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หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์
ความหมายของการการคิดวิเคราะห์
Critical Thinking พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติพุทธศักราช 2530 (2530: 492)
คาว่า คิด หมายถึง นึกคิด ระลึก ตรึกตรอง
คาว่า วิเคราะห์ หมายถึง ดู กสังเกต ใคร่ครวญ อย่างละเอียดรอบครอบในเรื่องราวต่างๆ
อย่างมีเหตุผล โดยหาส่วนดี ส่วนบกพร่อง หรือจุดเด่นจุดด้อยของเรื่องนั้นๆ แล้ว เสนอแนะสิ่งที่ดี
ที่ที่เหมาะสมอย่างยุติธรรม
มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการคิดไว้ดังนี้
Bloom, 1656 ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์ เป็นความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาส่วนย่อย
ของเหตุการณ์เรื่องราวหรือเนื้อหาต่างๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีความสาคัญอย่างไร อะไรเป็นเหตุ
อะไรเป็นผล และที่เป็นอย่างนั้น อาศัยหลักการของอะไร
Dewey,1933 ให้ความหมาย การคิดวิเคราะห์ หมายถึง การคิดอย่างใคร่ครวญ ไตร่ตรอง โดย
อธิบายขอบเขตการคิดวิเคราะห์ว่า เป็นการคิดที่เริ่มต้นจากสถานการณ์ที่มีความยุ่งยาก และ
สิ้นสุดลงด้วยสถานการณ์ที่มีความชัดเจน
ลักษณะของการคิดวิเคราะห์
ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ของการคิดวิเคราะห์
การคิดวิเคราะห์ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 องค์ประกอบ คือ ทักษะในการ
จัดระบบข้อมูล ความเชื่อถือได้ของข้อมูล
การคิดวิเคราะห์จึงมีลักษณะต่อไปนี้
1. การคิดวิเคราะห์จะไม่เป็นเพียงการรู้หรือการจาข้อมูลเพียงอย่างเดียว เพราะการคิด
วิเคราะห์จะเป็นการแสวงหาข้อมูลและการนาข้อมูลไปใช้
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2. การคิดวิเคราะห์ไม่เพียงแต่การมีทักษะเท่านั้น แต่การคิดวิเคราะห์จะต้องเกี่ยวกับการ
ใช้ทักษะอย่างต่อเนื่อง
3. การคิดวิเคราะห์ไม่เพียงแต่การฝึกทักษะอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะต้องมีทักษะที่จะต้อง
คานึงถึงผลที่ยอมรับได้
สามารถแยกแยะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ ได้ดังนี้
1. การสังเกต จากการสังเกตข้อมูลมากๆ สามารถสร้างเป็นข้อเท็จจริงได้
2. ข้อเท็จจริง จากกการรวบรวมข้อเท็จจริง และการเชื่อมโยงข้อเท็จจริงบางอย่างที่ขาด
หายไป สามารถทาให้มีการตีความได้
3. การตีความ เป็นการทดสอบความเที่ยงตรงของการอ้างอิง จึงทาให้เกิดการตั้งข้อตกลง
เบื้องต้น
4. การตั้งข้อตกลงเบื้องต้น ทาให้สามารถมีความคิดเห็น
5. ความคิดเห็น เป็นการแสดงความคิดจะต้องมีหลักและเหตุผลเพื่อพัฒนาข้อวิเคราะห์
องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548 : 52) กล่าวว่า องค์ประกอบของการ
คิดวิเคราะห์ประกอบด้วย
1. การตีความ ความเข้าใจ และให้เหตุผลแก่สิ่งที่ต้องการวิเคราะห์เพื่อแปลความของสิ่ง
นั้นขึ้นกับความรู้ประสบการณ์และค่านิยม
2. การมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์
3. การช่างสังเกต สงสัย ช่างถาม ขอบเขตของคาถาม ที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงวิเคราะห์
จะยึดหลัก 5 W 1 H คือ ใคร (Who) อะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) ทาไม (Why)
อย่างไร (How)
4. การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (คาถาม) ค้นหาคาตอบได้ว่า อะไรเป็นสาเหตุให้เรื่องนั้น
เชื่อมกับสิ่งนี้ได้อย่างไร เรื่องนี้ใครเกี่ยวข้อง เมื่อเกิดเรื่องนี้ส่งผลกระทบอย่างไรมีองค์ประกอบ
ใดบ้างที่นาไปสู่สิ่งนั้น มีวิธีการ ขั้นตอนการทาให้เกิดสิ่งนี้อย่างไร มีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร
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บ้าง ถ้าทาเช่นนี้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ลาดับเหตุการณ์นี้ดูว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเขาทาสิ่งนี้ได้
อย่างไร สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไร

กระบวนการคิดวิเคราะห์
กระบวนการคิดวิเคราะห์ เป็นการแสดงให้เห็นจุดเริ่มต้น สิ่งที่สืบเนื่องหรือเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันในระบบการคิด และจุดสิ้นสุดของการคิด โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์มีความ
สอดคล้องกับองค์ประกอบเรื่องความสามารถในการให้เหตุผลอย่างถูกต้อง รวมทั้งเทคนิคการตั้ง
คาถามจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในทุกๆขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ระบุหรือทาความเข้าใจกับประเด็นปัญหา ผูท้ ี่จะทาการคิดวิเคราะห์จะต้องทา
ความเข้าใจปัญหาอย่างกระจ่างแจ้ง ด้วยการตั้งคาถามหลายๆ คาถาม เพื่อให้เข้าใจปัญหาต่างๆ ที่
กาลังเผชิญอยู่นั้นอย่างดีที่สุด ตัวอย่างคาถาม เช่น ปัญหานี้เป็นปัญหาที่สาคัญที่สุดของบ้านเมือง
ใช่หรือไม่ (ความสาคัญ) ยังมีปัญหาอื่นๆ ที่สาคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันอีกหรือไม่ (ความสาคัญ)
ทราบได้อย่างไรว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่สาคัญที่สุด (ความชัดเจน)
ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ในขั้นนี้ผู้ที่จะทาการคิดวิเคราะห์ จะต้อง
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น จากการสังเกต จากการอ่าน จากข้อมูลการประชุม จาก
ข้อเขียน บันทึกการประชุม บทความ จากการสัมภาษณ์ การวิจัย และอื่นๆ การเก็บข้อมูลจาก
หลายๆ แหล่ง และด้วยวิธีการหลายๆ วิธีจะทาให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ ชัดเจน และมีความเที่ยงตรง
คาถามที่จะต้องตั้งในตอนนี้ ได้แก่ เราจะหาข้อมูลให้ครบถ้วนโดยวิธีใดได้อีกบ้างและหาอย่างไร
(เที่ยงตรง) ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาอย่างไร (ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง) จาเป็นต้องหา
ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องใดอีกบ้าง (ความกระชับพอดี)
ขั้นที่ 3 พิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล หมายถึงผู้ที่คิดวิเคราะห์พิจารณาความ
ถูกต้องเที่ยงตรงของสิ่งที่นามาอ้าง รวมทั้งการประเมินความพอเพียงของข้อมูลที่จะนามาใช้
คาถามที่ควรจะนามาใช้ในตอนนี้ได้แก่
ข้อมูลที่ได้มามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไร (ความเที่ยงตรง) เราจะหาหลักฐานได้อย่างไรถ้า
ข้อมูลที่ได้มาเป็นเรื่องจริง (ความเที่ยงตรง) ยังมีเรื่องอะไรอีกในส่วนนี้ที่ยังไม่รู้ (ความชัดเจน) ยังมี
ข้อมูลอะไรในเรื่องนี้อีกที่ยังไม่นามากล่าวถึง (ความกว้างของการมอง)
ขั้นที่ 4 การจัดข้อมูลเข้าเป็นระบบ เป็นขั้นที่ผู้คิดจะต้องสร้างความคิด ความคิดรวบยอด
หรือสร้างหลักการขึ้นให้ได้ด้วยการเริ่มต้นจากการระบุลักษณะของข้อมูล แยกแยะข้อเท็จจริง
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ข้อคิดเห็น จัดลาดับความสาคัญของข้อมูล พิจารณาขีดจากัดหรือขอบเขตของปัญหารวมทั้ง
ข้อตกลงพื้นฐาน การสังเคราะห์ข้อมูลเข้าเป็นระบบและกาหนดข้อสันนิษฐานเบื้องต้นคาถามที่
ควรนามาใช้ในตอนนี้ได้แก่ ข้อมูลส่วนนี้เกี่ยวข้องกับปัญหาอย่างไร (ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง)
จาเป็นต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้อีกหรือไม่ จากใครที่ใด (ความกว้างของการมอง)
อะไรบ้างที่ทาให้การจัดข้อมูลในเรื่องนี้เกิดความลาบาก (ความลึก)
จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าการจัดข้อมูลมีความถูกต้อง (ความเที่ยงตรง)
สามารถจัดข้อมูลโดยวิธีอื่นได้อีกหรือไม่ (ความกว้างของการมอง)
ขั้นที่ 5 ตั้งสมมติฐาน เป็นขั้นที่นักคิดวิเคราะห์จะต้องนาข้อมูลที่จัดระบบระเบียบแล้วมา
ตั้งเป็นสมมติฐานเพื่อกาหนดขอบเขตและการหาข้อสรุปของข้อคาถาม หรือปัญหาที่กาหนดไว้ซึ่ง
จะต้องอาศัยความคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์ในเชิงของเหตุผลอย่างถูกต้อง สมมติฐานที่ตั้งขึ้นจะต้องมี
ความชัดเจนและมาจากข้อมูลที่ถูกต้องปราศจากอคติหรือความลาเอียงของผู้ที่เกี่ยวข้องคาถามที่
ควรนามาใช้ในตอนนี้ได้แก่
ถ้าสมมติฐานที่ตั้งขึ้นถูกต้อง เราจะมีวิธีตรวจสอบได้อย่างไร (ความเที่ยงตรง)
สามารถทาให้กระชับกว่านี้ได้อีกหรือไม่ (ความกระชับ ความพอดี)
รายละเอียดแต่ละส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาอย่างไร (ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง)
ขั้นที่ 6 การสรุป เป็นขั้นตอนของการลงความเห็น หรือการเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุผลกับผลอย่างแท้จริง ซึ่งผู้คิดวิเคราะห์จะต้องเลือกพิจารณาเลือกวิธีการที่เหมาะสมตามสภาพ
ของข้อมูลที่ปรากฏ โดยใช้เหตุผลทั้งทางตรรกศาสตร์ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้ตามสภาพที่เป็นจริงประกอบกัน คาถามที่ควรนามาถามได้แก่
เราสามารถจะตรวจสอบได้หรือไม่ ตรวจสอบอย่างไร (ความเที่ยงตรง)
ผลที่เกิดขึ้นมันมีที่มาอย่างไร (ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง)
ข้อสรุปนี้ทาให้เราเข้าใจอะไรได้บ้าง (ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง)
สิ่งที่สรุปนั้นเป็นเหตุผลที่สมบูรณ์หรือไม่ (หลักตรรกวิทยา)
ขั้นที่ 7 การประเมินข้อสรุป เป็นขั้นสุดท้ายของการคิดวิเคราะห์ เป็นการประเมินความ
สมเหตุสมผลของการสรุป และพิจารณาผลสืบเนื่องที่จะเกิดขั้นต่อไป เช่น การนาไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง หรือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ คาถามที่ควรนามาถามได้แก่
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ส่วนไหนของข้อสรุปที่มีความสาคัญที่สุด (ความสาคัญ)
ยังมีข้อสรุปเรื่องใดอีกที่ควรนามากล่าวถึง (ความกว้างของการมอง)
ถ้านาเรื่องนี้ไปปฏิบัติจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง (ความกว้างของการมอง)
อะไรจะทาให้ปัญหามีความซับซ้อนยิ่งขึ้น (ความลึก)
สรุปได้ว่ากระบวนการคิดวิเคราะห์มีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับการแก้ปัญหาต่างๆ ของ
มนุษย์ การคิดวิเคราะห์เป็นจะช่วยให้มนุษย์มองเห็นปัญหา ทาความเข้าใจปัญหา รู้จักปัญหาอย่าง
แท้จริง และจะสามารถแก้ปัญหาทั้งหลายได้
ทักษะการคิดวิเคราะห์
ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 1071) กล่าวไว้ว่าทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึงความ
ชานาญในการคิดใคร่ครวญอย่างละเอียดรอบคอบในเรื่องราวต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล โดยหาส่วนดี
ส่วนบกพร่อง หรือ จุดเด่นจุดด้อยของเรื่องนั้นๆ แล้ว เสนอแนะสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะสมนั้นอย่าง
ยุติธรรม
สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548 : 5) ได้ให้ความหมายทักษะการคิด
วิเคราะห์ คือ การระบุเรื่องหรือปัญหา การจาแนกแยกแยะ การเปรียบเทียบข้อมูลอื่นๆและ
ตรวจสอบข้อมูลอย่างชานาญหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้และแม่นยาเพียงพอแก่การตัดสินใจ
ซึ่งอาจสรุปได้ว่าทักษะการคิดวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรอง
แก้ปัญหาที่แม่นยามีความละเอียดในการจาแนกแยกแยะ เปรียบเทียบข้อมูลเรื่องราวเหตุการณ์
ต่าง ๆอย่างชานาญ โดยการหาหลักฐานที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือข้อมูลที่น่าเชื่อถือมา
สนับสนุนหรือยืนยันเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเชื่อหรือสรุป
การจัดการเรียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีผู้ศึกษาวิธีและ
เทคนิคการสอนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ได้เนื่องจากวิธีการคิดวิเคราะห์มีการปฏิบัติตาม
หลักการเป็นขั้นตอนอย่างมีระบบและมีความสาคัญอย่างยิ่งอีกทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์เป็น
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ทักษะของการนาไปปรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิตประจาวันของมนุษย์ มีนักวิชาการที่
ศึกษาข้อมูลจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้อธิบายไว้หลายประเด็นดังนี้
Jarolimek (อ้างถึงใน อาร์ม โพธิ์พัฒน์, 2550 : 16) ได้กล่าวว่า วิธีการคิดวิเคราะห์
สามารถสอนได้เพราะเป็นเรื่องความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางสมองตาม
ทฤษฎีของ Bloom ว่าด้วยการอธิบายขั้นตอนและการเริ่มจากความรู้ความเข้าใจ การนาไปใช้ซึ่ง
เป็นจุดมุ่งหมายของการสอนให้เกิดพุทธิพิสัยระดับต่า ส่วนที่อยู่ในระดับสูงคือ การวิเคราะห์การ
สังเคราะห์ และการประเมินผลในส่วนของการวิเคราะห์ยังได้แยกแยะพฤติกรรมการเรียนรู้คือ
ความสามารถที่จะนาความคิดต่าง ๆ มารวมกันเพื่อนเกิดมโนทัศน์ใหม่ๆ เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์
ต่าง ๆ
สุมน อมรวิวัฒน์ (2541: 130) ได้กล่าวว่า วิธีการคิดวิเคราะห์เป็นการพัฒนาทักษะคิด
วิเคราะห์ที่สอดคล้องกับทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นถึงกระบวนการการคิดเพื่อแก้ปัญหาการคิด
วิพากษ์วิจารณ์ การคิดตีความ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ การคิดแบบย้อนทวนการคิด
จาแนกแยกแยะ การคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์และการคิดจัดอันดับ

เทคนิควิธีการสอนสร้างเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
มีนักวิชาการกล่าวถึงเทคนิคการสอนให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ ไว้ดังนี้
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546 : 97-98) กล่าวโดยสรุปว่า เทคนิคการตั้งคาถามอยู่ใน
ขอบข่าย “5 Ws 1H” การคิดเชิงวิเคราะห์แท้จริงคือการตอบคาถามที่เกี่ยวข้องกับความสงสัยใคร่
รู้ของผู้ถาม เมื่อเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้ว อยากรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นมากขึ้นในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้ได้
ข้อเท็จจริงใหม่ๆ ความเข้าใจใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการอธิบาย การประเมินการแก้ปัญหา
ขอบเขตของคาถามเชิงวิเคราะห์และการตัดสินใจที่รอบคอบมากขึ้น ขอบเขตของคาถามเชิง
วิเคราะห์เกี่ยวกับการจาแนกแจกแจงองค์ประกอบและการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่าง
เรื่องที่วิเคราะห์ โดยใช้คาถามในขอบข่าย “ 5 Ws 1H” เพื่อนาไปสู่การค้นหาความจริงในเรื่อง
นั้นๆทุกแง่ทุกมุม โดยตั้งคาถาม ใคร
(Who) ... ทาอะไร
(What) ... ที่ไหน
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(Where) ... เมื่อไร
(When) ...อย่างไร
(How) ... เพราะเหตุใด...ทาไม (Why)
อเนก พ.อนุกูลบุตร (2547 : 62-63) กล่าวไว้ดังนี้ การสอนให้คิดแบบวิเคราะห์ มุ่งหมายให้
นักเรียนคิดออย่างแยกแยะได้ และคิดได้อย่างคล่องแคล่ว หรือมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ได้ขั้น
แรก ครูผู้สอนต้องรู้จักความคิดแบบวิเคราะห์นี้อย่างดีเสียก่อน ขั้นต่อๆ ไปจึงผสานการคิดแบบนี้
เข้าไปในกระบวนการเรียนการสอนไม่ว่าจะใช้ระเบียบวิธีสอน เทคนิคการสอนแบบใด โดยแบ่ง
แนวทางการคิดในรูปกิจกรรมหรือคาถามให้พัฒนาการคิดแบบวิเคราะห์ขึ้นในตัวนักเรียน การสอน
การคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย
1. การสอนการคิดวิเคราะห์แยกองค์ประกอบ (Analysis of elements) มุ่งให้
นักเรียนคิดแบบแยกแยะว่าสิ่งสาเร็จรูปหนึ่งมีองค์ประกอบอะไร มีแนวทางดังนี้
1.1 วิเคราะห์ชนิด โดยมุ่งให้นักเรียนคิดและวินิจฉัยว่า บรรดาข้อความ เรื่องราว
เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ใดๆ ที่พิจารณาอยู่นั้น จัดเป็นชนิดใด ประเภทใด ลักษณะใด ตามเกณฑ์
หรือหลักการใหม่ที่กาหนด เช่น เสียชีพอย่าเสียสัตย์ ให้นักเรียนคิด (ช่วยกันคิด) ว่าเป็นข้อความ
ชนิดใด และเพราะอะไรตามเกณฑ์ที่กาหนดให้ใหม่เหมือนในตารา จุดสาคัญของการสอนให้คิด
แบบวิเคราะห์ชนิดก็คือ ต้องให้เกณฑ์ใหม่และบอกเหตุผลที่จัดชนิดตามเกณฑ์ใหม่ที่กาหนด
1.2 วิเคราะห์สิ่งสาคัญ มุ่งให้คิดแยกแยะและวินิจฉัยว่าองค์ประกอบใด สาคัญ
หรือไม่สาคัญ เช่น ให้ค้นหาสาระสาคัญ แก่นสาร ผลลัพธ์ ข้อสรุป จุดเด่น จุดด้อย
1.3 วิเคราะห์เลศนัย มุ่งให้คิดค้นหาสิ่งที่พรางไว้ แฝงเร้นอยู่มิได้บ่งบอกไว้ตรงๆแต่
มีร่องรอยส่งให้เห็นว่ามีความจริงนั้นซ่อนอยู่
2. การสอนการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of relationships) มุ่งให้
นักเรียนคิดแบบแยกแยะว่า มีองค์ประกอบใดสัมพันธ์กัน สัมพันธ์กันแบบใด สัมพันธ์ตามกันหรือ
กลับกัน สัมพันธ์กันสูงต่าเพียงไร มีแนวทางดังนี้
2.1 วิเคราะห์ชนิดความสัมพันธ์ มุ่งให้คิดแบบค้นหาชนิดของความสัมพันธ์ว่า
สัมพันธ์แบบตามกันกลับกันไม่สัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบกับองค์ประกอบ
องค์ประกอบกับเรื่องทั้งหมด เช่น มุ่งให้คิดแบบค้นหาความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งใดสอดคล้อง กับ ไม่สอดคล้องกับเรื่องนี้
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คากล่าวใดสรุปผิด เพราะอะไร ข้อเท็จจริงใดไม่สมเหตุสมผลเพราะอะไร
ข้อความในย่อหน้าที่... เกี่ยวข้องอย่างไรกับข้อความทั้งเรื่อง
ร้อยละกับเศษส่วน ทศนิยม เหมือนและต่างกันอย่างไรบ้าง
2.2 วิเคราะห์ขนาดของความสัมพันธ์ โดยมุ่งให้คิดเพื่อค้นหาขนาด ระดับของ
ความสัมพันธ์ เช่น สิ่งนี้เกี่ยวข้องมากที่สุด (น้อยที่สุด) กับสิ่งใด
2.3 วิเคราะห์ขั้นตอนของความสัมพันธ์ มุ่งให้คิดเพื่อค้นลาดับขั้นของความสัมพันธ์
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่เป็นเรื่องแปลกใหม่ เช่น
สิ่งใดเป็นปฐมเหตุ ต้นกาเนิดของปัญหา เรื่องราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์
สิ่งใดเป็นผลที่ตามมา ผลสุดท้ายของเรื่องราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์
2.4 วิเคราะห์วัตถุประสงค์และวิธีการ มุ่งให้คิดและค้นว่าการกระทา พฤติกรรม
พฤติการณ์ มีเป้าหมายอะไร เช่น ให้คิดและค้นหาว่า
การกระทานั้นเพื่อบรรลุผลอะไร ผลคือเกิดวินัยในตนเอง
ความไพเราะของดนตรีขึ้นอยู่กับอะไร ขึ้นอยู่กับจังหวะ
ความตอนที่...เกี่ยวข้องอย่างไรกับวัตถุประสงค์ของเรื่อง ผลคือสนับสนุน หรือขยายความ
2.5 วิเคราะห์สาเหตุและผลที่เกิดตามมา มุ่งให้คิดแบบแยกแยะให้เห็น
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ซึ่งเป็นยอดปรารถนาประการหนึ่งของการสอนให้คิดเป็น คือ คิดหาเหตุ
และผลได้ดีเช่น ให้คิดและค้นหาว่า
สิ่งใดเป็นผลของ... ( สาเหตุ) สิ่งใดเป็นเหตุของ... (ผล)
ตอนใดเป็นสาเหตุที่สอดคล้องกับ.... เป็นผลขัดแย้งกับข้อความ ....
เหตุการณ์คู่ใดสมเหตุสมผล เป็นตัวอย่างสนับสนุน
2.6 วิเคราะห์แบบความสัมพันธ์ โดยให้ค้นหาแบบความสัมพันธ์ระหว่าง 2 สิ่งแล้ว
บอกแบบความสัมพันธ์นั้น หรือเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์คู่อื่นๆ ที่คล้ายกัน ทานองเดียวกันใน
รูปอุปมาอุปไมย เช่น เซนติเมตร : เมตร อธิบายได้ว่า เซนติเมตรเป็นส่วนย่อยของเมตร
เพราะฉะนั้นเซนติเมตร : เมตร คล้ายกับ ลูก : แม่
3. การสอนคิดวิเคราะห์หลักการ (Analysis of Organizational Principles ) มุ่งให้
นักเรียนคิดอย่างแยกแยะจนจับหลักการได้ว่า สิ่งสาเร็จรูปคุมองค์ประกอบต่างๆ อยู่ในระบบใด
คือหลักการอะไร ขั้นตอนการวิเคราะห์หลักการต้องอาศัยการวิเคราะห์ขั้นต้น คือ การวิเคราะห์
องค์ประกอบ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์เสียก่อน กล่าวคือ ต้องแยกแยะสิ่งสมบูรณ์หรือระบบให้
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เห็นว่าองค์ประกอบสาคัญมีหน้าที่อย่างไร และองค์ประกอบเหล่านั้นเกี่ยวข้องพาดพิง อาศัย
สัมพันธ์กันอย่างไร พิจารณาจนรู้ความสัมพันธ์ตลอดจนสามารถสรุป จับหัวใจ หรือหลักการได้ว่า
การที่ทุกส่วนเหล่านั้นสามารถทางานร่วมกัน เกาะกลุ่มกันคุมกันจนเป็นระบบอยู่ได้ เพราะ
หลักการใด ผลที่ได้เป็นการวิเคราะห์หลักการ (principle) ซึ่งเป็นแบบวิเคราะห์การสอนให้คิด
แบบวิเคราะห์หลักการเน้นการสอนวิเคราะห์ดังนี้
3.1 วิเคราะห์โครงสร้าง มุ่งให้นักเรียนคิดแบบแยกแยะแล้วค้นหาโครงสร้างของสิ่ง
สาเร็จรูปนั้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใหม่ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ข้อความ การทดลอง เช่น การ
ค้นคว้านี้ (ทดลอง เนื้อเรื่องนี้ การพิสูจน์) ดาเนินการแบบใด คาตอบคือ นิยามแล้วพิสูจน์ตั้งสมมติฐานแล้วตรวจสอบ
ข้อความนี้ (คาพูด จดหมาย รายงาน) มีลักษณะใด โฆษณาชวนเชื่อ เรื่องนี้มีการนาเสนอเช่นไร –
ขู่ให้กลัวแล้วล่อให้หลง
3.2 การวิเคราะห์หลักการ มุ่งให้นักเรียนคิดแบบแยกแยะแล้วค้นหาความจริง
แม่บทของสิ่งนั้น เรื่องราวนั้น สิ่งสาเร็จรูปนั้นโดยการคิดหาหลักการ เช่นหลักการสาคัญของเรื่องนี้
มีว่าอย่างไร- ยึดความเสมอภาคระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์เหตุการณ์ครั้งนี้ลุกลามมากขึ้น (สงบ
รุนแรง) เนื่องจากอะไรคาโฆษณา (แถลงการณ์ การกระทา) ใช้วิธีใดจูงใจให้ความหวัง
ชาตรี สาราญ (2548 : 40-41) ได้กล่าวถึง เทคนิคการปูพื้นฐานให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ได้
สามารถสรุปรายละเอียด ดังนี้
1. ครูจะต้องฝึกให้เด็กหัดคิดตั้งคาถาม โดยยึดหลักสากลของคาถาม คือ ใคร ทาอะไร ที่
ไหน เมื่อไร เพราะเหตุใด อย่างไร โดยการนาสถานการณ์มาให้นักเรียนฝึกค้นคว้าจากเอกสารที่
ใกล้ตัว หรือสิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งคาถามเอง โดยสอนวิธีตั้งคาถามแบบวิเคราะห์ใน
เบื้องต้น ฝึกทาบ่อย ๆ นักเรียนจะฝึกได้เอง
2. ฝึกหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล โดยอาศัยคาถามเจาะลึกเข้าไป โดยใช้คาถามที่ชี้บ่งถึง
เหตุและผลกระทบที่จะเกิด ฝึกจากการตอบคาถามง่าย ๆ ที่ใกล้ตัวนักเรียนจะช่วยให้เด็ก ๆ นา
ตัวเองเชื่อมโยงกับเหตุการณ์เหล่านั้นได้ดี ที่สาคัญครูจะต้องกระตุ้นด้วยคาถามย่อยให้นักเรียนได้
คิดบ่อย ๆ จนเป็นนิสัย เป็นคนช่างคิด ช่างถาม ช่างสงสัยก่อน แล้วพฤติกรรมศึกษาวิเคราะห์ก็จะ
เกิดขึ้นแก่นักเรียน
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สุวิทย์ มูลคา (2548 : 21-22) ได้กล่าวถึงเทคนิคการวิเคราะห์ไว้ดังนี้ การคิดวิเคราะห์เป็น
การใช้สมองซีกซ้ายเป็นหลัก เน้นคิดเชิงลึกจากเหตุไปสู่ผลเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล เชิง
เงื่อนไข การจัดลาดับความสาคัญ และเชิงเปรียบเทียบ แต่เทคนิคที่ง่ายคือ 5 W 1H เป็นที่นิยมใช้
คาตอบ What (อะไร) Where(ที่ไหน) When (เมื่อไร) Why (ทาไม) Who (ใคร) How(อย่างไร)
ชัดเจนในแต่ละเรื่อง ทาให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ นิยมใช้เทคนิคคาถามในช่วงต้นหรือช่วง
เริ่มต้น การคิดวิเคราะห์
นอกจากนี้ ไพรินทร์ เหมบุตร (2549 : 3-4) ได้บอกวิธีการและขั้นตอนในการฝึกคิด
วิเคราะห์ ประกอบด้วย 6 ขั้น คือ
1. ศึกษาข้อมูลหรือสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์
2. กาหนดวัตถุประสงค์ / เป้าหมายของการคิดวิเคราะห์
3. แยกแยะแจกแจงรายละเอียดสิ่งของที่ต้องการวิเคราะห์
4. ตรวจสอบโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบใหญ่และย่อย
5. นาเสนอข้อมูลการคิดวิเคราะห์
6. นาผลมาวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ตามเป้าหมาย
Bloom. (1961: 56 อ้างถึงใน ประทีป ยอดเกตุ, 2550 : 30) ได้จาแนกจุดมุ่งหมายของการศึกษา
ด้านการคิดตอนต้น และได้เรียบเรียงลาดับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นง่ายไปสู่พฤติกรรมที่ซับซ้อนมีอยู่ 6
ระดับขั้น ดังนี้ ระดับความรู้ ความเข้าใจ การนาไปใช้ การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่าจากการศึกษาเทคนิคการสอนทางการคิดวิเคราะห์ สรุปได้ว่า เทคนิคในการสอนคิด
วิเคราะห์ ครูผู้สอนจะต้องเข้าใจความคิดแบบวิเคราะห์ จึงนาไปผสานเทคนิค คาถาม “5W 1H”
โดยการเปิดโอกาสให้เด็กตั้งคาถามตามเทคนิคดังกล่าวบ่อย ๆ จนเป็นนิสัย เป็นคนช่างคิด ช่าง
ถามช่างสงสัย แล้วพฤติกรรมวิเคราะห์ก็จะเกิดขึ้นกับนักเรียน เพื่อนาไปสู่การค้นหาความจริงใน
เรื่อง
พฤติกรรมที่บ่งชี้การคิดวิเคราะห์
กลุ่มของนักการศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนที่บ่งชี้ถึงคุณลักษณะการคิด
วิเคราะห์ไว้ดังนี้
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ดิลก ดิลกานนท์ (2543: 64-65) ได้กล่าวไว้ว่า การฝึกให้คนมีพฤติกรรมที่บ่งชี้ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ควรมีลักษณะที่รู้จักคิดและตัดสินใจได้อย่างมีระบบ แนวทางการฝึกทาได้โดยให้
พิจารณาจากเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งที่เป็นเรื่องจริงและสมมติให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคิด
วิเคราะห์ตามลาดับขั้นตอน
1. วิเคราะห์ว่าอะไรคือปัญหา ขั้นนี้ผู้เรียนต้องรวบรวมปัญหา หาข้อมูลพร้อมสาเหตุของ
ปัญหาจากการคิด การถาม การอ่าน หรือพิจารณาจากข้อเท็จจริงนั้นๆ
2. กาหนดทางเลือก เพื่อหาสาเหตุของปัญหานั้นได้แล้ว ผู้เรียนจะต้องหาทางเลือกที่จะ
แก้ปัญหา โดยพิจารณาความเป็นไปได้และข้อจากัดต่างๆ ทางเลือกที่จะแก้ปัญหานั้นไม่จาเป็นต้อง
มีทางเลือกทางเดียว อาจมีหลายๆ ทางเลือก
3. ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เป็นทางเลือกที่จะแก้ปัญหานั้น โดยมีเกณฑ์การตัดสินใจที่
สาคัญ คือผลได้ ผลเสีย ที่จะเกิดขึ้นจากทางเลือกนั้นซึ่งจะเกิดขึ้นในด้านส่วนตัว สังคมและ
ส่วนรวม
4. ตัดสินใจ เมื่อพิจารณาทางเลือกอย่างรอบคอบในขั้นที่ 3 แล้วตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
ดีที่สุดหลังจากทีผ่ ู้เรียนได้รับการฝึกคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจ เลือกที่จะแก้ปัญหาในสถานการณ์
นั้น ๆ แล้วผู้เรียนได้มีโอกาสเสนอความคิดและมีการอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นซึ่งบางครั้งจะมีความขัดแย้งขึ้นผู้ที่จะประสานความเข้าใจในกลุ่มช่วงแรก ๆครูต้อง
แนะนา และสังเกตการณ์อยู่ห่างๆ จะพบว่าผู้เรียนจะมีพฤติกรรมที่มีการทางานอย่างมีระบบและ
เป็นผู้ที่มีความรอบคอบ มีเหตุมีผล แก้ปัญหา ตัดสินใจกับปัญหาต่างๆได้อย่างมั่นใจ
ทิศนา แขมมณีและคณะ (2544 : 133) ได้กาหนดขอบเขตของทักษะการคิดวิเคราะห์ไว้
ว่าทักษะการคิดวิเคราะห์ประกอบด้วยทักษะย่อย 6 ทักษะคือ
1. การรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาจัดระบบหรือเรียบเรียงให้ง่ายแก่การทาความเข้าใจ
2. การกาหนดมิติหรือแง่มุมที่จะวิเคราะห์โดยอาศัยองค์ประกอบ ที่มาจากความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิม และการค้นพบลักษณะหรือกลุ่มของข้อมูล
3. การกาหนดหมวดหมู่ในมิติหรือแง่มุมที่จะวิเคราะห์
4. การแจกแจงข้อมูลที่มีอยู่ลงในแต่ละหมวดหมู่ โดยคานึงถึงความเป็นตัวอย่างเหตุการณ์
การเป็นสมาชิก หรือความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรง
5. การนาเสนอข้อมูลที่แจกแจงเสร็จแล้วในแต่ละหมวดหมู่มาจัดลาดับ
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6. การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างหรือแต่ละหมวดหมู่ ในแง่ของความมาก – น้อยความ
สอดคล้อง-ความขัดแย้ง ผลทางบวก- ทางลบ ความเป็นเหตุ-เป็นผล ลาดับความต่อเนื่อง

