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วิเคราะห ์สงัเคราะห ์และวิพากษ์
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คลื�นลกูที�หก– สงัคมความดี

คลื�นลกูที�หา้– สงัคมปัญญา 

คลื�นลกูที�สี�– สงัคมความร ู้

คลื�นลกูที�สาม– สงัคมขอ้มลูขา่วสาร

คลื�นลกูที�สอง– สงัคมอตุสาหกรรม

คลื�นลกูที�หนึ�ง– สงัคมเกษตรกรรม 

คลื�นลกูที�ศนูย–์ สงัคมเรร่อ่น

ทฤษฏีคลื�น 7 ลกู
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มหาวิทยาลยั 4 ยคุ
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oThinking + data = information

oThinking + information = knowledge 

oThinking + knowledge = wisdom
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สว่นที� 1 การคิด
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1.1 ความสาํคญัของการคิด
ก.เป็นพื�นฐานของสติปัญญาและความเขา้ใจ
ข.เป็นพื�นฐานของการตดัสินใจ
ค.ทําใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงครั�งสาํคญัของโลก
ง.เป็นพื�นฐานของการสรา้งสรรคน์วตักรรม
จ.เป็นเครื�องมือในกระบวนการแกปั้ญหา
ฉ.นําไปส ูก่ารแสวงหาองคค์วามร ูใ้หม่
ช.ทําใหเ้กิดการต่อยอดทางภมิูปัญญา

โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   
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1.2 มิติการคิด 10 มิติ
 การคิดเป็นคืออะไร 

o คือ การแสวงหาแนวทางตอบขอ้สงสัยบางประการ นําขอ้มลู 

ความร ู ้ประสบการณต่์าง ๆ ที�มีอย ู่มาจดัวางในกระบวนการคิด

อยา่งเหมาะสม โดยใชวิ้ธีคิดที�เหมาะสม เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งผลลพัธที์�ดี

ที�สดุ 
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ความแตกต่างระหว่าง คนที�คิดไดดี้ vs คนที�คิดไดไ้มค่อ่ยดี

คนที�คิดไดดี้ คนที�คิดไดไ้มค่่อยดี

1 รบัร ูข้อ้มลูตามความเขา้ใจของตน จาํโดยปราศจากความเขา้ใจ 

2 ไมล่ะเลยแมข้อ้มลูจะกาํกวม, ไมด่ว่นสรปุ รวบรดัในการหาสิ�งที�แนน่อน, การดว่นสรปุ 

3 พยายามหาทางเลือกที�แตกตา่ง พึงพอใจกบัความพยายามครั�งแรก 

4 เก็บไว ้เผื�อคิดตอ่ได ้ ยกเลิก หยดุคิด 

5 ไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ ยอ้นคิด ตั�งใจที�จะคน้หา

ใหก้วา้งขวางครอบคลมุมากที�สดุ 

คิดอยา่งเร่งรีบ ขาดการไตร่ตรอง ปักใจกบั

คาํตอบเดยีว 

6 แกปั้ญหา ถกูครอบงาํดว้ยปัญหา 

7 ตดัสินใจดว้ยตนเอง ตดัสินใจตามเพื�อน/กลุม่ 
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คนที�คิดไดดี้ คนที�คิดไดไ้ม่ค่อยดี

8 มคีวามคิดริเริ�ม มทีิศทางของตนเอง ตอ้งการการกระตุน้บ่อย ๆ 

9 กลา้เสี�ยง เรียนรูจ้ากความผดิพลาด กลวัความผดิพลาด 

10 มคีวามยืดหยุ่นและมจีินตนาการ จมอยู่กบัความคุน้เคย 

11 พิจารณาทางเลอืกที�แตกตา่ง มองปัญหาหรือสถานการณท์างเดยีว 

12 ใชค้วามรูแ้ละประสบการณท์ี�มอียู ่ มองขอ้มลูอย่างแยกสว่น ขาดการเชื�อมโยง 

13 สง่ผา่นความรูแ้ละทกัษะมาใชใ้นสถานการณใ์หม ่ๆ ได ้ ไมส่ามารถประยกุตไ์ดห้ากไมไ่ดร้บัการชี�แนะ 

14 สามารถอธิบายไดว้่าไดเ้รียนรูอ้ะไรไปแลว้ ทาํไม และ

อย่างไร 

ไมค่่อยตอบสนองตอ่วตัถปุระสงคข์องงาน 

15 เขา้ใจวิธีการเรียนรูแ้ละการทาํงานที�ดทีี�สดุของตนเอง ร ูเ้ทา่ที�มกีารรายงานผลการทาํงานใหท้ราบ 
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ที�มา: Allan A. Glatthorn และ Jonathan Baron.



ประโยชนข์องการคิด 10 มิติ

o คิดวิพากษก์า้วที�หนึ�งของนกัคิดผูม้วิีจารณญาณ
oทาํขอ้มลูคลมุเครือใหก้ระจา่งดว้ยคิดวิเคราะห์
o ใช ้คิดเปรียบเทียบชว่ยใหแ้จม่กระจา่ง
oรวบรวมขอ้มลูกระจดักระจายดว้ย คิดสงัเคราะห์
o ใช ้คิดมโนทศันเ์พื�อใหค้วามคิดชดัแจง้

โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   
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o คิดบรูณาการชว่ยใหเ้ขา้ใจครบถว้นสมบรูณ์
o คิดใหย้าว อยา่คิดสั�น ตอ้งร ู ้คิดอนาคต
oตอ้งใช ้คิดประยกุตเ์พื�อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์
o ปัญหาที�หาทางออกแบบเดมิไมไ่ดใ้ชคิ้ดสรา้งสรรค์
oกอ่นลงมอืดาํเนนิการตอ้งใช ้คิดกลยทุธ์
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การเรยีนร ู ้26 ประการ
1. การเรียนรูผ้า่นการสะทอ้นคิดภายใน

2. การเรียนรูผ้า่นการคิด

3. การเรียนรูผ้า่นการสงัเกต

4. การเรียนรูผ้า่นการฟัง

5. การเรียนรูผ้า่นการสอบถาม

6. การเรียนรูผ้า่นการซกัไซ้

7. การเรียนรูผ้า่นการประเมนิ

8. การเรียนรูผ้า่นการเสวนา

9. การเรียนรูผ้า่นการโตว้าที
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ที�มา: http://www.thaihealth.or.th/Content/23581-



การเรยีนร ู ้26 ประการ (ต่อ)

10. การเรียนรูผ้า่นการระดมความคิด

11. การเรียนรูผ้า่นการแสดงตวัอยา่ง

12. การเรียนรูผ้า่นการอา่น

13. การเรียนรูผ้า่นการเขยีน

14. การเรียนรูผ้า่นการอภปิราย

15. การเรียนรูผ้า่นการสรา้งบคุลิกและลกัษณะนสิยั

16. การเรียนรูผ้า่นการลงมอืปฏิบตัิ

17. การเรียนรูผ้า่นการทาํโครงงาน
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ที�มา: https://phatcom10.wordpress.com/%E0%B8%A7%E0%B



การเรยีนร ู ้26 ประการ (ต่อ)
18. การเรียนรูผ้า่นการแกปั้ญหา

19. การเรียนรูผ้า่นการวิจยั

20. การเรียนรูผ้า่นการคิดคน้นวตักรรม

21. การเรียนรูผ้า่นการสอน

22. การเรียนรูผ้า่นการฝึกอบรม

23. การเรียนรูผ้า่นการฝึกสอน

24. การเรียนรูผ้า่นการบนัดาลใจ

25. การเรียนรูผ้า่นการสรา้งทกัษะ

26. การเรียนรูผ้า่นการใชเ้ทคโนโลยี
โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   

      ประธานสถาบนัอนาคตศึกษาเพื�อการพฒันา, www.facebook.com/drdancando

ที�มา: http://www.thailog.org/wikilog/



สว่นที� 2 การสอนใหน้กัศึกษาเป็นนกัคิด
วิเคราะห ์สงัเคราะห ์และวิพากษ์

โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   
      ประธานสถาบนัอนาคตศึกษาเพื�อการพฒันา, www.facebook.com/drdancando



1. การคิดเชิงวิพากษ์
 

ที�มา: เกรยีงศกัดิ� เจรญิวงศศ์กัดิ�. หลงักําแพงฮารว์ารด์, 2550. 

o สิ� ง ที� เ ห็ นด้วยตา  สัมผัส เอง  หรือ
น่าเชื�อถือเพียงใด อย่าเพิ�งเชื�อ อาจไม่
จรงิ ตอ้งพิสจูน์

โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   
      ประธานสถาบนัอนาคตศึกษาเพื�อการพฒันา, www.facebook.com/drdancando



 รปูปั�นนี� เกี�ยวขอ้งกบั การคิดเชิงวิพากษ ์2 เรื�อง

 เรื�องแรก ไดร้บัการขนานนามว่า “รปูปั�นแห่งการหลอกลวง”

 เรื�องที�สอง มีความเชื�อสืบต่อกนัมาว่า “ตอ้งการเรียนจบ ตอ้งจับที�เทา้

นายจอหน์ ฮารว์ารด์”

โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   
      ประธานสถาบนัอนาคตศึกษาเพื�อการพฒันา, www.facebook.com/drdancando

อนสุาวรยี ์John Harvard



1.1 วิพากษคื์ออะไร

หมายถึง การพิจารณาตดัสินเรื�องใดเรื�องหนึ�ง โดยโตแ้ยง้และ

ทา้ทายสมมติฐานที�นํามากลา่วอา้งว่า อาจมีขอ้ผิดพลาดและไม่

เป็นจรงิ 

โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   
      ประธานสถาบนัอนาคตศึกษาเพื�อการพฒันา, www.facebook.com/drdancando



1.2 การคิดเชิงวิพากษคื์ออะไร
 หมายถึง ความตั�งใจที�จะพิจารณาตดัสินเรื�องใดเรื�องหนึ�ง โดยการไม่
เห็นคลอ้ยตามขอ้เสนอ แต่ตั�งคําถามทา้ทาย หรือโตแ้ยง้สมมติฐานที�
อย ู่เบื� องหลงั และพยายามเปิดแนวทางความคิดออกส ู่ทางต่าง ๆ ที�
แตกต่างจากขอ้เสนอนั�น เพื�อใหส้ามารถไดคํ้าตอบที�สมเหตสุมผลมาก
ที�สดุ

โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   
      ประธานสถาบนัอนาคตศึกษาเพื�อการพฒันา, www.facebook.com/drdancando



1.3 หลกัการคิดวิพากษ์

 หลกัที� 1 อยา่เพิ�งเชื�อ…ใหส้งสยัไวก้อ่น

 หลกัที� 2 เผื�อใจไว…้อาจจะจรงิ หรอื อาจจะไมจ่รงิก็ได้

 หลกัที� 3 เป็นพยานฝ่ายมาร….ตั�งคําถามซกัคา้น

โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   
      ประธานสถาบนัอนาคตศึกษาเพื�อการพฒันา, www.facebook.com/drdancando



1.4 เทคนิคและวิธีสอนการคิดเชิงวิพากษ์

1) การสะทอ้นคิดภายใน 

oใคร่ครวญ ทบทวน สํารวจตรวจสอบความร ูส้ึกนึกคิด

ภายในตนเองอย ูต่ลอดเวลา 

oหลอ่หลอมตกผลึกจนกลายเป็นตวัตนของตนเอง

โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   
      ประธานสถาบนัอนาคตศึกษาเพื�อการพฒันา, www.facebook.com/drdancando



2) การสงัเกต

o เฝ้าดสูิ�งต่าง ๆ รอบตวัอยา่งพินิจพิเคราะหโ์ดยละเอียด
o จนทําใหเ้กิดความร ูค้วามเขา้ใจที�ถ่องแท ้ลึกซึ�ง 

โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   
      ประธานสถาบนัอนาคตศึกษาเพื�อการพฒันา, www.facebook.com/drdancando



o ฟังอยา่งตั�งใจ มีวตัถปุระสงคใ์นการฟัง 
o สามารถจับประเด็นใจความหลักจากสิ�งที� ฟังได้อย่าง
ถกูตอ้งและครบถว้น 
o มีการทบทวนตรวจสอบสิ�งที�ฟังอย ูเ่สมอ

โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   
      ประธานสถาบนัอนาคตศึกษาเพื�อการพฒันา, www.facebook.com/drdancando

3) การฟัง 



4) การสอบถาม  

o เช่น วิธีการแสวงหาความร ูแ้ละการตั�งคําถามแบบโสเครตีส  

โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   
      ประธานสถาบนัอนาคตศึกษาเพื�อการพฒันา, www.facebook.com/drdancando

 ที�มา: http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=moonfleet&month=09-2007&date=06&group=2&gblog=9



oสอบสวน ไต่ถามความคิด อยา่งละเอียดถี�ถว้น
oซกัไซไ้ลเ่ลียงจนเกิดความร ูแ้จง้ แจ่มกระจ่างแตกฉาน ถ่องแท้

โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   
      ประธานสถาบนัอนาคตศึกษาเพื�อการพฒันา, www.facebook.com/drdancando

5) การซกัไซ ้

 ที�มา: http://www.il.mahidol.ac.th/km/index.php/2014-01-27-21-56-30



o ประเมินทบทวนสิ�งที�ร ูแ้ละมีการจดัระเบียบองคค์วามร ูใ้หเ้ขา้ที�
เขา้ทางอย ูต่ลอดเวลา 
o พฒันาปรบัปรงุใหมี้ความทนัสมยัและถกูตอ้งอย ูเ่สมอ

โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   
      ประธานสถาบนัอนาคตศึกษาเพื�อการพฒันา, www.facebook.com/drdancando

6) การประเมิน  

ที�มา: http://www.wegointer.com/2014/08/creative-ideas/



o ซกัไซไ้ลเ่ลียงทกุซอกทกุมมุ

โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   
      ประธานสถาบนัอนาคตศึกษาเพื�อการพฒันา, www.facebook.com/drdancando

 7) การเป็นทนายฝ่ายมาร 

ที�มา: http://www.oknation.net/blog/hrdeverywhere/2011/03/30/entry-1



1.5 เครื�องมือสอนการคิดเชิงวิพากษ์

1) การวิเคราะหส์ถานการณจํ์าลอง (Scenario Analysis)

2) การจําลองการตดัสินใจภายใตภ้าวะวิกฤติ (Crisis Decision Simulations)

3) การโตว้าทีเชิงวิพากษ ์(Critical Debate)

4) แบบฝึกหดัการสะทอ้นคิดสว่นบคุคล (Personal Reflection Exercise)

โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   
      ประธานสถาบนัอนาคตศึกษาเพื�อการพฒันา, www.facebook.com/drdancando



2. การคิดเชิงวิเคราะห์

2.1 การคิดเชิงวิเคราะหคื์ออะไร

หมายถึง การจําแนกแจกแจงองคป์ระกอบต่าง ๆ ของสิ�งใดสิ�งหนึ�ง
หรือเรื�องใดเรื�องหนึ�ง และ หาความสัมพันธ์เชิงเหตผุลระหว่าง
องคป์ระกอบเหลา่นั�น เพื�อคน้หาสาเหตทีุ�แทจ้รงิของสิ�งที�เกิดขึ�น

โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   
      ประธานสถาบนัอนาคตศึกษาเพื�อการพฒันา, www.facebook.com/drdancando



 2.2 การใชก้ารคิดเชิงวิเคราะหเ์มื�อไร อยา่งไร

1) เมื�อตอ้งการหาความชดัเจน

2) เมื�อตอ้งการหาความน่าจะเป็นหรอืความเป็นไปได้

3) เมื�อตอ้งการแกปั้ญหา

โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   
      ประธานสถาบนัอนาคตศึกษาเพื�อการพฒันา, www.facebook.com/drdancando



แกปั้ญหาแบบไมไ่ดคิ้ดเชิงวิเคราะห์

ปัญหา ทางแก้

โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   
      ประธานสถาบนัอนาคตศึกษาเพื�อการพฒันา, www.facebook.com/drdancando



แกปั้ญหาแบบการคิดเชิงวิเคราะห์

ปัญหา วิเคราะหปั์ญหา ปัญหาแทจ้รงิ เป้าหมาย ทางแก้

โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   
      ประธานสถาบนัอนาคตศึกษาเพื�อการพฒันา, www.facebook.com/drdancando



2.3 หลกัการคิดเชิงวิเคราะห์

  1) หาขอ้มลู/ความร ูทํ้าความเขา้ใจในเรื�องที�จะวิเคราะห์

2) ตีความขอ้มลูใหก้ระจ่าง

ก. ขอ้มลูที�ไดร้บัเป็น ความจรงิ หรอื ความเชื�อ

ข. ขอ้มลูที�ไดร้บัเป็น ขอ้เท็จจรงิ (facts) หรอื ขอ้คิดเห็น (opinions)

ค. ขอ้มลูที�เป็นการกลา่วอา้ง (assertion) หรอื หลกัฐาน (evidence)

โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   
      ประธานสถาบนัอนาคตศึกษาเพื�อการพฒันา, www.facebook.com/drdancando



2.4 หาความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุล 
 ความสามารถในการใชเ้หตผุล อาทิ

 ก. พิจารณาสิ�งที�สื�อความหมายสมัพนัธก์นั

 ข. พิจารณาสิ�งที�ละไว้

 ค. พิจารณาสิ�งที�สอ่นยั 

 ง. พิจารณาความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุล

โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   
      ประธานสถาบนัอนาคตศึกษาเพื�อการพฒันา, www.facebook.com/drdancando



ใคร (who) � ใครอยู่ในเหตกุารณบ์า้ง ใครนา่จะเกี�ยวขอ้งกบัเหตกุารณน์ี�บา้ง 

� ใครนา่จะเป็นคนทาํใหส้ถานการณน์ี�เกิดมากที�สดุ 

� เหตกุารณน์ี�เกิดขึ�น ใครไดป้ระโยชน ์ใครเสียประโยชน์

อะไร (what) � มอีะไรเกี�ยวขอ้งกบัเหตกุารณน์ี�บา้ง เกี�ยวขอ้งกนัอย่างไร

� อะไรนา่จะเป็นหลกัฐานที�สาํคญัที�สดุ 

ที�ไหน (where) � สถานที�เกิดเหตมุลีกัษณะพิเศษอะไรบา้ง บอกเงื�อนงาํอะไรบา้งหรือไม่

� เหตกุารณน์ี�นา่จะเกิดที�ใดมากที�สดุ เพราะเหตใุด

เมื�อไร (when) � เวลาที�เกิดเหตบุอกอะไรบา้งหรือไม่

� เหตกุารณน์ี�นา่จะเกิดขึ�นเมื�อไร เพราะเหตใุด

� เวลาใดบา้งที�สถานการณเ์ชน่นี�จะเกดิขึ�นได ้

2.5 เขา้ใจ 3 มิติวิเคราะห์
 1)  มิติความกวา้ง 

โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   
      ประธานสถาบนัอนาคตศึกษาเพื�อการพฒันา, www.facebook.com/drdancando



2) มิติความลึก 

อย่างไร 

(how)

 ลาํดบัเหตกุารณน์ี� ดวู่าเกิดขึ�นไดอ้ย่างไร

 เขาทาํสิ�งนี�ไดอ้ย่างไร

 สิ�งนี�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องที�เกิดขึ�นอย่างไร

เพราะเหตใุด

(why)

 เหตใุดตอ้งเป็นคนนี� เป็นเวลานี� เป็นสถานที�นี� 

 เพราะเหตใุดจึงเกิดขึ�น

 ทาํไมคนนี�จึงมาเกี�ยวขอ้ง

โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   
      ประธานสถาบนัอนาคตศึกษาเพื�อการพฒันา, www.facebook.com/drdancando



3)  มิติความไกล

ถา้…จะเกิด 

(if…then)

 ถา้เหตกุารณน์ี�ไมเ่กิด ใครจะไดป้ระโยชน ์ใครจะเสียประโยชน์

 ถา้เราทาํสิ�งนี�ได ้เหตใุดเราจึงทาํสิ�งนี�ไมไ่ด ้ตา่งกนัตรงไหน

 ถา้เขามนีสิยัเชน่นี� เขานา่ที�จะตอบสนองเหตกุารณน์ี�อย่างไร 

 ถา้คนนี�อยู่ที�นี� จะเกิดอะไรขึ�น เหตกุารณจ์ะเป็นเชนนี�ไหม 

เพราะว่าอะไร 

โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   
      ประธานสถาบนัอนาคตศึกษาเพื�อการพฒันา, www.facebook.com/drdancando



2.5 เทคนิคและวิธีสอนการคิดเชิงวิเคราะห์

 1) การแกปั้ญหา 
◦ คิดวิเคราะห์แยกแยะหาความสัมพันธ์เชื�อมโยงระหว่าง
สาเหตขุองปัญหาและแสวงหาทางออกที�เหมาะสม

 2) การอ่าน 
◦ เช่น การเรยีนร ูโ้ดยใชก้รณีศึกษา

โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   
      ประธานสถาบนัอนาคตศึกษาเพื�อการพฒันา, www.facebook.com/drdancando



2.6 เครื�องมือสอนการคิดเชิงวิเคราะห์

1) Concept mapping

  2) Mind map

  3) Reflection

โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   
      ประธานสถาบนัอนาคตศึกษาเพื�อการพฒันา, www.facebook.com/drdancando

ที�มา: http://mediathedu.blogspot.com/2012/07/117.html



3. การคิดเชิงสงัเคราะห์

 3.1 การคิดเชิงสงัเคราะหคื์ออะไร

หมายถึง ความสามารถในการคิดที�ดึงองคป์ระกอบต่าง ๆ มา
หลอมรวม หรือถกัทอภายใตโ้ครงร่างใหม่อย่างเหมาะสม ตรง
ตามวตัถปุระสงคที์�ตั�งไว้

โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   
      ประธานสถาบนัอนาคตศึกษาเพื�อการพฒันา, www.facebook.com/drdancando



3.2 การคิดเชิงสงัเคราะหเ์ป็นอยา่งไร

 1) การคิดสงัเคราะหเ์ชิงวิพากษ ์

 2) การคิดสงัเคราะหเ์ชิงสรา้งสรรค ์

โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   
      ประธานสถาบนัอนาคตศึกษาเพื�อการพฒันา, www.facebook.com/drdancando

ที�มา: http://www.ladyinter.com/forum_posts.asp?TID=52915&PN=603&title=lady-inter-crazy-club-episode2



3.3 หลกัการคิดเชิงสงัเคราะห์

1)ใชห้ลกัจินตนาการสรา้งสรรค์

2)ใชห้ลกัสงัเคราะหส์ว่นประกอบ 

3)หลกัขยบัสว่นผสม

โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   
      ประธานสถาบนัอนาคตศึกษาเพื�อการพฒันา, www.facebook.com/drdancando

ที�มา: http://www.wegointer.com/2014/08/creative-ideas/



3.4 หลกัการคิดเชิงสงัเคราะหเ์พื�อสรา้งสรรค ์“แนวคิดใหม่”

 ขั�นที� 1 กําหนดวตัถปุระสงคข์องเรื�องที�ตอ้งการสงัเคราะห์
 ขั�นที� 2 กําหนดขอบเขตของประเด็นที�เกี�ยวขอ้ง
 ขั�นที� 3 การกําหนดลกัษณะและขอบเขตของสิ�งที�จะนํามาสงัเคราะห์
 ขั�นที� 4 การดึงเฉพาะแนวคิด (concept) ที�เกี�ยวขอ้งมาผสมในโครงที�กําหนดไว้
 ขั�นที� 5 การจดัเรยีงแนวคิดตามโครงที�ตั�งไว ้หรอืสรา้งแกนความคิดใหม ่เพื�อตอบ
วตัถปุระสงค์

 ขั�นที� 6 ขั�นทดสอบโครงรา่งใหม่
 ขั�นที� 7 การนําสิ�งที�สงัเคราะหไ์ดไ้ปใชป้ระโยชน์

โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   
      ประธานสถาบนัอนาคตศึกษาเพื�อการพฒันา, www.facebook.com/drdancando



3.5 เทคนิคและวิธีสอนการคิดเชิงสงัเคราะห์

 1) การเขียน 
◦ ฝึกฝนลบัคมความคิดอยา่งเป็นระบบ 

 2) การวิจยั 
◦ สรา้งองคค์วามร ูใ้หมที่�ยงัไมมี่ใครร ูม้ากอ่นในเรื�องนั�น ๆ

 3) การทําโครงงาน 
◦ ทําโครงงาน 

โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   
      ประธานสถาบนัอนาคตศึกษาเพื�อการพฒันา, www.facebook.com/drdancando



3.6 เครื�องมือสอนการคิดเชิงสงัเคราะห์
o เช่น Synthesis Essay

โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   
      ประธานสถาบนัอนาคตศึกษาเพื�อการพฒันา, www.facebook.com/drdancando

ที�มา: http://mseffie.com/assignments/synthesis/synthesis_essay.html



สว่นที� 3 การพฒันาส ูก่ารเป็นอาจารยส์อนศิษย์
ใหเ้ป็นนกัคิดที�ประสบความสาํเรจ็

โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   
      ประธานสถาบนัอนาคตศึกษาเพื�อการพฒันา, www.facebook.com/drdancando



3.1) พฒันาทกัษะการคิด 10 มิติ

3.2) พฒันาโลกทศันชี์วทศัน์

3.3) พฒันาลกัษณะชีวิต

3.4) พฒันาความร ู้

โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   
      ประธานสถาบนัอนาคตศึกษาเพื�อการพฒันา, www.facebook.com/drdancando

ที�มา: http://blog.valoxy.org/statuts-juridique-3-axes-a-anticiper-avant-la-redaction-17032015avalchriiba/



“เนื�อแท”้ ความเป็นคร ู

◦คิด...ใหถ้กู
◦เป็น...ใหจ้รงิ
◦ทํา...ใหด้ ู
◦สอน...ใหร้ ู้
◦อย ู.่..ใหเ้ห็น

โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  นกัวชิาการอาวโุส มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  และ   
      ประธานสถาบนัอนาคตศึกษาเพื�อการพฒันา, www.facebook.com/drdancando

ที�มา: http://sonpongtaptong.blogspot.com/2012/03/blog-post_11.html



สถาบันอนาคตศึกษาเพื�อการพฒันาได้ให้บริการงานวจิัย ฝึกอบรม และคาํปรึกษาการดาํเนิน
โครงการให้กบัหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศมากกว่า 500 หน่วยงานอย่าง
ต่อเนื�องตลอด 25 ปีที�ผ่านมา

บริษทั ศูนย์ฝึกอบรมและที�ปรึกษา ไอเอฟด ีจํากดั
•ให้บริการคาํปรึกษา ด้านการบริหารจดัการ  ด้านทรัพยากรมนุษย์ 
• จัดโครงการฝึกอบรม ตามความต้องการของหน่วยงาน 
• ฝึกอบรมสําหรับบุคคลทั�วไป (Public Training) และฝึกอบรมแบบ In-house 

• จัด Walk Rally และงานสัมมนา (บริการทั�งด้านการจัดโปรแกรมและที�พกั)
• บริการสํารวจความคดิเห็น  การทํา Poll การวจิัยเชิงสํารวจ 
• กจิกรรมพเิศษ (Event)

สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเติม
87/110 อาคารโมเดอร์นทาวน์ ชั�น 14 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110

โทรศพัทส์าํนกังาน 0 2382 1560 -2 โทรศพัทส์ายตรง : 0 2711 6495
โทรสาร : 0 2382 1565 www.ifdtraining.com อีเมล:์ Info@ifdtraining.com, ifdtraining03@gmail.com



กองทนุเวลาเพื�อสงัคม
Email : Timebank.Thai@gmail.com

Tel. & Fax : 0-2711-7494  

ตู ้ป.ณ. 420 ปณจ.พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

Website: http://www.kriengsak.com
E-mail: kriengsak@kriengsak.com ,  

Kriengsak@post.harvard.edu

โทรศพัท ์  :     081-776-8989 

โทรสาร     :     02-711-7474

ตู ้ป.ณ. 369 ปณจ.พระโขนง 
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ติดต่อ
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