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 Invention + Commercialization หรือ ตองมี
การนาํส่ิงประดิษฐทีค่ดิวาใหม ไปใชใหเกดิประโยชนไดจรงิ 
ทั้งทางธุรกิจ หรือ ทางสังคม ทั้งนี้รูปแบบของนวัตกรรม 
กส็ามารถแบงออกเปนไดตามรปูแบบ (Product, Service, 
Process) หรือ นกัวชิาการกลาววานวัตกรรม อาจหมายถึง 
สิง่ประดิษฐ หรือ ส่ิงใหม ทีต่องสรางใหเกิด Value Creation 
คือ นําไปใชใหเกิดประโยชนไดน่ันเอง จากแนวคิดดังกลาว 
ผูเขียนจึงเขียนเปนหนังสือ “การทํางานเชิงสังเคราะห” 
เร่ิมแรกใชชื่อวา “การทํางานเชิงสังเคราะห ขาราชการ
ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และ
พนกังานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวชิาการ ฉบบัเรงรดั 
พ.ศ. 2554” เมื่อทดลองใชประกอบการบรรยายมาแลว 
ตั้งแตป พ.ศ.2554 - 2558 ทั้งในมหาวิทยาลัย 27 แหงเดิม
และมหาวิทยาลัยราชภัฎ 40 แหง หรือมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง มีผูอานที่เปนบุคลากรสาย
สนบัสนนุแจงใหทราบวาอานแลวนําไปปฏบัิตยิาก ประกอบ
กับไดประสบการณที่ไดรับแตงตั้งเปนที่ปรึกษาดานการ
บริหารบุคลท่ีสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท) เม่ือป 2556-2559 ผูเขียนจึงนํามา
ทบทวนปรับปรงุแกไขอกีครัง้ เพ่ือใหผศูกึษาคนควาสามารถ
นําไปประกอบการฝกปฏิบัติจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยคิดวานําเสนอในลักษณะของการสังเคราะหในรูปแบบ
ของงานเขียนหนังสือ งานท่ีประสบผลสําเร็จอยางดียิ่ง 
ตอบสนองกลยทุธ แผนปฏิบัติราชการ ตัวช้ีวดัของหนวยงาน
หรือสถาบันอุดมศึกษา หรืออาจกลาวไดวามีประโยชนตอ
งานในหนาที่ มีประโยชนตอหนวยงาน และมีประโยชนตอ
สถาบันอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา (ก.พ.อ.) มีประกาศ เรื่องมาตรฐานการกําหนด
ระดบัตาํแหนงและการแตงตัง้ขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ฉบับลงวันที่ 

22 ธนัวาคม 2553 กาํหนดวา “หลกัเกณฑการประเมนิเพือ่
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นเปนระดับชํานาญ
งานพเิศษ ระดบัชาํนาญการ ระดบัชาํนาญการพิเศษ ระดบั
เช่ียวชาญ หรือระดับเช่ียวชาญพิเศษ ตองเสนอผลงานเชิง
สังเคราะห ซึ่งเปนการพัฒนางานในหนาท่ี หรือพัฒนางาน
ของหนวยงาน หรอืพฒันางานของสถาบนัอดุมศกึษา อยางนอย
1 เรือ่ง” ความสําคญัของการทํางานเชงิสังเคราะห สาํหรบั
ผูที่จะเสนอเปนระดับชํานาญการ และระดับชํานาญงาน
พิเศษ ตองทํางานเชิงสังเคราะหในลักษณะของการพัฒนา
งานในหนาที่ สวนจะเสนอเปนระดับชํานาญการพิเศษ 
ตองทํางานเชิงสังเคราะห ในลักษณะของการพัฒนางาน
ของหนวย และผูที่เสนอเปนระดับเชี่ยวชาญหรือระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ ตองทํางานเชิงสังเคราะห ในลักษณะของ
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 
 การพัฒนางานในหนาท่ี การพัฒนาหนวยงาน 
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา เม่ืองานท่ีปฏบิติัตองสอดคลองกับ
กลยุทธของสถาบันอุดมศึกษา กลยุทธและแผนปฏิบัติงาน
ของหนวยงานก็ตองสอดคลองกบักลยุทธของสถาบนัอุดมศกึษา
เมือ่งานท่ีทาํการสังเคราะหตองเปนงานในเชิงการพัฒนาแลว 
ไมวาจะพัฒนางานในหนาที ่หรือพัฒนาหนวยงานหรือพฒันา
สถาบันอุดมศึกษา บางครั้งแยกไมออกอยางชัดเจนก็ถือวา
เปนงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ ชํานาญงานพิเศษ 
ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญและเช่ียวชาญพิเศษ
 ตาํแหนงความกาวหนาของสายสนับสนุน (ก.พ.อ) 
ทุกระดับตองทํางานเชิงสังเคราะห ยกเวนตําแหนงระดับ
ปฏบัิติงาน ขึน้เปนระดับชํานาญงาน ยงัไมตองทาํผลงาน
เชิงสังเคราะห เพราะผลงานเชงิสงัเคราะห เปนงานซึง่ยาก
อีกระดับหนึ่งผูที่จะทํางานเชิงสังเคราะหตองเปนผูมีความรู
ความเขาใจในงาน มคีวามชํานาญ ความเช่ียวชาญ ในระดบั
ที่ตองสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ จึงจะกลั่นกรอง
ออกมาเปนงานเชิงสังเคราะหได นั่นหมายความวาผูเขียน
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ผลงานเชิงสังเคราะหตองเปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
มีความรูความเขาใจในการท่ีจะรวบรวมความคิด จัดเรียง
ลาํดบัความรคูวามคดิใหเปนหมวดหม ูวางโครงรางนาํเสนอ
ความรูความคิดนั้นเปนงานเชิงสังเคราะห

การสังเคราะห (SYNTHESIS) ยอมาจากคําวา 
SYN แปลวา รวม THESIS แปลวา ปรากฏการณใหม 
การสังเคราะห คือ การรวมปรากฏการณใหม ๆ
  ผลงานเชิงสังเคราะห หมายถึง ผลงานที่แสดง
การรวบรวมเน้ือหาสาระตาง ๆ หรือองคประกอบตาง ๆ 
เขาดวยกัน โดยตองอาศัยความคิดสรางสรรคในการสราง
รูปแบบ หรือโครงสรางเบ้ืองตน เพื่อใหเกิดแนวทางหรือ
เทคนคิวธีิการใหมในเร่ืองน้ัน ซ่ึงเปนประโยชนตอหนวยงาน
หรือสถาบันอุดมศึกษา” (ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐาน
การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 
พ.ศ. 2553 ฉบับลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553 เอกสารแนบ 5 
ทายประกาศ ก.พ.อ.)
 จากคํานิยามและการสรุปสาระสําคัญของงาน
เชงิสงัเคราะห มปีระเดน็สาํคญัทีต่องศกึษาทาํความรคูวาม
 1. เขาใจ ดังตอไปน้ีคือ
 2. ความคิดสรางสรรค
 3. การคิดสังเคราะห
 4. การสังเคราะห
 5. ลักษณะของการสังเคราะห
 ความคิดสรางสรรค หมายถงึ เปนการสรางสรรค
สิง่ใหมทีแ่ตกตางไปจากเดิมและใชประโยชนไดอยางเหมาะสม
(เปนสิง่ใหม เปนความคิดริเริม่ใหม ๆ  ใหความรูสกึแปลกใหม 
ตื่นตาตื่นใจ ไมเคยเห็นจากที่ใดมากอน และสามารถนําไป
ใชประโยชนไดเหมาะสมกวาสิ่งที่มีอยูเดิม)
 การคิดเชิงสรางสรรค หมายถงึ การขยายขอบเขต
ความคดิออกไปจากกรอบความคดิเดมิทีมี่อยสููความคดิใหม ๆ  
ที่ไมเคยมีมากอน เพ่ือคนหาคําตอบที่ดีท่ีสุดใหกับปญหาท่ี
เกิดขึ้น (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 2553 : 4-14) 
 การคิดสังเคราะห หมายถงึ ความสามารถในการ
คิดที่ดึงองคประกอบตาง ๆ มาหลอหลอมรวมกันภายใต
โครงรางใหมอยางเหมาะสม

การสังเคราะห หมายถึง ความสามารถในการ
รวบรวม หรือประกอบสวนยอยของส่ิงตาง ๆ เขาดวยกัน 
เพือ่ใหกลายเปนเรือ่งราว หรอืเหตกุารณ หรอืปรากฏการณ 
หรือแนวคิดที่มีรูปแบบใหม 
 วรภัทร ภูเจริญ. (2546 : 106) ใหความหมาย
ของคํา “สังเคราะห” วาหมายถึง การรวม การสรุปคิด
รวบยอด
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. (2554 : 2 - 16) ให
ความหมายของการสังเคราะห ลักษณะของการสังเคราะห 
และการคิดเชิงสังเคราะหไว ดังนี้

การสังเคราะห หมายถึง การผสมผสานรวมกัน
อยางกลมกลนืของสวนประกอบตาง ๆ  จนกลายเปนสิง่ใหม
ทีม่เีอกลกัษณ และคณุสมบตัเิฉพาะ เชน ยาเมด็ ใยสงัเคราะห
ยางสงัเคราะห การสกดัยาจากสมนุไพร การสงัเคราะหงานวจิยั

สงัเคราะห หมายถึง กระบวนการในการรวบรวม
องคประกอบทีแ่ตกตางกัน ไมวาจะเปนความคดิ สิง่ของ ฯลฯ
ผสมผสานกลมกลืนเขาไวดวยกันจนกลายเปนสิ่งใหม

ลกัษณะของการสังเคราะห คือ การถกัทอ หรอื
หลอมรวมองคประกอบตาง ๆ เพื่อใหไดส่ิงใหมภายใต
โครงรางเดียวกัน

การคิดเชิงสังเคราะห หมายถงึ ความสามารถใน
การคิดที่ดึงองคประกอบตาง ๆ มาหลอมรวม หรือถักทอ
ภายใตโครงรางใหมอยางเหมาะสม ตรงตามวัตถปุระสงคที่
ตั้งไว

การคิดเชิงสังเคราะห  เปนการสรุปความรู
เก่ียวกบัเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ท่ีมลัีกษณะกระจัดกระจาย ทาํใหเรา
สามารถเขาใจเร่ืองนั้น ๆ ไดอยางชัดเจน และชวยใหความ
คิดของเราเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนั้น ๆ คมชัด และครบถวน 
และสามารถนาํไปปรบัใชในการแกปญหาหรอืปรบัใชอยาง
สรางสรรคในสถานการณจริงไดอยางเหมาะสม

การคิดเชงิสงัเคราะห (1) เปนการคิดทีต่องออกแรง
ท้ังในดานการคนควา รวบรวมขอมูลทีเ่ก่ียวของกับเร่ืองท่ีจะคิด
ซึง่อาจจะมีมาก กระจดักระจายอยูตามทีต่าง ๆ  (2) ตองดึง
ขอมูลเหลาน้ัน มาคัดเฉพาะสวนที่เกี่ยวโยงกับเรื่องที่คิด 
(3) นํามาเขาเตาเผาหลอมรวมแนวคิดเหลาน้ันหรือถักทอ
ความคิดตาง ๆ ใหอยูภายใตตัวแบบโครงรางเดียวกัน
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การเลือกเร่ืองที่ทําเปนผลงานเชิงสังเคราะห 
 1. เร่ืองจากงานประจําทีป่ฏิบัติทีม่คีวามเช่ียวชาญ
 2. เปนเรือ่งทีอ่ยใูนความสนใจหรือเร่ืองทีก่าํลัง 
Hot ในขณะนั้น
 3. เปนเรือ่งทีเ่ปนประโยชนตอการปฏบัิตหินาที่
 4. เปนเรือ่งท่ีมีแหลงขอมลูในการศึกษาคนควา
อางอิง
 5. เปนเรือ่งทีมี่ขอบเขตไมแคบและไมกวางจน
เกินไป
 6. เปนเรือ่งทีไ่มควรซํา้กับเรือ่งทีผ่อูืน่ทาํอยแูลว
(ตองทันสมัยกวา)

ลักษณะงานเชิงสังเคราะห งานเชิงสังเคราะห 
จากการศึกษาคนควาและจากคํานยิามของ ก.พ.อ. สามารถ
แบงออกเปน 3 ลักษณะดังนี้
 1. งานสังเคราะหที่ทําสิ่งใหม เปลี่ยนแปลงรูป
ลักษณะแทบไมเหลือเคาโครงเดิมอยูเลย เชน การนํา
กระดาษหนงัสอืพิมพมาทาํเปนโตะรปูแบบตาง ๆ  ทําสิง่ใหม 
เปลีย่นแปลงรปูลกัษณะแตยงัเหลอืเคาโครงเดมิอย ูโดยการ
ผสมผสานสวนประกอบยอย ๆ  กลายเปนของใหม เชน การ
ทาํกบัขาว รถยนต ยงัมองเหน็สวนผสมผสานอยเูชน ลอรถ 
เครื่องยนต ตัวถัง กระจก เปนตน
 2. หาทางเลือกใหม เพราะสิ่งท่ีปฏิบัติอยูเดิม
ไมมีประสิทธิภาพ พบปญหาอุปสรรคที่ไมคาดคิด หรือ
บริบทเปล่ียนแปลงไป จงึตองหาทางเลือกใหม เชน ทาํการ
สังเคราะหปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการ เปล่ียน
โครงสรางองคกร เปลี่ยนกระบวนการขั้นตอนการทํางาน
ใหม ขอมูลอาจไดมาจากการศึกษาคนควาและจากการ
ประชุมสัมมนา เปนตน
 3. รวบรวมสรุปสิง่ท่ีอยกูระจัดกระจายเก่ียวกับ
เรือ่งใดเรือ่งหนึง่ เอามาไวดวยกันภายใตโครงสรางใหม โดย
ทําการสังเคราะหเชิงวิพากษขอดี ขอเสีย ความเหมาะสม 
ไมเหมาะสม หาความเชือ่มโยงอยางสมเหตสุมผล จนกลาย
เปนสิ่งใหม ขอมูลอาจมาจากการปฏิบัติงาน การศึกษา
คนควา การประชุมสัมมนา เปนตน
 รูปแบบของงานเชิงสังเคราะห จากประสบการณ
การบรรยายการทํางานเชิงสังเคราะห ตั้งแตป พ.ศ. 2554 

พอแบงรูปแบบของผลงานเชิงสังเคราะห ไดดังตอไปนี้
 1. งานเชงิสงัเคราะหทีไ่ดจากการศกึษาคนควา 
จากตํารา หนังสือ บทความ สัมภาษณ รายงานการประชุม 
และหรือการประชุมสัมมนา นํามารอยเรียงกัน ลักษณะ
เดียวกันกับการเขียนหนังสือ ทําเปนรูปเลม ประกอบดวย 
คํานํา สารบัญ เน้ือเร่ือง การสังเคราะห การสรุป การอางอิง 
บรรณนุกรม ใชความคิดริเริม่สรางสรรค กําหนดโครงรางใหม
เปน 3 แบบขางลางนี ้ขึน้อยกูบัเนือ้หา เพ่ือเสนอทางเลอืกใหม
 2. งานเชงิสังเคราะหทีไ่ดจากการทาํคมูอืปฏิบตัิ
งาน สงัเคราะหจากการทาํงานเชงิวิเคราะห  และสงัเคราะห
จากงานวิจยั มาตอยอดนํามารอยเรียงกันลักษณะการเขียน
หนังสือทางวิชาการ (ลักษณะเดียวกับการตอยอดของการ
ทาํเอกสารประกอบการสอนหรอืเอกสารคาํสอน เปนหนังสอื
หรือตําราของคณาจารย)
 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ. (2542 : 37-38) เสนอ
การจัดทําโครงเร่ืองไววา การวางแผนท่ีดีในการจัดทํา
โครงเรือ่ง หรือ Outline ของเรือ่ง การจะทําโครงเร่ืองไดจาํเปน
จะตองมีความรูเบื้องตนในเรื่องที่จะทํา ดังน้ัน จําเปน
จะตองศึกษา คนควา เอกสารท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีจะทํา
เสียกอน แลวจึงทําโครงเรื่องแบบคราว ๆ เมื่อศึกษา
เพิม่เตมิตอไปกอ็าจปรบัปรุงใหมอีก อยาคาดหวงัวาโครงราง
จะตองเสร็จสมบูรณ โครงรางเบื้องตนเปนแนวทางวา
จะเขียนหรือจะเอาอะไรมาเสนอบาง เม่ือลงมือทําไปแลว
อาจตองกลับมาปรับปรุงโครงรางใหสมบูรณตอไปอีก 
เทคนคิในการเขยีนโครงรางมหีลายแบบ ไมวาจะใชเทคนิค
อยางไรก็ตาม หลักสําคัญก็คือ จะตองเขียนใหครอบคลุม
เนื้อหาในเร่ืองท่ีตองการจะทํา ดังนั้น การทําโครงเร่ือง
ผูเขียนจะตองมีความรอบรูในเร่ืองน้ันจริง ๆ จึงจะทํา
โครงเรื่องได 

แบบที่ 1 เน้ือหาสาระมีมาก ขอบเขตกวาง 
ตองนําเสนอใหครอบคลุมเนื้อหาสาระ จึงตองแบงเนื้อหา
ทัง้หมดออกเปนตอน ๆ  แตละตอนแบงออกเปนบท ๆ  แตละ
บทแบงออกเปนประเดน็หลกั จากนัน้ แบงประเดน็หลกัเปน
ประเด็นยอย ในบางกรณีในแตละบทก็แบงเปนประเด็น
หลักโดยไมไดแบงประเด็นยอย

แบบท่ี 2 เน้ือหาสาระมไีมมากเหมอืนแบบ 1 แต
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สามารถแบงเนื้อหาทั้งหมดออกเปนบท ๆ แตละบทแบง
ออกเปนประเดน็หลกั โดยทีแ่ตละประเดน็หลกัไมตองแยก
ประเด็นยอยในสารบัญ เพราะอาจจะทําใหสารบัญมี
ความยาวมากเกินไป แตในการเขียนจริง ๆ แลว และตาม
ความเปนจริงเมื่อเขียนประเด็นหลักจะตองมีการแยกออก
เปนประเด็นยอย ทั้งนี้ เพื่อในการเสนอแนวคิดและเนื้อหา
สาระไดครอบคลุมประเด็นหลักนั้น แลวแตกรณี ๆ ไป

แบบท่ี 3 แบงเนือ้หาออกเปนตอน ๆ  แตละตอน
แบงออกเปนประเด็นหลัก ที่แบงลักษณะเชนนี้ เพราะไม
สามารถรวมประเด็นหลักทั้งหลายเปนบทได อีกทั้งแตละ
ประเด็นหลักมีเนื้อหานอยไมกวางขวางพอท่ีจะแบงเปน
บทได 

สรุป การทํางานเชิงสังเคราะห เหมือนกับการ
เขียนหนังสือของสายทางวิชาการประเภทหนึ่ง แตยังไมถึง
ขั้นตําราก็ได  
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