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  การคดิเชิงวเิคราะห์   

                 หนังสือ การคดิเชิงวเิคราะห์  เป็นหนึ่งในหนงัสือชุด “ผู้ชนะ 10 คดิ”  ที ่ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์
เสนอวธีิการคดิ 10 มติ ิ  ในส่วนของมติกิารคดิเชิงวเิคราะห์มุ่งหมายให้ผู้อ่านสามารถคดิวเิคราะห์ได้  ใช้เหตุผล
วนิิจฉัยเร่ืองต่างๆได้เป็นอย่างด ี  เนือ้หาในเล่มเร่ิมตั้งแต่การปูพืน้ฐานความเข้าใจเร่ืองการวเิคราะห์   ตั้งแต่
ความหมายและความส าคญัของการคดิวเิคราะห์  ขั้นตอนและเทคนิคการคดิเชิงวเิคราะห์  ตลอดจนการพฒันา
นิสัยของเราให้เหมาะสมกบัการเป็นนักคดิเชิงวเิคราะห์ 

              การคดิเชิงวเิคราะห์เรียกได้ว่าเป็นความคดิพืน้ฐานส าหรับการคดิในมติอิืน่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการคดิเชิง 

กลยุทธ์  การคดิเชิงเปรียบเทยีบ  การคดิเชิงสร้างสรรค์ 

               ความหมายของการคิดเชิงวเิคราะห์    หมายถึง   ความสามารถในการจ าแนกแจกแจง 
องคป์ระกอบต่างๆของส่ิงใดส่ิงหน่ึง  และหาความสมัพนัธ์เชิงเหตผุลระหวา่งองคป์ระกอบเหล่านั้น  เพ่ือคน้หา 
สาเหตุท่ีแทจ้ริงของส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

                การคิดเชิงวเิคราะห์  เปรียบเสมือนการเห็น  “ผลลพัธ์”  ของบางส่ิงแลว้ไม่ด่วนสรุปทนัทีวา่  มนัเกิด
จากสาเหตุใด  มีองคป์ระกอบใด  มีความเป็นมาอยา่งไร  แต่พยายามหาขอ้เท็จจริงท่ีถูกตอ้งเสียก่อนวา่ผลลพัธ์ท่ี
เราเห็นนั้น  เกิดจาก  “สาเหตุท่ีแทจ้ริงคืออะไร”  โดยมาจากสมมุติฐานท่ีวา่  ทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนมานั้น  ยอ่มมีท่ีมาท่ี
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ไป  ยอ่มมีเหตุมีผล  และมีองคป์ระกอบยอ่ยๆซ่อนอยูภ่ายใน  ซ่ึงอาจจะสอดคลอ้งหรือตรงกนัขา้มกบัส่ิงท่ีปรากฏ
ภายนอก  ดงันั้น  การจะเขา้ใจสภาพท่ีแทจ้ริงจึงจ าเป็นตอ้งมีการวเิคราะห์  เพ่ือตอบค าถามท่ีวา่  “ส่ิงน้ี เป็นมาจาก
อะไร  และเพราะเหตใุดจึงเป็นเช่นนั้น”  ก่อนท่ีเราจะสรุปความหรือตดัสินใจบางอยา่งเก่ียวกบัเร่ืองนั้น 

 

              องค์ประกอบของการคิดเชิงวเิคราะห์ 

                  1. ความสามารถในการตีความ 

                    เราจะไม่สามารถวเิคราะห์ส่ิงต่างๆได ้ หากไม่เร่ิมตน้ดว้ยการท าความเขา้ใจขอ้มูลท่ีปรากฏ  แรกเร่ิม
จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาขอ้มูลท่ีไดรั้บวา่อะไรเป็นอะไรดว้ยการตีความ 

                    การตีความ  หมายถึง  การพยายามท าความเขา้ใจและใหเ้หตุผลแก่ส่ิงท่ีเราตอ้งการจะวเิคราะห์  
เพ่ือแปลความหมายท่ีไม่ปรากฏโดยตรงของส่ิงนั้น  เป็นการสร้างความเขา้ใจต่อส่ิงท่ีตอ้งการวเิคราะห์  โดยส่ิงนั้น
ไม่ไดป้รากฏโดยตรงคือ   ตวัขอ้มูลไม่ไดบ้อกโดยตรง  แต่เป็นการสร้างความเขา้ใจท่ีเกินกวา่ส่ิงท่ีปรากฏในขอ้มูล
ท่ีน ามาวเิคราะห์  และการตีความของแต่ละบุคคลข้ึนอยูก่บัความรู้  จากประสบการณ์   หรือการตีความจาก
ขอ้เขียนวา่ผูเ้ขียนมีแรงจูงใจอะไรในการเขียน  เขียนไปเพ่ืออะไร   และการจะตีความไดดี้หรือไม่ดีนั้นข้ึนอยูก่บั
เกณฑท่ี์แต่ละคนใชเ้ป็นมาตรฐานในการตีความประกอบกบัความสามารถในการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์เชิง
เหตผุล 

                  2. ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองทีจ่ะวเิคราะห์ 

                     การจะวเิคราะห์ไดดี้นั้นจ าเป็นจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจพ้ืนฐานในเร่ืองนั้น  เพราะความรู้จะช่วยใน
การก าหนดขอบเขตของการวเิคราะห์  แจกแจงและจ าแนกไดว้า่เร่ืองนั้นเก่ียวขอ้งกบัอะไรมีองคป์ระกอบยอ่ยๆ
อะไรบา้ง  มีก่ีหมวดหมู่  จดัล าดบัความส าคญัอยา่งไร  และรู้วา่อะไรเป็นสาเหตุก่อใหเ้กิดอะไร 

                  3. ความช่างสังเกต  ช่างสงสัยและช่างถาม 

                     นกัคิดเชิงวเิคราะห์จะตอ้งมีองคป์ระกอบทั้งสามน้ีร่วมกนั  คือตอ้งเป็นคนช่างสงัเกต...สามารถ
คน้พบความผิดปกติท่ามกลางส่ิงท่ีดูอยา่งผนิเผนิแลว้เหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน     ตอ้งเป็นคนช่างสงสยั.....เม่ือเห็น
ความผิดปกติแลว้ไม่ละเลยไป  แต่หยดุพิจารณา  ขบคิด  ไตร่ตรอง     และตอ้งเป็นคนช่างถาม.....ชอบตั้งค  าถาม
กบัตวัเองและคนรอบๆขา้งเก่ียวกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน  เพ่ือน าไปสู่การคิดต่อเก่ียวกบัเร่ืองนั้น  การตั้งค  าถามจะน าไปสู่
การสืบคน้ความจริงและเกิดความชดัเจนในประเด็นท่ีตอ้งการวเิคราะห์ 

                 4. ความสามารถในการหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล 
                     นกัคิดวเิคราะห์จะตอ้งมีความสามารถในการหาความสมัพนัธ์เชิงเหตุผล  สามารถคน้หาค าตอบไดว้า่ 
                      .......อะไรเป็นสาเหตุใหเ้กิดส่ิงน้ี 

                      .......เร่ืองนั้นเช่ือมโยงกบัเร่ืองน้ีไดอ้ยา่งไร 
                      .......เร่ืองน้ีมีใครเก่ียวขอ้งบา้ง  เก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร 
                      .......เม่ือเกิดเร่ืองน้ี  จะส่งผลกระทบอยา่งไรบา้ง 
                                 ฯลฯ 

 

                เหตุใดจึงต้องคิดเชิงวเิคราะห์ 

 ช่วยส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญา 
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โรเบิร์ต เจ สเตอร์นเบอร์ก   กล่าววา่  คนเราจะเฉลียวฉลาดไดน้ั้น  ตอ้งประกอบไปดว้ยความ
ฉลาด  3  ดา้น  คือ  ความฉลาดในการสร้างสรรค ์ ความฉลาดในการวเิคราะห์  และความ
ฉลาดในการปฏิบติัจริง    ซ่ึงความฉลาดในการวเิคราะห์นั้น  หมายถึงความสามารถในการ
วเิคราะห์และการประเมินแนวคิดท่ีคิดข้ึนนั้น  และความสามารถในการน ามาแกปั้ญหาและ
การตดัสินใจ 

 การคิดเชิงวเิคราะห์จะช่วยใหเ้ราส ารวจความสมเหตุสมผลของขอ้มูลท่ีปรากฏและไม่ด่วน
สรุปไปตามอารมณ์ความรู้สึกหรืออคติ  แต่สืบคน้ตามหลกัเหตุผลและขอ้มูลท่ีเป็นจริง 

 เป็นพ้ืนฐานการคิดในมิติอ่ืนๆ 

การคิดเชิงวเิคราะห์เป็นผูท่ี้ท าหนา้ท่ีเป็น “ผูเ้ล่นหลกั” ส าหรับการคิดในมิติอ่ืนๆ   ไม่วา่จะ
เป็นการคิดเชิงวพิากษ ์ การคิดเชิงสร้างสรรค ์ การคิดเชิงกลยทุธ์  การคิดเชิงบูรณาการ  การคิด
เชิงอนาคต ฯลฯ   การคิดเชิงวเิคราะห์จะช่วยเสริมสร้างใหเ้กิดมุมมองเชิงลึกและครบถว้นใน
เร่ืองนั้น   เช่น   การคิดเชิงวเิคราะห์เป็นด่านแรกของการคิดเชิงกลยทุธ์  เพราะถา้ไม่วเิคราะห์
สถานการณ์ท่ีเป็นอยูจ่ะไม่สามารถก าหนดกลยทุธ์สู่เป้าหมายไดเ้ลย  แมจ้ะเลือกใชก้ลยทุธ์ท่ี
เลิศหรูปานใดก็ตาม 

   ช่วยในการแกปั้ญหา 
การคิดเชิงวเิคราะห์เก่ียวขอ้งกบัการจ าแนกแยกแยะองคป์ระกอบตา่งๆ  และการท าความเขา้ใจ
กบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน   ดงันั้นเม่ือพบปัญหาใดๆ  ใหส้ามารถวเิคราะห์ปัญหาไดว้า่ปัญหานั้นมี
องคป์ระกอบอะไรบา้ง  เพราะสาเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น  อนัจะน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาไดต้รงกบั
ประเด็นปัญหา 

 ช่วยในการประเมินและตดัสินใจ  

การวเิคราะห์ช่วยใหเ้รารู้ขอ้เทจ็จริงหรือเหตุผลเบ้ืองหลงัของส่ิงท่ีเกิดข้ึน  ช่วยใหเ้ราเกิดความ
เขา้ใจ  การวเิคราะห์สามารถช่วยใหเ้ราประเมินสถานการณ์  และตดัสินใจเร่ืองต่างๆไดแ้ม่นย  า
กวา่การเพียงแต่มีขอ้เทจ็จริงท่ีไม่ไดผ้า่นการวเิคราะห์  การวเิคราะห์ท าใหเ้ราเห็นโอกาสความ
น่าจะเป็นในอนาคต 

 ช่วยใหค้วามคิดสร้างสรรคส์มเหตุสมผล 
การคิดวเิคราะห์ช่วยใหก้ารคิดต่างๆ อยูบ่นฐานของตรรกะและความน่าจะเป็นไปได ้ อยา่งมี
เหตุมีผล  มีหลกัเกณฑ ์  ส่งผลใหเ้ม่ือคิดจินตนาการหรือสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ  จะไดรั้บการ
ตรวจสอบวา่ความคิดใหม่นั้นใชไ้ดจ้ริงหรือไม่ 

 ช่วยใหเ้ขา้ใจแจ่มกระจ่าง 
การคิดวเิคราะห์ท าใหส่ิ้งท่ีคลุมเครือเกิดความกระจ่างชดั  สามารถแยกแยะระหวา่งส่ิงดี - ไม่ดี  
ส่ิงท่ีถูกตอ้ง - ส่ิงท่ีหลอกลวง  โดยการจบัสงัเกตความผิดปกติของเหตุการณ์  ขอ้ความและ
พฤติกรรม  พาเราคิดใคร่ครวญถึงเหตุและผลของส่ิงนั้น  จนเพียงพอท่ีจะสรุปวา่เร่ืองนั้นมีความ
เป็นมาอยา่งไร  เทจ็จริงอยา่งไร  อะไรเป็นเหตุเป็นผลกบัส่ิงใด  เกิดความแจ่มกระจ่างในความ
เขา้ใจ 
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หลกัการคิดเชิงวเิคราะห์ 

                หลกัการคิดเชิงวเิคราะห์โดยพ้ืนฐานเก่ียวขอ้งกบั  การจ าแนกแจกแจงขอ้มูลออกเป็นส่วนๆ  ตรวจสอบ
อยา่งละเอียด  หาความสมัพนัธ์เชิงเหตผุล  เพ่ือท าความเขา้ใจ  ก่อนท่ีจะประเมินและตดัสินใจเก่ียวกบัเร่ืองนั้น 

                เราตอ้งเรียนรู้ท่ีจะมองส่ิงนั้น “ตามเนือ้ผ้า” หรือ “มองส่ิงทีเ่ห็น...ให้เป็น...เช่นทีม่นัเป็นอยู่” เพื่อใหรู้้
วา่เร่ืองนั้นเก่ียวกบัอะไร  ไม่ด่วนสรุปหรือด่วนแสดงทศันะใดๆเก่ียวกบัเร่ืองนั้น  เป็นการแสดงความปรารถนา
สืบสาวเร่ืองนั้นในระดบัลึกลงกวา่เดิม  โดยพยายามท าความเขา้ใจ  หาท่ีมาท่ีไปเก่ียวกบัเร่ืองนั้น  เช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์เชิงเหตุผล  เพ่ือใหรู้้ขอ้เท็จจริงก่อนท่ีจะด าเนินการใดๆลงไป 

 

นักคิดวเิคราะห์ทีด่ี 
 รับขอ้มูลอยา่ด่วนสรุป...ตีความใหก้ระจ่าง 

 ก าหนดนิยามท่ีตรงกนั 

 ตรวจสอบความสมัพนัธ์เชิงเหตุผล 
 มีปัญหาอยา่ด่วนแก.้..ตรวจสอบใหแ้น่วา่ “อะไรคือปัญหา?...”    มีปัญหาจะท าอยา่งไร?... 

 

 

 ฝึกการตั้งค  าถามเชิงวเิคราะห์ 

 .....ใคร (Who) 
 .....ท าอะไร (What) 
 .....ท่ีไหน (Where) 
 .....เม่ือไร (When) 
 .....อยา่งไร (How) 
 .....เพราะเหตุใด ท าไม (Why) 

 

คดิเชิงวเิคราะห์เร่ืองอะไร.....อย่างไร  

 

   เพื่อจ าแนกแจกแจงความคลุมเครือใหช้ดัเจน  

 

 

 

 

       การจ าแนกแยกแยะในเร่ืองๆหน่ึง  ทีภ่ายในมีองค์ประกอบย่อยๆอยู่เป็นจ านวนมาก  อาจท าการ 
       แยกย่อยออกมาเป็นหมวดหมู่  ย่อยลงไปเร่ือยๆ    ยิง่อธิบายเป็นภาพจะช่วยให้เข้าใจมากขึน้ 
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 การวเิคราะห์ความน่าจะเป็น 

     เม่ือไดรั้บขอ้มูลต่างๆมา  เราไม่ควรด่วนสรุปอะไรง่ายๆ   เราตอ้งสามารถจ าแนกแยกแยะไดด้ว้ยขอ้มูลท่ีเรา
รับมานั้น   น่าเช่ือถือ – ไม่น่าเช่ือถือ   มีเหตุผล – ไร้เหตุผล   มีความน่าจะเป็นสูง -  มีความน่าจะเป็นต ่า  หรือไม่
น่าจะเป็นเลยอยา่งไร   
   
 

 

                                                                
                   
 
          

                              การแจกแจงในรูปแผนภูมิ 
                       การวเิคราะห์ขอ้อา้งท่ีรับมาจึงเป็นส่ิงจ าเป็น 

    

                                  สมมุติเราพบค ากล่าวอา้งวา่ 
 

 

 

 

 

 
                  
           
           
                                                                           
                         
ค ากล่าวลกัษณะน้ีน่าเช่ือถือมากนอ้ยเพียงใด 

                                       ค  าตอบเพียงเท่าน้ีไม่ใช่ลกัษณะนิสยัของนกัคิดเชิงวเิคราะห์ 

นกัคิดวเิคราะห์เป็นผูรั้กการใชเ้หตุผล  รักท่ีจะสืบคน้ความจริง   ไม่ชอบเห็นอะไรคลุมครือ  ตอ้งท าส่ิงต่างๆให้
กระจ่างชดั                  
           
 ขั้นที ่1  แจกแจงสาระของข้อความทีไ่ด้รับ 

…..ในกลุ่มคนทีเ่สพยาบ้า 

  นักเรียน  เสพยาบ้ามากกว่า  นักร้อง 
  บุญเม็ง  เป็นนักเรียน  บุญตา  เป็นนักร้อง 

  ข้อสรุป 

ดังน้ัน  บุญเม็งมีแนวโน้มเสพยาบ้ามากกว่าบุญตา 
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                           เพ่ือจะพิสูจน์ความน่าจะเป็นของขอ้อา้งดงักล่าว   ก่อนอ่ืนเราควรแจกแจงตามสาระท่ีไหม้า   จาก
ขอ้อา้งขา้งตน้   เรารู้วา่ 
                          1) คนจ านวนหน่ึงเสพยาบา้ 

 นกัเรียน 

 นกัร้อง 
 กลุ่มอ่ืนๆ 

                          2) นกัเรียนเสพยาบา้มากกวา่นกัร้อง 
                          3) บุญเมง็เป็นนกัเรียน 

                          4) บุญตาเป็นนกัร้อง 
                   เราจะพิสูจน์วา่  บุญเมง็มีแนวโนม้เสพยาบา้มากกวา่บุญตามากนอ้ยเพียงใด 
 

 

 

 

 

 

 

 

            ขั้นที ่2   เขียนความสัมพนัธ์ของข้อความ                    
 

 

         

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือภาพปรากฏจะท าใหเ้ราชดัเจนข้ึนในการวเิคราะห์  เราจะเห็นวา่โอกาสท่ีบุญเมง็จะเสพยาบา้มากกวา่บุญตานั้น   
ถา้พิจารณาเพียงแต่เหตผุลความเป็นนกัร้องกบัการเป็นนกัเรียนนั้น  พบวา่ไม่มีความสมัพนัธ์เชิงเหตุผลกบัการเสพ
ยาบา้ท่ีนอ้ยกวา่ของนกัร้องแต่อยา่งใด   เน่ืองจากยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ อีกหลายประการท่ีเป็นสาเหตุใหค้นเสพยาบา้ 

กลุ่มอ่ืนๆ 

ผูเ้สพยาบา้ 

นกัเรียน 

นกัร้อง 
บุญตา 

บุญเมง็ 
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          หากจะพดูถึงโอกาสความน่าจะเป็นท่ีบุญเมง็จะเสพยาบา้  จะตอ้งมีขอ้มูลท่ีเป็นเหตเุป็นผลกนัมากกวา่น้ี  
เช่น  จากการส ารวจพบวา่ร้อยละ 10  ของนกัเรียนทั้งหมดเสพยาบา้   ขอ้มูลน้ีจะท าใหค้าดการณ์ความน่าจะเป็นท่ี
บุญเมง็จะเสพยาบา้ไดอ้ยา่งง่ายๆ วา่เท่ากบั  1  ใน  10  ของนกัเรียนทั้งหมดท่ีมีโอกาสเสพยาบา้ 
         การจ าแนกแจกแจงเพื่อหาความสมัพนัธ์เชิงเหตุผลของขอ้ความ  จะช่วยใหเ้ราเห็นวา่ขอ้ความท่ีดูเหมือนเป็น
เหตเุป็นผลกนันั้น  แทจ้ริงแลว้อาจไม่มีความเช่ือมโยงกนัเลยก็เป็นได ้
 

                 การแจกแจงเป็นตัวเลข 

 

              ลองพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี 

 

            ชุติมาบอกจิตติมาวา่       “ถ้าพรุ่งน้ีไม่ไปธุระให้แม่ จะชวนเธอไปเทีย่วพัทยา” 

            จิตติมาตอบวา่                “เอ่อ...งานฉันอาจจะเสร็จไม่ทนั  เอาอย่างนีแ้ล้วกนั  ถ้างานเสร็จฉันจะ
ไปนะ” 

 

 

 

   บอกไดห้รือไม่วา่  โอกาสท่ีชุติมาและจิตติมาจะไดไ้ปเท่ียวพทัยานั้นมีมากนอ้ยเพียงใด? 
    เราคิดโดยแจกแจงเง่ือนไข  2  เง่ือนไข 
           1. ชุติมาจะไปได ้   ถา้ไม่ไปท าธุระใหแ้ม่ 

           2. จิตติมาจะไปได ้   ถา้ท างานเสร็จ 
 

ชุติมาลองประเมินความน่าจะเป็น  โดยใหค้ะแนนเตม็  100  ในแต่ละเง่ือนไข   สมมุติประเมินไดว้า่ 
 

    โอกาสท่ีตอ้งไปท าธุระใหแ้ม่คิดเป็น   60 
      โอกาสท่ีไม่ตอ้งไปท า    40 
      โอกาสท่ีจิตติมาจะตอบรับค าชวนคิดเป็น   60 
      โอกาสไม่ตอบรับ   40 
ชุติมาเห็นความน่าจะเป็นวา่  โอกาสท่ีจะไดไ้ปพทัยากบัจิตติมานั้นมีนอ้ยกวา่คร่ึง 
การแจกแจงเป็นตวัเลขท าใหเ้ห็นภาพความน่าจะเป็นท่ีชดัเจนข้ึนกวา่การใชค้  าวา่  “บางที”  “อาจจะ”            
“ถา้...จะ...”  แต่เป็นการประเมินโดยใชต้วัเลขจะเห็นความน่าจะเป็นท่ีชดัเจนกวา่ 
       
                  

                          การวเิคราะห์เปรียบเทยีบ 
               
 
  
 

          หญิงชราคนหน่ึงเตือนหลานชายว่า  เขาไม่ควรออกจากบ้าน
เม่ือจิ้งจกทักเพราะจะได้รับอันตราย  แต่ปรากฏว่า  หลานชายไม่เช่ือ 
ตอนบ่ายถูกมอเตอร์ไซด์เฉ่ียวล้มได้รับบาดเจ็บ  หญิงชราคนน้ันจึง
สรุปว่า   ถ้าจิ้งจกทักห้ามออกจากบ้าน 
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การสรุปความลกัษณะน้ี   เป็นปัญหาในเร่ืองของการใชเ้หตผุลเปรียบเทียบเหตุการณ์  2  เหตุการณ์ท่ีไม่
มีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนั 

 
สมมุติสถานการณ์ B เกิดอยูแ่ลว้หรือจะเกิดอยูแ่ลว้ (อาจมีเหตผุลอ่ืนๆ ท่ีเป็นสาเหตุท าใหเ้ป็นเช่นนั้น) 
แต่เรากลบัสร้างเง่ือนไขหน่ึงข้ึนมาระหวา่งทางโดยสร้างสมมุติฐานข้ึนมาวา่ 
เม่ือท าตามเง่ือนไข A  จะเกิดสถานการณ์ B ข้ึน  จากนั้นจึงท าตามเง่ือนไข  A   ปรากฏวา่เหตุการณ์  B 

เกิดข้ึนจริง   จึงสรุปวา่สถานการณ์  B  เกิดข้ึนเพราะ  A 
 
 
 
 
 

 การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ 
 

       

  แจกแจงองค์ประกอบของความเป็นไปได้ 
 
        สมมุติวา่เราตอ้งการพดูภาษาองักฤษใหไ้ดภ้ายในหกเดือน  จะท าเช่นใด? 
        เราตอ้งรู้เบ้ืองตน้ก่อนวา่ “การท่ีเราจะพดูภาษาองักฤษไดน้ั้นตอ้งมีปัจจยัอะไรบา้ง? 

 
                               วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ  เช่น 

 ความรู้และทกัษะพ้ืนฐานทางภาษาองักฤษ 
 คุณภาพของผูม้าสอนเรา 
 เวลาท่ีใชใ้นการเรียน  การทบทวน 
            ฯลฯ 
 

         

         วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทีจ่ะเกดิเหตุการณ์เช่นนี ้
         จากนั้นมาวเิคราะห์แต่ละองคป์ระกอบวา่สถานะของเราในปัจจุบนัเป็นเช่นไร  โอกาสท่ีเราจะท า

ใหส้ าเร็จครบทุกองคป์ระกอบมีอะไรบา้ง   แลว้อุปสรรคท่ีท าให้ไม่ประสบความส าเร็จมีอะไรบา้ง   จากนั้น
ประเมินดูวา่เราจะสามารถท าส าเร็จหรือไม่  และตอ้งท าอยา่งไรบา้ง 
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ปัจจัย สภาพ

มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีส่ดุ

ความเป็นไปได ้

        การแจกแจงองคป์ระกอบและวเิคราะห์ความน่าจะเป็น  อาจท าในรูปตาราง   
 
 
 
 
 
 
จากนั้นใหเ้ลือกเฉพาะโอกาสท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุด 
เลือกขอ้ท่ีตอบวา่มีความน่าจะเป็นมากและปานกลางออกมา  ส าหรับขอ้ท่ีมีความน่าจะเป็นนอ้ยก็น ามา

พิจารณาประกอบดว้ย       
การจ าแนกออกมาเช่นนี ้ ท าให้เราใช้เวลาขบคิดได้ว่า   สาเหตท่ีุเราคิดว่าเก่ียวข้องน้ัน  เก่ียวข้องอย่างไร  

โอกาสเกิดข้ึนมีมากนอ้ยเพียงใด  เม่ือเห็นภาพทั้งหมดของส่ิงท่ีเกิดข้ึนจะช่วยใหเ้ราสามารถประเมินไดว้า่จะท า
อยา่งไรต่อไป                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 

 
 

                                           
 
                                                  
 
 
                                
 
 

 
 
 
 
 
 

ช่างสังเกต 
 

ช่างสงสัย 

ช่างใคร่ครวญ 

ช่างซักไซ้ 

ช่างไต่ถาม 

ช่างคิด 
ช่างวิเคราะห์ 

ช่างแจกแจง 

ช่างสืบค้น 

ช่างสะสม 

ช่างเรียนรู้ 

ช่างคิดให้ครบ 

คิดให้ทะลุปรุโป่รง 
 

นิสัยนักคิดเชิงวิเคราะห์ 
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อ้างอิง 
ช่ือหนังสือ            การคิดเชิงวิเคราะห์ 
ช่ือผู้แต่ง              เกรียงศักดิ์   เจริญวงศ์ศักดิ์ 


