ เช่น ประดิษฐ์ส่ิงของเครื่องใช้ อุปกรณต่์าง ๆ  
          ตามต้องการ 

  การคิดสังเคราะห์เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ เป็นการพัฒนาและคิดค้นแนวคดิใหม่  
          ถ้าเราสามารถคิดสังเคราะห์ได้ดี จะทําให้พัฒนาความคิดหรือส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเป็น   
          ประโยชน์ต่อสังคม 

 
 

 

 ช่วยให้หาทางออกของปัญหาโดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ สามารถนําสิ่งท่ีคนอ่ืนคิดหรือ
ปฏิบัติ มาแล้วมาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งท่ีเก่ียวข้องโดยตรงและโดยอ้อม นาํมา
ผสมผสานกันเป็นทางออก ในการแก้ปัญหา 
 ช่วยให้มีความเข้าใจท่ีคมชัดและครบถ้วนเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ แต่เดิมเรามักจะหา
ทางออกของปัญหาโดยการเลียนแบบหรือลองผิดลองถูก ทางท่ีดีกว่าและปลอดภัย
กว่าคือการใช้การคิดสังเคราะห์เข้ามาช่วยสรุปความรูท่ี้กระจดักระจาย ให้เข้าใจ
เรื่องได้คมชัดและครบถ้วน 
 ช่วยขยายขอบเขตความสามารถของสมองในการพยายามสืบเสาะแสวงหาข้อมูล
เพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ ภายนอกนํามาสังเคราะห์เข้าด้วยกันเพื่อไดแ้นวทาง
แก้ปัญหาท่ีมีความสมบูรณค์รบถ้วน สามารถนาํมาใช้ได้จริง และประสบความสําเรจ็ 
 ข้อมูลท่ีสังเคราะห์จะเป็นประโยชน์ในการคิดต่อยอดความรู้ ทําให้ไม่เสียเวลาเริ่มต้น
ใหม่ คิดต่อยอดได้ทันที นําไปสู่การพัฒนาสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ 

ความสําคัญของการคิดสังเคราะห์ 

การคิดสังเคราะห์แบ่งเป็น 2 ประเภท 



 

 

 

 
 

 
  การคิดสังเคราะห์เป็นสิ่งที่มอียูใ่นตัวมนุษย์ และสามารถส่งเสริมไดโ้ดยฝกึดังน้ี 
 

  ไม่พอใจส่ิงเดิม ชอบถามหาสิ่งใหม่ ชอบแสวงหา ชอบการเปลี่ยนแปลง 
  ไม่นิ่งเฉย ชอบสะสมข้อมูล ทําให้มีวัตถุดิบทางความคิดมากเพียงพอที่จะนําไปใช้ในการ 
สังเคราะห์สิ่งต่าง ๆ 

  มีความเข้าใจและมองเห็นความสัมพันธร์ะหว่างส่ิงต่าง ๆ นํามาเช่ือมโยงอย่างสมเหตุและสมผล 

  ไม่แปลกแยก ชอบผสมผสาน การผสมผสานองค์ประกอบหรือความคิดที่ดูเหมือนขัดแย้งกัน 

 เข้าด้วยกนั โดยผสมผสานอย่างกลมเกลียว และเชื่อมโยงอย่างสมเหตุสมผล 

การพัฒนานักคิดสังเคราะห์ 



 

  ไม่คลุมเครือ ชอบความคมชัดในประเด็น เข้าใจว่าแนวความคิดหน่ึงประกอบด้วยประเด็นหลกั 

          หรือประเด็นรองอะไรบ้าง ฝึกจับประเด็นบทความ หนังสือ หนังสือพิมพ ์
  ไม่ลําเอียง ชอบวางตนเป็นกลาง ไม่อคติต่อข้อมูลท่ีได้ ต้องแยกความรูสึ้กออกจากข้อเท็จจริง 
  ไม่ยุ่งเหยิง ชอบระบบระเบียบ 
  ไม่ท้อถอย มีความมานะพากเพียร 

 

 
 

 
การคิดเชิงมโนทัศน์ (conceptual thinking) หมายถึง  

 
 ความสามารถในการประสานข้อมูลท้ังหมดท่ีมีอยู่เก่ียวกับเรื่องหน่ึงเรื่องใดอย่างไม่
ขัดแย้ง  
 เพื่อสร้างความคิดรวบยอดเก่ียวกับเรื่องน้ัน 

 
 

                   
 

  การเป็นนักสังเกต  
  การตีความ  
  การเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลท่ีได้รับมากับกรอบความคิดเดิม  
  การปรับกรอบมโนทัศน์ใหม่ 
  การรับกรอบความคิดใหม่เข้ามาท้ังหมด  
  การสรา้งมโนทัศน์ใหม่ท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน 
 
 
 

การคิดเชิงมโนทัศน์ 

กระบวนการคิดเชิงมโนทัศน์ 



 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบจาก: Teamwork.com Teamwork.com  

 

 

 
กลุ่มพฒันาบุคคล กองการเจา้หนา้ที ่
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  สร้างความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน 

  สร้างความเข้าใจเรื่อง คนและงาน 

  มีความเอ้ืออาทร ความรกั ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน 

  มีการตดิตอ่ สัมพันธ์ส่ือสารพดูคุยกัน 

 ช่วยกันอยา่งเปน็ระบบแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกัน 

 

 

การคิดสังเคราะหกั์บการพฒันาทีมงาน 


