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ความหมายของการวิ
ความหมายของการวิเเคราะห
คราะห
การวิเคราะห หมายถึง การจําแนกแยกแยะ องคประกอบ
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเปนสวนๆ เพื่อคนหาวาทํามาจากอะไร มี
องคประกอบอะไร ประกอบขึ้นมาไดอยางไร เชื่อมโยงสัมพันธ
กันอยางไร
การวิเคราะหกอประโยชนอยางมากทั้งในระดับปจเจก
บุคคล ระดับองคกร และระดับประเทศ โดยในแทบทุกสาขาวิชา
จํ า เป น ต อ งใช ก ารวิ เ คราะห เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษาหา
ความรูความเขาใจในเรื่องนั้นๆ
*

นายจักรวัฒน ตันตินราศักดิ์ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว
สํานักงานจังหวัดพะเยา สรุปจาก “การคิดเชิงวิเคราะห Analytical Thinking”
ของ ศาสตราจารย ดร.เกรี ย งศั ก ดิ์ เจริ ญ วงศ ศั ก ดิ์ ซึ่ ง เป น ส ว นหนึ่ ง ของ
การศึกษาอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย.
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สมองคิดวิเคราะหไดอยางไร
ในความเปนจริงสมองของคนเรามีศักยภาพดานการ
วิเคราะหเปนพื้นฐานอยูแลว เชนเดียวกับศักยภาพดานความคิด
เชิ งสร างสรรค โดยสมองในส วนของการวิ เคราะห จะเป นส วน
เดียวกับสมองในสวนของการใชเหตุผล ซึ่งเปนการทํางานของ
สมองซี กซ าย เมื่ อรั บข อมู ลต างๆ เข ามาทางประสาทสั มผั ส
สมองจะทําการตีความขอมูลที่ไดรับโดยวิเคราะหเทียบเคียงกับ
ขอมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นในความทรงจํา จากนั้นสมองจะทําการ
จํ า แนกแยกแยะความเหมื อนและความแตกต างของข อมู ลที่
ไดรับ พยายามเชื่อมโยงเหตุและผลของเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพื่อทํา
ความเขาใจในสิ่งที่เกิดขึ้น

ความหมายของการคิ
ความหมายของการคิดดเเชิชิงงวิวิเเคราะห
คราะห
การคิดเชิงวิเคราะห คือ ความสามารถในการจําแนก
แจกแจงองคประกอบตางๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
และหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้น
เพื่อคนหาสาเหตุที่แทจริงของสิ่งที่เกิดขึ้น
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การคิดเชิงวิเคราะห เปรียบเหมือนการเห็น “ ผลลัพธ ”
ของบางสิ่ง แลวไมดวนสรุปทันทีวา มันเกิดจากสาเหตุใด มี
องคประกอบใด มีความเปนมาอยางไร แตพยายามหาขอเท็จจริง
ที่ถูกตองเสียกอนวา ผลลัพธที่เราเห็นนั้น เกิดจาก “สาเหตุที่
แทจริงคืออะไร” โดยมาจากสมมุติฐานที่ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้น
ยอมมีที่มาที่ไป ยอมมีเหตุมีผล และมีองคประกอบยอยๆ ซอน
อยูภายใน ซึ่งอาจจะสอดคลองหรือตรงกันขามกับสิ่งที่ปรากฏ
ภายนอก ดังนั้น การจะเขาใจสภาพที่แทจริงจึงจําเปนตองมี
การวิเคราะห เพื่อตอบคําถามวา “สิ่งนี้ เปนมาจากอะไร และ
เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น” กอนที่เราจะสรุปความ หรือตัดสินใจ
บางอยางเกี่ยวกับเรื่องนั้น

องค
องคปประกอบของการคิ
ระกอบของการคิดดเชิ
เชิงงวิวิเเคราะห
คราะห
(1) ความสามารถในการตีความ คือการทําความ
เขาใจ และใหเหตุผลแกสิ่งที่เราตองการจะวิเคราะหเพื่อแปล
ความหมายที่ไมปรากฏโดยตรงของสิ่งนั้น เปนการสรางความ
เขาใจตอสิ่งที่ตองการวิเคราะห โดยสิ่งนั้นไมไดปรากฏโดยตรง
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คือ ตัวขอมูลไมไดบอกโดยตรง แตเปนการสรางความเขาใจที่
เกินกวาสิ่งที่ปรากฏ เปนการสรางความเขาใจบนพื้นฐานของ
สิ่งที่ปรากฏในขอมูลที่นํามาวิเคราะห โดยมีเกณฑมาตรฐานใน
การตัดสินใจที่แตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ ความรู ประสบการณ
และคานิยมของแตละบุคคล
(2) ความรูความเขาใจในเรื่องที่จะวิเคราะห การที่
จะคิดวิเคราะหไดดีนั้น จําเปนตองมีความรูความเขาใจพื้นฐาน
ในเรื่องนั้น ซึ่งจะชวยในการกําหนดขอบเขตของการวิเคราะห
แจกแจงและจําแนกไดวาเรื่องนั้นเกี่ยวของกับอะไร มีองคประกอบ
ยอยๆ อะไรบาง และ รูวาอะไรเปนสาเหตุกอใหเกิดอะไร
(3) ความชา งสัง เกต ชา งสงสัย และชา งถาม
ความเปนคนชางสังเกต ทําใหสามารถคนพบความผิดปกติ
ทามกลางสิ่งที่ดูอยางผิวเผินแลวเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น และ
ชางสงสัยเมื่อเห็นความผิดปกติแลวไมละเลยไป รวมถึงตองเปน
คนชางถาม โดยชอบตั้งคําถามกับตัวเองและคนรอบๆ ขาง
เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อนําไปสูการคิดตอเกี่ยวกับเรื่องนั้น
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โดยยึดหลักการตั้งคําถาม 5W 1H (Who What Where When
Why และ How )
(4) ความสามารถในการหาความสัมพันธเชิ ง
เหตุผล คือ ตองมีความสามารถในการใชเหตุผล จําแนก
แยกแยะไดวาสิ่งใดเปนความจริง สิ่งใดเปนความเท็จ สิ่งใดมี
องคประกอบในรายละเอียดเชื่อมโยงสัมพันธกันอยางไร โดย
สามารถเห็นภาพตางๆไดใน 3 มิติ ในขณะที่คนทั่วไปจะเห็น
เพียง 2 มิติที่เปนภาพระนาบ คือสามารถเห็นภาพในแนวลึก
มองเห็ น ความซั บ ซ อ นที่ อ ยู ภ ายใน และรู ว า แต ล ะสิ่ ง จั ด
เรียงลําดั บ กั น อยางไร รูเหตุผลที่อ ยูเบื้ องหลั ง การกระทํ า รู
อารมณความรูสึกที่ซอนอยูเบื้องหลังสีหนาและการแสดงออก

เหตุ
เหตุใใดจึ
ดจึงงตตอองคิ
งคิดดเชิ
เชิงงวิวิเเคราะห
คราะห
(1) ชวยสงเสริมความฉลาดทางสติปญญา คือ
ชวยเสริมสรางความสามารถในการวิเคราะหและประเมินแนวคิด
ที่คิดขึ้นนั้น และความสามารถในการนํามาแกป ญหา และการ
ตัดสินใจ
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(2) ชวยใหคํานึงถึงความสมเหตุสมผลของขนาด
กลุมตัวอยาง คือ ชวยในการสํารวจความสมเหตุสมผลของขอมูล
ที่ปรากฏและไมดวนสรุปตามอารมณความรูสึกหรืออคติ แต
สืบคนตามหลักเหตุผลและขอมูลที่เปนจริง
(3) ชวยลดการอางประสบการณสวนตัวเปนขอสรุป
ทั่วไป คือ ชวยในการไมดวนสรุปสิ่งใดอยางงายๆ แตสื่อสาร
ตามความเปนจริง ขณะเดียวกันจะชวยใหไมหลงเชื่อขออางที่
เกิดจากตัวอยางเพียงตัวอยางเดียว แตพิจารณาเหตุผลและ
ปจจัยเฉพาะในแตละกรณีได
(4) ชวยขุดคนสาระของความประทับใจครั้งแรก
คือ ชวยในการพิจารณาสาระสําคัญอื่นๆ ที่ถูกบิดเบือนไปจาก
ความประทั บ ใจในครั้ ง แรก ทํ า ให เ รามองอย า งครบถ ว นใน
แงมุมอื่นๆ ที่มีอยู
(5) ชวยตรวจสอบการคาดคะเนบนฐานความรู
เดิม คือ ชวยในการประมาณการความนาจะเปนโดยสามารถ
ใช ข อ มู ล พื้ น ฐานที่ เ รามี วิ เ คราะห ร ว มกั บ ป จ จั ย อื่ น ๆ ของ
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สถานการณ ณ เวลานั้น อันจะชวยเราคาดการณความนาจะ
เปนไดสมเหตุสมผลมากกวา

ปญหานั้นมีองคประกอบอะไรบาง เพราะสาเหตุใดจึงเปนเชนนัน้
อันจะนําไปสูการแกไขปญหาไดตรงกับประเด็นปญหา

(6) ชวยวินิจฉัยขอเท็จจริงจากประสบการณสวน
บุคคล คือ ชวยในการหาเหตุผลที่สมเหตุสมผลใหกับสิ่งที่
เกิดขึ้นจริง ณ เวลานั้น โดยไมพึ่งพาอคติที่กอตัวอยูในความทรง
จํา ทําใหเราสามารถประเมินสิ่งตางๆ ไดอยางสมจริงสมจัง

(9) ชวยในการประเมินและตัดสินใจ คือ การคิด
เชิงวิเคราะหชวยใหรูขอเท็จจริง หรือเหตุผลเบื้องหลังของสิ่งที่
เกิดขึ้น ชวยใหเราเกิดความเขาใจ และที่สําคัญการวิเคราะห
ชวยใหเราไดขอมูลเปนฐานความรูในการนําไปใชประโยชน ใน
การประเมินสถานการณและตัดสินใจเรื่องตางๆ ไดแมนยํากวา
การมีขอเท็จที่ไมไดผานการวิเคราะห

(7) เปนพื้นฐานการคิดในมิติอื่นๆ คือ ชวยในการ
คิดเชิงวิเคราะหเปนหลักของการคิดในมิติอื่นๆ เชนการคิดเชิง
วิพากษ การคิดเชิงสรางสรรค การคิดเชิงกลยุทธ การคิดเชิง
บูรณาการ การคิดเชิงอนาคต ฯลฯ ซึ่งการคิดเชิงวิเคราะหจะ
ชวยเสริมสรางใหเกิดมุมมองเชิงลึกและครบถวนในเรื่องนั้น
อั น จะนํ า ไปสู ก ารตั ด สิ น ใจและการแก ป ญ หาได บ รรลุ
วัตถุประสงค
(8) ชวยในการแกปญหา คือ ชวยในการคิดจําแนก
แยกแยะองคประกอบตางๆ และการทําความเขาใจสิ่งที่เกิดขึ้น
ดังนั้นยอมจะชวยเราเมือ่ พบปญหาใดๆ ใหสามารถวิเคราะหไดวา

(10) ช ว ยให ค วามคิ ด สร า งสรรค ส มเหตุ ส มผล
คือ ชวยใหการคิดตางๆ อยูบนฐานของตรรกะและความนาจะ
เป น ไปได อย า งมี เ หตุ มี ผ ล มี ห ลั ก เกณฑ ส ง ผลให เ มื่ อ คิ ด
จินตนาการหรือสรางสรรคสิ่งใหมๆ จะไดรับการตรวจสอบวา
ความคิดใหมนั้นใชไดจริงหรือไม ถาจะทําใหใชไดจริงตองเปน
เช นไร แล ว เชื่อมโยงความสั ม พันธ ระหวางสิ่ง ที่จินตนาการ
ขึ้นกับการนํามาใชในโลกแหงความเปนจริง
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(11) ชวยใหเขาใจแจมกระจาง คือ ชวยใหเราประเมิน
และสรุปสิ่งตางๆ ไปตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ ไมใชสรุปตาม
อารมณ ค วามรู สึ ก ซึ่ ง เป น ประโยชน ต อ การตั ด สิ น ใจ การ
แยกแยะสิ่ ง ต า งๆ ที่ ค ลุ ม เครื อ อยู ก็ จ ะกระจ า งชั ด และเกิ ด
ความแจมกระจางในความเขาใจ
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วาจะเพิกเฉยตอชองวางในภาพดานลาง โดยมองความสนใจ
ไปที่รูปโดยรวมของภาพ

สํสําารวจสถานะ
รวจสถานะ การคิ
การคิดดเชิ
เชิงงวิวิเเคราะห
คราะห
ไดมีการสํารวจโดยนักจิตวิทยา คนพบหลักฐานสําคัญ
ในการอธิบายกระบวนการรับรูของมนุษยนั่นคือในกระบวนการ
รั บ รู ข องมนุ ษ ย สมองจะจั ด ระเบี ย บข อ มู ล ที่ มี ลั ก ษณะแยก
สวนยอยๆ ใหเปนสิ่งที่มีความหมาย กระบวนการนี้รูจักกันในชื่อ
ของ กฎการรวมกันขององคประกอบ (The Gestalt Laws of
Organization) เกิดขึ้นโดยใช 4 หลักในการรวมองคประกอบ
ยอยๆ เพื่อแปลความหมาย ไดแก

(2) หลักความใกลชิด (Proximity) องคประกอบที่
อยูใกลกันจะถูกจัดใหเปนกลุมเดียวกัน เราจะเห็นจุดที่คูกัน
เปนคูๆ มากกวาที่จะเห็นเปนจุดเดี่ยวๆ เรียงกันเปนแถวเดียว

(1) หลักการปดชองวาง (Closure) การรวมกลุมจะ
เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ต อ งการทํ า ให ภ าพที่ ข าดตอนไปบางช ว งนั้ น
สมบูรณมากกวาที่เราจะสนใจสวนที่ขาดหายไป เรามีแนวโนม

(3) หลักความคลายคลึงกัน (similarity) องคประกอบ
ที่มีลักษณะเหมือนๆ กันจะถูกจัดเขาไวในกลุมเดียวกัน จาก
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ภาพดานลาง แถวนอนที่เปนจุด และแถวนอนของสี่เหลี่ยมจะ
ถูกรวมเปนกลุมเดียวกันมากกวา แถวตรงที่ผสมผสานทั้งจุด
และสี่เหลี่ยม
zzzzzzzzz

zzzzzzzzz

zzzzzzzzz

zzzzzzzzz


(4) หลักความเรียบงาย (simplicity) เมื่อเราสังเกต
ดูรูปแบบ เราจะรับรูขอมูลนั้นดวยรูปแบบงายๆ ตรงๆ ไมซับซอน
ตัวอยางเชน เราจะเห็นภาพดานลางนี้เปนภาพสี่เหลี่ยมซึ่ง
มีเสนสองเสนดานขาง มากกวาที่จะเห็นเปนตัว W ดานบน
และตัว M ดานลาง

ฉะนั้ น ในกรณี ทั้ ง หมดนี้ อ าจจะสรุ ป สั จ ธรรมมุ ม มอง
ความคิดของคนเราที่มีตอเรื่องตางๆ ที่เกิดขึ้นในโลก โอกาสที่
ความคิดของเราจะประเมิน วินิจฉัย และสรุปสิ่งตางๆ ผิดพลาด
ไปจากความเปนจริงมีความเปนไปไดสูง
สิ่งที่ “เห็น” อาจไมเปนอยางที่ “คิด”
สิ่งที่ “คิด” อาจไมเปนอยางที่ “คาด”
คิดวา “นาจะเปน” กลับ “เปนไปไมได”
คิดวา “เปนไปไมได” กลับ “เปนไปได” ในโลกแหง
ความจริง

การคิดเชิงวิเคราะห
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ววาากักันนตามเนื
ตามเนื้อ้อผผาา
หลักการคิดเชิงวิเคราะหโดยพื้นฐานเกี่ยวของกับการ
จําแนกแจกแจงขอมูลออกเปนสวนๆ ตรวจสอบอยางละเอียด
หาความสั ม พั น ธ เ ชิ ง เหตุ ผ ล เพื่ อ ทํ า ความเข า ใจ ก อ นที่ จ ะ
ประเมินและตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนั้น เราตองเรียนรูที่จะมอง
สิ่งนั้น “ตามเนื้อผา” หรือ “มองสิ่งที่เห็น..ใหเปน..เชนที่มัน
เปนอยู” เพื่อใหรูวาเรื่องนั้นเกี่ยวกับอะไรไมดวนสรุป
ฉะนั้ น นั ก คิ ด เชิ ง วิ เ คราะห ที่ ดี จ ะพยายามทํ า ความ
เขาใจความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้น ดังนี้
(1) รับขอมูลอยาดวนสรุป ...ตามความเขาใจของเรา…
พยายามคนหา “ความหมาย” ของสิ่งที่ผูพูดกลาวถึง และ
ตรวจสอบความสัมพันธเชิงเหตุผล
(2) มีปญหาอยาดวนแก…ตรวจสอบใหแนวา “อะไร
คือปญหา ?…” มีปญหาจะทําอยางไร ?…
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(3) ฝกการตั้งคําถามเชิงวิเคราะห โดยเราสามารถตั้ง
คําถามครอบคลุมตามหลัก 5W 1H ใคร ทําอะไร ที่ไหน
เมื่อไร อยางไร

คิคิดดเชิ
เชิงงวิวิเเคราะห
คราะหเเรืรื่อ่องอะไร
งอะไร…
…อย
อยาางไร
งไร
เราจะวิเคราะหเรื่องอะไรบางและจะวิเคราะหอยางไร
โดยเนนในเรื่องพื้นฐานที่จะเปนประโยชนในการนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน อาทิ
(1) การวิ เ คราะห เ พื่ อ จํ า แนกแจกแจงความ
คลุมเครือใหชัดเจน คือ ในเรื่องที่มีความซับซอน ตองทํา
ความเขาใจใหกระจาง
(2) วิเคราะหความนาจะเปน คือ ตองมีความสามารถ
ในการจําแนกแยกแยะวาขอมูลที่ไดรับมานั้น นาเชื่อถือ - ไม
นาเชื่อถือ มีเหตุผล - ไรเหตุผล มีความนาจะเปนสูง - มีความ
นาจะเปนต่ํา หรือไมนาจะเปนเลยอยางไร

การคิดเชิงวิเคราะห
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(3) วิเคราะหความเปนไปได คือ การพิจารณา
ความสัมพันธเชิงเหตุผล

การพั
การพัฒ
ฒนานิ
นานิสสัยัยนันักกคิคิดดเชิ
เชิงงวิวิเเคราะห
คราะห
ผูที่ตองการคิดเชิงวิเคราะหไดดีนั้น ควรพัฒนานิสัย
การคิดในชีวิตประจําวันใหเคยชินที่จะกระทําสิ่งตางๆ ตอไปนี้
(1) ชางสังเกต ชางสงสัย และชางใครครวญ
(2) ชางซักไซ ชางไตถาม ชางแจกแจง
(3) ชางสืบคน ชางสะสม ชางเรียนรู
(4) ชางคิด ชางวิเคราะห ไมอางวาไมมีเวลาคิด
(5) ชางคิดใหรอบคอบ คิดใหทะลุปรุโปรง

บทสรุ
บทสรุปป
การคิดเชิงวิเคราะห นับวาเปนการคิดพื้นฐาน ไมวา
เราจะคิดเรื่องใดก็ตาม หากการคิดนั้นมีวัตถุประสงคที่นําไปสู
การหาขอสรุป การประเมินและการตัดสินใจ จําเปนตองมีการคิด
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เชิงวิเคราะหเขามาชวยเพื่อใหเกิดความเขาใจเรื่องนั้น รูที่มาที่ไป
รูผลดีผลเสีย รูขอเท็จจริง รูวาถาปจจุบันเปนเชนนี้ แนวโน ม
อนาคตจะเปนเชนไร รูวาสิ่งที่เราสรางสรรคขึ้นมานั้นนํามาใช
ไดกับโลกความเปนจริงหรือไม
การคิดเชิงวิเคราะหกอประโยชนอยางมากทั้งนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานหรือการดํารงชีวิตประจําวันได
ดังนี้
(1) ในการวิ จัย การวิ เ คราะห นั บ เปน หั ว ใจหลั ก ของ
งานวิจัยเกี่ยวของกับการหาความสัมพันธ การหาเหตุผลในการ
อธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
(2) ในการวิเคราะหสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง ในแงมุมตางๆ ชวยใหเราเขาใจสาเหตุที่เกิดขึ้น ผลกระทบ
ที่จะตามมา และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันนําไปสูการแกไข
ปญหา การเตรียมการปองกัน การวางนโยบายและการวางกล
ยุทธเพื่อโอกาสที่ดีกวาในอนาคต
(3) ในการวิเคราะหขาว ทําใหทราบเบือ้ งหนา เบือ้ งหลัง
ของเหตุการณประจําวันที่เกิดขึ้น ไมเพียงรับรูวาเกิดอะไรขึ้น
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เทานั้น แตทราบวาเหตุใดจึงเกิดเกตุการณเชนนีข้ ึ้น เหตุการณ
ที่เกิดขึ้นจะสงผลกระทบอยางไรตอไป และตองนําไปสูการปองกัน
หรือการวางแผนอยางไรตอไป
(4) ใหเราเขาใจคนวา เหตุใดคนๆ นี้ จึงแสดงออก
เชนนี้ อะไรเปนมูลเหตุจูงใจ สิ่งที่เขาแสดงออกจะสงผลกระทบ
อยางไรตอตัวเองในอนาคต ถามูลเหตุเปลี่ยน พฤติกรรมของ
เขาจะเปลี่ยนไปดวยหรือไม
(5) วิเคราะหขอความคํากลาวอางตางๆ โดยพิจารณา
ความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางขออางและขอสรุป หลักฐานที่
นํามากลาวอาง วินิจฉัยแรงจูงใจหรือเหตุผลที่นํามากลาวอาง
จะชวยใหเราคนพบความถูกตองหรือผิดพลาดของขออางนั้น
(6) วิเคราะหและประเมินผลความสําเร็จของแผนงาน
โครงการตางๆ ไดอยางถูกตองตรงตามความเปนจริงและมี
หลักวิชาการ
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“การคิดเชิงวิเคราะห ชวยใหเราเขาใจ
หลักการวิเคราะหและนําไปใชวิเคราะหทุกๆ
สถานการณที่เกิดขึ้นในชีวิต สามารถอานสิ่ง
ตางๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวไดอยางทะลุปรุโปรง
ชวยในการดําเนินชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี
และสามารถนําหลักแนวคิดวิธีการไปใชใน
การปฏิบัติหนาที่ อันจะเปนประโยชนตอ
ตนเองและองคกรตอไปในอนาคต”

