นโยบาย: 4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
หัวข้อ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

รายละเอียด
1) เพื่อส่งเสริม/พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
2) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการนาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง
3) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภูมิใจ
นักเรียน/นักศึกษา/ผู้เรียน

ความหมายของการการคิดวิเคราะห์
การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติพุทธศักราช
2530 (2530: 492) คาว่า คิดหมายถึง นึกคิด ระลึก ตรึกตรอง ส่วนคาว่า วิเคราะห์หมายถึงว่า ดู
สังเกต ใคร่ครวญ อย่างละเอียดรอบครอบในเรื่องราวต่างๆ อย่างมีเหตุผล โดยหาส่วนดี ส่วนบกพร่อง
หรือจุดเด่นจุดด้อยของเรื่องนั้นๆ แล้ว เสนอแนะสิ่งที่ดีที่ที่เหมาะสมอย่างยุติธรรม
Ennis. (1985 : 83) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ เป็นการประเมินข้อความ
ได้ถูกต้อง เป็นการคิดแบบตรึกตรองและมีเหตุผล เพื่อการตัดสินใจก่อนที่จะเชื่อหรือก่อนที่จะลงมือ
ปฏิบัติ
Watsan and Glaser (1964 : 11) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า เป็นสิ่งที่
เกิดจากส่วนประกอบของทัศนคติ ความรู้และทักษะ โดยทัศนคติเป็นการแสดงออกทางจิตใจ ต้องการ
สืบค้นปัญหาที่มีอยู่ ความรู้จะเกี่ยวข้องกับการใช้เหตุผลในการประเมินสถานการณ์การสรุปความอย่าง
เที่ยงตรงและการเข้าใจในความเป็นนามธรรม ส่วนทักษะจะประยุกต์รวมอยู่ในทัศนคติและความรู้
ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2542 : 14) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ คือ การ
แสวงหาข้อเท็จจริงด้วยการระบุ จาแนก แยกแยะ ข้อมูลในสถานการณ์ที่เป็นแหล่งคิดวิเคราะห์ ทั้งที่
เป็นข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น หรือจุดเด่น จุดด้อย ในสถานการณ์เป็นการจัดข้อมูลให้เป็น ระบบเพื่อ
ไปใช้เป็นพื้นฐานในการคิดระดับอื่นๆ
ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 251, 1071) ให้ความหมายคาว่า “คิด” หมายความว่า
ทาให้ป รากฏเป็ นรู ป หรื อประกอบให้เป็นรูปหรือเป็นเรื่องขึ้นในใจ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง คาดคะเน
คานวณ มุ่ง จงใจ ตั้งใจ ส่วนคาว่า “วิเคราะห์” มีความหมายว่าใคร่ครวญ แยกออกเป็น ส่วนๆ เพื่อ
ศึกษาให้ถ่องแท้ ดังนั้นคาว่า คิดวิเคราะห์ จึงมีความหมายว่า เป็นการใคร่ครวญ ตรึกตรองอย่างละเอียด
รอบคอบแยกเป็นส่วนๆ ในเรื่องราวต่างๆ อย่างมีเหตุผล โดยหาจุดเด่น จุดด้อยของเรื่องนั้นๆ และ
เสนอแนะสิ่งที่เหมาะสมอย่างมีความเป็นธรรมและเป็นไปได้ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการคิดวิเคราะห์
จึงสามารถกระทาได้โดยการฝึกทักษะการคิดและให้ นักเรียนมีโ อกาสได้คิดวิเคราะห์ สามารถเสนอ
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ความคิดของตนและอภิปรายร่วมกันในกลุ่มอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ โดยครูและนักเรียนต่างยอมรับ
เหตุผลและความคิดของแต่ละคน โดยเชื่อว่า ไม่มีคาตอบที่ถูกต้องเพียงคาตอบเดียว
สุวิทย์ มูลคา (2547 : 9) ให้ความหมายของการวิเคราะห์และการคิดวิเคราะห์ว่าการ
วิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง การจาแนก แยกแยะองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วนๆ เพื่อ
ค้นหาว่ามีองค์ประกอบย่อยๆ อะไรบ้าง ทามาจากอะไร ประกอบขึ้นมาได้อย่างไรและมี ความเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันอย่างไร การคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) หมายถึงความสามารถในการจาแนก
แยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นวัตถุสิ่งของ เรื่องราว หรือเหตุการณ์และหา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหา สภาพความเป็นจริงหรือสิ่งสาคัญของ
สิ่งที่กาหนดให้
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549 : 5) ให้ความหมายของการคิด
วิเคราะห์ว่าเป็นการระบุเรื่องหรือปัญหา จาแนกแยกแยะ เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มอย่างเป็นระบบ
ระบุเหตุผลหรือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้
เพียงพอในการตัดสินใจ/แก้ปัญหา/คิดสร้างสรรค์
นั ก การศึ กษาและนั ก วิ จัย ส่ ว นใหญ่มี ค วามคิด เห็ น เกี่ย วกั บความหมายของการคิ ด
วิ เ คราะห์ ที่ ส อดคล้ อ งกั น คื อ การคิ ด วิ เ คราะห์ ห มายถึ ง การพิ จ ารณาสิ่ ง ต่ า งๆ ในส่ ว นย่ อ ยๆ ซึ่ ง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์เนื้ อหา ด้านความสั มพันธ์และด้านหลั กการจัดการโครงสร้างของการสื่ อ
ความหมาย และสอดคล้องกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ คือ การคิดจาแนก รวบรวม
เป็นหมวดหมู่ และจับประเด็นต่างๆ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ดังนั้น การคิดเชิงวิเคราะห์เป็นทั กษะการคิด
ที่สามารถพัฒนาให้เกิดกับผู้เรียนได้ และให้คงทนจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนสามารถคิดได้
ด้วยตัวเอง เกิดความสาเร็จในการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้ที่ดีต้องเป็นเรื่องของการรู้จักคิด ผู้วิจัยจึง
สนใจพัฒ นารู ป แบบการสอนที่ส่ งเสริมการคิดวิเคราะห์ เพื่อกระตุ้นให้ นัก เรียนคิดเป็น เรียนรู้เป็ น
สามารถจาแนก ให้เหตุผล จับประเด็นเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆ ได้ จากข้อมูล
ที่ได้รับการพินิจพิจารณา
ลักษณะของการคิดวิเคราะห์
เสงี่ย ม โตรั ต น์ (2546 : 28) กล่ าวถึง ลั กษณะของการคิด วิเ คราะห์ ข องการคิ ด
วิเคราะห์ ไว้ว่า การคิดวิเคราะห์ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 องค์ประกอบ คือ ทักษะในการ
จั ด ระบบข้ อ มู ล ความเชื่ อ ถื อ ได้ ข องข้ อ มู ล และการใช้ ทั ก ษะเหล่ า นั้ น อย่ า งมี ปั ญ ญาเพื่ อ การชี้ น า
พฤติกรรมดังนั้น การคิดวิเคราะห์จึงมีลักษณะต่อไปนี้
1. การคิดวิเคราะห์จะไม่เป็นเพียงการรู้หรือการจาข้อมูลเพียงอย่างเดียว เพราะการ
คิดวิเคราะห์จะเป็นการแสวงหาข้อมูลและการนาข้อมูลไปใช้
2. การคิดวิเคราะห์ไม่เพียงแต่การมีทักษะเท่านั้น แต่การคิดวิเคราะห์จะต้องเกี่ยวกับ
การใช้ทักษะอย่างต่อเนื่อง
3. การคิดวิเคราะห์ไม่เพียงแต่การฝึกทักษะอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะต้องมีทักษะที่
จะต้องคานึงถึงผลที่ยอมรับได้
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เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546 : 15-16) กล่าวถึง ลักษณะของการคิดวิเคราะห์
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ไว้ว่า การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ประกอบเป็นการคิดวิเคราะห์
แตกต่างไปตามทฤษฎี การเรียนรู้ โดยทั่วไปสามารถแยกแยะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์
ได้ดังนี้
1. การสังเกต จากการสังเกตข้อมูลมากๆ สามารถสร้างเป็นข้อเท็จจริงได้
2. ข้อเท็จจริง จากกการรวบรวมข้อเท็จจริง และการเชื่อมโยงข้อเท็จจริงบางอย่างที่
ขาดหายไป สามารถทาให้มีการตีความได้
3. การตีความ เป็ น การทดสอบความเที่ยงตรงของการอ้างอิง จึงทาให้ เกิดการตั้ง
ข้อตกลงเบื้องต้น
4. การตั้งข้อตกลงเบื้องต้น ทาให้สามารถมีความคิดเห็น
5. ความคิ ด เห็ น เป็ น การแสดงความคิ ด จะต้ อ งมี ห ลั ก และเหตุ ผ ลเพื่ อ พั ฒ นา
ข้อวิเคราะห์ นอกจากนั้นเป็นกระบวนการที่อาศัยองค์ประกอบเบื้องต้นทุกอย่างร่วมกัน โดยทั่วไป
นักเรียนจะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างการสังเกตและข้อเท็จจริง หากนักเรียนเข้าใจถึงความแตกต่างก็
จะทาให้นักเรียนเริ่มพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ได้
สุวิทย์ มูลคา (2548 : 23-24) ได้จาแนกลักษณะของการคิดวิเคราะห์ ไว้เป็น 3 ด้าน
คือ
1. การวิเคราะห์ส่วนประกอบ เป็นความสามารถในการแยกแยะค้นหาส่วนประกอบที่
สาคัญของสิ่งหรือเรื่องราวต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ส่วนประกอบของพืช หรือเหตุการณ์ต่างๆ ตัวอย่าง
คาถาม เช่น อะไรเป็นสาเหตุสาคัญของการระบาดไข้หวัดนกในประเทศไทย
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็นความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของส่วนสาคัญ
ต่างๆ โดยระบุความสัมพันธ์ระหว่างความคิด ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล หรือความแตกต่างระหว่างข้อ
โต้แย้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างคาถาม เช่ น การพัฒนาประเทศกับการศึกษามีความสัมพันธ์
กันอย่างไร
3. การวิเคราะห์หลักการ เป็นความสามารถในการหาหลักความสัมพันธ์ส่วนสาคัญใน
เรื่องนั้นๆ ว่าสัมพันธ์กันอยู่โดยอาศัยหลักการใด ตัวอย่างคาถาม เช่น หลักการสาคัญของศาสนาพุทธ
ได้แก่อะไร
จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์นั้นจะต้องกาหนดสิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ กาหนดจุดประสงค์ที่
ต้องการจะวิเคราะห์ แล้วจึงวิเคราะห์อย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้วิธีการพิจารณาแยกแยะ เทคนิควิธีการใน
การวิเคราะห์ เพื่อรวบรวมประเด็นสาคัญหาคาตอบให้กับคาถาม โดยมีลักษณะของการคิดวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์ความสาคัญและวิเคราะห์หลักการของเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ
1. การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ได้แก่ การเชื่อมโยงข้อมูล ตรวจสอบแนวคิดสาคัญ
และความเป็นเหตุเป็นผล แล้วนามาหาความสัมพันธ์และข้อขัดแย้งในแต่ละสถานการณ์ได้
2. การคิดวิเคราะห์ ความส าคัญ ได้แก่ การจาแนกแยกแยะความแตกต่างระหว่าง
ข้อเท็จจริงและสมมติฐานแล้วนามาสรุปความได้
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3. การคิดวิเคราะห์หลักการ ได้แก่ การวิเคราะห์รูปแบบ โครงสร้าง เทคนิค วิธีการ
และการเชื่อมโยงความคิดรวบยอด โดยสามารถแยกความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและทัศนคติของ
ผู้เขียนได้
ไพรินทร์ เหมบุตร (2549 : 1) กล่าวถึง ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย 4
ประการ คือ
1. การมีความเข้าใจ และให้เหตุผลแก่สิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ เพื่อแปลความสิ่งนั้น ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับความรู้ ประสบการณ์ และค่านิยม
2. การตีความ ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องที่จะวิเคราะห์
3. การช่างสังเกต ช่างถาม ขอบเขตของคาถาม ยึดหลัก 5 W 1 H คือ ใคร (Who)
อะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) อย่างไร (How) เพราะเหตุใด (Why)
4. ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ใช้คาถามค้นหาคาตอบ หาสาเหตุ หาการเชื่อมโยง ส่งผล
กระทบ วิธีการ ขั้นตอน แนวทางแก้ปัญหา คาดการณ์ข้างหน้าในอนาคต
องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548 : 52) กล่าวว่า องค์ประกอบ
ของการคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย
1. การตีความ ความเข้าใจ และให้เหตุผลแก่สิ่งที่ต้องการวิเคราะห์เพื่อแปลความ
ของสิ่งนั้นขึ้นกับความรู้ประสบการณ์และค่านิยม
2. การมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์
3. การช่างสั งเกต สงสั ย ช่างถาม ขอบเขตของคาถาม ที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิง
วิเคราะห์จะยึดหลัก 5 W 1 H คือ ใคร (Who) อะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) ทาไม
(Why) อย่างไร (How)
4. การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (คาถาม) ค้นหาคาตอบได้ว่า อะไรเป็นสาเหตุให้
เรื่องนั้นเชื่อมกับสิ่งนี้ได้อย่างไร เรื่องนี้ใครเกี่ยวข้อง เมื่อเกิดเรื่องนี้ส่งผลกระทบอย่างไรมีองค์ประกอบ
ใดบ้างที่นาไปสู่สิ่งนั้น มีวิธีการ ขั้นตอนการทาให้เกิดสิ่งนี้อย่างไร มีแนวทางแก้ ไขปัญหาอย่างไรบ้าง
ถ้าทาเช่นนี้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ลาดับเหตุการณ์นี้ดูว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเขาทาสิ่งนี้ได้อย่างไร สิ่งนี้
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไร
การคิดวิเคราะห์ เป็ นกระบวนการที่ใช้ปัญญา หรือใช้ความคิดนาพฤติกรรม ผู้ที่คิด
วิเคราะห์เป็น จึงสามารถใช้ปัญญานาชีวิตได้ในทุกๆ สถานการณ์ เป็นบุคคลที่ไม่โลภไม่เห็นแก่ตัวไม่ยึด
เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง มีเหตุผล ไม่มีอคติ มีความยุติธรรม และพร้อมที่จะสร้างสันติสุขในทุกโอกาส
การคิดวิเคราะห์จะต้องอาศัยองค์ประกอบที่สาคัญสองเรื่อง คือ เรื่องความสามารถในการให้เหตุผล
อย่างถูกต้องกับเทคนิคการตั้งคาถามเพื่อใช้ในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งทั้งสองเรื่องมีความสาคัญต่อการคิด
วิเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง (วนิช สุธารัตน์. 2547 : 125-128)
ความสามารถในการให้เหตุผลอย่างถูกต้อง การที่จัดให้เรื่องของการให้เหตุผลอย่าง
ถูกต้องว่ามีความสาคัญก็เนื่องจากในเรื่องของการคิดการใช้ปัญญาทั้งหลายนั้น เรื่องของเหตุผลจะต้องมี
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ความสาคัญ ถ้าเหตุผลที่ให้ในเบื้องแรกไม่ถูกต้อง หรือมีความคลุมเครือไม่ชัดเจนแล้ว กระบวนการคิด
ก็จะมีความไม่ชัดเจนตามไปด้วยการเชื่อมโยงสาระต่างๆ เข้าด้วยกันย่อมไม่สามารถกระทาได้ และมีผล
สืบเนื่องต่อไปคือ ทาให้การสรุปประเด็นที่ต้องการทั้งหลายขาดความชัดเจน หรืออาจผิดพลาดตามไป
ด้วย ความสามารถในการให้เหตุผลอย่างถูกต้องประกอบด้วย (Center for Critical Thinking. 1996 :
8-9)
1. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการให้เหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ให้เหตุผลต้องมีความชัดเจนโดยปกติการให้เหตุผลในเรื่องต่างๆ บุคคลจะต้องให้เหตุผลที่สอดคล้องกับ
วัตถุ ป ระสงค์ห รื อเป้ าหมายของเรื่ องนั้น เช่น ในการเขียนเรีย งความ งานวิ จัย การอภิ ปราย ฯลฯ
ถ้าวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กาหนดไว้มีความชัดเจน การให้ เหตุผลก็จะเป็นเรื่องง่าย แต่ถ้าไม่ชัดเจน
หรือมีความสลับซับซ้อน จะต้องทาให้ชัดเจนการให้เหตุผลก็จะเป็นเรื่องง่าย หรืออาจจะต้องแบ่งแยก
ออกเป็นข้อย่อยๆ เพื่อลดความสลับซับซ้อนลง และนอกจากนี้เป็นเป้าหมายจะต้องมีความสาคัญและ
มองเห็นว่าสามารถจะทาให้สาเร็จได้จริงๆ
2. ความคิดเห็ นหรือกรอบความจริงที่นามาอ้าง เมื่อมีการให้เหตุผล ต้องมีความ
คิดเห็ น หรื อ กรอของความจริ งที่น ามาสนับสนุน ถ้าสิ่ งที่ นามาอ้างมีข้อบกพร่อ ง การให้ เหตุผ ลก็จ ะ
ผิดพลาดหรือบกพร่องตามไปด้วย ความคิดเห็นที่แคบเฉพาะตัว ซึ่งอาจเกิดจากอคติหรือการเทียบเคียง
ที่ผิด ทาให้การให้เหตุผลทาได้ในขอบเขตอันจากัด เที่ยงตรง และมีเสถียรภาพ
3. ความถูกต้องของสิ่งที่อ้างอิง การอ้างอิงข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ หรือสิ่งต่างๆ มี
หลักการอยู่ว่า สิ่งที่นามาอ้างจะต้องมีความชัดเจน มีความสอดคล้อง และมีความถูกต้องแน่นอนถ้าสิ่งที่
นามาอ้างผิดพลาดการสรุปผลหรือการสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องย่อมผิดพลาดด้วย สิ่งที่ต้อง
ระมัดระวังก็คือ ต้องเข้าใจข้อจ ากัดของข้อมูลต่างๆ ลองหาข้อมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะตรงกันข้ามหรือ
ขัดแย้งกับข้อมูลที่เรามีอยู่บ้างว่ามีหรือไม่และก็ต้องแน่ใจว่าข้อมูลที่ใช้อ้างนั้ นมีความสมบูรณ์เพียงพอ
ด้วยข้อมูลข่าวสารที่ไม่มีความถูกต้อง มีการบิดเบือนหรือการนาเสนอเพียงบางส่วนและปิดบังหรือมี
เจตนาปล่อยปละละเลยในบางส่วน ทาให้การนาไปอ้างอิงหรือเผยแพร่ขาดความสมบูรณ์ก่อให้เกิดความ
ได้เปรียบเสียเปรียบหรือสร้างความเสียหายต่อบุคคลองค์การหรือสั งคมได้ดังนั้นการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงทุกๆ เรื่องจึงเป็นเรื่องที่ควรจะกระทา
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง
4. การสร้ างความคิด หรือ ความคิดรวบยอด การให้ เหตุผ ลจะต้อ งอาศัย การสร้า ง
ความคิดหรือความคิดรวบยอด ซึ่งมีตัวประกอบที่สาคัญคือ ทฤษฎี กฎ หลักการ อันเป็นตัวประกอบ
สาคัญของการสร้างความคิดหรือความคิดรวบยอดถ้าหากเข้าใจผิดพลาดในเรื่องของทฤษฎี กฎ หรือ
หลักการต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว การสร้างความคิดหรือความคิดรวบยอดก็จะผิดพลาด การให้เหตุผลก็
จะไม่ถูกต้องด้วย ดังนั้นเมื่อสร้างความคิดหรือความคิดรวบยอดขึ้นมาได้แล้ว จะต้องแสดงหรืออธิบาย
เพื่อบ่งบอกออกมาให้ชัดเจน ลักษณะของความคิดรวบยอดที่ดีจะต้องมีความกระจ่างมีความเชื่อมโยง
สัมพันธ์มีความลึกซึ้ง และมีความเป็นกลางไม่โน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่ง
5. ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลกับสมมติฐาน การให้เหตุผลขึ้นอยู่กับสมมติฐานเมื่อใด
มีการกาหนดสมมติฐานขึ้นมาในกระบวนการแก้ปัญหา ต้องแน่ใจว่าสมมุติฐานนั้น กาหนดขึ้นจากสิ่งที่
เป็นความจริงและจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่ ความบกพร่องในการให้เหตุผลสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคล
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ไปติดยึดในสมติฐานที่ตั้งขึ้น จนทาให้ความคิดเห็นโน้มเอียงหรือผิดไปจากสภาพที่ควรจะเป็น สมมติฐาน
ที่ดีจะต้องมีความชัดเจน สามารถตัดสินใจ และมีเสถียรภาพเช่นเดียวกัน
6. การลงความเห็น การให้เหตุผลในทุกๆ เรื่อง จะต้องแสดงถึงความเข้าใจด้วยการ
สรุปและให้ความหมายของข้อมูล ลักษณะการให้เหตุ ผลนั้นโดยธรรมชาติจะเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่
เชื่อมโยงกันอยู่ระหว่างเหตุกับผล เช่น เพราะว่าสิ่งนี้เกิดสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นหรือเพราะว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้
สิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้จึงเป็นอย่างนั้น ถ้าความเข้าใจในข้อมูลเบื้องต้นผิดพลาดการให้เหตุผลย่อมผิดพลาด
ด้วย ทางออกที่ดีก็คือ การลงความเห็นจะทาได้ก็ต่อเมื่อมีหลักฐานบ่งบอกอย่างชัดเจน จะต้องตรวจสอบ
ความเห็นนั้นสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อไหนและมีอะไรเป็นตัวชี้นาอยู่อีกบ้าง ซึ่งอาจ
ทาให้การลงความเห็นผิดพลาด
7. การนาไปใช้ เมื่อมีข้อสรุปแล้วจะต้องมีการนาไปใช้หรือมีผลสืบเนื่อง จะต้องมีความ
คิดเห็นประกอบว่าข้อสรุปที่เกิดขึ้นนั้น สามารถนาไปใช้ได้มากน้อยเพียงใด ควรจะนาไปใช้ลักษณะใดจึง
จะถูกต้อง ลักษณะใดไม่ถูกต้อง โดยพยายามคิดถึงทุกสิ่งที่อาจเป็นผลต่อเนื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ดังนั้น
จะเห็นได้ว่า การคิดวิเคราะห์ที่ดีหรือมีมาตรฐาน ในอันดับแรกจะต้องรู้จักการให้เหตุผลที่ถูกต้อง ซึ่งต้อง
อาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง ตามที่ได้แสดงรายละเอียดมาแล้ว เรื่องที่สาคัญและเป็นหัวใจของการคิด
วิเคราะห์อีกเรื่ องหนึ่ งก็คือ เทคนิ คการตั้งคาถาม เพื่อการวิเคราะห์ เป็นการบอกให้ ทราบว่า นักคิด
วิเคราะห์จะต้องใช้คาถามอย่างไร เพื่อเป็นการนาความคิดไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งมีรายละเอียด
ต่างๆ ดังนี้
เทคนิ ค การตั้ ง ค าถามเพื่ อ การคิ ด วิ เ คราะห์ เป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามส าคั ญ พอๆ กั บ
ความสามารถในการให้เหตุผลอย่างถูกต้อง การตั้งคาถามที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้การใช้เหตุ ผลเป็นไปด้วย
ความสะดวก มีระบบและช่วยแก้ปัญหาได้ นักคิดวิเคราะห์ต้องมีความสามารถในการตั้งคาถามหลายๆ
แบบ คาถามที่ต้องการคาตอบกว้าง ๆ ต้องการหลายๆ คาตอบ คาถามต้องการคาตอบเดียวแต่มีความ
ลึกซึ้ง ลักษณะคาถามที่จะช่วยให้คิดหาเหตุผลในระดับลึก หรือมีเหตุผลจากการใช้ปั ญญาของการคิด
วิเคราะห์นั้น จะต้องมีคุณสมบัติ 8 ประการ (Center for Critical Thinking, 1996 : 8-9 อ้างถึงใน
วนิช สุธารัตน์. 2547 : 128-130 ) ดังต่อไปนี้
1. ความชัดเจน (Clarity) ความชัดเจนของปัญหาเป็นจุดเริ่มต้นสาคัญของการคิด
เช่น ตัวอย่างของปัญหาที่ตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบความชัดเจน เช่น ยังมีเรื่องอะไรอีกในส่วนนี้ที่เรายังไม่รู้
สามารถยกตัวอย่างมาอ้างอิงได้หรือไม่ สามารถอธิบายขยายความส่วนนั้นให้มากขึ้นได้หรือไม่
2. ความเที่ยงตรง (Accuracy) เป็นคาถามที่บอกว่าทุกคนสามารถตรวจสอบได้
ถูกต้องตรงกัน หรื อไม่ เช่น จริ งหรื อ เป็นไปได้ห รือ ทาไมถึงเป็นไปได้ สามารถตรวจสอบได้หรือไม่
ตรวจสอบอย่างไร เราจะหาข้อมูลหลักฐานได้อย่างไร ถ้าตรงนั้นเป็นเรื่องจริงเราจะทดสอบมันได้อย่างไร
3. ความกระชับ ความพอดี (Precision) เป็นความกะทัดรัด ความเหมาะสม ความ
สมบูรณ์ของข้อมูล เช่น จาเป็นต้ องหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้อีกหรือไม่ ทาให้ดูดีกว่านี้ได้อีกหรือไม่
ทาให้กระชับกว่านี้ได้อีกหรือไม่
4. ความสั มพันธ์เกี่ยวข้อง (Relevance) เป็นการตั้งคาถามเพื่อคิดเชื่อมโยงหา
ความสัมพันธ์ เช่น สิ่งนั้นเกี่ยวข้องกับปัญหาอย่างไร มันเกิดสิ่งต่างๆ ขึ้นตรงนั้นได้อย่าง ผลที่เกิดขึ้นตรง
นั้น มันมีที่มาอย่างไร ตรงส่วนนั้นช่วยให้เราเข้าใจอะไรได้บ้าง
วิเคราะห์นโยบายการตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

๗

5. ความลึก (Depth ) หมายถึงความหมายในระดับที่ลึกความคิดลึกซึ้ง การตั้ง
คาถามที่สามารถเชื่อมโยงไปยังการคิดหาคาตอบที่ลึกซึ้ง ถือว่าคาถามนั้นมีคุณค่ายิ่ง เช่น ตัว ประกอบ
อะไรบ้างที่ทาให้ตรงนี้เป็นปั ญหาสาคัญ อะไรที่ทาให้ปัญหาเรื่องนี้มันซับซ้อน สิ่งใดบ้างที่เป็นความ
ลาบากหรือความยุ่งยากที่เราจะต้องพบ
6. ความกว้างของการมอง (Breadth ) เป็นการทดลองเปลี่ยนมุมมอง โดยให้ผู้อื่น
ช่วยเช่น จาเป็นจะต้องมองสิ่งนี้จากด้านอื่น คนอื่น ด้วยหรือไม่ มองปัญหานี้โดยใช้วิถีทางอื่นๆ บ้าง
หรือไม่ ควรจะให้ความสาคัญของความคิดเห็นจากบุคคลอื่นหรือไม่ ยังมีข้อมูลอะไรในเรื่องนี้อีกหรือไม่ที่
ไม่นามากล่าวถึง
7. หลักตรรกวิทยา (Logic ) มองในด้านของความคิดเห็นและการใช้เหตุผล เช่น ทุก
เรื่องที่เรารู้ เราเข้าใจตรงกันหมดหรือไม่ สิ่งที่พูดมีหลักฐานอ้างอิงหรือไม่ สิ่งที่สรุปนั้นเป็นเหตุผลที่
สมบูรณ์หรือไม่ สิ่งที่กล่าวอ้างมีขอบข่ายครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมดหรือไม่
8. ความสาคัญ (Significance ) ซึ่งหมายถึง การตั้งคาถามเพื่อตรวจสอบว่าสิ่ง
เหล่านั้น มีความสาคั ญอย่างแท้จ ริ งหรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากในบางครั้งพบว่า ความสาคัญเป็นสิ่งที่เรา
ต้องการจะให้เป็นมากกว่าเป็นความสาคัญจริงๆ เช่น ส่วนไหนของความจริงที่สาคัญที่สุด ยังมีเรื่องอื่นๆ
ที่มีความสาคัญอยู่อีกหรือไม่ นี่คือปัญหาที่สาคัญที่สุดในเรื่องนี้ใช่หรือไม่ ตรงนี้เ ป็นจุดสาคัญที่ควรให้
ความสนใจหรือเปล่า
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การคิดวิเคราะห์จะเกิดความสมบูรณ์ได้นั้น นอกจากจะต้องอาศัย
ความสามารถในการให้เหตุผลอย่ างถูกต้องแล้ว เรื่องของเทคนิคการตั้งคาถามเพื่อการวิเคราะห์ก็มี
ความสาคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน โดยที่องค์ประกอบทั้ งสองส่วนนี้จะทางานประสานสัมพันธ์กันอย่าง
กลมกลืน ในทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการคิดวิเคราะห์ ส่ วนประกอบทั้งสองส่ว นจะต้องไปด้วยกัน
คุณค่า ความสวยงาม ความลงตัว รวมทั้งประโยชน์อย่างสมบูรณ์จึงจะเกิดขึ้นได้
กระบวนการคิดวิเคราะห์
กระบวนการคิดวิเคราะห์ เป็นการแสดงให้เห็นจุดเริ่มต้น สิ่งที่สืบเนื่องหรือเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันในระบบการคิด และจุดสิ้นสุดของการคิด โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์มีความสอดคล้องกับ
องค์ประกอบเรื่องความสามารถในการให้เหตุผลอย่างถูกต้อง รวมทั้งเทคนิคการตั้งคาถามจะต้องเข้าไป
เกี่ยวข้องในทุกๆ ขัน้ ตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ระบุหรือทาความเข้าใจกับประเด็นปัญหา ผู้ที่จะทาการคิดวิเคราะห์จะต้องทา
ความเข้าใจปัญหาอย่างกระจ่างแจ้ง ด้วยการตั้งคาถามหลายๆ คาถาม เพื่อให้เข้าใจปัญหาต่างๆ ที่กาลัง
เผชิญอยู่นั้นอย่างดีที่สุด ตัวอย่างคาถาม เช่น ปัญหานี้เป็นปัญหาที่สาคัญที่สุดของบ้านเมืองใช่ห รือไม่
(ความสาคัญ)ยังมีปัญหาอื่นๆ ที่สาคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันอีกหรือไม่ (ความสาคัญ) ทราบได้อย่างไรว่า
เรื่องนี้เป็นปัญหาที่สาคัญที่สุด (ความชัดเจน)
ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ในขั้นนี้ผู้ที่จะทาการคิดวิเคราะห์ จะต้อง
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่ างๆ เช่น จากการสังเกต จากการอ่าน จากข้อมูลการประชุม จากข้อเขียน
บันทึกการประชุม บทความ จากการสัมภาษณ์ การวิจัย และอื่นๆ การเก็บข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง และ
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ด้ว ยวิธีการหลายๆ วิธีจ ะทาให้ ได้ข้อมูล ที่ส มบูรณ์ ชัดเจน และมีความเที่ยงตรงคาถามที่จะต้องตั้ ง
ในตอนนี้ ได้แก่ เราจะหาข้อมูลให้ครบถ้วนโดยวิธีใดได้อีกบ้างและหาอย่างไร (เที่ยงตรง) ข้อมูลนี้มีความ
เกี่ยวข้องกับปัญหาอย่างไร (ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง) จาเป็นต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องใดอีกบ้าง
(ความกระชับพอดี)
ขั้นที่ 3 พิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล หมายถึงผู้ที่คิ ดวิเคราะห์พิจารณาความ
ถูกต้องเที่ยงตรงของสิ่งที่นามาอ้าง รวมทั้งการประเมินความพอเพียงของข้อมูลที่จะนามาใช้ คาถามที่
ควรจะนามาใช้ในตอนนี้ได้แก่ ข้อมูลที่ได้มามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไร (ความเที่ยงตรง) เราจะหา
หลักฐานได้อย่างไรถ้าข้อมูลที่ได้มาเป็นเรื่องจริง (ความเที่ยงตรง) ยังมีเรื่องอะไรอีกในส่วนนี้ที่ยังไม่รู้
(ความชัดเจน) ยังมีข้อมูลอะไรในเรื่องนี้อีกที่ยังไม่นามากล่าวถึง (ความกว้างของการมอง)
ขั้นที่ 4 การจัดข้อมูลเข้าเป็นระบบ เป็นขั้นที่ผู้คิดจะต้องสร้างความคิด ความคิดรวบ
ยอด หรือสร้างหลักการขึ้นให้ได้ด้วยการเริ่มต้นจากการระบุลักษณะของข้อมูล แยกแยะข้อเท็จจริง
ข้อคิดเห็น จัดลาดับความสาคัญของข้อมูล พิจารณาขีดจากัดหรือขอบเขตของปัญหารวมทั้งข้อตกลง
พื้นฐาน การสังเคราะห์ข้อมูล เข้าเป็นระบบและกาหนดข้อสั นนิษฐานเบื้องต้นคาถามที่ควรนามาใช้
ในตอนนี้ ได้แก่ ข้อมูลส่วนนี้เกี่ยวข้องกับปัญหาอย่างไร (ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง) จาเป็นต้องหาข้อมูล
เพิ่มเติมในเรื่องนี้อีกหรือไม่ จากใครที่ใด (ความกว้างของการมอง) อะไรบ้างที่ทาให้การจัดข้อมูลในเรื่อง
นี้เกิดความลาบาก (ความลึก) จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าการจัดข้อมูลมีความถูกต้อง (ความเที่ยงตรง)
สามารถจัดข้อมูลโดยวิธีอื่นได้อีกหรือไม่ (ความกว้างของการมอง)
ขั้นที่ 5 ตั้งสมมติฐาน เป็นขั้นที่นักคิดวิเคราะห์จะต้องนาข้อมูลที่จัดระบบระเบียบแล้ว
มาตั้งเป็นสมมติฐานเพื่อกาหนดขอบเขตและการหาข้อสรุปของข้อคาถาม หรือปัญหาที่กาหนดไว้ซึ่ง
จะต้องอาศัยความคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์ในเชิงของเหตุผลอย่างถูกต้อง สมมติฐานที่ตั้งขึ้นจะต้องมีความ
ชัดเจนและมาจากข้อมูลที่ถูกต้องปราศจากอคติหรือความลาเอียงของผู้ที่เกี่ยวข้องคาถามที่ควรนามาใช้
ในตอนนี้ ได้แก่ ถ้าสมมติฐานที่ตั้งขึ้นถูกต้อง เราจะมีวิธีตรวจสอบได้อย่างไร (ความเที่ยงตรง) สามารถ
ทาให้กระชับกว่านี้ได้อีกหรือไม่ (ความกระชับ ความพอดี) รายละเอียดแต่ละส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหา
อย่างไร (ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง)
ขั้นที่ 6 การสรุป เป็นขั้นตอนของการลงความเห็น หรือการเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุผลกับผลอย่างแท้จริง ซึ่งผู้คิดวิเคราะห์จะต้องเลือกพิจารณาเลือกวิธีการที่เหมาะสมตามสภาพของ
ข้อมูลที่ปรากฏ โดยใช้เหตุผลทั้งทางตรรกศาสตร์ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และพิจารณาถึงความเป็นไป
ได้ตามสภาพที่เป็นจริงประกอบกัน คาถามที่ควรนามาถาม ได้แก่ เราสามารถจะตรวจสอบได้หรือไม่
ตรวจสอบอย่างไร (ความเที่ยงตรง) ผลที่เกิดขึ้นมันมีที่มาอย่างไร (ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง) ข้อสรุปนี้ทา
ให้เราเข้าใจอะไรได้บ้ าง (ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง) สิ่งที่สรุปนั้นเป็นเหตุผ ลที่สมบูรณ์ห รือไม่ (หลั ก
ตรรกวิทยา)
ขั้นที่ 7 การประเมินข้อสรุป เป็นขั้นสุดท้ายของการคิดวิเคราะห์ เป็นการประเมิน
ความสมเหตุสมผลของการสรุป และพิจารณาผลสืบเนื่องที่จะเกิดขั้นต่อไป เช่น การนาไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง หรือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ คาถามที่ควรนามาถาม ได้แก่ ส่วนไหนของข้อสรุปที่มี
ความสาคัญที่สุด (ความสาคัญ) ยังมีข้อสรุปเรื่องใดอีกที่ควรนามากล่าวถึง (ความกว้างของการมอง) ถ้า
นาเรื่องนี้ไปปฏิบัติจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง (ความกว้างของการมอง) อะไรจะทาให้ปัญหามีความ
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ซับซ้อนยิ่งขึ้น (ความลึก) สรุปได้ว่ากระบวนการคิดวิเคราะห์มีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับการแก้ปัญหา
ต่างๆ ของมนุษย์ การคิดวิเคราะห์เป็นจะช่วยให้มนุษย์มองเห็นปัญหา ทาความเข้าใจปัญหา รู้จักปัญหา
อย่างแท้จริง และจะสามารถแก้ปัญหาทั้งหลายได้
ทักษะการคิดวิเคราะห์
ราชบั ณฑิตยสถาน (2546 : 1071) กล่าวไว้ว่าทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง
ความชานาญในการคิดใคร่ครวญอย่างละเอียดรอบคอบในเรื่องราวต่างๆ อย่างมีเหตุผล โดยหาส่วนดี
ส่วนบกพร่อง หรือจุดเด่นจุดด้อยของเรื่องนั้นๆ แล้ว เสนอแนะสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะสมนั้นอย่างยุติธรรม
สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548 : 5) ได้ให้ความหมายทักษะการคิด
วิเคราะห์ คือ การระบุเรื่องหรือปัญหา การจาแนกแยกแยะ การเปรียบเทียบข้อมูลอื่นๆ และตรวจสอบ
ข้อมูลอย่างชานาญหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้และแม่นยาเพียงพอแก่การตัดสินใจ
ซึ่งอาจสรุปได้ว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์คือ ความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรอง
แก้ปัญหาที่แม่นยามีความละเอียดในการจาแนกแยกแยะ เปรียบเทียบข้อมูลเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ
อย่างช านาญ โดยการหาหลักฐานที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือข้อมูลที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุนหรือ
ยืนยันเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเชื่อหรือสรุป
การจัดการเรียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
แนวคิดเกี่ย วกับ การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒ นากระบวนการคิดตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีผู้ศึกษาวิธีและ
เทคนิคการสอนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ได้เนื่องจากวิธีการคิ ดวิเคราะห์มีการปฏิบัติตามหลักการ
เป็นขั้นตอนอย่างมีระบบและมีความสาคัญอย่างยิ่งอีกทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นทักษะของการนาไป
ปรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิตประจาวันของมนุษย์ มีนักวิชาการที่ศึกษาข้อมูลจากอดีตจนถึง
ปัจจุบันได้อธิบายไว้หลายประเด็นดังนี้
Jarolimek (อ้างถึงใน อาร์ม โพธิ์พัฒน์, 2550 : 16) ได้กล่าวว่า วิธีการคิดวิเคราะห์
สามารถสอนได้เพราะเป็นเรื่องความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางสมองตามทฤษฎี
ของ Bloom ว่าด้ว ยการอธิบ ายขั้นตอนและการเริ่มจากความรู้ความเข้าใจ การนาไปใช้ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายของการสอนให้เกิดพุทธิพิสัยระดับต่า ส่วนที่อยู่ในระดับสูงคือ การวิเคราะห์การสังเคราะห์
และการประเมินผลในส่วนของการวิเคราะห์ยังได้แยกแยะพฤติกรรมการเรียนรู้คือความสามารถที่จะนา
ความคิดต่างๆ มารวมกันเพื่อนเกิดมโนทัศน์ใหม่ๆ เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ต่างๆ
สุมน อมรวิวัฒน์ (2541 : 130) ได้กล่าวว่า วิธีการคิดวิเคราะห์เป็นการพัฒนาทักษะ
คิ ด วิ เ คราะห์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ เ น้ น ถึ ง กระบวนการการคิ ด เพื่ อ แก้ ปั ญ หาการคิ ด
วิพากษ์วิจารณ์ การคิดตีความ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ การคิดแบบย้อนทวนการคิดจาแนก
แยกแยะ การคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์และการคิดจัดอันดับ Gagne (อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี และคณะ,
2544 : 16) กล่าวถึง การเรียนรู้ที่เป็นทักษะทางปัญญาประกอบด้วย 4 ทักษะย่อยซึ่งแต่ละระดับเป็น
วิเคราะห์นโยบายการตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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พื้ น ฐานของกั น และกั น ตามล าดั บ ซึ่ ง เป็ น พื้ น ฐานของการเรี ย นรู้ ที่ เ ป็ น การเชื่ อ มโยงสิ่ ง เร้ า กั บ การ
ตอบสนองและความต่อเนื่องของการเรียนรู้ต่างๆ เป็นลูกโซ่ซึ่งทักษะย่อยแต่ละระดับ ได้แก่
1. การจ าแนกแยกแยะ หมายถึ ง ความสามารถในการแยกแยะคุ ณ สมบั ติ ท าง
กายภาพของวัตถุต่างๆ ที่รับรู้เข้ามาว่าเหมือนหรือไม่เหมือนกัน
2. การสร้างความคิดรวบยอด หมายถึง ความสามารถในการจัดกลุ่มวัตถุห รือสิ่ ง
ต่างๆ โดยระบุคุณสมบัติร่วมกันของวัตถุสิ่งนั้นๆ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทาให้กลุ่มวัตถุหรือสิ่งต่างๆ เหล่านั้น
ต่างจากกลุ่มวัตถุหรือสิ่งอื่นๆ ในระดับรูปธรรม และระดับนามธรรมที่กาหนดขึ้นในสังคมหรือวัฒนธรรม
ต่างๆ
3. การสร้างกฎ หมายถึง ความสามารถในการนาความคิดรวบยอดต่างๆ มารวมเป็น
กลุ่ม ตั้งเป็นกฎเกณฑ์ขึ้น เพื่อให้สามารถสรุปอ้างอิง และตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
4. การสร้างกระบวนการหรือกฎขั้นสูง หมายถึงความสามารถในการนากฎหลายๆ
ข้อที่สัมพันธ์กันมาประมวลเข้าด้วยกัน ซึ่งนาไปสู่ความรู้ความเข้าใจที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นประเวศ วะสี (อ้างถึง
ใน ทิศนา แขมมณี, 2548 : 301-302) ได้กล่าวว่า ในการเรียนรู้ต้องให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกคิด
ฝึกตั้งคาถาม เพราะคาถามเป็นเครื่องมือในการได้มาซึ่งความรู้ควรให้ผู้เรียนฝึกการ ถาม-ตอบ ซึ่งจะช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดความกระจ่างในเรื่องที่ศึกษารวมทั้งได้ฝึกการใช้เหตุผล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์
ฝึกค้นหาคาตอบจากเรื่องที่เรียน
วีระ สุดสังข์ (2550 : 26-28) ได้กล่าวไว้ว่า วิธีการคิดสามารถฝึกสมองให้มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ให้พัฒนาขึ้น สามารถฝึกตามขั้นตอนได้ดังนี้
1. ก าหนดสิ่ ง ที่ ต้ อ งการวิ เ คราะห์ เป็ น การก าหนดวั ต ถุ สิ่ ง ของ เรื่ อ งราวหรื อ
เหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นมา เพื่อเป็นต้นเรื่องที่จะใช้วิเคราะห์
2. กาหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์ เป็นการกาหนดประเด็นสงสัยจากปัญหาหรือสิ่ง
ที่วิเคราะห์ อาจจะกาหนดเป็นคาถามหรือกาหนดวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ เพื่อค้นหาความจริงสาเหตุ
หรือความสาคัญ
3. กาหนดหลักการหรือกฎเกณฑ์ เพื่อใช้แยกส่วนประกอบของสิ่งที่กาหนดให้ เช่น
เกณฑ์ในการจาแนกสิ่งที่มีความเหมือนกันหรือแตกต่างกัน
4. กาหนดการพิจารณาแยกแยะ เป็นการกาหนดการพินิจพิเคราะห์ แยกแยะ และ
กระจายสิ่งที่กาหนดให้ออกเป็นส่วนย่อยๆ โดยอาจใช้เทคนิคคาถาม 5 W 1 H ประกอบด้วย What
(อะไร) Where (ที่ไหน) When (เมื่อไร) Why (ทาไม) Who (ใคร) และ How (อย่างไร)
5. สรุปคาตอบ เป็นการรวบรวมประเด็นที่สาคัญเพื่อหาข้อสรุปเป็นคาตอบหรือตอบ
ปัญหาของสิ่งที่กาหนดให้
อาจสรุปได้ว่าการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทาได้โดยการดาเนินการจัดการเรียนรู้
เทคนิคการสอนตามขั้นตอนอย่างมีระบบจะช่วยให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ประสบผลสาเร็จตามความ
มุ่งหมายซึ่งในขณะเดียวกันกระบวนการทางสมองมีการปฏิบัติตามลาดับขั้นตอน เริ่มจากความรู้ ความ
เข้าใจ การนาไปใช้ มีการเชื่อมโยงสิ่งเร้ากับการตอบสนองของการคิดโดยฝึกคิด ฝึกตั้งคาถาม กาหนดสิ่ง
ที่ต้องการวิเคราะห์ การคิดตีความ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์การคิดแบบย้อนทวน การคิ ดจาแบบ
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แยกแยะ การคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์และการคิดจัดอันดับเป็นการปฏิบัติตามหลักการเป็นขั้นตอนคือ การ
กาหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์ กาหนดหลักการพิจารณาแยกแยะและสรุปหาคาตอบ
เทคนิควิธีการสอนสร้างเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
มีนักวิชาการกล่าวถึงเทคนิคการสอนให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ ไว้ดังนี้
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546 : 97-98) กล่าวโดยสรุปว่า เทคนิคการตั้งคาถาม
อยู่ในขอบข่าย “5 Ws 1H” การคิดเชิงวิเคราะห์แท้จริงคือการตอบคาถามที่เกี่ยวข้องกับความสงสัย
ใคร่ รู้ ข องผู้ ถ าม เมื่ อ เห็ น สิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใดแล้ ว อยากรู้ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง นั้ น มากขึ้ น ในแง่ มุ ม ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ไ ด้
ข้อเท็จจริงใหม่ๆ ความเข้าใจใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการอธิบาย การประเมินการแก้ปัญหาขอบเขต
ของคาถามเชิงวิเคราะห์และการตัดสินใจที่รอบคอบมากขึ้น ขอบเขตของคาถามเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับ
การจาแนกแจกแจงองค์ประกอบและการหาความสัมพั นธ์เชิงเหตุผลระหว่างเรื่องที่วิเคราะห์ โดยใช้
คาถามในขอบข่าย “ 5 Ws 1H” เพื่อนาไปสู่การค้นหาความจริงในเรื่องนั้นๆทุกแง่ทุกมุม โดยตั้งคาถาม
ใคร (Who) ... ทาอะไร (What) ... ที่ไหน (Where) ... เมื่อไร (When) ...อย่างไร (How) ... เพราะเหตุ
ใด...ทาไม (Why)
อเนก พ.อนุกูลบุตร (2547 : 62-63) กล่าวไว้ดังนี้ การสอนให้คิดแบบวิเคราะห์ มุ่ง
หมายให้นักเรียนคิดออย่างแยกแยะได้ และคิดได้อย่างคล่องแคล่ว หรือมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ได้ขั้น
แรก ครูผู้สอนต้องรู้จักความคิดแบบวิเคราะห์นี้อย่างดีเสียก่อน ขั้นต่อๆ ไปจึงผสานการคิดแบบนี้ เข้าไป
ในกระบวนการเรียนการสอนไม่ว่าจะใช้ระเบียบวิธีสอน เทคนิคการสอนแบบใด โดยแบ่งแนวทางการคิด
ในรูปกิจกรรมหรือคาถามให้พัฒนาการคิดแบบวิเคราะห์ขึ้นในตัวนักเรียน การสอนการคิดวิเคราะห์
ประกอบด้วย
1. การสอนการคิดวิเคราะห์แยกองค์ประกอบ (Analysis of elements) มุ่งให้
นักเรียนคิดแบบแยกแยะว่าสิ่งสาเร็จรูปหนึ่งมีองค์ประกอบอะไร มีแนวทางดังนี้
1.1 วิเคราะห์ชนิด โดยมุ่งให้นักเรียนคิดและวินิจฉัยว่า บรรดาข้อความ เรื่องราว
เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ใดๆ ที่พิจารณาอยู่นั้น จัดเป็นชนิดใด ประเภทใด ลักษณะใด ตามเกณฑ์หรือ
หลักการใหม่ทกี่ าหนด เช่น เสียชีพอย่าเสียสัตย์ ให้นักเรียนคิด (ช่วยกันคิด) ว่าเป็นข้อความชนิดใด และ
เพราะอะไรตามเกณฑ์ที่กาหนดให้ใหม่เหมือนในตารา จุดสาคัญของการสอนให้คิดแบบวิเคราะห์ชนิดก็
คือ ต้องให้เกณฑ์ใหม่และบอกเหตุผลที่จัดชนิดตามเกณฑ์ใหม่ที่กาหนด
1.2 วิเคราะห์สิ่งสาคัญ มุ่งให้คิดแยกแยะและวินิจฉัยว่าองค์ประกอบใด สาคัญ
หรือไม่สาคัญ เช่น ให้ค้นหาสาระสาคัญ แก่นสาร ผลลัพธ์ ข้อสรุป จุดเด่น จุดด้อย
1.3 วิเคราะห์เลศนัย มุ่งให้คิดค้นหาสิ่งที่พรางไว้ แฝงเร้นอยู่มิได้บ่งบอกไว้ตรงๆ
แต่มีร่องรอยส่งให้เห็นว่ามีความจริงนั้นซ่อนอยู่
2. การสอนการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of relationships) มุ่งให้
นั กเรี ย นคิดแบบแยกแยะว่า มี องค์ป ระกอบใดสั มพันธ์ กัน สั มพันธ์ กันแบบใด สั มพัน ธ์ตามกันหรื อ
กลับกัน สัมพันธ์กันสูงต่าเพียงไร มีแนวทางดังนี้
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2.1 วิเคราะห์ชนิดความสัมพันธ์ มุ่งให้คิดแบบค้นหาชนิดของความสัมพันธ์ว่า
สั ม พั น ธ์ แ บบตามกั น กลั บ กั น ไม่ สั ม พั น ธ์ กั น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ป ระกอบกั บ องค์ ป ระกอบ
องค์ ป ระกอบกั บ เรื่ อ งทั้ ง หมด เช่ น มุ่ ง ให้ คิ ด แบบค้ น หาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง ใดสอดคล้ อ งกั บ
ไม่สอดคล้องกับเรื่ องนี้ คากล่าวใดสรุปผิด เพราะอะไร ข้อเท็จจริงใดไม่สมเหตุสมผลเพราะอะไร
ข้อความในย่อหน้าที่... เกี่ยวข้องอย่างไรกับข้อความทั้งเรื่อง ร้อยละกับเศษส่วน ทศนิยม เหมือนและ
ต่างกันอย่างไรบ้าง
2.2 วิเคราะห์ขนาดของความสัมพันธ์ โดยมุ่งให้คิดเพื่อค้นหาขนาด ระดับของ
ความสัมพันธ์ เช่น สิ่งนี้เกี่ยวข้องมากที่สุด (น้อยที่สุด) กับสิ่งใด
2.3 วิ เ คราะห์ ขั้ น ตอนของความสั ม พั น ธ์ มุ่ ง ให้ คิ ด เพื่ อ ค้ น ล าดั บ ขั้ น ของ
ความสัมพันธ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่เป็นเรื่องแปลกใหม่ เช่น สิ่งใดเป็นปฐมเหตุ ต้นกาเนิดของปัญหา
เรื่ อ งราว เหตุ ก ารณ์ ปรากฏการณ์ สิ่ ง ใดเป็ น ผลที่ ต ามมา ผลสุ ด ท้ า ยของเรื่ อ งราว เหตุ ก ารณ์
ปรากฏการณ์
2.4 วิเคราะห์วัตถุประสงค์และวิธีการ มุ่งให้คิดและค้นว่าการกระทา พฤติกรรม
พฤติการณ์ มีเป้าหมายอะไร เช่น ให้คิดและค้นหาว่า การกระทานั้นเพื่อบรรลุผลอะไร ผลคือเกิดวินัยใน
ตนเอง ความไพเราะของดนตรีขึ้นอยู่กับอะไร ขึ้นอยู่กั บจังหวะ ความตอนที่...เกี่ยวข้องอย่างไรกับ
วัตถุประสงค์ของเรื่อง ผลคือสนับสนุน หรือขยายความ
2.5 วิ เ คราะห์ ส าเหตุ แ ละผลที่ เ กิ ด ตามมา มุ่ ง ให้ คิ ด แบบแยกแยะให้ เ ห็ น
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ซึ่งเป็นยอดปรารถนาประการหนึ่งของการสอนให้คิดเป็น คือ คิดหาเหตุและ
ผลได้ดี เช่น ให้คิดและค้นหาว่าสิ่งใดเป็นผลของ... ( สาเหตุ) สิ่งใดเป็นเหตุของ... (ผล) ตอนใดเป็นสาเหตุ
ที่สอดคล้องกับ.... เป็นผลขัดแย้งกับข้อความ .... เหตุการณ์คู่ใดสมเหตุสมผล เป็นตัวอย่างสนับสนุน
2.6 วิเคราะห์แบบความสัมพันธ์ โดยให้ค้นหาแบบความสัมพันธ์ระหว่าง 2 สิ่ง
แล้วบอกแบบความสัมพันธ์นั้น หรือเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์คู่อื่นๆ ที่คล้ายกัน ทานองเดียวกันใน
รูปอุปมาอุปไมย เช่น เซนติเมตร : เมตร อธิบายได้ว่า เซนติเมตรเป็นส่วนย่อยของเมตรเพราะฉะนั้น
เซนติเมตร : เมตร คล้ายกับ ลูก : แม่
3. การสอนคิดวิเคราะห์หลักการ (Analysis of Organizational Principles ) มุ่งให้
นักเรียนคิดอย่างแยกแยะจนจับหลักการได้ว่า สิ่งสาเร็จรูปคุมองค์ประกอบต่างๆ อยู่ในระบบใด คือ
หลั ก การอะไร ขั้ น ตอนการวิ เ คราะห์ ห ลั ก การต้ อ งอาศั ย การวิ เ คราะห์ ขั้ น ต้ น คื อ การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์เสียก่อน กล่าวคือ ต้องแยกแยะสิ่งสมบูรณ์หรือระบบให้เห็นว่า
องค์ประกอบสาคัญมีหน้าที่อย่างไร และองค์ประกอบเหล่านั้นเกี่ยวข้องพาดพิง อาศัยสัมพันธ์กันอย่างไร
พิจารณาจนรู้ความสัมพันธ์ตลอดจนสามารถสรุป จับหัวใจ หรือหลักการได้ว่าการที่ทุกส่วนเหล่านั้น
สามารถทางานร่ ว มกั น เกาะกลุ่ มกั นคุ มกัน จนเป็ นระบบอยู่ไ ด้ เพราะหลั กการใด ผลที่ ได้เ ป็น การ
วิเคราะห์หลักการ (principle) ซึ่งเป็นแบบวิเคราะห์การสอนให้คิดแบบวิเคราะห์หลักการเน้นการสอน
วิเคราะห์ดังนี้
3.1 วิเคราะห์โครงสร้าง มุ่งให้นักเรียนคิดแบบแยกแยะแล้วค้นหาโครงสร้างของ
สิ่งสาเร็จรูปนั้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใหม่ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ข้อความ การทดลอง เช่น การค้นคว้า
นี้ (ทดลอง เนื้อเรื่องนี้ การพิสูจน์) ดาเนินการแบบใด คาตอบคือ นิยามแล้วพิสูจน์- ตั้งสมมติฐานแล้ว
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ตรวจสอบ ข้อความนี้ (คาพูด จดหมาย รายงาน) มีลักษณะใด โฆษณาชวนเชื่อ เรื่องนี้มีการนาเสนอ
เช่นไร – ขู่ให้กลัวแล้วล่อให้หลง
3.2 การวิเคราะห์หลักการ มุ่งให้นักเรียนคิดแบบแยกแยะแล้วค้นหาความจริง
แม่บทของสิ่งนั้น เรื่องราวนั้น สิ่งสาเร็จรูปนั้นโดยการคิดหาหลักการ เช่นหลักการสาคัญของเรื่องนี้มีว่า
อย่ างไร- ยึ ดความเสมอภาคระเบี ย บวิธีวิทยาศาสตร์เหตุ การณ์ครั้งนี้ลุ กลามมากขึ้น (สงบ รุนแรง)
เนื่องจากอะไรคาโฆษณา (แถลงการณ์ การกระทา) ใช้วิธีใดจูงใจให้ความหวัง
ชาตรี ส าราญ (2548 : 40-41) ได้กล่ าวถึง เทคนิคการปูพื้นฐานให้ นักเรียนคิด
วิเคราะห์ได้ สามารถสรุปรายละเอียด ดังนี้
1. ครูจะต้องฝึกให้เด็กหัดคิดตั้ งคาถาม โดยยึดหลักสากลของคาถาม คือ ใคร ทา
อะไร ที่ไหน เมื่อไร เพราะเหตุใด อย่างไร โดยการนาสถานการณ์มาให้นักเรียนฝึกค้นคว้าจากเอกสารที่
ใกล้ตัว หรื อสิ่งแวดล้ อม เปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งคาถามเอง โดยสอนวิธีตั้งคาถามแบบวิเคราะห์ใน
เบื้องต้น ฝึกทาบ่อย ๆ นักเรียนจะฝึกได้เอง
2. ฝึกหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล โดยอาศัยคาถามเจาะลึกเข้าไป โดยใช้คาถามที่
ชี้บ่งถึงเหตุและผลกระทบที่จะเกิด ฝึกจากการตอบคาถามง่ายๆ ที่ใกล้ตัวนักเรียนจะช่วยให้เด็กๆ นา
ตัวเองเชื่อมโยงกับเหตุการณ์เหล่านั้นได้ดี ที่สาคัญครูจะต้องกระตุ้นด้วยคาถามย่อยให้นักเรียนได้คิด
บ่อยๆ จนเป็นนิสัย เป็นคนช่างคิด ช่างถาม ช่างสงสัยก่อน แล้วพฤติกรรมศึกษาวิเคราะห์ก็จะเกิดขึ้นแก่
นักเรียน
สุ วิ ท ย์ มู ล คา (2548 : 21-22) ได้ ก ล่ าวถึ ง เทคนิค การวิ เ คราะห์ ไ ว้ ดัง นี้ การคิ ด
วิเคราะห์เป็นการใช้สมองซีกซ้ายเป็นหลัก เน้นคิดเชิงลึกจากเหตุไปสู่ผลเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในเชิง
เหตุผล เชิงเงื่อนไข การจัดลาดับความสาคัญ และเชิงเปรียบเทียบ แต่เทคนิคที่ง่ายคือ 5 W 1H เป็นที่
นิยมใช้คาตอบ What (อะไร) Where(ที่ไหน) When (เมื่อไร) Why (ทาไม) Who (ใคร) How(อย่างไร)
ชัดเจนในแต่ละเรื่อง ทาให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ นิยมใช้เทคนิคคาถามในช่วงต้นหรือช่วงเริ่มต้น
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) ได้จาแนก
จุ ดมุ่ งหมายของการศึก ษาด้านการคิ ดตอนต้ น และได้เ รียบเรี ยงล าดับพฤติ กรรมที่เกิ ดขึ้ นง่ ายไปสู่
พฤติกรรมที่ซับซ้อนมีอยู่ 6 ระดับขั้น ดังนี้ ระดับความรู้ ความเข้าใจ การนาไปใช้ การคิดวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากการศึกษาเทคนิคการสอนทางการคิดวิเคราะห์ สรุปได้ว่า เทคนิคใน
การสอนคิดวิเคราะห์ ครูผู้สอนจะต้องเข้าใจความคิดแบบวิเคราะห์ จึงนาไปผสานเทคนิค คาถาม “5W
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1H” โดยการเปิดโอกาสให้เด็กตั้งคาถามตามเทคนิคดังกล่าวบ่อยๆ จนเป็นนิสัย เป็นคนช่างคิ ด ช่างถาม
ช่างสงสัย แล้วพฤติกรรมวิเคราะห์ก็จะเกิดขึ้นกับนักเรียน เพื่อนาไปสู่การค้นหาความจริงในเรื่อง
พฤติกรรมที่บ่งชี้การคิดวิเคราะห์
กลุ่มของนักการศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนที่บ่งชี้ถึงคุณลักษณะการคิด
วิเคราะห์ไว้ดังนี้
ดิลก ดิลกานนท์ (2543: 64-65) ได้กล่าวไว้ว่า การฝึกให้คนมีพฤติกรรมที่บ่งชี้ทักษะ
การคิ ดวิเ คราะห์ ค วรมี ลั กษณะที่รู้ จั กคิ ดและตัด สิ นใจได้อ ย่างมีระบบ แนวทางการฝึ กทาได้โ ดยให้
พิจารณาจากเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งที่เป็นเรื่องจริงและสมมติให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดวิเคราะห์
ตามลาดับขัน้ ตอน
1. วิเคราะห์ว่าอะไรคือปัญหา ขั้นนี้ผู้เรียนต้องรวบรวมปัญหา หาข้อมูลพร้อมสาเหตุ
ของปัญหาจากการคิด การถาม การอ่าน หรือพิจารณาจากข้อเท็จจริงนั้นๆ
2. กาหนดทางเลือก เพื่อหาสาเหตุของปัญหานั้นได้แล้ว ผู้เรียนจะต้องหาทางเลือกที่
จะแก้ปัญหา โดยพิจารณาความเป็นไปได้และข้อจากัดต่างๆ ทางเลือกที่จะแก้ปัญหานั้นไม่จาเป็นต้องมี
ทางเลือกทางเดียว อาจมีหลายๆ ทางเลือก
3. ทางเลื อ กที่ เ หมาะสมที่ สุ ด เป็ น ทางเลื อ กที่ จ ะแก้ ปั ญ หานั้ น โดยมี เ กณฑ์ ก าร
ตัดสินใจที่สาคัญ คือ ผลได้ ผลเสีย ที่จะเกิดขึ้นจากทางเลือกนั้นซึ่งจะเกิดขึ้นในด้ านส่วนตัว สังคมและ
ส่วนรวม
4. ตัดสิ น ใจ เมื่ อพิจารณาทางเลื อกอย่างรอบคอบในขั้ นที่ 3 แล้ ว ตั ดสิ นใจเลื อ ก
ทางเลื อกที่ดี ที่สุ ดหลั งจากที่ผู้ เรี ย นได้ รับการฝึ ก คิด วิเ คราะห์ และตัด สิ น ใจ เลื อกที่จ ะแก้ปั ญหาใน
สถานการณ์นั้นๆ แล้วผู้เรียนได้มีโอกาสเสนอความคิดและมีการอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นซึ่งบางครั้งจะมีความขัดแย้งขึ้นผู้ที่จะประสานความเข้าใจในกลุ่มช่วงแรกๆ ครูต้อง
แนะนา และสังเกตการณ์อยู่ห่างๆ จะพบว่าผู้เรียนจะมีพฤติกรรมที่มีการทางานอย่างมีระบบและเป็นผู้ที่
มีความรอบคอบ มีเหตุมีผล แก้ปัญหา ตัดสินใจกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ
ทิ ศ นา แขมมณี แ ละคณะ (2544 : 133) ได้ ก าหนดขอบเขตของทั ก ษะการคิ ด
วิเคราะห์ไว้ว่าทักษะการคิดวิเคราะห์ประกอบด้วยทักษะย่อย 6 ทักษะ คือ
1. การรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาจัดระบบหรือเรียบเรียงให้ง่ายแก่การทาความเข้าใจ
2. การกาหนดมิติหรือแง่มุมที่จะวิเคราะห์โดยอาศัยองค์ประกอบ ที่มาจากความรู้
หรือประสบการณ์เดิม และการค้นพบลักษณะหรือกลุ่มของข้อมูล
3. การกาหนดหมวดหมู่ในมิติหรือแง่มุมที่จะวิเคราะห์
4. การแจกแจงข้อมูล ที่มีอยู่ลงในแต่ล ะหมวดหมู่ โดยคานึงถึงความเป็นตัว อย่าง
เหตุการณ์ การเป็นสมาชิก หรือความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรง
5. การนาเสนอข้อมูลที่แจกแจงเสร็จแล้วในแต่ละหมวดหมู่มาจัดลาดับ
6. การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างหรือแต่ละหมวดหมู่ ในแง่ของความมาก – น้อย
ความสอดคล้อง-ความขัดแย้ง ผลทางบวก- ทางลบ ความเป็นเหตุ-เป็นผล ลาดับความต่อเนื่อง
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การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
หัวข้อ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

รายละเอียด
1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้เชื่อมโยงหรือแก้ไข
ปัญหาในชีวิตจริง
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 อาทิ ทักษะการคิด
อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ การแก้ ปั ญ หา ความคิ ด สร้ า งสรรค์ การท างานเป็ น ที ม
ตลอดจนการรู้เท่าทันสื่อ
4. เพื่อหล่อหลอมคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่ผู้เรียน (ความรับผิดชอบ ความมีวินัย
ซื่อสัตย์ อดทน ฯลฯ)
เชิงปริมาณ
ระดับประเทศ
1. จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2559 ในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. เขตพื้นที่การศึกษาละ 10 โรงเรียน
รวม 2,250 โรงเรียน
2. โรงเรียนประชารัฐ 3,342 โรงเรียน
3. กลุ่มครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในโรงเรียน จานวน 17,220
คน
เขตตรวจราชการที่ 4
โรงเรียนตามโครงการขับเคลื่อนจัดการเรียนรู้สะเต็ม ปี 2559 จานวน
142 โรงเรียน จาแนกเป็นสังกัด สพฐ.จานวน 138 โรงเรียน (สพป.= 118 ร.ร.
และ สพม.=20ร.ร.) และสังกัด สช.จานวน 4 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. ครูต้องปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาในโรงเรียนทุก
ระดับชั้น
2. ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เท่า
เทียมนานาชาติ
3. เร่งรัดพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษา/ เอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษา เพื่อให้
สถานศึกษา/ครูได้ใช้เป็นแนวทาง
4. สร้างกาลังคนสายอาชีพสะเต็มที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติ

สะเต็มศึกษา" (STEM Education) คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้
ใน 4 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนาความรู้ไป
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ใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนิน
ชีวิต และการทางาน
คาสาคัญ
 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
 การบูรณาการ
 เชื่อมโยงระหว่าง

4 วิชา กับชีวิตจริงและการทางาน

เป้าหมายของการเรียนการสอน S T M
 Science Literacy
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับเนื้อหา (หลั ก กฎ และทฤษฎี) วิช าวิทยาศาสตร์
(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และโลก อวกาศ ดาราศาสตร์) สามารถเชื่อมโยงความเกี่ยวเนื่องเนื้อหาระหว่าง
สาระวิชา และมีทักษะในการปฏิบัติการเชิงวิทยาศาสตร์ มีทักษะในการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล สามารถ
ค้นหาความรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์
พยานที่ตรวจสอบได้
 Mathematics Literacy
ความสามารถในการวิ เ คราะห์ ให้ เ หตุ ผ ล และการประยุ ก ต์ แ นวคิ ด ทาง
คณิตศาสตร์ เพื่อสร้างอธิบายและทานายปรากฏการณ์ต่างๆ ภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน รวมถึงตระหนัก
ถึงบทบาทของคณิตศาสตร์และสามารถใช้คณิตศาสตร์ช่วยในการวินิจฉัยและการตัดสินใจที่ดี
 Technology Literacy
ความเข้ า ใจ และความสามารถในการใช้ ง าน จั ด การ และเข้ า ถึ ง เทคโนโลยี
(กระบวนการหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์)
 Engineering Literacy
ความเข้ า ใจการพั ฒ นาหรื อการได้ ม าของเทคโนโลยี โ ดยการประยุ ก ต์ ความรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีอยู่ กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อสร้าง
เครื่องใช้หรือวิธีการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
องค์ประกอบและลักษณะที่สาคัญของสะเต็มศึกษา
 มีการบูรณาการ
 ท้าทายผู้เรียน
 กระตุ้น Active learning
 มุ่งเน้นทักษะสาคัญในศตวรรษที่

21

 เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
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แนวทางการจั ด การเรี ย นการสอนสะเต็ ม ศึก ษา โดยจะมี การจั ด การเรี ยนรู้ แ บบ
Active Learning ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ค้นคว้า เชื่อมโยง และบูรณาการองค์
ความรู้ทุกศาสตร์ เพื่ออธิบายเหตุการณ์หรือตอบโจทย์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิต และส่งเสริมการทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์เชิงนวัตกรรมเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักต่อสภาพ
ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ขั้น ตอนการจั ด การเรี ยนการสอนแนวสะเต็มศึก ษา จะจัดกิจกรรมในแต่ล ะชั้น ปี
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู้ ใน 6 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 ระบุปัญหาในชีวิตจริงที่พบ หรือนวัตกรรมที่ต้องการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้ อมู ลและแนวคิ ดที่ เกี่ ยวข้ องกั บปั ญหา หรื อน าไปสู่ การพั ฒนา
นวัตกรรมนั้น
ขั้ น ตอนที่ 3 ออกแบบวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หา โดยเชื่ อ มโยงความรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์
ขั้นตอนที่ 4 วางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา หรือพัฒนานวัตกรรม
ขั้นตอนที่ 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา หรือนวัตกรรมที่
พัฒนาได้
ขั้นตอนที่ 6 นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรือผลของนวัตกรรมที่พัฒนา
ได้
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