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ทำ�อย่�งไรให้ผู้เรียนเกิดก�รคิดวิเคร�ะห์? 
How to promote Analytical Thinking Skills to Learners?

กัญญ�รัตน์ อรรคอำ�นวย1, ประส�ท เนืองเฉลิม2*
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บทคัดย่อ

ความหลากหลายของข้อมูลข่าวสารในยุคที่มีความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
วัฒนธรรม การคิดวิเคราะห์เป็นส่ิงสำาคัญที่จะช่วยจำาแนกแยกย่อยข้อมูลต่างๆ โดยอาศัยศิลปะการใช้
เหตุผล การคิดวิเคราะห์เปรียบเสมือนเป็นรากของการคิดในมิติอื่นๆ ที่จะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้
ตามความเป็นจริงอย่างลุ่มลึก รู้ข้อเท็จจริง รู้เหตุผลของสิ่งที่เกิดขึ้น เข้าใจความเป็นมาเป็นไป และนำา
ไปสู่การคิดตัดสินใจที่แม่นยำาและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

คำ�สำ�คัญ: การคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ การพัฒนาการสอน ศตวรรษที่ 21 

Abstract

Diversity of information in the age of uncertainty of economics, politics, society, 
and culture are variances. Analytical thinking is a crucial tool for identifying and classifying  
information by employing art and science of rationality. Analytical thinking seems to be root 
of dimensional thinking which help us to understand phenomenon as it happens, leads us 
to make decision in accurately.
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บทนำ�

ความแตกต่างและหลากหลายของข้อมูล
ในยุคท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อคนยุค
ศตวรรษที่ 21 การจำาแนกและแยกย่อยข้อมูล
ออกเป็นส่วนๆ จะช่วยให้เกิดการคิดวิเคราะห์ที่มี
ประสทิธภิาพ สามารถนำาขอ้มลูต่างๆ มาใชใ้หเ้กิด
ประโยชนไ์ดต้ามความมุง่หมาย การคดิวเิคราะหเ์ปน็
ทกัษะการคดิและเรยีนรูห้นึง่ทีส่ำาคัญในการแยกแยะ
เพือ่หาสว่นยอ่ยของเหตกุารณ์เรือ่งราวหรอืเนือ้หา
ตา่งๆ วา่ประกอบดว้ยอะไร มคีวามสำาคญัอยา่งไร 
มอีะไรเปน็สาเหต ุมอีะไรเปน็ผลและทีเ่ปน็อยา่งนัน้
ด้วยหลักการอะไร (Bloom, 1956: 6-9) 

การคิดวิเคราะห์นั้นเป็นการคิดประเด็น
ต่างๆ อย่างละเอียดและถี่ถ้วนเพื่อแก้ปัญหา โดย
พิจารณาตัดสินเรื่องราวต่างๆ ว่าเห็นด้วยหรือไม่ 
ประเมินหรือการจัดหมวดหมู่โดยอาศัยเกณฑ์แล้ว
สรุปหรือพิจารณาตัดสิน ซึ่งมีหลักฐานอ้างอิงเพื่อ
หาข้อสรุปที่น่าจะเป็นไปได้ และใช้กระบวนการ
ทางตรรกวทิยาไดอ้ย่างเหมาะสม (Good, 1973: 
680) ต้องใชเ้หตุผล คดิอยา่งหลากหลาย สามารถ
ระบุความเหมือนหรือความแตกต่างได้ จัดลำาดับ 
จดัหมวดหมู ่หรอืจดัประเภท พรอ้มทัง้ระบุเหตุผล
ของการเกดิขอ้ผิดพลาดของขอ้มลู สามารถตคีวาม
หรอืบอกหลกัเกณฑพ้ื์นฐานของความรู้ (Marzano, 
2001: 58) ช่วยให้รู้ข้อเท็จจริง รู้เหตุผลของสิ่งที่
เกดิขึน้ เขา้ใจความเป็นมาของเหตกุารณต์า่งๆ เพือ่
ใชใ้นการตดัสนิใจแกป้ญัหา (สวุทิย ์มลูคำา, 2550: 
39) ไมท่ำาใหต้กเปน็เหยือ่โดยง่าย พฒันาความเป็น
คนช่างสังเกต รู้จักหาเหตุผลโดยไม่มีอคติ และ
คาดการณค์วามน่าจะเปน็ไปไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล 

บทความนี้มีความมุ่งหมายเพื่อนำาเสนอ
การคดิวเิคราะหท์ีเ่ปน็ทกัษะการคดิและการเรยีนรู้
ที่จำาเป็นสำาหรับศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในยคุทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ทัง้ทางสงัคม 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสาร ซึ่งการ
คิดวิเคราะห์จะได้รับการกล่าวขานเป็นอย่างมาก
ในแทบทุกวงวิชาการ รวมทั้งการศึกษาที่พยายาม

บูรณาการผ่านหลักสูตร การเรียนการสอน และ
การประเมินผล บทความนี้จะช่วยสะท้อนความ
คิดเห็นและหลักการคิดวิเคราะห์ที่ช่วยให้ผู้เรียน
เกดิการพฒันาตนเองไปพรอ้มๆ กบัการพฒันาการ
เรียนการสอนของครูในยุคใหม่ ที่ไม่ได้เน้นเฉพาะ
เน้ือหาวชิา หากแตต่อ้งบรูณาการท้ังศาสตร์และศลิป์ 
เพือ่ใหผู้เ้รียนไดบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีหลักสตูรการ
ศึกษาคาดหวัง และสังคมคาดหมายว่าผู่เรียนจะ
เก่ง ดี และมีสุข บนพื้นฐานของการเป็นพลเมือง
แห่งการคิดและสังคมแห่งการเรียนรู้

ก�รคิดวิเคร�ะห์และพฤติกรรมวิเคร�ะห์

การคดิเปน็สิง่ทีช่ว่ยใหม้นษุยส์ามารถดำารง
ชีวิตอยู่รอด เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นผ่านอวัยวะรับ
สมัผสัจงึกอ่ใหเ้กดิความรูส้กึตา่งๆ ทางด้านร่างกาย
และสง่ผา่นความรูส้กึเหลา่นีด้ว้ยกระบวนการทาง
สมองจนนำาไปสู่ความนึกคิดทางใจ กระบวนการ
คิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาซึ่งเป็น
ธรรมชาติของมนุษย์ที่ขบคิดเกี่ยวกับสิ่งที่กำาลัง
ประสบหรอื การคาดการณต์า่งๆ โดยการคดินัน้ได้
เชือ่มโยงขอ้มูลตนเอง ส่ิงแวดล้อม และความรู้ตาม
หลกัการ ซึง่กิจกรรมการเรยีนการสอนนอกจากจะ
เติมเต็มเนื้อหาสาระวิทยาการใหม่ๆ แล้ว ยังต้อง
ส่งเสริมการคิดแก่ผู้เรียนเพื่อที่จะได้นำาไปใช้เป็น
ทักษะในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองต่อ
ไปในอนาคต การคิดวิเคราะห์ก็ได้รับการบรรจุ
ไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษา 
การคิดวิเคราะห์สามารถแบ่งได้เป็น 4 ลักษณะ 
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2546: 26-30) ดังนี้ 

1. ความสามารถในการตคีวาม การทำาความ
เขา้ใจในขอ้มลูเบือ้งตน้จะชว่ยใหเ้กดิการตคีวามตอ่
ข้อมูลข่าวสาร โดยพยายามทำาความเข้าใจและให้
เหตุผลแก่สิ่งที่ต้องการจะวิเคราะห์ เพื่อนำาไปสู่
การแปลความหมายทีไ่ม่ปรากฏโดยตรงของส่ิงนัน้ 
ข้อมูลอาจไม่ได้บอกรายละเอียดหรือสร้างความ
เข้าใจโดยตรง แต่การความสามารถในการตีความ
เป็นการสร้างความเข้าใจที่เกินกว่าสิ่งที่ปรากฏใน
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ข้อมูล และการตคีวามของแตล่ะบุคคลนัน้ยอ่มขึ้น
อยู่กับความรู้และประสบการณ์ 

2. ความรูค้วามเข้าใจในเรือ่งท่ีจะวเิคราะห์ 
ความรูค้อืพืน้ฐานทีน่ำาไปสูก่ารเชือ่มโยงความเข้าใจ
ในเรื่องนั้น เมื่อความรู้มากจะช่วยในการกำาหนด
และขยายขอบเขตของการวิเคราะห์ได้ว่าเรื่องนั้น
เกี่ยวข้องกับอะไร สามารถจัดลำาดับความสำาคัญ 
และเชือ่มโยงเรือ่งราวไดว้า่อะไรเปน็สว่นหลกั อะไร
เป็นส่วนรอง และอะไรเป็นส่วนย่อย และสิ่งต่างๆ 
มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

3. การสังเกตและตั้งคำาถาม การสังเกต
เป็นเครื่องมือสำาคัญของนักคิดและเป็นสิ่งที่ช่วย
ให้มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้ เมื่อสังเกตแล้วนำา
ปรากฏการณ์มาขบคิดและตั้งคำาถาม เกี่ยวกับสิ่ง
ที่เกิดขึ้น พยายามทำาความเข้าใจและหาเหตุผล
มาอธิบายแสดงความเช่ือมโยงของข้อมูลข่าวสาร 
โดยใช้ความรู้และประสบการณ์แสดงเหตุผลใน
ประเด็นที่วิเคราะห์ 

4. ความสามารถในการหาความสัมพันธ์
เชงิเหตผุล การจะแยกยอ่ยและเชือ่มโยงสิง่ตา่งเขา้
ด้วยกันล้วนต้องวิเคราะห์เหตุและปัจจัยโดยการ
หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล เพื่อนำาไปสู่คำาตอบว่า
อะไรเป็นสาเหตุให้เกดิส่ิงนีแ้ละมคีวามเชือ่มโยงกัน
ได้อย่างไร และเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจะส่งผลกระ
ทบอย่างไรบ้าง 

สภาพแวดล้อมทางสังคมและการเรียนรู ้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ซึ่งมีผลสืบเนื่องจาก
การเติบโตทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม และโลกของข้อมูลข่าวสารเกิดการ
ขยายตวัอยา่งรวดเรว็ การเขา้ถึงขอ้มลูขา่วสารเป็น
ไปอย่างสะดวก ประหยัด รวดเร็ว เข้าถึงทุกที่ทุก
เวลาผา่นเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ แตก่ารเปลีย่นแปลง
เหล่านี้ย่อมมีอิทธิพลต่อการคิดและการใช้ชีวิต
ของผู้คนโดยทั่วไป เม่ือข้อมูลข่าวสารมีมหาศาล 
การคิดวิเคราะห์และตัดสินใจนำาข้อมูลมาใช้ให้
เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพนั้นต้องยึดหลัก
การคิดวิเคราะห์ เพื่อจำาแนกแยกย่อยสิ่งต่างๆ ให้

เห็นว่าอะไรสำาคัญ จำาเป็น และเร่งด่วน พร้อมทั้ง
กำาหนดแนวทางในการแกไ้ขปญัหาดว้ยการตดัสินใจ
อย่างแม่นยำา ระบบการศึกษาของไทยและทั่วโลก
ก็กำาลังเผชิญภาวะนี้เช่นเดียวกัน จึงมีการกำาหนด
ทกัษะการคิดวเิคราะห์ไวใ้นหลกัสตูรและการเรยีน
การสอน รวมท้ังการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียนในแต่ละระดับ ไม่ว่าจะเป็นสถาน
ศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา ชาติ และนานาชาติ ผล
การประเมนิกส็ะท้อนใหเ้หน็แลว้วา่ผูเ้รยีนบางสว่น
ยังไม่สามารถบรรลุทักษะการคิดและทักษะการ
เรียนรู้บางประการตามเป้าหมายที่หลักสูตรการ
ศึกษากำาหนดไว้ได้

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีชัดเจนถึงการ
คิดวิเคราะห์ และการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตั้งแต่
กระบวนการคดิจนถงึผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ ผูเ้ขยีน
จึงขอนำาการคิดวิเคราะห์ที่ควรจะเป็น และควรจะ
เกดิขึน้ทัง้ในระดบัความคดิจนถงึพฤตกิรรม การคดิ
วิเคราะห์เป็นการรับรู้ข้อมูลที่แตกต่างและหลาก
หลาย แลว้นำาขอ้มลูตคีวามใหก้ระจา่งชดัยิง่ขึน้ โดย
อาศัยความรู้และประสบการณ์ จนนำาไปสู่การหา
จำาแนกและความสมัพนัธข์องสิง่ทีเ่กดิขึน้ แลว้สรปุ
ออกมาเป็นหลักการ (Bloom, 1956) ทั้งนี้ การ
คดิวเิคราะหต์อ้งไดร้บัการฝกึฝน ฝกึการตัง้คำาถาม
เชงิวเิคราะหด์ว้ยเทคนิค 5W1H ไดแ้ก ่ใคร (Who) 
ทำาอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) 
ทำาไม (Why) และอย่างไร (How) (วีระ สุดสังข์, 
2550) ดังนั้น หลักการคิดวิเคราะห์จะต้องอาศัย
หัวใจนักปราชญ์ (สุ จิ ปุ ลิ) ช่วยในการสร้างเสริม
พฤติกรรมของการเป็นนักคิดวิเคราะห์ที่ดีด้วย ซึ่ง 
ดิลก ดิลกานนท์ (2543: 64-65) ได้สรุปการคิด
วิเคราะห์เป็นพฤติกรรมไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้ 

1. ค้นหาสาเหตุปัญหา ขั้นนี้ต้องรวบรวม
ปญัหา ศึกษาคน้คว้าหาข้อมลู พรอ้มทัง้ระบสุาเหตุ
ของปัญหาจากการคิด การถาม การอ่าน หรือ
พิจารณาจากข้อมูลตามสภาพนั้นๆ

2. กำาหนดทางเลือก เมือ่ค้นหาสาเหตขุอง
ปัญหานั้นได้แล้ว จะต้องกำาหนดทางเลือกที่จะแก้
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ปญัหา โดยพจิารณาถงึความเปน็ไปได้ ความเหมาะ
สม รวมทัง้ ขอ้จำากดัตา่งๆ ทางเลอืกทีจ่ะแกป้ญัหา
นัน้ไมจ่ำาเปน็ตอ้งมีทางเลอืกทางเดียว อาจมีหลาย
ทางเลือกก็ได้

3. สรุปทางเลือกที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้
และเหมาะสมที่สุด เป็นทางเลือกที่จะแก้ปัญหา
นั้น โดยมีเกณฑ์การตัดสินใจที่สำาคัญ ผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นทั้งแง่บวกและแง่ลบที่จะเกิดขึ้นจากทาง
เลือกนัน้ ซึง่จะมผีลทัง้สว่นตวั สงัคม และสว่นรวม 

4. ตัดสินใจดำาเนินการ เมื่อพิจารณาทาง
เลือกอย่างรอบคอบในขั้นที่ 3 แล้วตัดสินใจเลือก
ทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุ เลือกท่ีจะแกปั้ญหาในสถานการณ์ 

นั้นๆ เสนอความคิดและมีการอภิปรายร่วมกันใน
กลุ่ม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นซึ่งบางครั้ง
จะมีความขัดแย้งขึ้นผู้ที่จะประสานความเข้าใจใน
กลุ่มช่วงแรกๆ 

5. สรุปผลการแก้ปัญหา การตัดสินใจ
และดำาเนินการต่างๆ แล้วย่อมมีผลของการกระ
ทำาตามมา ดังนัน้ การสรปุผลการแกป้ญัหาจะชว่ย
ให้เกิดการเชื่อมโยงความคิดเข้ากับประสบการณ์
ใหม่และวนรอบของการคิดวิเคราะห์สู่ขั้นตอนที่ 
1 ใหม่ ท้ังนี้ขึ้นกับว่าสรุปผลเพื่อการตัดสินว่าจะ
ยุติหรือดำาเนินการอย่างไรต่อสถานการณ์น้ี หรือ
เพื่อพัฒนาสถานการณ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิม (ภาพที่ 1)

และอยางไร (How) (วีระ สุดสังข, 2550) ดังน้ัน หลักการคิดวิเคราะหจะตองอาศัยหัวใจนักปราชญ (สุ จิ ปุ ลิ) 

ชวยในการสรางเสริมพฤติกรรมของการเปนนักคิดวิเคราะหที่ดีดวย ซึ่ง ดิลก ดิลกานนท (2543: 64-65) ไดสรุป

การคิดวิเคราะหเปนพฤติกรรมไวอยางนาสนใจ ดังน้ี  

1. คนหาสาเหตุปญหา ข้ันน้ีตองรวบรวมปญหา ศึกษาคนควาหาขอมูล พรอมทั้งระบุสาเหตุ

ของปญหาจากการคิด การถาม การอาน หรือพิจารณาจากขอมูลตามสภาพน้ัน ๆ 

2. กําหนดทางเลือก เมื่อคนหาสาเหตุของปญหาน้ันไดแลว จะตองกําหนดทางเลือกที่จะ

แกปญหา โดยพิจารณาถึงความเปนไปได ความเหมาะสม รวมทั้ง ขอจํากัดตาง ๆ ทางเลือกที่จะแกปญหาน้ันไม

จําเปนตองมีทางเลือกทางเดียว อาจมีหลายทางเลือกก็ได 

3. สรุปทางเลือกที่คาดวานาจะเปนไปไดและเหมาะสมที่สุด เปนทางเลือกที่จะแกปญหาน้ัน 

โดยมีเกณฑการตัดสินใจที่สําคัญ ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนทั้งแงบวกและแงลบที่จะเกิดข้ึนจากทางเลือกน้ัน ซึ่งจะ

มีผลทั้งสวนตัว สังคม และสวนรวม  

4. ตัดสินใจดําเนินการ เมื่อพิจารณาทางเลือกอยางรอบคอบในข้ันที่ 3 แลวตัดสินใจเลือก

ทางเลือกที่ดีที่สุด เลือกที่จะแกปญหาในสถานการณน้ัน ๆ เสนอความคิดและมีการอภิปรายรวมกันในกลุม 

ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นซึ่งบางครั้งจะมีความขัดแยงข้ึนผูที่จะประสานความเขาใจในกลุมชวงแรก ๆ  

5. สรุปผลการแกปญหา การตัดสินใจและดําเนินการตางๆ แลวยอมมีผลของการกระทํา

ตามมา ดังน้ัน การสรุปผลการแกปญหาจะชวยใหเกิดการเช่ือมโยงความคิดเขากับประสบการณใหมและ

วนรอบของการคิดวิเคราะหสูข้ันตอนที่ 1 ใหม ทั้งน้ีข้ึนกับวาสรุปผลเพื่อการตัดสินวาจะยุติหรือดําเนินการ

อยางไรตอสถานการณน้ี หรือเพื่อพัฒนาสถานการณใหดีข้ึนกวาเดิม (ภาพที่ 1) 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 การคิดและพฤติกรรมวิเคราะห 

 

คนหา
สาเหตุ

กําหนด
ทางเลือก

สรุป
ทางเลือก

ตัดสินใจ
และ

ดําเนินการ
สรุปผล

ภ�พที่ 1 การคิดและพฤติกรรมวิเคราะห์

ความสามารถในการตัดสินใจบนพื้นฐาน
ของขอ้มลูทีม่หาศาล รวมทัง้สถานการณโ์ดยความ
ไมแ่นน่อนทีเ่ริม่ซบัซอ้นและมคีวามสำาคญัในโลกสมยั
ใหม่ (Holmes et.al., 2015) การคิดวิเคราะห์จึง
มิใช่แค่การสอนตามหลักสูตรในสถานศึกษา หาก
แต่ช่วยในการดำารงชีวิตและการตัดสินใจ ทำางาน
อยา่งมีหลักการและเหตผุล มคีวามสามารถในการ
ตัดสินใจได้ดี สามารถกำาหนดเป้าหมาย รวบรวม

ข้อมูลที่ชัดเจน ค้นหาความรู้ ทฤษฎี หลักการ ตั้ง
ข้อสันนิษฐาน ตีความหมาย ตลอดจนการหาข้อ
สรุปได้ดี ตีความในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง มี
สติในการดำารงชีวิต มีความรับผิดชอบ มีระเบียบ
วินัย มีความเมตตา และมีบุคลิกภาพในทางสร้าง
ประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ (วนิช สุธารัตน์, 2547: 135) เข้าใจ
ความเป็นมาเป็นไปของเหตุการณ์ต่างๆ รู้ว่าเรื่อง
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นั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ตัดสินใจแก้ปัญหา
การประเมินและการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง ไม่ด่วนสรุปตามอารมณ์ ความรู้สึกหรือ
อคติ แต่สืบค้นตามหลักเหตุผลและข้อมูลท่ีเป็น
จรงิ ขณะเดยีวกันจะชว่ยใหเ้ราไมห่ลงเชือ่ขอ้อา้งที่
เกิดจากตัวอย่างเพียงอย่างเดียว พัฒนาความเป็น
คนชา่งสงัเกต การหาความแตกตา่งของสิง่ทีป่รากฏ
พจิารณาความสมเหตุสมผลของสิง่ทีเ่กดิขึน้กอ่นที่
จะตดัสนิสรปุสิง่ใดลงไป ชว่ยประเมนิการความนา่
จะเปน็ โดยสามารถใช้ขอ้มลูพ้ืนฐานทีม่มีาวเิคราะห์
ร่วมกันกับปัจจัยอื่นๆ ของสถานการณ์ในเวลานั้น 

ก�รพัฒน�ก�รคิดวิเคร�ะห์ด้วยคำ�ถ�ม

การคิดวิเคราะห์ช่วยให้บุคคลเกิดความ
สามารถในการทำาความเข้าใจกับประเด็นปัญหา 
ด้วยการต้ังคำาถามหลายๆ คำาถาม เพื่อให้เข้าใจ
ปัญหาเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น การสังเกต การ
อ่าน การประชุม การสัมภาษณ์ การวิจัย จากนั้น
พิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูล การประเมิน
ความพอเพียงของข้อมูล จัดข้อมูลเข้าเป็นระบบ
เพื่อสร้างความคิดรวบยอด หรือ สร้างหลักการ
ขึ้นให้ได้ด้วยการระบุลักษณะของข้อมูล แยกแยะ
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น จัดลำาดับความสำาคัญของ
ข้อมูล ตั้งสมมติฐาน เพื่อกำาหนดขอบเขตและการ
หาข้อสรุป ท้ายที่สุดเป็นการสรุปและการลงความ
เห็น หรือการเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลกับ
ผลอย่างแท้จริง ประเมินความสมเหตุสมผลของ
การสรุป และพิจารณาผลสืบเน่ืองที่จะเกิดข้ันต่อ
ไป การพัฒนาการคิดวิเคราะห์มุ่งพัฒนาบุคคล
ให้เกิดการแยกแยะและหาความสัมพันธ์ ชาตรี 
สำาราญ (2548) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาการ
คิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ดังนี้

1. ฝึกให้ผู้เรียนคิดตั้งคำาถาม โดยยึดหลัก
สากลของคำาถาม คือ ใคร ทำาอะไร ที่ไหน เมื่อไร 
เพราะเหตุใด อย่างไร โดยการนำาสถานการณ์มา
ให้ผู้เรียนฝึกค้นคว้าจากเอกสารที่ใกล้ตัวหรือสิ่ง

แวดล้อม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตั้งคำาถามเองอย่าง
อิสระ ทั้งนี้ผู้สอนต้องฝึกวิธีการตั้งคำาถามแบบ
วิเคราะห์ในเบื้องต้น ฝึกให้ทำาบ่อยๆ จนผู้เรียน
เกิดเป็นทักษะการตั้งคำาถามเอง

2. ฝกึใหผู้เ้รยีนหาความสัมพนัธ์เชงิเหตผุล 
โดยอาศัยคำาถามเจาะลึกเข้าไป โดยใช้คำาถามที่ชี้
บ่งถึงเหตุและผลกระทบที่จะเกิด ฝึกจากการตอบ
คำาถามง่ายๆ ที่ใกล้ตัวผู้เรียนจะช่วยให้ นำาตัวเอง
เชือ่มโยงกับเหตกุารณเ์หลา่นัน้ไดด้ ีทีส่ำาคัญผู้สอน
จะต้องกระตุ้นด้วยคำาถามย่อยเพื่อให้ผู้เรยีนได้คิด
บ่อยๆ จนเป็นนิสัย เป็นคนช่างคิด ช่างถาม ช่าง
สงสัยก่อน แล้วพฤติกรรมศึกษาวิเคราะห์ก็จะเกิด
ขึ้นแก่ผู้เรียน

การสอนผ่านการคิดและลงลึกถึงระดับ
พฤติกรรมทำาให้ผู้เรียนเกิดการปรับเปลี่ยนตนเอง
จากการเรียนรู้แบบดั้งเดิม (traditional learning) 
โดยมีผู้สอนทำาหน้าที่ป้อนความรู้ สอนให้เชื่อตาม
ตำารา สอนให้ท่องจำา ไปสู่การเรียนรู้เชิงรุก (ac-
tive learning) โดยการฟัง พูด คิด ถาม ให้มาก
ขึ้นด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิด
เห็นของตนเองตามโอกาสอันสมควร พยายามฝึก
ให้ตั้งคำาถามเพื่อเชื่อมโยงความรู้กับเหตุผล ซึ่งจะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนวิเคราะห์สิ่งต่างๆ รอบตัวได้ขึ้น 
รวมท้ังการเปลีย่นบรรยากาศในชัน้เรียนให้มคีวาม
เป็นมติร เอ้ือใหผู้ไ้ดรู้จ้กัคดิและตัง้คำาถาม การปรับ
เปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้มีการนำา
เทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับเนื้อหาผนวกวิธีสอน 

การคดิวเิคราะห์เปน็ทกัษะทีส่ามารถเรียน
รู้ได้จากการปฏิบัติ ผู้เรียนสามารถได้รับส่งเสริม
ทักษะผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างจริงจัง 
โดยใชเ้นือ้หาผนวกวธีิสอนทีฝ่กึใหผู้เ้รยีนตัง้คำาถาม 
(Aizikovitsh-Udi and Cheng, 2015) ประสาท 
เนอืงเฉลมิ และ ฤทธไิกร ไชยงาม (2561) ไดเ้สนอ
การตั้งคำาถามตามการจำาแนกจดุมุ่งหมายทางการ
ศึกษาของ Anderson and Krathwohl (2001) 
ไดแ้ก ่การจำา การเขา้ใจ การประยกุต ์การวเิคราะห์ 
การประเมินผล และการสร้างสรรค์ ดังนี้
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การจำา เป็นการระลึกข้อมูลและความ
คิดเห็นได้ ผู้สอนควรนำาเสนอข้อมูลต่างๆ แก่ผู้
เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระลึกคำาตอบได้จาก
ประสบการณเ์ดมิ ทัง้นีอ้าจใหต้อบคำาถามดว้ยการ
เขียนหรือการพูดโต้ตอบ เช่น

นักเรียนจำาแนก............................................. 
.....................................................ได้อย่างไร?

ใครทำาการศึกษาเร่ือง..................................? 
ที่ไหน? เมื่อไหร่? ทำาอย่างไร? ผลเป็นอย่างไร?

การเข้าใจ เป็นแนวคิดหลักที่ผู้เรียนได้รับ
มาจากการฟัง การอ่าน มีการวิเคราะห์และสรุป
แนวคดินัน้ๆ เปน็ของตนเอง ผูส้อนควรถามคำาถาม
ทีผู่เ้รยีนสามารถตอบไดโ้ดยเร่ิมจากขอ้ความงา่ยๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนจำาแนกแนวคิดหลัก เช่น

จงเปรียบเทียบความเหมือนและความ 
แตกต่างระหว่าง.......................กับ..........................

จะเกิดอะไรข้ึนถ้า................................................
..............................................................

การประยุกต์ เป็นการนำาแนวคิดท่ีเป็น
นามธรรมไปสู่ความรูปธรรมมากขึ้น ผู้สอนควร
ให้โอกาสผู้เรียนได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี หรือการคิด
แก้ปัญหาด้วยตนเอง การตั้งคำาถามระดับนี้มุ่ง
เน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักการอธิบายปัญหาและวิธีการ
แก้ปัญหา เช่น

เราจะพฒันา...............................................ไปเปน็ 
..........................................ได้อย่างไร?

นักเรียนแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร? อธิบาย
และยกตัวอย่างประกอบ.....................................

การวิเคราะห์ เป็นการจำาแนกแยกแยะ
มโนทัศน์หรือแนวคิดของผู้เรียน และสามารถ
แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ได้ ผู้สอนควรให้
เวลาแก่ผู้เรียนในการบ่มเพาะความคิด การพูดคุย

แลกเปลี่ยนร่วมกัน อย่างมีหลักการ มีแนวคิดหรือ
ทฤษฎีรองรับ เช่น

ทำาไมนักเรียนจึงคิดว่า.......................................
.....................................เป็นเช่นนั้น?

นักเรียนสามารถจำาแนก.................................
ได้อย่างไร? ………………………อะไรบ้าง?

การประเมนิผล เปน็การตดัสนิคณุคา่จาก
ความคดิเหน็ โดยใชเ้กณฑ์และมาตรฐานมาสนบัสนนุ 
ผู้สอนควรให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างกติกาการตัดสิน
ใจรว่มกนั โดยมเีกณฑท์ีย่อมรบัได ้ทัง้นีผู้เ้รยีนตอ้ง
อภิปราย วิเคราะห์ นำาเสนอ และสรุปร่วมกันบน
พื้นฐานของเกณฑ์และมาตรฐานที่กำาหนดขึ้น เช่น

นักเรียนใช้เกณฑ์อะไรในการประเมิน 
...................................................................?

 เราจะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่…………………………………… 
…………………………………………………?

การสร้างสรรค์ เป็นการนำาความรู้ต่างๆ 
ทั้งหลายทั้งปวงมาสร้างเป็นสิ่งใหม่ ผู้สอนควรให้
โอกาสผู้เรียนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการ
แก้ปัญหาร่วมกัน ผู้เรียนได้นำาเสนอแนวคิดของ
ตนเองตามสถานการณ์ที่เหมาะสม เช่น 

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้า...............................................
...............................................

ลองทำานายสิว่า ถ้า.............................................
...............................................?

การตัง้คำาถามเพือ่สง่เสรมิการคิดวเิคราะห์
จงึเปน็กระบวนการทีส่ง่เสริมคุณลกัษณะของผู้เรียน
ให้รู้จักคดิ เขา้ใจ และเรียนรู้ทีจ่ะมองรอบด้านด้วย
การหาแยกแยะสาเหตุ และหาความสัมพันธ์เชื่อม
โยงระหว่างเหตุผลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คำาถาม
ที่ดีมีคุณค่ามากกว่าคำาตอบ เพราะคำาถามก่อให้
เกิดคำาตอบที่หลากหลายแนวทาง และการถาม
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คำาถามก็เป็นกระบวนการทางสมองที่ได้รับการก
ลั่นกรองทางความคิดของบุคคล สะท้อนมุมมอง
ของการทำาความเข้าใจโลกและเหตุการณ์ได้อย่าง
ดี การเรยีนการสอนทีด่จีงึควรพฒันาทกัษะการตัง้
คำาถามควบคู่ไปพร้อมกับวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่
จำาเป็นในศตวรรษที่ 21 อื่นๆ ตามไปด้วย ตลอด
จนการเปน็บคุคลแหง่การเรยีนรู้ทีส่รา้งสรรคสั์งคม
แห่งการเรียนรู้ต่อไป 

สภ�พแวดล้อมที่เอื้อต่อก�รคิดวิเคร�ะห์

การคดิวเิคราะหค์วรไดรั้บการสนบัสนนุจาก
ทุกฝา่ยไมใ่ชเ่พยีงเฉพาะในสถานศกึษาเทา่นัน้ หาก
แตต่อ้งไดร้บัการปรบัเปลีย่นสภาพแวดลอ้มทางการ
เรยีนรูท้ีก่ระตุน้การคดิของผูเ้รยีนอยา่งหลากหลาย 
และต้องมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนกระตุ้นให ้
ผูเ้รยีนเกิดการคิดวิเคราะห ์(Gotoh, 2017 ; Huang 
et.al., 2017) การพัฒนาการคิดวิเคราะห์อย่างมี
ประสิทธิภาพต้องเกิดจากสภาพการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม การร่วมมือกันระหว่างเพ่ือนช่วยในการ
เรียนรู้และต่อเติมศักยภาพการคิดวิเคราะห์ได้ดี
ขึน้ อาจกล่าวไดว้า่ สภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้ท่ี
เอ้ือใหเ้กดิการคดิวเิคราะห์มองไดท้ัง้ในมติกิารสร้าง
บรรยากาศในชั้นเรียน สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
เทคโนโลยีและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนรูท้ีส่ง่
เสริมการคิดวิเคราะห์ ขอแค่มีโทรศัพท์มือถือและ
สญัญาณอนิเทอรเ์น็ตแบบไร้สาย ผู้เรียนก็สามารถ
เข้าถงึข้อมลูไดต้ามความสนใจของผูเ้รยีน การแลก
เปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ผู้เรียนมักจะนำาภาพ เสียง 
ข้อมูล มาพัฒนาเป็นสารสนเทศที่เชื่อมโยงและ
ส่ือสารติดต่อกับผู้คนบนโลกออนไลน์ (ประสาท  

เนอืงเฉลิม, 2561) การเรยีนรู้ในยคุสือ่สงัคมออนไลน์
ทำาใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการเรยีนรู ้การ
จัดสภาพแวดล้อมทางเรียนรู้ในปัจจุบันจึงเน้นไป
ที่การสร้างแรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่นการใฝ่
หาความรูท้ีจ่ะพฒันาตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง คดิและ
ตั้งคำาถามกับข้อมูลที่มหาศาลว่าจะมีการจัดเรียง
และเลือกสรรมาใช้ประโยชน์อย่างไรให้เหมาะสม 

การคดิวเิคราะหเ์ปน็อกีหนึง่ทกัษะการคดิ
ที่การศึกษาต้องปลูกฝังและสร้างเสริมให้ผู้เรียน
มีความไวต่อข้อมูลข่าวสาร รู้จักคิดเชื่อมโยงและ
หาเหตุผลมาอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูล จะ
ทำาใหไ้ดข้อ้มลูประกอบการตดัสนิใจ การคาดการณ ์
และการดำาเนินการทีม่ขีอ้ผดิพลาดนอ้ยลง หลกัสตูร 
การเรยีนการสอน การประเมนิการเรยีนรู ้จงึควรมี
การนำาการคดิวเิคราะห์เขา้มาเปน็หลกัคดิและแปลง
สูก่ารปฏบัิตด้ิวยการจดัการเรียนการสอนของครูให้
ดเูป็นมอือาชพี ชมุชน สังคม และครอบครัวกม็ส่ีวน
ชว่ยสง่เสรมิสนบัสนนุใหเ้กดิบรรยากาศทีก่ระตุน้ให้
ผู้เรยีนไดพ้ยายามวิเคราะห ์และเปดิโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระภายใต้หลักทางวิชาการ
และคำานึงถึงความเป็นได้ให้มากที่สุด 

การจดัการเรยีนรูจ้งึมิใชมุ่่งแคเ่นือ้หาสาระ 
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนประสบผล
สำาเร็จตามความมุ่งหมายของหลักสูตรก็อยู่ที่ภาค
ส่วนทั้งครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา ในการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอให้เกิดการเรียนรู้ มีการเชื่อม
โยงส่ิงเร้ากับการตอบสนองของการคิดโดยฝึกคิด 
ฝึกตั้งคำาถาม กำาหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ การ 
คิดตีความ การคิดจำาแบบแยกแยะ และการคิด 
เช่ือมโยงสมัพนัธ ์ซึง่การพฒันาทกัษะเหลา่น้ีจะนำา
ไปสู่การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงในระดับอื่นๆ 
ต่อไปด้วย
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