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การคิดเชิงวิเคราะห์
หนังสือ การคิดเชิงวิเคราะห์ เป็ นหนึ่งในหนังสือชุด “ผู้ชนะ 10 คิด” ที่ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ ศักดิ์
เสนอวิธีการคิด 10 มิติ ในส่ วนของมิตกิ ารคิดเชิงวิเคราะห์ ม่งุ หมายให้ ผ้อู ่ านสามารถคิดวิเคราะห์ ได้ ใช้ เหตุผล
วินิจฉัยเรื่องต่ างๆได้ เป็ นอย่ างดี เนือ้ หาในเล่ มเริ่มตั้งแต่ การปูพนื้ ฐานความเข้ าใจเรื่องการวิเคราะห์ ตั้งแต่
ความหมายและความสาคัญของการคิดวิเคราะห์ ขั้นตอนและเทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์ ตลอดจนการพัฒนา
นิสัยของเราให้ เหมาะสมกับการเป็ นนักคิดเชิงวิเคราะห์
การคิดเชิงวิเคราะห์ เรียกได้ ว่าเป็ นความคิดพืน้ ฐานสาหรับการคิดในมิตอิ นื่ ๆ ไม่ ว่าจะเป็ นการคิดเชิง
กลยุทธ์ การคิดเชิงเปรียบเทียบ การคิดเชิงสร้ างสรรค์

ความหมายของการคิดเชิงวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจาแนกแจกแจง
องค์ประกอบต่างๆของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหา
สาเหตุที่แท้จริ งของสิ่ งที่เกิดขึ้น
การคิดเชิงวิเคราะห์ เปรี ยบเสมือนการเห็น “ผลลัพธ์” ของบางสิ่ งแล้วไม่ด่วนสรุ ปทันทีวา่ มันเกิด
จากสาเหตุใด มีองค์ประกอบใด มีความเป็ นมาอย่างไร แต่พยายามหาข้อเท็จจริ งที่ถูกต้องเสี ยก่อนว่าผลลัพธ์ที่
เราเห็นนั้น เกิดจาก “สาเหตุที่แท้จริ งคืออะไร” โดยมาจากสมมุติฐานที่วา่ ทุกสิ่ งที่เกิดขึ้นมานั้น ย่อมมีที่มาที่
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ไป ย่อมมีเหตุมีผล และมีองค์ประกอบย่อยๆซ่อนอยูภ่ ายใน ซึ่งอาจจะสอดคล้องหรื อตรงกันข้ามกับสิ่ งที่ปรากฏ
ภายนอก ดังนั้น การจะเข้าใจสภาพที่แท้จริ งจึงจาเป็ นต้องมีการวิเคราะห์ เพื่อตอบคาถามที่วา่ “สิ่ งนี้ เป็ นมาจาก
อะไร และเพราะเหตุใดจึงเป็ นเช่นนั้น” ก่อนที่เราจะสรุ ปความหรื อตัดสิ นใจบางอย่างเกี่ยวกับเรื่ องนั้น

องค์ ประกอบของการคิดเชิงวิเคราะห์
1. ความสามารถในการตีความ
เราจะไม่สามารถวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้ หากไม่เริ่ มต้นด้วยการทาความเข้าใจข้อมูลที่ปรากฏ แรกเริ่ ม
จึงจาเป็ นต้องพิจารณาข้อมูลที่ได้รับว่าอะไรเป็ นอะไรด้วยการตีความ

การตีความ หมายถึง การพยายามทาความเข้าใจและให้เหตุผลแก่สิ่งที่เราต้องการจะวิเคราะห์
เพื่อแปลความหมายที่ไม่ปรากฏโดยตรงของสิ่ งนั้น เป็ นการสร้างความเข้าใจต่อสิ่ งที่ตอ้ งการวิเคราะห์ โดยสิ่ งนั้น
ไม่ได้ปรากฏโดยตรงคือ ตัวข้อมูลไม่ได้บอกโดยตรง แต่เป็ นการสร้างความเข้าใจที่เกินกว่าสิ่ งที่ปรากฏในข้อมูล
ที่นามาวิเคราะห์ และการตีความของแต่ละบุคคลขึ้นอยูก่ บั ความรู ้ จากประสบการณ์ หรื อการตีความจาก
ข้อเขียนว่าผูเ้ ขียนมีแรงจูงใจอะไรในการเขียน เขียนไปเพื่ออะไร และการจะตีความได้ดีหรื อไม่ดีน้ นั ขึ้นอยูก่ บั
เกณฑ์ที่แต่ละคนใช้เป็ นมาตรฐานในการตีความประกอบกับความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิง
เหตุผล

2. ความรู้ ความเข้ าใจในเรื่องทีจ่ ะวิเคราะห์
การจะวิเคราะห์ได้ดีน้ นั จาเป็ นจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจพื้นฐานในเรื่ องนั้น เพราะความรู ้จะช่วยใน
การกาหนดขอบเขตของการวิเคราะห์ แจกแจงและจาแนกได้วา่ เรื่ องนั้นเกี่ยวข้องกับอะไรมีองค์ประกอบย่อยๆ
อะไรบ้าง มีกี่หมวดหมู่ จัดลาดับความสาคัญอย่างไร และรู ้วา่ อะไรเป็ นสาเหตุก่อให้เกิดอะไร

3. ความช่ างสั งเกต ช่ างสงสั ยและช่ างถาม
นักคิดเชิงวิเคราะห์จะต้องมีองค์ประกอบทั้งสามนี้ร่วมกัน คือต้องเป็ นคนช่างสังเกต...สามารถ
ค้นพบความผิดปกติท่ามกลางสิ่ งที่ดูอย่างผินเผินแล้วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ต้องเป็ นคนช่างสงสัย.....เมื่อเห็น
ความผิดปกติแล้วไม่ละเลยไป แต่หยุดพิจารณา ขบคิด ไตร่ ตรอง และต้องเป็ นคนช่างถาม.....ชอบตั้งคาถาม
กับตัวเองและคนรอบๆข้างเกี่ยวกับสิ่ งที่เกิดขึ้น เพื่อนาไปสู่การคิดต่อเกี่ยวกับเรื่ องนั้น การตั้งคาถามจะนาไปสู่
การสื บค้นความจริ งและเกิดความชัดเจนในประเด็นที่ตอ้ งการวิเคราะห์

4. ความสามารถในการหาความสั มพันธ์ เชิ งเหตุผล
นักคิดวิเคราะห์จะต้องมีความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล สามารถค้นหาคาตอบได้วา่
.......อะไรเป็ นสาเหตุให้เกิดสิ่ งนี้
.......เรื่ องนั้นเชื่อมโยงกับเรื่ องนี้ได้อย่างไร
.......เรื่ องนี้มีใครเกี่ยวข้องบ้าง เกี่ยวข้องกันอย่างไร
.......เมื่อเกิดเรื่ องนี้ จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง
ฯลฯ

เหตุใดจึงต้ องคิดเชิ งวิเคราะห์
 ช่วยส่งเสริ มความฉลาดทางสติปัญญา
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โรเบิร์ต เจ สเตอร์นเบอร์ก กล่าวว่า คนเราจะเฉลียวฉลาดได้น้ นั ต้องประกอบไปด้วยความ
ฉลาด 3 ด้าน คือ ความฉลาดในการสร้างสรรค์ ความฉลาดในการวิเคราะห์ และความ
ฉลาดในการปฏิบตั ิจริ ง ซึ่งความฉลาดในการวิเคราะห์น้ นั หมายถึงความสามารถในการ
วิเคราะห์และการประเมินแนวคิดที่คิดขึ้นนั้น และความสามารถในการนามาแก้ปัญหาและ
การตัดสิ นใจ
การคิดเชิงวิเคราะห์จะช่วยให้เราสารวจความสมเหตุสมผลของข้อมูลที่ปรากฏและไม่ด่วน
สรุ ปไปตามอารมณ์ความรู ้สึกหรื ออคติ แต่สืบค้นตามหลักเหตุผลและข้อมูลที่เป็ นจริ ง
เป็ นพื้นฐานการคิดในมิติอื่นๆ
การคิดเชิงวิเคราะห์เป็ นผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ น “ผูเ้ ล่นหลัก” สาหรับการคิดในมิติอื่นๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นการคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงบูรณาการ การคิด
เชิงอนาคต ฯลฯ การคิดเชิงวิเคราะห์จะช่วยเสริ มสร้างให้เกิดมุมมองเชิงลึกและครบถ้วนใน
เรื่ องนั้น เช่น การคิดเชิงวิเคราะห์เป็ นด่านแรกของการคิดเชิงกลยุทธ์ เพราะถ้าไม่วเิ คราะห์
สถานการณ์ที่เป็ นอยูจ่ ะไม่สามารถกาหนดกลยุทธ์สู่เป้ าหมายได้เลย แม้จะเลือกใช้กลยุทธ์ที่
เลิศหรู ปานใดก็ตาม
ช่วยในการแก้ปัญหา
การคิดเชิงวิเคราะห์เกี่ยวข้องกับการจาแนกแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ และการทาความเข้าใจ
กับสิ่ งที่เกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อพบปัญหาใดๆ ให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้วา่ ปั ญหานั้นมี
องค์ประกอบอะไรบ้าง เพราะสาเหตุใดจึงเป็ นเช่นนั้น อันจะนาไปสู่การแก้ไขปั ญหาได้ตรงกับ
ประเด็นปัญหา
ช่วยในการประเมินและตัดสิ นใจ
การวิเคราะห์ช่วยให้เรารู ้ขอ้ เท็จจริ งหรื อเหตุผลเบื้องหลังของสิ่ งที่เกิดขึ้น ช่วยให้เราเกิดความ
เข้าใจ การวิเคราะห์สามารถช่วยให้เราประเมินสถานการณ์ และตัดสิ นใจเรื่ องต่างๆได้แม่นยา
กว่าการเพียงแต่มีขอ้ เท็จจริ งที่ไม่ได้ผา่ นการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ทาให้เราเห็นโอกาสความ
น่าจะเป็ นในอนาคต
ช่วยให้ความคิดสร้างสรรค์สมเหตุสมผล
การคิดวิเคราะห์ช่วยให้การคิดต่างๆ อยูบ่ นฐานของตรรกะและความน่าจะเป็ นไปได้ อย่างมี
เหตุมีผล มีหลักเกณฑ์ ส่งผลให้เมื่อคิดจินตนาการหรื อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ จะได้รับการ
ตรวจสอบว่าความคิดใหม่น้ นั ใช้ได้จริ งหรื อไม่
ช่วยให้เข้าใจแจ่มกระจ่าง
การคิดวิเคราะห์ทาให้สิ่งที่คลุมเครื อเกิดความกระจ่างชัด สามารถแยกแยะระหว่างสิ่ งดี - ไม่ดี
สิ่ งที่ถูกต้อง - สิ่ งที่หลอกลวง โดยการจับสังเกตความผิดปกติของเหตุการณ์ ข้อความและ
พฤติกรรม พาเราคิดใคร่ ครวญถึงเหตุและผลของสิ่ งนั้น จนเพียงพอที่จะสรุ ปว่าเรื่ องนั้นมีความ
เป็ นมาอย่างไร เท็จจริ งอย่างไร อะไรเป็ นเหตุเป็ นผลกับสิ่ งใด เกิดความแจ่มกระจ่างในความ
เข้าใจ
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หลักการคิดเชิงวิเคราะห์
หลักการคิดเชิงวิเคราะห์โดยพื้นฐานเกี่ยวข้องกับ การจาแนกแจกแจงข้อมูลออกเป็ นส่วนๆ ตรวจสอบ
อย่างละเอียด หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล เพื่อทาความเข้าใจ ก่อนที่จะประเมินและตัดสิ นใจเกี่ยวกับเรื่ องนั้น
เราต้องเรี ยนรู ้ที่จะมองสิ่ งนั้น “ตามเนือ้ ผ้า” หรื อ “มองสิ่งทีเ่ ห็น...ให้ เป็ น...เช่ นทีม่ นั เป็ นอยู่” เพื่อให้รู้
ว่าเรื่ องนั้นเกี่ยวกับอะไร ไม่ด่วนสรุ ปหรื อด่วนแสดงทัศนะใดๆเกี่ยวกับเรื่ องนั้น เป็ นการแสดงความปรารถนา
สื บสาวเรื่ องนั้นในระดับลึกลงกว่าเดิม โดยพยายามทาความเข้าใจ หาที่มาที่ไปเกี่ยวกับเรื่ องนั้น เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล เพื่อให้รู้ขอ้ เท็จจริ งก่อนที่จะดาเนินการใดๆลงไป

นักคิดวิเคราะห์ ทดี่ ี
 รับข้อมูลอย่าด่วนสรุ ป...ตีความให้กระจ่าง
 กาหนดนิยามที่ตรงกัน
 ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
 มีปัญหาอย่าด่วนแก้...ตรวจสอบให้แน่วา่ “อะไรคือปั ญหา?...” มีปัญหาจะทาอย่างไร?...
 ฝึ กการตั้งคาถามเชิงวิเคราะห์
 .....ใคร (Who)
 .....ทาอะไร (What)
 .....ที่ไหน (Where)
 .....เมื่อไร (When)
 .....อย่างไร (How)
 .....เพราะเหตุใด ทาไม (Why)

คิดเชิงวิเคราะห์ เรื่องอะไร.....อย่างไร
 เพื่อจาแนกแจกแจงความคลุมเครื อให้ชดั เจน

การจาแนกแยกแยะในเรื่ องๆหนึ่ง ทีภ่ ายในมีองค์ ประกอบย่ อยๆอยู่เป็ นจานวนมาก อาจทาการ
แยกย่ อยออกมาเป็ นหมวดหมู่ ย่ อยลงไปเรื่อยๆ ยิง่ อธิบายเป็ นภาพจะช่ วยให้ เข้ าใจมากขึน้
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 การวิเคราะห์ ความน่ าจะเป็ น
เมื่อได้รับข้อมูลต่างๆมา เราไม่ควรด่วนสรุ ปอะไรง่ายๆ เราต้องสามารถจาแนกแยกแยะได้ดว้ ยข้อมูลที่เรา
รับมานั้น น่าเชื่อถือ – ไม่น่าเชื่อถือ มีเหตุผล – ไร้เหตุผล มีความน่าจะเป็ นสูง - มีความน่าจะเป็ นต่า หรื อไม่
น่าจะเป็ นเลยอย่างไร

การแจกแจงในรู ปแผนภูมิ
การวิเคราะห์ขอ้ อ้างที่รับมาจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น
สมมุติเราพบคากล่าวอ้างว่า

…..ในกลุ่มคนทีเ่ สพยาบ้ า
นักเรี ยน เสพยาบ้ ามากกว่ า นักร้ อง
บุญเม็ง เป็ นนักเรี ยน บุญตา เป็ นนักร้ อง
ข้ อสรุป
ดังนั้น บุญเม็งมีแนวโน้ มเสพยาบ้ ามากกว่ าบุญตา

คากล่าวลักษณะนี้น่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด
คาตอบเพียงเท่านี้ไม่ใช่ลกั ษณะนิสยั ของนักคิดเชิงวิเคราะห์
นักคิดวิเคราะห์เป็ นผูร้ ักการใช้เหตุผล รักที่จะสื บค้นความจริ ง ไม่ชอบเห็นอะไรคลุมครื อ ต้องทาสิ่ งต่างๆให้
กระจ่างชัด
ขั้นที่ 1 แจกแจงสาระของข้ อความทีไ่ ด้ รับ
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เพื่อจะพิสูจน์ความน่าจะเป็ นของข้ออ้างดังกล่าว ก่อนอื่นเราควรแจกแจงตามสาระที่ไห้มา จาก
ข้ออ้างข้างต้น เรารู ้วา่
1) คนจานวนหนึ่งเสพยาบ้า
 นักเรี ยน
 นักร้อง
 กลุ่มอื่นๆ
2) นักเรี ยนเสพยาบ้ามากกว่านักร้อง
3) บุญเม็งเป็ นนักเรี ยน
4) บุญตาเป็ นนักร้อง
เราจะพิสูจน์วา่ บุญเม็งมีแนวโน้มเสพยาบ้ามากกว่าบุญตามากน้อยเพียงใด

ขั้นที่ 2 เขียนความสัมพันธ์ ของข้ อความ
กลุ่มอื่นๆ

ผูเ้ สพยาบ้า
นักร้อง
บุญตา

บุญเม็ง
นักเรี ยน

เมื่อภาพปรากฏจะทาให้เราชัดเจนขึ้นในการวิเคราะห์ เราจะเห็นว่าโอกาสที่บุญเม็งจะเสพยาบ้ามากกว่าบุญตานั้น
ถ้าพิจารณาเพียงแต่เหตุผลความเป็ นนักร้องกับการเป็ นนักเรี ยนนั้น พบว่าไม่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลกับการเสพ
ยาบ้าที่นอ้ ยกว่าของนักร้องแต่อย่างใด เนื่องจากยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกหลายประการที่เป็ นสาเหตุให้คนเสพยาบ้า
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หากจะพูดถึงโอกาสความน่าจะเป็ นที่บุญเม็งจะเสพยาบ้า จะต้องมีขอ้ มูลที่เป็ นเหตุเป็ นผลกันมากกว่านี้
เช่น จากการสารวจพบว่าร้อยละ 10 ของนักเรี ยนทั้งหมดเสพยาบ้า ข้อมูลนี้จะทาให้คาดการณ์ความน่าจะเป็ นที่
บุญเม็งจะเสพยาบ้าได้อย่างง่ายๆ ว่าเท่ากับ 1 ใน 10 ของนักเรี ยนทั้งหมดที่มีโอกาสเสพยาบ้า
การจาแนกแจกแจงเพื่อหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของข้อความ จะช่วยให้เราเห็นว่าข้อความที่ดูเหมือนเป็ น
เหตุเป็ นผลกันนั้น แท้จริ งแล้วอาจไม่มีความเชื่อมโยงกันเลยก็เป็ นได้

การแจกแจงเป็ นตัวเลข
ลองพิจารณาข้อความต่อไปนี้
ชุติมาบอกจิตติมาว่า
จิตติมาตอบว่า

“ถ้ าพรุ่งนี้ไม่ ไปธุระให้ แม่ จะชวนเธอไปเทีย่ วพัทยา”
“เอ่อ...งานฉันอาจจะเสร็จไม่ ทนั เอาอย่างนีแ้ ล้ วกัน ถ้ างานเสร็จฉันจะ

ไปนะ”

บอกได้หรื อไม่วา่ โอกาสที่ชุติมาและจิตติมาจะได้ไปเที่ยวพัทยานั้นมีมากน้อยเพียงใด?
เราคิดโดยแจกแจงเงื่อนไข 2 เงื่อนไข
1. ชุติมาจะไปได้ ถ้าไม่ไปทาธุระให้แม่
2. จิตติมาจะไปได้ ถ้าทางานเสร็ จ
ชุติมาลองประเมินความน่าจะเป็ น โดยให้คะแนนเต็ม 100 ในแต่ละเงื่อนไข สมมุติประเมินได้วา่
โอกาสที่ตอ้ งไปทาธุระให้แม่คิดเป็ น 60
โอกาสที่ไม่ตอ้ งไปทา 40
โอกาสที่จิตติมาจะตอบรับคาชวนคิดเป็ น 60
โอกาสไม่ตอบรับ 40
ชุติมาเห็นความน่าจะเป็ นว่า โอกาสที่จะได้ไปพัทยากับจิตติมานั้นมีนอ้ ยกว่าครึ่ ง
การแจกแจงเป็ นตัวเลขทาให้เห็นภาพความน่าจะเป็ นที่ชดั เจนขึ้นกว่าการใช้คาว่า “บางที” “อาจจะ”
“ถ้า...จะ...” แต่เป็ นการประเมินโดยใช้ตวั เลขจะเห็นความน่าจะเป็ นที่ชดั เจนกว่า

การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
หญิงชราคนหนึ่งเตือนหลานชายว่ า เขาไม่ ควรออกจากบ้ าน
เมื่อจิ้งจกทักเพราะจะได้ รับอันตราย แต่ ปรากฏว่ า หลานชายไม่ เชื่อ
ตอนบ่ ายถูกมอเตอร์ ไซด์ เฉี่ยวล้ มได้ รับบาดเจ็บ หญิงชราคนนั้นจึง
สรุ ปว่ า ถ้ าจิ้งจกทักห้ ามออกจากบ้ าน
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การสรุ ปความลักษณะนี้ เป็ นปัญหาในเรื่ องของการใช้เหตุผลเปรี ยบเทียบเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่ไม่
มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
สมมุติสถานการณ์ B เกิดอยูแ่ ล้วหรื อจะเกิดอยูแ่ ล้ว (อาจมีเหตุผลอื่นๆ ที่เป็ นสาเหตุทาให้เป็ นเช่นนั้น)
แต่เรากลับสร้างเงื่อนไขหนึ่งขึ้นมาระหว่างทางโดยสร้างสมมุติฐานขึ้นมาว่า
เมื่อทาตามเงื่อนไข A จะเกิดสถานการณ์ B ขึ้น จากนั้นจึงทาตามเงื่อนไข A ปรากฏว่าเหตุการณ์ B
เกิดขึ้นจริ ง จึงสรุ ปว่าสถานการณ์ B เกิดขึ้นเพราะ A

 การวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้

แจกแจงองค์ ประกอบของความเป็ นไปได้
สมมุติวา่ เราต้องการพูดภาษาอังกฤษให้ได้ภายในหกเดือน จะทาเช่นใด?
เราต้องรู ้เบื้องต้นก่อนว่า “การที่เราจะพูดภาษาอังกฤษได้น้ นั ต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง?
วิเคราะห์ ปัจจัยต่ างๆ เช่ น
 ความรู ้และทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 คุณภาพของผูม้ าสอนเรา
 เวลาที่ใช้ในการเรี ยน การทบทวน
ฯลฯ

วิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ทจี่ ะเกิดเหตุการณ์ เช่ นนี้
จากนั้นมาวิเคราะห์แต่ละองค์ประกอบว่าสถานะของเราในปัจจุบนั เป็ นเช่นไร โอกาสที่เราจะทา
ให้สาเร็ จครบทุกองค์ประกอบมีอะไรบ้าง แล้วอุปสรรคที่ทาให้ไม่ประสบความสาเร็ จมีอะไรบ้าง จากนั้น
ประเมินดูวา่ เราจะสามารถทาสาเร็ จหรื อไม่ และต้องทาอย่างไรบ้าง
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การแจกแจงองค์ประกอบและวิเคราะห์ความน่าจะเป็ น อาจทาในรู ปตาราง
ปั จจัย

สภาพ
มาก

ความเป็ นไปได ้
ปานกลาง
น ้อย

น ้อยทีส
่ ด
ุ

จากนั้นให้เลือกเฉพาะโอกาสที่เป็ นไปได้มากที่สุด
เลือกข้อที่ตอบว่ามีความน่าจะเป็ นมากและปานกลางออกมา สาหรับข้อที่มีความน่าจะเป็ นน้อยก็นามา
พิจารณาประกอบด้วย
การจาแนกออกมาเช่ นนี ้ ทาให้ เราใช้ เวลาขบคิดได้ ว่า สาเหตุที่เราคิดว่ าเกี่ยวข้ องนั้น เกี่ยวข้ องอย่ างไร
โอกาสเกิดขึ้นมีมากน้อยเพียงใด เมื่อเห็นภาพทั้งหมดของสิ่ งที่เกิดขึ้นจะช่วยให้เราสามารถประเมินได้วา่ จะทา
อย่างไรต่อไป

นิสัยนักคิดเชิงวิเคราะห์
ช่ างวิเคราะห์

ช่ างคิด
ช่ างสังเกต

ช่ างแจกแจง

ช่ างสืบค้ น

ช่ างสะสม

ช่ างเรี ยนรู้

ช่ างคิดให้ ครบ

คิดให้ ทะลุปรุ โป่ รง

ช่ างสงสัย

ช่ างใคร่ ครวญ

ช่ างซักไซ้

ช่ างไต่ ถาม
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ชื่อหนังสือ
ชื่อผู้แต่ ง

อ้ างอิง
การคิดเชิงวิเคราะห์
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