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การคดิวิเคราะห์ (Analysis Thinking) 
 

 

การคิดเชิงวิเคราะห์  เป็นความคิดพื้นฐานส าหรับการคิดในมิติอื่น เช่น การคิดเชิงกลยุทธ์  การคิดเชิง

เปรียบเทียบ  การคิดเชงิสร้างสรรค์ เป็นต้น 

 

การคิดเชิงวิเคราะห์    หมายถึง   ความสามารถในการจ าแนกแจกแจงองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  

และหาความสัมพันธ์เชงิเหตุผลระหวา่งองค์ประกอบเหลา่นั้น เพื่อคน้หาสาเหตุท่ีแท้จริงของสิ่งท่ีเกิดขึ้น 

การคิดเชงิวเิคราะห์  เปรียบเสมอืนการเห็น  “ผลลัพธ์”  ของบางสิ่งแลว้ไม่ดว่นสรุปทันที แตพ่ยายามหาข้อเท็จจริง

ท่ีถูกต้องวา่ผลลัพธ์ท่ีเห็นน้ัน  เกิดจาก  “สาเหตุท่ีแท้จริงคอือะไร”  โดยมาจากสมมุติฐานท่ีว่า  ทุกสิ่งท่ีเกิดขึ้นมานั้น  ย่อมมี

ท่ีมาท่ีไป  ย่อมมีเหตุมีผล  และมีองค์ประกอบย่อยๆ ซ่อนอยู่ภายใน  ซึ่งอาจจะสอดคล้องหรือตรงกันข้ามกับสิ่งท่ีปรากฏ

ภายนอก  ดังนั้น  การจะเข้าใจสภาพท่ีแท้จริงจึงจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์  เพื่อตอบค าถามท่ีว่า  “สิ่งนี้ เป็นมาจากอะไร  

และเพราะเหตุใดจึงเป็นเชน่น้ัน”  ก่อนท่ีเราจะสรุปความหรือตัดสนิใจบางอย่างเกี่ยวกับเร่ืองนัน้ 

 

องค์ประกอบของการคิดเชิงวิเคราะห์ 

1. ความสามารถในการตคีวาม 

การตีความ  หมายถึง  การพยายามท าความเข้าใจและให้เหตุผลแก่สิ่งท่ีเราต้องการจะวิเคราะห์  เพื่อแปล

ความหมายท่ีไม่ปรากฏโดยตรงของสิ่งนั้น  เป็นการสร้างความเข้าใจต่อสิ่งท่ีต้องการวิเคราะห์  โดยตัวข้อมูลไม่ได้บอก

โดยตรง  แตเ่ป็นการสร้างความเข้าใจท่ีเกินกวา่สิ่งท่ีปรากฏในขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์  และการตีความของแตล่ะบุคคลขึ้นอยู่

กับความรู้  จากประสบการณ์   หรือการตคีวามจากข้อเขียนวา่ผู้เขียนมแีรงจูงใจอะไรในการเขียน  เขยีนไปเพื่ออะไร    

2. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์ 

               การจะวิเคราะห์ได้ดนีัน้จ าเป็นจะต้องมคีวามรู้ความเข้าใจพื้นฐานในเร่ืองนัน้  เพราะความรู้จะชว่ยในการก าหนด

ขอบเขตของการวเิคราะห์  แจกแจงและจ าแนกได้ว่าเร่ืองนัน้เกี่ยวข้องกับอะไรมีองค์ประกอบย่อยๆ อะไรบ้าง  มีกี่หมวดหมู ่ 

จัดล าดับความส าคัญอย่างไร  และรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุก่อให้เกิดอะไร 

3. ความช่างสังเกต  ช่างสงสยั และชา่งถาม 

 ตอ้งเป็นคน ช่างสังเกต  .....สามารถค้นพบความผิดปกติท่ามกลางสิ่งท่ีดูอยา่งผิวเผินแลว้เหมอืนไม่มี

อะไรเกิดขึ้น      

 ตอ้งเป็นคนช่างสงสัย .....เมื่อเห็นความผิดปกติแล้วไมล่ะเลยไป  แตห่ยุดพจิารณา  ขบคิด  ไตร่ตรอง      

 ตอ้งเป็นคนช่างถาม .....ชอบตัง้ค าถามกับตัวเองและคนรอบๆ ข้างเกี่ยวกับสิ่งท่ีเกิดขึ้น  เพื่อน าไปสู่การ

คิดต่อเกี่ยวกับเร่ืองนัน้  การต้ังค าถามจะน าไปสูก่ารสบืค้นความจรงิและเกิดความชัดเจนในประเด็นท่ี

ตอ้งการวเิคราะห์ 

จากองค์ประกอบท้ัง 3 ข้อ  โดยยดึหลักการตัง้ค าถาม 5W 1H (Who What When Why และ How) 
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4. ความสามารถในการหาความสัมพันธเ์ชิงเหตุผล 

                     นักคดิวเิคราะห์จะตอ้งมีความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชงิเหตุผล  สามารถค้นหาค าตอบได้ว่า 

 อะไรเป็นสาเหตุให้เกิดสิ่งนี้ 

 เร่ืองนัน้เชื่อมโยงกับเร่ืองนี้ได้อย่างไร 

 เร่ืองนี้มีใครเกี่ยวข้องบ้าง  เกี่ยวข้องกันอย่างไร 

 เมื่อเกิดเร่ืองนี้  จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง 

 

หลักการคิดเชิงวเิคราะห์ 

                หลกัการคิดเชงิวเิคราะห์โดยพืน้ฐานเกี่ยวข้องกับ  การจ าแนกแจกแจงข้อมูลออกเป็นสว่นๆ  ตรวจสอบอย่าง

ละเอยีด  หาความสัมพันธ์เชงิเหตุผล  เพื่อท าความเขา้ใจ  ก่อนท่ีจะประเมินและตัดสนิใจเกี่ยวกับเร่ืองนัน้ 

และมองสิ่งนัน้ “ตามเนื้อผ้า” หรือ “มองสิ่งที่เห็น...ใหเ้ป็น...เช่นที่มันเปน็อยู่” เพื่อให้รู้ว่าเร่ืองนัน้เกี่ยวกับอะไร  ไมด่่วน

สรุปหรือด่วนแสดงทัศนะใดๆ เกี่ยวกับเร่ืองนัน้ พยายามท าความเขา้ใจ  หาท่ีมาที่ไปเกี่ยวกับเร่ืองนัน้  เช่ือมโยง

ความสัมพันธ์เชงิเหตุผล  เพื่อให้รู้ขอ้เท็จจริงก่อนท่ีจะด าเนินการใดๆ ลงไป 

นักคิดวเิคราะห์ที่ดี 

 รับข้อมูลอยา่ด่วนสรุป...ตีความให้กระจ่าง 

 ก าหนดนยิามท่ีตรงกัน 

 ตรวจสอบความสัมพันธ์เชงิเหตุผล 

 มปัีญหาอย่าดว่นแก้...ตรวจสอบให้แน่ว่า “อะไรคอืปัญหา?...”    มปัีญหาจะท าอย่างไร?... 

 ฝึกการตัง้ค าถามเชงิวเิคราะห ์

 .....ใคร (Who) 

 .....ท าอะไร (What) 

 .....ท่ีไหน (Where) 

 .....เมื่อไร (When) 

 .....อยา่งไร (How) 

 .....เพราะเหตุใด ท าไม (Why) 
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แล้วเราจะคดิเชิงวิเคราะห์เรื่องอะไร.....อย่างไร !!!!!!!! 

เราจะวิเคราะหเ์รื่องอะไรบ้าง และจะวิเคราะหอ์ย่างไร โดยเน้นในเรื่องพื้นฐานที่จะเป็นประโยชนในการน าไป 

ใชในชวีิตประจ าวัน อาท ิ

1. การวเิคราะห์เพื่อจ าแนกแจกแจงความคลุมเครือให้ชัดเจน 

คือ ในเรื่องที่มีความซบัซ้อนตอ้งท าความเข้าใจให้กระจ่าง  

        การจ าแนกแยกแยะในเรื่องๆหนึ่ง  ที่ภายในมีองค์ประกอบย่อยๆ อยู่เป็นจ านวนมาก  อาจท าการแยก

ย่อยออกมาเป็นหมวดหมู่  ย่อยลงไป  

 

 

 

 

 

2. วิเคราะห์ความน่าจะเป็น 

 เมื่อได้รับข้อมูลต่างๆ มา  ไมค่วรด่วนสรุป ต้องจ าแนกแยกแยะข้อมูลท่ีเรารับมานัน้ นา่เช่ือถือ – ไมน่า่เช่ือถือ   

มเีหตุผล – ไร้เหตุผล   มคีวามนา่จะเป็นสูง -  มคีวามนา่จะเป็นต่ า  หรอืไม่น่าจะเป็นเลยอยา่งไร   

2.1 เทคนิคการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นโดยการแจกแจงในรูปแผนภูมิ 

                 ตัวอย่าง    การวเิคราะห์ขอ้อ้างท่ีรับมาจึงเป็นสิ่งจ าเป็น สมมุติเราพบค ากล่าวอ้างวา่ 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 1  แจกแจงสาระของข้อความที่ได้รับ 

                      เพื่อจะพิสูจนค์วามนา่จะเป็นของข้ออา้ง ควรแจกแจงตามสาระท่ีให้มา 

                          1) คนจ านวนหนึ่งเสพยาบา้ 

 นักเรียน 

 นักร้อง 

 กลุ่มอ่ืนๆ 

…..ในกลุ่มคนที่เสพยาบา้ 

  นักเรยีน  เสพยาบ้ามากกวา่  นักร้อง 

  บุญเม็ง  เป็นนักเรียน  บุญตา  เป็นนักร้อง 

  ข้อสรุป 

ดังนั้น  บุญเม็งมีแนวโน้มเสพยาบ้ามากกว่าบุญตา 
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                          2) นักเรียนเสพยาบา้มากกว่านักร้อง 

                          3) บุญเม็งเป็นนักเรียน 

                          4) บญุตาเป็นนักรอ้ง 

                   เราจะพิสูจนว์า่  บุญเม็งมแีนวโนม้เสพยาบา้มากกว่าบุญตามากน้อยเพยีงใด 

 

            ขั้นที่ 2   เขียนความสัมพันธ์ของข้อความ                    

 

 

         

 

 

        

 

 

เมื่อภาพปรากฏจะท าให้เราชัดเจนขึน้ในการวเิคราะห ์จะเห็นว่าโอกาสท่ีบุญเม็งจะเสพยาบ้ามากกว่าบุญตานั้น   

ถ้าพิจารณาเพียงแตเ่หตุผลความเป็นนักรอ้งกับการเป็นนักเรียนน้ัน  พบวา่ไมม่คีวามสัมพันธ์เชงิเหตุผลกับการเสพยาบา้ที่

นอ้ยกว่าของนักรอ้งแต่อยา่งใด   เนื่องจากยังมปัีจจัยอ่ืนๆ อกีหลายประการท่ีเป็นสาเหตุให้คนเสพยาบา้ 

          หากจะพูดถึงโอกาสความนา่จะเป็นท่ีบุญเม็งจะเสพยาบ้า  จะตอ้งมีขอ้มูลท่ีเป็นเหตุเป็นผลกันมากกว่านี้  เช่น  จาก

การส ารวจพบวา่รอ้ยละ 10  ของนักเรียนท้ังหมดเสพยาบา้   ข้อมูลนีจ้ะท าให้คาดการณ์ความนา่จะเป็นท่ีบุญเม็งจะเสพ

ยาบ้าได้อย่างง่ายๆ วา่เท่ากับ  1  ใน  10  ของนกัเรียนท้ังหมดท่ีมโีอกาสเสพยาบา้ 

         การจ าแนกแจกแจงเพ่ือหาความสัมพันธ์เชงิเหตุผลของขอ้ความ  จะชว่ยให้เราเห็นวา่ขอ้ความท่ีดูเหมอืนเป็นเหตุเป็น

ผลกันนัน้  แทจ้รงิแลว้อาจไมม่คีวามเชื่อมโยงกันเลยก็เป็นได้ 

 

 

 

 

กลุม่อื่นๆ 

ผู้ เสพยาบ้า 

นกัเรียน 

นกัร้อง 
บญุตา 

บญุเม็ง 
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2.2 เทคนิคการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นโดยการแจกแจงเป็นตัวเลข 

                  ตัวอย่าง  ลองพจิารณาข้อความต่อไปนี้ 

                   ชุติมาบอกจิตติมาว่า   “ถ้าพรุ่งนี้ไมไ่ปธุระให้แม่ จะชวนเธอไปเที่ยวพทัยา” 

                   จิตติมาตอบวา่          “เอ่อ...งานฉนัอาจจะเสร็จไมท่ัน  เอาอย่างนี้แลว้กัน  ถ้างานเสร็จฉันจะไปนะ” 

   บอกได้หรือไมว่า่  โอกาสท่ีชุตมิาและจิตตมิาจะไดไ้ปเท่ียวพัทยานัน้มมีากน้อยเพยีงใด? 

   เราคิดโดยแจกแจงเงื่อนไข  2  เงื่อนไข 

           1. ชุตมิาจะไปได้    ถ้าไมไ่ปท าธุระให้แม่ 

           2. จิตตมิาจะไปได ้   ถา้ท างานเสร็จ 

 

ชุติมาลองประเมินความนา่จะเป็น  โดยให้คะแนนเต็ม  100  ในแตล่ะเงื่อนไข   สมมุตปิระเมินได้ว่า 

 

    โอกาสท่ีต้องไปท าธุระใหแ้ม่ คิดเป็น   60 

    โอกาสท่ีไมต่อ้งไปท า          คิดเป็น   40 

    โอกาสท่ีจิตตมิาจะตอบรับค าชวน คิดเป็น   60 

    โอกาสไมต่อบรับ                      คิดเป็น   40 

ชุติมาเห็นความน่าจะเป็นวา่  โอกาสที่จะได้ไปพัทยากับจิตติมานัน้มนีอ้ยกว่าครึ่ง 

 

การแจกแจงเป็นตัวเลขท าให้เหน็ภาพความนา่จะเป็นท่ีชัดเจนขึน้กวา่การใชค้ าว่า  “บางที”  “อาจจะ”            

“ถ้า...จะ...”  แตเ่ป็นการประเมินโดยใช้ตัวเลขจะเห็นความนา่จะเป็นท่ีชัดเจนกว่า 

       

2.3 เทคนิคการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นโดยการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบ 

               

 

  

 

 

 

 

 

          หญงิชราคนหนึ่งเตอืนหลานชายวา่  เขาไม่ควรออกจากบ้านเมื่อจ้ิงจกทักเพราะจะได้รับ

อันตราย  แต่ปรากฏวา่  หลานชายไมเ่ชื่อ ตอนบา่ยถูกมอเตอร์ไซดเ์ฉี่ยวล้มได้รับบาดเจบ็  หญงิชรา

คนนั้นจงึสรุปวา่   ถ้าจิ้งจกทกัห้ามออกจากบา้น 
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ปัจจัย สภาพ

มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีส่ดุ

ความเป็นไปได ้

การสรุปความลักษณะนี้   เป็นปัญหาในเร่ืองของการใชเ้หตุผลเปรียบเทียบเหตุการณ์  2  เหตุการณ์ท่ีไม่มี

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

 

สมมุติสถานการณ ์B เกิดอยูแ่ลว้หรือจะเกิดอยูแ่ลว้ (อาจมเีหตุผลอื่นๆ ที่เป็นสาเหตุท าให้เป็นเชน่น้ัน) 

แตเ่รากลับสร้างเงื่อนไขหนึ่งขึน้มาระหว่างทางโดยสร้างสมมุตฐิานขึน้มาวา่ 

เมื่อท าตามเงื่อนไข A  จะเกิดสถานการณ์ B ขึน้  จากนั้นจึงท าตามเงื่อนไข  A   ปรากฏวา่เหตุการณ ์ B เกิดขึ้น

จรงิ   จงึสรุปวา่สถานการณ ์ B  เกิดขึ้นเพราะ  A 

 

3. วิเคราะห์ความเป็นไปได้  

การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ คือ การพิจารณาความสัมพันธ์เชงิเหตุผล 

 

แจกแจงองค์ประกอบของความเป็นไปได้ 
        สมมุติว่าเราต้องการพูดภาษาอังกฤษใหไ้ด้ภายในหกเดือน  จะท าเชน่ใด? 

        เราต้องรู้เบือ้งต้นก่อนวา่ “การท่ีเราจะพูดภาษาอังกฤษได้น้ันตอ้งมีปัจจัยอะไรบ้าง? 

 

               วเิคราะห์ปัจจัยต่างๆ  เช่น 

 ความรู้และทักษะพืน้ฐานทางภาษาอังกฤษ 

 คุณภาพของผู้มาสอนเรา 

 เวลาท่ีใชใ้นการเรียน  การทบทวน 

            ฯลฯ 

       

    วิเคราะห์ความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกิดเหตุการณเ์ช่นนี้ 

         จากนั้นมาวิเคราะห์แต่ละองค์ประกอบว่าสถานะของเราในปัจจุบันเป็นเชน่ไร  โอกาสท่ีเราจะท าให้ส าเร็จ

ครบทุกองค์ประกอบมีอะไรบ้าง   แล้วอุปสรรคที่ท าให้ไมป่ระสบความส าเร็จมีอะไรบ้าง   จากนัน้ประเมินดูวา่เราจะ

สามารถท าส าเร็จหรอืไม่  และตอ้งท าอย่างไรบ้าง 

        การแจกแจงองค์ประกอบและวิเคราะห์ความน่าจะเป็น  อาจท าในรูปตาราง   

 

 

 

จากนั้นให้เลอืกเฉพาะโอกาสที่เป็นไปได้มากที่สุด 



KM TEAM 2557 

เลอืกข้อท่ีตอบวา่มีความน่าจะเป็นมากและปานกลางออกมา  ส าหรับข้อท่ีมีความน่าจะเป็นน้อยก็น ามาพจิารณา

ประกอบด้วย       

การจ าแนกออกมาเช่นนี้  ท าให้เราใชเ้วลาคิดได้วา่   สาเหตุท่ีเราคิดวา่เกี่ยวข้องนัน้  เกี่ยวข้องอย่างไร  โอกาส

เกิดขึ้นมมีากน้อยเพยีงใด  เมื่อเห็นภาพท้ังหมดของส่ิงท่ีเกิดขึ้นจะชว่ยให้เราสามารถประเมินไดว้า่จะท าอย่างไรตอ่ไป       

 

 

 

                              

 

 

                                                 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

                                       

ช่างสังเกต 

ช่างสงสัย 

ช่างใคร่ครวญ 

ช่างซักไซ้ 

ช่างไต่ถาม 

ช่างคิด 
ช่างวิเคราะห์ 

ช่างแจกแจง 

ช่างสืบค้น 

ช่างสะสม 

ช่างเรียนรู้ 

ช่างคิดให้ครบ 

คิดให้ทะลุปรุโป่รง 

นิสัยนักคิดเชิงวิเคราะห์ 

สรุปนิสัยของนักคดิวิเคราะห์ 
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การคิดเชงิวเิคราะห ์นับวา่เป็นการคดิพื้นฐาน ไมว่า่เราจะคดิเร่ืองใดก็ตาม หากการคดินัน้มวีัตถปุระสงค์ท่ีน าไปสู่ 

การหาข้อสรุป การประเมินและการตัดสนิใจ จ าเป็นต้องมกีารคดิเชงิวเิคราะห์เข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจเร่ืองนัน้ รู้

ท่ีมาที่ไป รู้ผลดีผลเสีย รู้ขอ้เท็จจรงิ รู้ว่าถ้าปัจจุบันเป็นเชน่นี้ แนวโนม้อนาคตจะเป็นเชน่ไร รู้ว่าสิ่งท่ีเราสรา้งสรรค์ขึ้นมานัน้

น ามาใชไ้ดก้ับโลกความเป็นจริงหรือไม่ 

การคิดเชงิวเิคราะห์กอ่ประโยชนอ์ย่างมากทัง้น าไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏบัิตงิานหรือการด ารงชีวิตประจ าวันได้ 

ดังนี้ 

(1) ในการวิจัยการวเิคราะห์นับเป็นหัวใจหลักของงานวจิัยเกี่ยวข้องกับการหาความสัมพันธ์ การหาเหตุผลในการ 

อธิบายเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 

(2) ในการวิเคราะห์สถานการณท์างเศรษฐกิจ สังคม การเมอืง ในแงมุ่มต่างๆ ชว่ยให้เราเขา้ใจสาเหตุท่ีเกิดขึ้น 

ผลกระทบท่ีจะตามมา และสิ่งท่ีจะเกดิขึน้ในอนาคต อันน าไปสู่การแก้ไขปัญหา การเตรียมการป้องกัน การวางนโยบายและ

การวางกลยุทธ์เพื่อโอกาสที่ดีกวา่ในอนาคต 

(3) ในการวิเคราะห์ขา่ว ท าให้ทราบเบือ้งหน้า เบือ้งหลังของเหตุการณป์ระจ าวันท่ีเกิดขึ้น ไมเ่พยีงรับรู้ว่าเกิดอะไร

ขึน้เท่านัน้ แตท่ราบว่าเหตุใดจึงเกิดเกตุการณเ์ชน่นีข้ึน้ เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบอย่างไรตอ่ไป และตอ้งน าไปสู่การ

ป้องกันหรือการวางแผนอย่างไรตอ่ไป 

(4) ให้เราเขา้ใจคนวา่ เหตุใดคนๆ นี้ จึงแสดงออกเชน่นี ้อะไรเป็นมูลเหตุจูงใจ สิ่งท่ีเขาแสดงออกจะส่งผลกระทบ 

อย่างไรตอ่ตัวเองในอนาคต ถ้ามูลเหตุเปลี่ยน พฤตกิรรมของเขาจะเปลี่ยนไปดว้ยหรือไม่ 

(5) วเิคราะห์ขอ้ความค ากล่าวอา้งต่างๆ โดยพิจารณาความสัมพันธ์เชงิเหตุผลระหว่างข้ออา้งและข้อสรุป หลักฐาน

ท่ีน ามากล่าวอ้าง วนิจิฉัยแรงจูงใจหรอืเหตุผลท่ีน ามากลา่วอา้งจะชว่ยให้เราค้นพบความถูกต้องหรือผิดพลาดของขอ้อ้างนัน้ 

(6) วเิคราะห์และประเมินผลความส าเร็จของแผนงานโครงการตา่งๆ ได้อยา่งถกูต้องตรงตามความเป็นจริงและมี 

หลักวิชาการ 
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1. ชื่อหนงัสือ การคิดเชิงวเิคราะห ์

   ชื่อผู้แต่ง เกรียงศักดิ์  เจรญิวงศศักดิ ์

2. บทความ เรื่อง “การคิดวิเคราะห์” ของ น.ส.ประไพ ศิวะลีราวลิาส  

    สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 

 

 

บทสรุป 


