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บทน า 
 
  การคดิเป็นเรือ่งทีส่ าคญัยิง่ต่อการด าเนินชวีติของมนุษยไ์มว่่าจะเป็นการท างาน การเรยีน หรอืการ
กระท าใดๆ ในชวีติประจ าวนักต็าม ต่างกต็อ้งใชก้ารคดิทัง้สิน้  บุคคลทีม่กีระบวนการคดิดมีกัไดเ้ปรยีบใน
การทีจ่ะด ารงชวีติอยู่ในสงัคมไดอ้ยา่งมคีุณภาพและประสบผลส าเรจ็ทัง้ในชวีติส่วนตวัและการท างาน  การ
คดิจงึเป็นสมรรถภาพทางสมองทีม่คีวามส าคญัและมคีุณค่าต่อชวีติโดยตรง  ดงัทีพ่ระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2545) มาตรา 24 ไดร้ะบุใหส้ถานศกึษาและ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งด าเนินการจดัการเรยีนการสอนเพื่อใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ 
การเผชญิสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรูม้าใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปญัหา 
 
ทกัษะการคิด 
  ศรนิธร วทิยะสรินิันท ์(2544 : 118  - 140)  ใหค้วามหมายของทกัษะการคดิว่าเป็นความสามารถ
ยอ่ยๆ ในการคดิในลกัษณะต่างๆ ซึง่เป็นองคป์ระกอบของกระบวนการคดิทีส่ลบัซบัซอ้น แบ่งไดเ้ป็น 
     1. ทกัษะการคดิพืน้ฐาน (basic skills) ไดแ้ก่ ทกัษะการสื่อความหมาย เป็นทกัษะการรบัสารที่
แสดงถงึความคดิเหน็ของผูอ้ื่นเขา้มาเพื่อรบัรู ้ตคีวามแลว้/จดจ า และเมือ่ตอ้งการทีจ่ะระลกึเพื่อน ามาเรยีบ
เรยีงและถ่ายทอดความคดิของตนใหแ้ก่ผูอ้ื่น โดยแปลงความคดิใหอ้ยูใ่นรปูของภาษาต่าง ๆ ทัง้ทีเ่ป็น
ขอ้ความ ค าพดู ทกัษะการสื่อความหมายทีส่ าคญั เช่น การฟงั การอ่าน การรบัรู ้การจดจ า 
     2. ทกัษะการคดิทีเ่ป็นแกนหรอืทกัษะการคดิทัว่ไป (core or general thinking skills)  เป็นทกัษะ
ทีจ่ าเป็นตอ้งใชอ้ยูเ่สมอในการด ารงชวีติประจ าวนัและเป็นพืน้ฐานของการคดิขัน้สงูทีม่คีวามสลบัซบัซอ้น ที่
คนเราจ าเป็นตอ้งใชใ้นการเรยีนรูเ้นื้อหาวชิาการต่าง ๆ ตลอดจนใชใ้นการด ารงชวีติอยา่งมคีุณภาพ เช่น 
การสงัเกต การส ารวจ การตัง้ค าถาม 
     3. ทกัษะการคดิขัน้สงู หรอืทกัษะการคดิทีซ่บัซอ้น (higher order or more complexed thinking 
skills) เป็นทกัษะการคดิทีม่ขี ัน้ตอนหลายชัน้และตอ้งอาศยัทกัษะการสื่อความหมายและทกัษะการคดิทีเ่ป็น
แกนหลายๆ ทกัษะในแต่ละขัน้  ทกัษะการคดิขัน้สูง เช่น การสรปุความ การใหค้ าจ ากดัความ การวเิคราะห ์
การผสมผสานขอ้มลู เป็นต้น 
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การคิดวิเคราะห ์(Analytic thinking) 
 

  การคดิวเิคราะหเ์ป็นทกัษะการคดิขัน้สงูซึง่เป็นพืน้ฐานของการคดิทัง้มวลทีม่คีวามส าคญัต่อการ
เรยีนรูแ้ละการด าเนินชวีติของมนุษย์ และเป็นทกัษะทีส่ามารถพฒันาได ้  
  ชวาล  แพรตักุล (ม.ป.ป.  : 257) ใหค้วามหมายการคดิวเิคราะหว์่าเป็นความสามารถในการแยกสิง่
ส ำเรจ็รปูออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ ตามหลกักำรและกฎเกณฑท์ีก่ าหนดให ้เพื่อคน้หาความจรงิต่างๆ ทีซ่่อนแฝง
อยูภ่ายในเรือ่งราวนัน้ 
    สิง่ส ำเรจ็รปู หมายถงึ วตัถุสิง่ของต่างๆ ทีอ่ยูร่อบตวัหรอืบรรดาเรือ่งราวและเหตุการณ์ต่างๆ เช่น 
โคลงกลอน บทความ กราฟ เหตุการณ์ต่างๆ  
    กฎเกณฑใ์นกำรวเิครำะห ์ ในการวเิคราะหแ์ยกคน้สิง่ใด ๆ กต็าม จะตอ้งมกีฎเกณฑใ์ดกฎเกณฑ์
หนึ่งเป็นหลกัในการพจิารณา เพื่อควบคุมการวเิคราะหใ์หเ้ป็นไปในแนวเดยีวกนั 
  การคน้หาความจรงิของเรือ่งราวนัน้ ในการจ าแนกแยกแยะสิง่ใดๆ กต็าม มคีวามมุ่งหมายทีจ่ะ
คน้หาสภาพความจรงิและสิง่ส าคญัของเรือ่งเหล่านัน้ เปรยีบเสมอืนกบัการคน้ตูเ้พื่อหาสิง่ของทีห่มกซ่อนอยู่ 
 
การคิดวิเคราะหต์ามแนวคิดของบลมู 
  บลมู (Bloom. 1954 อา้งองิจาก ชวาล แพรตักุล. ม.ป.ป. :  257 - 320) จ าแนกพฤตกิรรมการคดิ
วเิคราะหไ์วด้งันี้ 
  1.  การคดิวเิคราะหค์วามส าคญั (Analysis of Element) หมายถงึ ความสามารถในการคน้หา
คุณลกัษณะทีเ่ด่นชดัของเรื่องราวในแง่มมุต่างๆ ตามกฎเกณฑท์ีก่ าหนดให ้ จ าแนกออกเป็น  
       1.1  การวเิคราะหช์นิด หมายถงึ ความสามารถในการจ าแนก บอกชนิด ลกัษณะ ประเภท 
ของบรรดาขอ้ความ เรือ่งราว วตัถุสิง่ของ เหตุการณ์ และการกระท าต่างๆ ตามกฎเกณฑแ์ละหลกัการใหมท่ี่
เราก าหนดให ้
       1.2  การวเิคราะหส์ิง่ส าคญั หมายถงึ ความสามารถในการคน้หาสิง่ทีม่คีวามหมาย
นยัส าคญัของเรือ่งราว ในแง่มมุต่างๆ  เช่น ใหจ้บัความส าคญัทีเ่ป็นเนื้อหาสาระและแก่นสารของเรือ่งราว 
วเิคราะหห์าผลลพัธผ์ลสรปุ ความเด่นทีม่คีุณค่า และความดอ้ยทีไ่รส้าระ หรอืสิง่ทีม่อีทิธพิลทัง้โดยตรงและ
โดยออ้มต่อเรือ่งราวนัน้ในทางใดทางหนึ่ง 
      1.3  การวเิคราะหเ์ลศนัย หมายถงึ ความสามารถในการแยะแยะ คน้หาเจตนา ความคดิที่
ซ่อนแฝงอยูใ่นขอ้ความ เรือ่งราว วตัถุสิง่ของ เหตุการณ์และการกระท า หรอืเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง 
  2.  การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์(Analysis of Relationship) หมายถงึ ความสามารถในการคน้หา
ความเกีย่วขอ้งหรอืสมัพนัธก์นัระหว่างคุณลกัษณะส าคญัใด ๆ ของบรรดาเรือ่งราว และสิง่ต่างๆ  เช่น โคลง 
กลอน บทความ ฯลฯ  
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  3.  การวเิคราะหห์ลกัการ (Analysis of Organizational Principles) หมายถงึ ความสามารถในการ
คน้หาโครงสรา้งและระบบของบรรดาเรือ่งราวและสิง่ต่างๆ ตลอดจนการกระท าต่างๆ  ว่าสิง่เหล่านัน้รวมกนั
โดยมสีิง่ใดมาเป็นตวัเชื่อมโยง หรอืมอีะไรเป็นหลกัเป็นแกนกลาง  จ าแนกเป็น 
      3.1  การวเิคราะหโ์ครงสรา้ง หมายถงึ ความสามารถในการวเิคราะหเ์รือ่งราวและสิง่ต่าง ๆ 
ว่ามสีิง่ใดเป็นตวัเชื่อมโยงสิง่ยอ่ย ๆ เหล่านัน้เขา้เป็นเอกรปูเดยีวกนั 
      3.2  การวเิคราะหห์ลกัการ หมายถงึ ความสามารถในการวเิคราะหเ์รือ่งราวและสิง่ต่างๆ  
ว่ายดึถอือะไรเป็นหลกัการและเป็นแนวทางในการปฏบิตั ิ
 
การคิดวิเคราะหต์ามแนวของมารซ์าโน 
  มารซ์าโน (Marzano. 2001 : 30 – 60) ไดพ้ฒันารปูแบบจดุมุง่หมายทางการศกึษารปูแบบใหม่
ประกอบดว้ยความรูส้ามประเภทและกระบวนการจดักระท าขอ้มลู 6 ระดบั ดงันี้ 
  ประเภทของความรู ้ 
   1.  ขอ้มลู  เน้นการจดัระบบความคดิเหน็ จากขอ้มลูงา่ยสู่ขอ้มลูยาก เป็นระดบัความคดิ
รวบยอด ขอ้เทจ็จรงิ ล าดบัเหตุการณ์ สมเหตุและผลเฉพาะเรือ่งและหลกัการ 
   2.  กระบวนการ เน้นกระบวนการเพื่อการเรยีนรู ้จากทกัษะสู่กระบวนการอตัโนมตั ิอนัเป็น
ส่วนหน่ึงของความสามารถทีส่ ัง่สมไว้ 
   3.  ทกัษะ เน้นการเรยีนรูท้ีใ่ชร้ะบบโครงสรา้งกลา้มเนื้อ จากทกัษะงา่ยสู่กระบวนการที่
ซบัซอ้นขึน้ 
  กระบวนการจดักระท ากบัขอ้มลูม ี6 ระดบัดงันี้ 
   ระดบัที ่1 ขัน้รวบรวม เป็นการคดิทบทวนความรูเ้ดมิ รบัขอ้มลูใหมแ่ละเกบ็เป็นคลงัขอ้มลู
ไวเ้ป็นการถ่ายโยงความรูจ้ากความจ าถาวรสู่ความจ าน าไปใชใ้นการปฏบิตักิารโดยไมจ าเป็นตอ้งเขา้ใจ
โครงสรา้งของความรูน้ัน้ 
   ระดบัที ่2 ขัน้เขา้ใจ เป็นการเขา้ใจสาระทีเ่รยีนรูสู้่การเรยีนรูใ้หมใ่นรปูแบบการใชส้ญัลกัษณ์ 
เป็นการสงัเคราะหโ์ครงสรา้งพืน้ฐานของความรูน้ัน้โดยเขา้ใจประเดน็ส าคญั 
   ระดบัที ่3 ขัน้วเิคราะห ์เป็นการจ าแนกความเหมอืนและความแตกต่างอยา่งมหีลกัการ การ
จดัหมวดหมูท่ีส่มัพนัธก์บัความรู ้การสรปุอย่างสมเหตุสมผลโดยสามารถบ่งชีข้อ้ผดิพลาดได ้การ
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหมโ่ดยใชฐ้านความรูแ้ละการคาดการณ์ผลทีต่ามมาบนพืน้ฐานของขอ้มลู 
   ระดบัที ่4 ขัน้ใชค้วามรูใ้หเ้ป็นประโยชน์เป็นการตดัสนิใจในสถานการณ์ทีไ่ม่มคี าตอบ
ชดัเจน การแกไ้ขปญัหาทียุ่่งยาก การอธบิายปรากฏการณ์ทีแ่ตกต่าง และการพจิารณาหลกัฐานสู่การสรุป
สถานการณ์ทีม่คีวามซบัซอ้น การตัง้ขอ้สมมตฐิานและการทดลองสมมตฐิานนัน้บนพืน้ฐานของความรู้ 
   ระดบัที ่5 ขัน้บูรณาการความรู ้เป็นการจดัระบบความคดิเพื่อบรรลุเป้าหมายการเรยีนรูท้ี่
ก าหนด การก ากบั ตดิตามการเรยีนรูแ้ละการจดัขอบเขตการเรยีนรู้ 
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   ระดบัที ่6 ขัน้จดัระบบแห่งตน เป็นการสรา้งระดบัแรงจงูใจต่อภาวะการณ์เรยีนรูแ้ละภาระ
งานทีไ่ดร้บัมอบหมายในการเรยีนรู ้รวมทัง้ความตระหนกัในความสามารถของการเรยีนรูท้ีต่นมี 
  ขัน้การคิดวิเคราะหข์องมารซ์าโน (Marzano. 2001 :  อา้งองิจาก ประพนัธศริ ิ สุเสารจั.  58) 
จ าแนกเป็น 
   1.  ทกัษะการจ าแนก  เป็นความสามารถในการแยกแยะส่วนยอ่ยต่างๆ ทัง้เหตุการณ์ 
เรือ่งราวสิง่ของออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ ใหเ้ขา้ใจง่ายอย่างมหีลกัเกณฑ ์สามารถบอกรายละเอยีดของสิง่ต่าง ๆ 
ได ้
   2.  ทกัษะการจดัหมวดหมู ่ เป็นความสามารถในการจดัประเภท จดัล าดบั จดักลุ่มของสิง่ที่
มลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัเขา้ดว้ยกนั โดยยดึโครงสรา้งลกัษณะหรอืคุณสมบตัทิีเ่ป็นประเภทเดยีวกนั 
   3.  ทกัษะการเชื่อมโยง  เป็นความสามารถในการเชื่อมโยงความสมัพนัธข์องขอ้มลูต่าง ๆ 
ว่าสมัพนัธก์นัอยา่งไร 
   4.  ทกัษะการสรปุความ เป็นความสามารถในการจบัประเดน็และสรุปผลจากสิง่ที่
ก าหนดให ้
   5.  การประยกุต ์เป็นความสามารถในการน าความรู ้หลกัการและทฤษฎมีาใชใ้น
สถานการณ์ต่าง ๆ สามารถคาดการณ์ กะประมาณ พยากรณ์ ขยายความ คาดเดาสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต
ได ้
  การคดิวเิคราะหต์ามแนวคดิของบลมูและมารซ์าโน มคีวามคลา้ยคลงึกนั ดงันี้ 
 

       บลมู      มารซ์าโน 
1.  วเิคราะหค์วามส าคญั 1.  การจ าแนก 

2.  การจดัหมวดหมู่ 
2.  วเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์ 3.  การเชื่อมโยง 
3.  วเิคราะหห์ลกัการ 
 

4.  การสรุปความ 
5.  การประยกุต ์

 
การสร้างข้อค าถามวดั “การคิดวิเคราะห์” ตามแนวของบลมู 
  การสรา้งขอ้ค าถามวดัการคดิวเิคราะหต์ามแนวของบลมู ตอ้งม ีสิง่ส ำเรจ็รปู  เป็นต้นเรือ่งในกำร
ถำมดงันี้ 
  1.  ขอ้ความทีเ่กีย่วกบัคตแิละค าสอน  เช่น โคลง กลอน ค าประพนัธต่์าง ๆ สุภาษติ ค าพงัเพย คติ
สอนใจ  อาจตดัตอนมาบางส่วน หรอืดดัแปลง ลดบางประโยคกไ็ด ้  
  2.  บทความทีเ่กีย่วกบัความคดิความเหน็  เช่น ทศันคต ิ ลทัธ ิทรรศนะ บทวพากษ์วจิารณ์ ค าตชิม 
ค าปรารภ บทสนทนา ขอ้เสนอแนะ และความคดิเหน็ทีโ่ตแ้ยง้กนั  และพยายามจบัใจความยอ่ยๆ ของแต่ละ
ตอน แลว้หยบิเอา 2 หรอืหลายใจความทีเ่หมาะๆ มาตัง้ค าถาม   
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  3. ขอ้ความทีเ่กีย่วกบัสตูรกฎ และหลกัวชิา ไดแ้ก่ ขอ้ความทีอ่ธบิายความหมายและก าเนิดทีม่า
สตูรกฎ ทฤษฎแีละสมมตฐิาน ขอ้ปญัหา ขอ้สรุปผลลพัธ ์ขอ้เทจ็จรงิและเงือ่นไข ขอ้อนุมานอา้งองิ เหตุผล
ตามตรรกวจิารณ์และปรากฏการณ์ต่างๆ   
  4. ภาพ กราฟ แผนทีแ่ผนผงัและตารางตวัเลข  ลกัษณะนี้ตอ้งระวงัอยา่ใหเ้ป็นค าถามประเภทแปล
ความหรอืตคีวาม นัน่คอือย่าถามในเชงิใหแ้ปลหรอือธบิายความหมายของส่วนยอ่ยใดหนึ่งหรอืเพยีงสิง่
เดยีวจดุเดยีว  แต่ควรถามเพื่อใหส้มองท างานเป็นสองจงัหวะดงันี้ 
   - แยกกระจายเรือ่งนัน้ออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ เพื่อคน้หาว่า แต่ละชิน้เหล่านัน้มคีวามส าคญั
อะไรซ่อนอยูใ่นตวั และมากน้อยเพยีงใด 
   - น าเอาความส าคญัของทัง้สองชิน้ทีถ่ามมาเทยีบกนัดว้ยประการต่าง ๆ เพื่อคน้หาว่ามี
อะไรบา้งทีเ่กีย่วขอ้งและในดา้นใด 
  5. ใชว้ตัถุของจรงิ หุ่นจ าลองของตวัอยา่งสิง่ของ  เหมาะกบัวชิาปฏบิตัิ 
 

  เมือ่ก าหนดสิง่ทีเ่ป็นตน้เรือ่งดงักล่าวมาขา้งต้น น ามาสรา้งขอ้ค าถามวดัการวเิคราะห์แต่ละแบบดงันี้ 
 

1.  วิเคราะหค์วามส าคญั  
  หมายถงึ ความสามารถในการคน้หาคุณลกัษณะที่เด่นชดัของเรือ่งราวในแงมุ่มต่างๆ ตามกฎเกณฑ์
ทีก่ าหนดให ้จ าแนกเป็น 
           1.1  วิเคราะหช์นิด   หมายถงึ ความสามารถในการจ าแนก บอกชนิด ลกัษณะ ประเภท ของบรรดา
ขอ้ความ เรือ่งราว วตัถุสิง่ของ เหตุการณ์ และการกระท าต่างๆ ตามกฎเกณฑแ์ละหลกัการใหม่ทีเ่รา
ก าหนดให ้
   ลกัษณะการถาม          
   -   ถามจากเรือ่งราวทัง้หมด 
   -   ถามจากบางส่วน บางตอน บางวรรค 
   -   ถามกลบัไปหาวรรคที ่ตอนที ่ส่วนที่ 
  

  ถามจากเรื่องราวทัง้หมด อาจตัง้ค าถาม ดงันี้ 
  จาก (สถานการณ์) เป็นค ากล่าวประเภทใด   
          - ออ้นวอน – ตดัพอ้ – ลอ้เลยีน – เยนิยอ  - ปลุกใจ 
  ค าพดูนี้มลีกัษณะใด   
         - ขู ่– โกรธ – ตกใจ – ดใีจ – สงสยั – ประหลาดใจ – ประชด 
           - เศรา้โศก – วา้เหว่ – ลงัเล – อาลยั – น้อยใจ - ประชด  
  ขอ้ความนัน้เป็นชนิดใด  
         – ตวัอยา่ง – ขอ้เทจ็จรงิ – ความเหน็ – ค าอา้งองิ  
         - เป็นขอ้มลู – ขอ้พสิจูน์ – ขอ้ยตุ ิ– ขอ้เสนอแนะ -- 
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  ผลการทดลองนี้มลีกัษณะเช่นไร   
         - เชื่อถอืได ้– น่าสงสยั – ยงัสรปุไมไ่ด ้– ก ากวม - ยงัไมร่ดักุม 
  ทีก่ล่าวว่า “ ................”  เป็นขอ้ความชนิดใด  
         – ความจรงิ – ความเหน็ – สมมตฐิาน – ทฤษฎ ี– นิยาม 
  การค านวณนี้ผดิพลาดตรงไหน   
         - วธิผีดิ  - ผลลพัธผ์ดิ – อา้งสตูรผดิ --  
   

  ถามจากบางส่วน บางตอน เฉพาะวรรค อาจตัง้ค าถาม ดงันี้ 
  วรรคทีส่าม เป็นค ากล่าวชนิดใด    
             - วตัถุประสงค ์– วธิปีฏบิตั ิ– ผลปฏบิตั ิ– ผลสรปุ 
  ขอ้ความนี้ (วรรค... ตอน....)  มลีกัษณะใด  
  ใช้การถามกลบั  
  ขอ้ความตอนใดทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิ   
       - วรรคที ่1 – วรรคที ่2 - -- 
  การทดลองครัง้ใดทีเ่ชื่อถอืได ้(น่าสงสยั  ยงัไมร่ดักุม)     
       - ครัง้ที ่1 – ครัง้ที ่2 - - 
  

1.2 การวิเคราะหส่ิ์งส าคญั 
      หมายถงึ ความสามารถในการคน้หาสิง่ทีม่คีวามหมายนยัส าคญัของเรือ่งราว ในแงม่มุต่าง ๆ  
เช่น ใหจ้บัความส าคญัทีเ่ป็นเน้ือหาสาระและแก่นสารของเรือ่งราว วเิคราะหห์าผลลพัธผ์ลสรปุ ความเด่นทีม่ ี
คุณค่า และความดอ้ยทีไ่รส้าระ หรอืสิง่ทีม่อีทิธพิลทัง้โดยตรงและโดยออ้มต่อเรือ่งราวนัน้ในทางใดทางหนึ่ง 
 

  ถามให้วิเคราะหจ์ากเร่ืองราวทัง้หมด 
  ขอ้ความนี้ (โคลง กลอน ภาพนี้)  กล่าวว่าสิง่ใดส าคญัทีสุ่ด     
      - ความเพยีร 
  เรือ่งนี้ใหค้ต ิ(ความคดิ ค าสอน) ว่าอยา่งไร   
      - วาจาส าคญักว่าทรพัย ์
  ควรตัง้ชื่อเรือ่งนี้ว่าอะไรจงึจะเหมาะ    
  สิง่ส าคญัมากของการทดลองนี้ (การปฏบิตั ิการประพนัธ)์ นี้คอือะไร   -     
       - ความกด 
  สิง่ใดมคีวามจ าเป็น (ส าคญั) ต่อเรือ่งนี้ (ต่อการทดลองนี้) มากทีสุ่ด  -   
       - ความรว่มมอื 
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  ถามให้วิเคราะหเ์ฉพาะตอน เฉพาะวรรค 
  ยอ่หน้าทีส่ามกล่าวถงึอะไร   
       - ความเสยีสละ 
  สิง่ใด (หรอือะไร ส่วนไหนของเรือ่งนัน้) ทีข่าดเสยีมไิด ้    
       - จ านวนสมาชกิ 
  ตวัการส าคญัทีม่อีทิธพิลต่อเรือ่งนี้ (ทีท่ าใหเ้กดิด ี รา้ย) คอือะไร    
       - กระแสน ้าอุ่น 
  สิง่ใดของกราฟนี้ (แผนภูมนิี้) ทีม่คีวามส าคญัน้อยทีสุ่ด (ไมจ่ าเป็น)     
       - สขีองกราฟ 
  จดุมุง่หมายทีส่ าคญัของเรือ่งนี้ (ค าพดู โคลง) คอือะไร       
       - เพื่อปลุกใจ 
  ทีก่ล่าวเช่นนี้เพื่ออะไร   
       - เตอืนสต ิ
  เป้าหมายส าคญั (ปลายทาง ขอ้ก าหนด จดุประสงค)์ ของงานนี้คอือะไร     
      - เพื่อการกุศล 
  เหตุใด  จงึกล่าว (ประพฤต ิแสดง ใชค้ าพดู) เช่นนัน้      
       - เพื่อเน้นใหช้ดั 
  เขามคีวามปรารถนา (ตอ้งการ ทะเยอทะยาน  ใฝฝ่นั)  ในสิง่ใดเป็นส าคญั              
       - ชื่อเสยีง 
 

  ถามให้วิเคราะหแ์บบกลบั 
  ตอนใด (ยอ่หน้า วรรค บาทใด) ทีก่ล่าวถงึความกลา้หาญของคนไทย   
       -ตอนทีส่าม 
  วรรคใด (ส่วนใด การทดลองใด) มคีวามส าคญัทีสุ่ด    
       - วรรคทีส่าม 
  ยกค าสนทนาระหว่างบุคคลมา แลว้ถามว่าค าพดูของใครมเีหตุผล (น่าเชื่อ ชวนสงสยั) มากกว่า
ผูอ้ื่น   
       - คนทีส่อง 
  โคลงบาทใด มใีจความเป็นทีช่ื่นชมแก่ทุกฝ่าย   
       - บาททีส่อง 
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  1.3  การวิเคราะห์เลศนัย  
   หมายถงึ ความสามารถในการแยะแยะ คน้หาเจตนา ความคดิทีซ่่อนแฝงอยูใ่นขอ้ความ 
เรือ่งราว วตัถุสิง่ของ เหตุการณ์และการกระท า หรอืเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง 
  ถามให้วิเคราะหจ์ากเร่ืองราวทัง้หมด 
  ขอ้ความนี้ (โคลง กลอน ค าพดู)  กล่าวพาดพงิถงึใคร   
      - ชาวนา 
  เรือ่งนี้ตอ้งการกระทบกระเทยีบ (วจิารณ์ ต าหนิ ยกยอ่ง) ใคร  (หรอือะไร)           
       - คนมัง่ม ี
  ทีก่ล่าว (ท า แสดง) เช่นนัน้แสดงว่าเขาเชื่อในลทัธ ิ(คต ิทฤษฎ)ี  ใด        
      - ประชาธปิไตย 
  เรือ่งนี้แฝงคต ิ(สมมตฐิาน ทศันะ คุณค่า หน้าที)่  ใดไว ้  
     - การเสยีสละ 
  เจตนาทีซ่่อนพรางไวใ้นเรือ่งนี้ (ค าพดู การกระท า) นี้คอือะไร         
      - ปลุกใจใหร้กัชาต ิ
  ค าพดูนี้มคีวามหมายเป็นนัย (เป็นเชงิ มเีคา้)  ท านองใด 
       - ปฏเิสธ 
 

  ถามให้วิเคราะหเ์ฉพาะตอน เฉพาะวรรค 
  ค าพดูตอนใดทีส่่อว่าผูพ้ดูกล่าวเทจ็ (หลบเลีย่ง ไมเ่หน็ดว้ย)    
       - ตอนทีส่าม 
 

2.  การวิเคราะหค์วามสมัพนัธ ์ 
  หมายถงึ ความสามารถในการคน้หาความเกีย่วขอ้งหรอืสมัพนัธก์นัระหว่างคุณลกัษณะส าคญัใด ๆ 
ของบรรดาเรือ่งราว และสิง่ต่างๆ  ในแงม่มุใด 
  การถามความสมัพนัธจ์ะตอ้งเกีย่วขอ้งกบัของสองสิง่หรอืสองเรือ่งใด ๆ เป็นอยา่งน้อย โดยทีส่ ิง่
เหล่านัน้อาจอยูใ่นเรือ่งเดยีวกนัหรอืมาจากหลายเรือ่งกไ็ด้ 
  สิง่ทีจ่ะน ามาหาความสมัพนัธจ์ะตอ้งเป็นสิง่ทีม่คีวามหมายนัยส าคญั หรอืมอีทิธพิลเด่นชดัของเรือ่ง
เหล่านัน้เสมอ   และสิง่เหล่านัน้จะตอ้งมคีุณลกัษณะบางอยา่งพาดพงิเกีย่วเนื่องกนัจนมเีหตุผลเพยีงพอที่
น่าจะน ามาหาความสมัพนัธก์นัไดด้ว้ย 
  หลกัในการถามวิเคราะห์ความสมัพนัธ์  สามารถสรา้งขอ้ค าถามโดยพจิารณาจากลกัษณะ
ความสมัพนัธก์นั ดงันี้ 
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  - สมัพนัธต์ามกนั ไดแ้ก่ของสองสิง่หรอืหลายสิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงไปในทศิทางเดยีวกนั ขึน้ลงตามกนั 
เช่น กนิมาก อว้นมาก  ลกัษณะค าถามไดแ้ก่ 
    ค ากล่าวใดสอดคลอ้งกบัเนื้อเรือ่งนี้ 
   สิง่ใดเกีย่วขอ้งกบัสิง่นัน้โดยตรง 
   จะมากน้อยขึน้อยูก่บัอะไร 
   เรือ่งนี้สนบัสนุนอะไร 
   สิง่ใดจะเกดิตามมา 
   หมายถงึอะไรอกีอยา่งหนึ่ง 
  - สมัพนัธ์กลบักนั  ไดแ้ก่ สิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงจ านวนและขนาดตรงกนัขา้ม  ลกัษณะค าถาม ไดแ้ก่ 
   สิง่ใดขดัแยง้กบักฎนี้ 
   ความเหน็ใดตรงขา้มกบัผลขา้งตน้ 
   ค ากล่าวใดสรปุผดิ 
   ขอ้เทจ็จรงิใดไมส่มเหตุผล 
  - ไม่มีความสมัพนัธ์กนั คอืสิง่ทีไ่มม่คีุณลกัษณะใดเกี่ยวขอ้งซึง่กนัและกนัเลย เช่น ความสวยกบั
ความฉลาด 
   สิง่ใดไมเ่กีย่วขอ้งกนั             
   สิง่ใดไมส่อดคลอ้งกบัเรือ่งนัน้ 
  - ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนย่อยกบัส่วนย่อย ใหห้าความเกีย่วขอ้งระหว่างส่วนย่อย ๆ ดว้ย
กนัเอง ในแงมุ่มต่าง ๆ  
   โคลงบาทที ่2 เกีย่วขอ้งเช่นไรกบับาทแรก   --- เป็นเหตุและผลแก่กนั 
   ขอ้ความวรรคนี้มลีกัษณะเป็นเช่นไรกบัวรรคนัน้ --- สนบัสนุน 
   ตอนน้ีเกีย่วขอ้งเช่นไรกบัตอนที ่2 และ 3 --- สอดคลอ้งกบัตอนที ่2 และขดัแยง้กบัตอน 3 
  ในการถามความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนยอ่ยกบัยอ่ยน้ี อาจถามระหว่างหนึ่งยอ่ยกบัหนึ่งยอ่ย หรอื
ระหว่างหนึ่งกบัสองหรอืสามยอ่ยกไ็ด ้ และจะถามในแง่สมัพนัธต์ามกนั กลบักนั ไม่สมัพนัธ ์หรอืจะผสมทัง้
ตามและกลบักไ็ด ้เช่น ถามว่า วรรคใดสนบัสนุนหรอืขดัแยง้กบัวรรคนัน้   สองตอนใดทีส่นบัสนุนตอนนัน้  
หรอืสองตอนใดทีต่อนแรกสนบัสนุน ส่วนตอนหลงัขดัแยง้กบัเรือ่งนัน้ 
 

  -  ความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนย่อยกบัเร่ืองทัง้หมด  ไดแ้ก่ การถามความสมัพนัธร์ะหว่างตอนใด
ตอนหน่ึงของเรือ่งนัน้ กบัเนื้อความทัง้หมด เช่น 
   โคลงบาทที ่3 เกีย่วขอ้งกบัโคลงทัง้บทเช่นไร --- เน้นความหมายใหห้นกัแน่นขึน้ 
หรอือาจถามใหว้นิิจฉยัในลกัษณะสมัพนัธต์าม กลบั หรอืไมส่มัพนัธก์บัเนื้อความของเรือ่งนัน้กไ็ด ้  
ค าถามชนิดนี้เขยีนไดง้่ายและใชก้นัมาก แต่ตอ้งระวงัแงม่มุของการถาม ใหม้ลีกัษณะไปในทางหาความ
เกีย่วขอ้งสมัพนัธ ์ไมใ่ช่บอกชนิดหรอือธบิายความหมาย 
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  - หาความสมัพนัธ์ระหว่างหลายๆ ส่วนย่อยกบัเร่ืองทัง้หมด เป็นการถามทีต่อ้งการใหค้น้หาว่า
มสี่วนยอ่ยใดบา้งและกีส่ ิง่ทีม่คีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบัเรือ่งนัน้ เช่น  
               ใหอ่้านบทความ แลว้ถามตามใจความนัน้ว่า “การงอกของเมลด็พชืชนิดนี้ขึน้อยูก่บัอะไร --- 
ความชืน้กบัอุณหภูม ิ--- น ้ากบัปุ๋ ย ---แสงแดดกบัดนิ 
                หรอืถามว่า “ฝนเกดิจากอทิธพิลของสามสิง่ใดประกอบกนั ---เมฆ ความกด และการกลัน่ตวั  
ลกัษณะค าถามแบบน้ีใหห้าความสมัพนัธร์ะหว่างเรื่องใดเรือ่งหนึ่งกบัหลาย ๆ ตวัการยอ่ย ๆ ทีช่่วยกนัส่ง
อทิธพิลใหเ้รือ่งนัน้ส าเรจ็ หรอืเขา้มามสี่วนรว่มในกรเสรมิสรา้งใหเ้รือ่งนัน้สมบรูณ์ขึน้ ถา้ล าพงัแต่เพยีง
ตวัการใดตวัเดยีวจะไมส่ามารถท าใหเ้รือ่งนัน้ส าเรจ็ขึน้ไดเ้ลย 
 

       - ความสมัพนัธร์ะหว่างเร่ืองกบัเร่ือง  ไดแ้ก่ ค าถามทีใ่หค้น้หาความเกีย่วขอ้งระหว่างเรือ่งราว
ทัง้หมดสองเรือ่งหรอืมากกว่าโดยถามใหพ้จิารณาในแงข่องความสอดคลอ้ง ขดัแยง้ หรอืไมเ่กีย่วขอ้งกนั  
ลกัษณะการถามแบบน้ีถามไดน้้อยขอ้ เพราะตอ้งถามรวบยอดหมดทัง้เรือ่งนัน้ 
   เนื้อหาทีเ่หมาะกบัการถามแบบนี้ไดแ้ก่นิทานอสีปหรอืเรือ่งสัน้ ๆ  เช่น ถามว่าใจความของเรือ่สุนัขกบั
เงาคลา้ย (หรอืตรงขา้ม) กบันิทานเรือ่งใด 
       - ถามแบบกลบั ไดแ้ก่ ค าถามทีใ่หบ้อก ต าแหน่ง ของความสมัพนัธท์ัง้หมดทีก่ล่าวไปขา้งต้น ว่า
อยูต่รงส่วนไหนของเรือ่งนัน้ เช่น 
  ตอนใดทีก่ล่าวถงึสาเหตุของเรื่องนัน้ – ตอนที ่2 
  ความสองตอนใดทีข่ดัแยง้กนั – ตอนที ่2 กบัตอนที ่3 
  ความตอนใดสนบัสนุนผลสรุปน้ี – ตอนที ่4 
 

3.  วิเคราะหห์ลกัการ 
  การวเิคราะหห์ลกัการ คอืการคน้หาโครงสรา้งและระบบของวตัถุสิง่ของ เรือ่งราว และการกระท า
ต่างๆ ว่าการทีส่ ิง่เหล่านัน้คุมกนัเป็นเอกรปู หรอืสามารถรวมกนัจนด ารงสภาพเช่นนัน้อยูไ่ดก้เ็นื่องดว้ย
อะไร โดยยดึอะไรเป็นหลกัแกนกลาง หรอืมสีิง่ใดมาเป็นตวัเชื่อมโยง ตวัค าตอบทีเ่ราคน้ไดน้ี้ คอืหลกัการ
ของเรือ่งนัน้ ๆ 
  3.1 วิเคราะหโ์ครงสร้าง 
  ไดแ้ก่ การถามถงึลกัษณะของวธิรีวมตวัของส่วนประกอบยอ่ยๆ ทีเ่ชื่อมโยงยดึเหนี่ยวเขา้เป็นเอก
รปูเดยีวกนั ไมใ่ชการถามถงึรปูพรรณสณัฐาน หรอืสสีรรคภ์ายนอกของวตัถุนัน้ 
   ในการถามใหว้เิคราะหโ์ครงสรา้งนี้ อาจใหว้เิคราะหบ์างตอน ตลอดทัง้เรือ่งหรอืจะถามแบบกลบั 
  3.2 วิเคราะหห์ลกัการ 
  หลกักำรคอืความจรงิแมบ่ท ทีบ่รรดาเรือ่งราวและการกระท าต่าง ๆ ยดึถอืเป็นพืน้ฐานและเป็น
แนวทางในการปฏบิตั ิเช่น หลกัการของเครือ่งยนต์ 
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  ตวัหลกักำรมใิช่หมายถงึสตูรกฎหรอืวธิปีฏบิตัขิองเรือ่งใดเรือ่งหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นความจรงิ
ทัว่ไปทีส่ามารถใชไ้ดก้บัสิง่ต่างๆ หลายเรือ่งในสกุลนัน้ และเป็นความจรงิพืน้ฐานที่บรรดาสตูรกฎของแต่ละ
เรือ่งยอ่ย ๆ เหล่านัน้ยดึถอื หรอืทีเ่ป็นต้นก าเนิดของสตูรกฎเหล่านัน้ 
  แงม่มุทีค่วรถามเกีย่วกบัการวเิคราะหห์ลกัการ ไดแ้ก่ ถามถงึหลกัวชิา และเทคนิคทีใ่ชก้บัเรือ่ง
เหล่านัน้ ถามถงึคต ิทศันะ และลทัธทิีเ่ร ือ่งนัน้ยดึถอื วธิแีละหลกัการทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน ถามใหว้จิารณ์
ผลสรปุ วตัถุประสงค ์เหตุผล และความคดิเหน็ทีม่ต่ีอสิง่เหล่านัน้ เช่น ยกขอ้ความและการกระท าใด ๆ มา
ใหพ้จิารณาแลว้ถามว่า ขอ้ความนัน้มอีะไรเป็นหลกัการส าคญั ยดึหลกัหรอืวธิกีารใดในการประพนัธ ์ใช้
กลวธิลีลีาในการปฏบิตัเิช่นไร มเีจตนาและทสันะต่อเรือ่งนัน้อย่างไร มคีวามโน้มเอยีง หรอืเชื่อถอืสนบัสนุน 
ในคตลิทัธใิด ยดึเหตุผลหรอืหลกัการใด จงึไดด้ าเนินการไปเช่นนัน้ 
 

 แนวการตัง้ค าถามเชิงวิเคราะห์ ตามแนวของเกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ 
   เกรยีงศกัดิ ์ เจรญิวงศศ์กัดิ ์ (2546)  ไดใ้หแ้นวคดิเกีย่วกบัการตัง้ค าถามการคดิเชงิวเิคราะห ์ว่า
เป็นการตอบค าถามทีเ่กี่ยวขอ้งกบั “ความสงสยัใคร่รู”้ ของผูถ้าม เมือ่เหน็สิง่ใดสิง่หนึ่งแลว้ อยากรูเ้กีย่วกบั
สิง่นัน้มากขึน้ในแง่มุมต่างๆ  เพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จรงิใหม่ๆ  ความเขา้ใจใหม่ๆ  อนัเป็นประโยชน์ต่อการอธบิาย 
การประเมนิ การแกป้ญัหา และการตดัสนิใจทีร่อบคอบมากขึน้  ขอบเขตของค าถามจงึเกี่ยวขอ้งกบัการ
จ าแนกแจกแจงองคป์ระกอบ และการหาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผลระหว่างเรือ่งทีว่เิคราะหก์บัเรือ่งอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง โดยแนวค าถามจะอยูใ่นขอบข่าย “5W’s 1H” เพื่อน าไปสู่การคน้หาความจรงิเกี่ยวกบัเรื่องนัน้ใน
แงม่มุต่างๆ   
 

  ...ใคร (Who)     ... ท าอะไร (What)    … ทีไ่หน (Where)    … เมือ่ไร (When)   
  … อยา่งไร (How)   … ท าไม (Why) 
 

การวิเคราะหค์น/สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น   
แนวการตัง้ค าถามเพื่อน าไปสู่การสบืคน้ ไดแ้ก่ 
- เรือ่งนี้เกีย่วขอ้งกบัใคร/อะไร 
- เกดิขึน้เมือ่ไร 
- เกดิขึน้ทีไ่หน 
- มคีวามเป็นมาอย่างไร 
- เหตุใดจงึเป็นเช่นนัน้ 
- เมือ่สิง่นี้เกดิขึน้แลว้ จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อไป 
ขอบเขตการตัง้ค าถามเพื่อวเิคราะหส์ถานการณ์ จะตอ้งตัง้ค าถามใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคท์ีเ่รา

ตอ้งการทราบขอ้เทจ็จรงิ โดยสามารถตัง้ค าถามใหค้รอบคลุมหลกั  5W’s 1H  อาท ิ
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 ใคร (Who) 
- ใครอยูใ่นเหตุการณ์บา้ง 
- ใครน่าจะเกี่ยวขอ้งกบัเหตุการณ์นี้บา้ง 
- ใครน่าจะเป็นคนท าใหส้ถานการณ์นี้เกดิมากทีสุ่ด  เพราะเหตุใด 
- เหตุการณ์นี้เกดิขึน้ ใครไดป้ระโยชน์  ใครเสยีประโยชน์ 

  อะไร (What)    
-  มอีะไรเกีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์นี้บา้ง เกีย่วขอ้งกนัอยา่งไร 
- อะไรน่าจะเป็นหลกัฐานทีส่ าคญัทีสุ่ด เพราะเหตุใด 

ท่ีไหน (Where) 
- สถานทีเ่กดิเหตุบอกเงือ่นง าอะไรบา้งหรอืไม่ 
- เหตุการณ์นี้น่าจะเกดิทีใ่ดมากทีสุ่ด เพราะเหตุใด 

เม่ือไร (When)   
- เวลาทีเ่กดิเหตุบอกอะไรบา้งหรอืไม่ 
- เหตุการณ์นี้น่าจะเกดิขึน้เมือ่ไร เพราะเหตุใด 
- เวลาใดบา้งทีส่ถานการณ์เช่นน้ีจะเกดิขึน้ได้ 

 เพราะเหตใุด (Why) 
- เหตุใดตอ้งเป็นคนน้ี เป็นเวลานี้ เป็นสถานทีน่ี้ 
- เพราะเหตุใดจงึเกดิขึน้ 

 อย่างไร (How) 
- ล าดบัเหตุการณ์นี้ ดวู่าเกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร 
- เขาท าสิง่นี้ไดอ้ย่างไร 
- สิง่นี้เกีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีเ่กดิขึน้อยา่งไร 

  นอกจากค าถาม 5W’s 1H  ยงัสามารถตัง้ค าถามเชงิเงือ่นไข ค าถามเกีย่วกบัจ านวน หรอืความถีข่อง
เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ ค าถามในลกัษณะของการจดัล าดบัขัน้ตามความส าคญั และค าถามเชงิเปรยีบเทยีบ  
ดงัเช่น 
  ถ้า....จะเกิด  (if…then) 

- ถา้เหตุการณ์นี้ไมเ่กดิ ใครจะไดป้ระโยชน์  ใครจะเสยีประโยชน์ 
- ถา้ท าสิง่นี้ได ้เหตุใดเราจงึท าสิง่นี้ไมไ่ด้ 
- ต่างกนัตรงไหน ถา้เขามนีิสยัเช่นนี้ เขาคงท าเช่นน้ีได้ 

  จ านวน 
- คดิว่าเขาท าสิง่นี้เพยีงคนเดยีวหรอื  
- เป็นไปไดห้รอืไมว่่าเหตุการณ์เช่นน้ีไมไ่ดเ้กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว 
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  ล าดบัความส าคญั 
- เขาสนิทสนมกบัใครมากทีสุ่ด  
- อะไรส าคญัมากทีสุ่ด 
- อะไรส าคญัรองๆ ลงมา และอะไรส าคญัน้อยทีสุ่ด 
- ประเดน็ใดเป็นประเดน็หลกั ประเดน็ใดเป็นประเดน็ยอ่ย 

  การเปรียบเทียบ 
- สิง่ใดเป็นไปไดม้ากกว่ากนั ระหว่าง ... กบั ... 

 
การตัง้ค าถามเพ่ือวิเคราะหพ์ฤติกรรม 

  ขอบเขตของการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมทีค่นๆ หนึ่งแสดงออก ในกรณทีีเ่ราตอ้งการทราบว่าเขาท าสิง่นี้ 
ดว้ยเหตุผลอะไร เขาเป็นคนเช่นไร อะไรเป็นเหตุผลเบือ้งหลงัใหแ้สดงพฤตกิรรมเช่นน้ี มอีะไรซ่อนอยูใ่น
ค าพดู ฯลฯ  การทีจ่ะวเิคราะหส์ิง่เหล่าน้ีได ้จ าเป็นตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัปจัจยัทีส่่งผลใหม้นุษย์
แสดงพฤตกิรรมหนึ่งๆ ออกมา ขึน้อยูก่บัแรงผลกัจากภายในและแรงผลกัจากภายนอกเชื่อมโยงเป็นเหตุ
เป็นผลกนั   
  

ตวัอย่างค าถาม 
- เขาท าไปเพราะอะไร  
- เขาท าดว้ยใจสมคัรหรอืถูกบงัคบั 
- เขาท าขณะมสีตสิมัปชญัญะหรอืขณะทีค่วบคุมตนเองไม่ได้ 
- เขาอยูใ่นภาวะอารมณ์เช่นไรขณะเกดิเหตุการณ์ 
- เขาถูกยัว่ยอุารมณ์หรอืไม ่มผีลท าใหเ้ขาตดัสนิใจท าเช่นนี้หรอืไม่ 
- วยัมผีลต่อการแสดงออกหรอืไม่ 
- ลกัษณะนิสยัส่งผลต่อการแสดงออกหรอืไม่ 
- เขามปีรชัญาการมองโลกเช่นไรจงึแสดงออกเช่นนัน้ 
การตคีวามสิง่ทีเ่กดิขึน้ ตามทีเ่หน็และเป็นอยูแ่ละตามความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล จ าเป็นตอ้งน าสิง่นัน้

มาใครค่รวญเพื่อท าความเขา้ใจว่าเกดิอะไรขึน้ ก่อนทีจ่ะกระโดดสู่ขอ้สรปุหรอืตดัสนิใจด าเนินการใดๆ 
เกีย่วกบัเรือ่งนัน้ 

ดงันัน้ ก่อนท าความเขา้ใจในเรือ่งใดๆ เราจ าเป็นตอ้ง 
 

          มองใหเ้ป็น อยา่งทีเ่ป็น     มองใหเ้หน็เช่นทีเ่ป็นอยู ่ 
             อยา่เพิง่มองอยา่งทีค่ดิ             ใครค่รวญฉุกคดิ พนิิจตามทีเ่ป็น 
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