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บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

จากการที่คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาเรื่องทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตรในมหาวิทยาลยัราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรน้ัน ไดทําการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับ
งานวิจัยดังกลาวมาพอสังเขปตามลําดับ ดังน้ี 

 1.   การคิด 
 2.   การคิดวิเคราะห 

 3.   มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุมรัตนโกสินทร 
4.   งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1. การคิด 
 
 การคิดเปนสิ่งที่มีความสําคญัสําหรับการดําเนินชีวิตของมนุษยทุกคนมาเปนเวลานาน เพราะ
เปนสิ่งที่จะชวยใหมนุษยสามารถเอาตัวรอดจากธรรมชาติ แกปญหาในสถานการณตางๆ รวมถึงเปน
สิ่งที่ชวยสรางสรรคใหเกิดสิ่งใหมเพ่ือการเปนอยูที่ดีที่สะดวกสบายขึ้น หรือในบางครั้งการคิดอาจเปน
สิ่งที่นํามาซึ่งปญหาของสังคมมนุษยในดานตางๆ ไดเชนกัน การคิดจึงเปนสิ่งที่มีผลตอความสําเร็จหรือ
ลมเหลวของมนุษยมาทุกสมยั โดยเฉพาะในสมัยปจจุบันที่สังคมมนุษยมีการพัฒนาในหลายดานจนมี
ความซับซอนมากขึ้น ทําใหการคิดมีความสําคัญมากขึ้นตามไปดวย อยางไรก็ตามการคิดเปนสิ่งที่เกิด
อยูภายในมนุษยแตละคน ทีค่นอ่ืนๆไมสามารถมองเห็นและทําความเขาใจไดโดยงาย จึงมีนักจิตวิทยา
และนักวิชาการใหความสนใจทําการศึกษาคนควาและสรางองคความรูเกี่ยวกับการคิดไวมากมาย  
 

1.1 ความหมายของการคิด 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542 อางถึงใน ลักขณา สริวัฒน, 2549)  
ไดใหความหมายของการคิดไววา การคิดเปนกลไกของสมองที่เกิดข้ึนตลอดเวลา ซึ่งเปนไปตาม
ธรรมชาติของมนุษยที่ใชในการสรางแนวความคิดรวบยอด ดวยการจําแนกความแตกตาง การจัดกลุม 
และการกําหนดช่ือเรื่องเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่ไดรับ กระบวนการที่ใชในการแปลความหมายของขอมูล 
รวมถึงการสรุปอางอิงดวยการจําแนกรายละเอียด การเช่ือมโยงความสัมพันธของขอมูลที่ไดรับ ซึ่ง
ขอมูลที่นํามาใชอาจจะเปนความจริงที่สัมผัสได หรือเปนเพียงจินตนาการที่ไมอาจสัมผัสได ตลอดจน
เปนกระบวนการที่เกี่ยวกับการนํากฎเกณฑตางๆไปประยุกตใชไดอยางมีเหตุผลและเหมาะสม การคิด
เปนผลที่เกิดจากการที่สมองถูกรบกวนจากสิ่งแวดลอม สังคมรอบๆตัว และประสบการณด้ังเดิมของ
มนุษย 
      อุษณีย โพธิสุข (2544 อางถึงใน พิมพร ไตรยานุภาพ, 2552) อธิบายวา การคิดเปน
กลไกของสมองที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งเปนไปตามธรรมชาติของมนุษยที่ใชในการสรางแนวความคิด
รวบยอดดวยการจําแนกความแตกตาง การจัดกลุมและการกําหนดช่ือเรื่องเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่ไดรับ
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และกระบวนการที่ใชในการแปลความหมายของขอมูล รวมถึงสรุปการอางอิงดวยการจําแนก
รายละเอียด การเช่ือมโยงความสัมพันธของขอมูลที่ไดรับ ซึ่งขอมูลที่นํามาใชอาจจะเปนความจริงที่
สัมผัสไดหรือเปนเพียงจินตนาการที่ไมอาจจะสัมผัสได ตลอดจนเปนกระบวนการที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ
ตางๆ ไปประยุกตใชไดอยางมีเหตุผล และเหมาะสม การคิดเปนผลที่เกิดขึ้นจากการที่สมองถูกรบกวน
จากสิ่งแวดลอม สังคมรอบตัวและประสบการณด้ังเดิมของมนุษย 

เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2545 อางถึงใน ลักขณา สริวัฒน, 2549) กลาววา การคิดคือ 
กิจกรรมของความคิดที่มีวัตถุประสงคเฉพาะเจาะจง รูวากําลังคิดเพ่ือวัตถุประสงคบางอยาง และ
สามารถควบคุมใหคิดจนบรรลุเปาหมายได 

ชาติ แจมนุช (2545 อางถึงใน ลักขณา สริวัฒน, 2549) ไดใหความหมายของการคิดไว 
2 ลักษณะ ดังน้ี 

 1. การคิดเปนกระบวนการการทํางานของสมองโดยใชประสบการณมาสัมผัสกับสิ่ง
เราและขอมูลหรือสิ่งแวดลอม เพ่ือแกปญหา แสวงหาคําตอบ ตัดสินใจหรือสรางสรรคสิ่งใหม 

 2. การคิดเปนพฤติกรรมที่เกิดข้ึนในสมอง เปนนามธรรมที่ไมสามารถเห็นไดดวยตา

เปลา การที่จะรูวามนุษยคิดอะไร คิดอยางไร จะตองสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดง และสามารถ

ควบคุมใหคิดจนบรรลุเปาหมายได 

บงกช ทับเที่ยง (2546 อางถึงใน ลําดวน วงศภักด์ิ, 2556) อธิบายวา การคิดหมายถึง 
กระบวนการทํางานของสมองหรือปฏิกิริยาภายในสมองที่โตตอบตอสิ่งเราเพ่ือแกไขปญหา โดยอาศัย
ประสบการณเดิมเช่ือมโยงกับขอมูลใหมใหออกมาเปนพฤติกรรมที่นําความรูน้ันไปใชในการแกโจทย
ในชุดฝกหรือปญหาตางๆ ในการเรียนรูทั้งการใหเหตุผลประกอบไดอยางชัดเจน 

กระทรวงศึกษาธิการ (2549 อางถึงใน ลําดวน วงศภักด์ิ, 2556) ใหความหมายวา การ
คิดเปนกระบวนการทํางานของสมองที่เกิดข้ึนภายใน ข้ึนอยูกับความสามารถของสมองแตละซีกของ
มนุษย ซึ่งเปนความสามารถเฉพาะบุคคล สมองแตละซีกมีการทํางานตางกัน คือ สมองซีกซายทํางาน
เก่ียวกับภาษา ทาทาง สัญลักษณ การวิเคราะห การจัดระบบ การเห็นรายละเอียด การแสดงออก 
การคํานวณและความสามารถดานวิทยาศาสตร สวนสมองซีกขวาทํางานเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค 
ดนตรี ศิลปะ การจินตนาการ การคิดสรางสรรค การเคลื่อนไหว จังหวะ จิตใตสํานึก การมองภาพรวม
และการกระทําหลายๆอยางพรอมกัน โดยการคิดเริ่มตนเมื่อประสาทการรับรูไดรับการกระตุนโดย
สิ่งแวดลอม จากน้ันสมองจะเลือกรับรูในสิ่งที่มากระตุนแลวตอบสนอง 

ลักขณา สริวัฒน (2549) กลาววา การคิด คือ พฤติกรรมภายในสมองที่อยูในลักษณะ
หรือรูปแบบของการปฏิบัติการทางสมองที่เปนกระบวนการแหงการคิด โดยเริ่มจากสภาพหรือ
สถานการณที่เปนปญหาที่ทําใหเกิดความรูสึกอึดอัด วิตกกังวล อารมณตึงเครียด ไมสบายใจ จึงตองมี
การกระทําอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือใหคลายความรูสึกไมสบาย หรือเพ่ือแกไขปญหาน้ันๆ ใหสําเร็จลุลวง
ไปและเกิดความสุขสบายใจได 

ทิศนา แขมมณี (ไพฑูรย สินลารัตน และคณะ, 2558) ไดใหความหมายของการคิดไววา 
การคิดเปนกระบวนการทางสมองในการจัดกระทํากับขอมูลหรือสิ่งเราที่รับเขามา การคิดเปน
กระบวนการทางสติปญญาของบุคคล (cognitive process) ที่บุคคลใชในการสรางความหมาย ความ
เขาใจในสรรพสิ่งตางๆ ที่บุคคลไดรับจากประสบการณ การคิดมีลักษณะเปนกระบวนการหรือวิธีการ 
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ไมใชเน้ือหาที่บุคคลหน่ึงจะสามารถถายทอดใหอีกบุคคลหน่ึงไดโดยงาย การคิดเปนเครื่องมือที่ใชใน
การสรางความหมาย ความเขาใจในเน้ือหาสาระตางๆ ดังน้ันการคิดจึงเปนเร่ืองหรืองานเฉพาะตน ที่
บุคคลผูเรียนรูจะตองดําเนินการเอง ไมมีผูใดจะทําแทนได แตบุคคลอ่ืนรวมทั้งสภาพแวดลอมและ
ประสบการณตางๆ สามารถชวยกระตุนใหบุคคลเกิดการคิดและการเรียนรู การคิดมีความสําคัญอยาง
ย่ิง เน่ืองจากการคิดเปนปจจัยภายในที่สําคัญที่มีอิทธิพลอยางมากตอการกระทําและการแสดงออก
ทั้งหลาย 
 สรุป การคิดเปนพฤติกรรมภายในที่เกิดขึ้นในมนุษยทุกคนซึ่งสิ่งที่มนุษยแตละคนคิดอยู
อาจจะแสดงออกมาในรูปคําพูด พฤติกรรมภายนอก หรือการบรรยายผานตัวหนังสือ การคิดเปน
กระบวนการทางสมองอันเปนธรรมชาติของมนุษยทุกคนที่เกิดทุกชวงขณะ โดยอาศัยขอมูลและสิ่งเรา
ตางๆ ที่อาจเปนสถานการณ ปญหา หรือความตองการที่จะสรางสรรคสิ่งใหม ทั้งน้ีการคิดถือเปนเรื่อง
เฉพาะบุคคล ทําใหการคิดของแตละบุคคลยอมมีความแตกตางกัน ข้ึนอยูกับชวงอายุ ระดับเชาว
ปญญา ประสบการณ การเรียนรู สภาพแวดลอมและการจดจําของแตละบุคคล 
  
 1.2 ความสําคัญของการคิด 
      ลักขณา สริวัฒน (2549) ไดกลาวถึงความสําคัญของการคิดไว สรุปได ดังน้ี 
  1. การคิดเปนธรรมชาติของมนุษยที่สําคัญที่สุด การคิดเปนลักษณะประจําตัวของ
มนุษยซึ่งเปนลักษณะเฉพาะที่ทําใหมนุษยแตกตางจากสัตว โดยตามปกติมนุษยมักมีปฏิกิริยา
ตอบสนองตอสิ่งตางๆที่เปนอุปสรรคหรือเปนปญหาในการกระทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน ดวยการ
คิดหาเหตุผลวาควรดําเนินการอยางไรในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมหรือสถานการณตางๆที่
เผชิญอยู ซึ่งในกระบวนการคิดของมนุษยน้ันจะมีการคิดกอนทํา มีการไตรตรอง การกระทําใดที่ทํา
แลวไมไดผลจะไมทําซ้ํา ถาการกระทําใดทําแลวไดผลดีก็จะยึดรูปแบบการกระทําน้ันไวตลอดไป  
ในขณะที่สัตวมักจะกระทําสิ่งตางๆ ตามสัญชาติญาณ มักปฏิบัติซ้ําๆ แมจะไมเกิดผลดี 
  2. การคิดจะตองใชภาษาเปนสื่อ กลาวคือ การคิดน้ันจะตองใชภาษาเปนสื่อเพ่ือ
สื่อสารแสดงออกใหผูอ่ืนรูถึงความตองการ ในขณะที่หากไมมีภาษา การคิดก็ไมสามารถเกิดขึ้นได 
เพราะภาษาเปนสื่อที่จะกอใหเกิดรูปของแนวความคิด ทั้งน้ีจากการที่ภาษาเปนผลผลิตของสังคม 
กลุม หรือหมูคณะที่มีความแตกตางหลากหลาย ดังน้ันเน้ือหาของความคิดของมนุษยจึงแตกตางกันไป
ตามสภาพแวดลอมทางสังคม 
  3. การคิดทําใหเกิดการกระทํา ผูที่มีความคิดจะทําอะไรมักมีการไตรตรอง มีการ
พิจารณาใหละเอียดรอบคอบถึงผลดีผลเสียกอนลงมือกระทํา และจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ดี ทําให
ประสบความสําเร็จในชีวิต ในขณะที่ผูที่มีความคิดไมดีก็มักจะแสดงออกทางพฤติกรรมที่ไมสุจริต การ
คิดจึงเปนกระบวนการทางจิตใจที่มีความสําคัญ ซึ่งมีขอจํากัดที่ไมสามารถมองเห็นไดโดยตรงตอง
อาศัยการสังเกตพฤติกรรม การแสดงออก และการกระทํา 
  4. การคิดกําหนดความเปนตัวเรา การคิดเปนตัวกําหนดสิ่งที่เรารู (Knowing) และ
ความรูที่ไดจากการคิดน้ันจะเปนตัวกําหนดความเปนตัวเรา (Being) เราคิดอยางไร เรารูอะไร เราจะ
เปนเชนน้ัน และความเปนตัวเราจะเปนตัวกําหนดวิถีชีวิตของเรา (Living) ซึ่งจะทําใหเราแสดงออก 
(Manifesting) ทั้งคําพูดและการกระทําโดยอาจถายทอดเปนการเขียน การพูด การกระทํา และการ
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แสดงออกถึงกิริยาอาการตางๆ ดังน้ัน จะเห็นไดวาสิ่งที่เราคิดมีความสําคัญมาก เราคิดเชนไร สิ่งที่เรา
แสดงออกมาจึงเปนเชนน้ัน ความคิดจึงเปนตัวกําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวของการ
แสดงออก 
  5. การคิดเปนพ้ืนฐานของสติปญญาและความรูความเขาใจ การไดใชเวลาคิด
ทบทวน การไดคิดไตรตรองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ กอนตัดสินใจ ทําใหเกิดทั้งสติปญญาและเกิดความรู
ความเขาใจในเรื่องน้ันๆ เมื่อเกิดสติปญญาและเกิดความรูความเขาใจแลวก็สามารถที่จะปรับปรุงสิ่ง
เดิมที่มีอยูใหดีขึ้น สามารถที่จะเช่ือมโยงบูรณาการความคิดตางๆ จนเกิดเปนความคิดใหมๆได 
  6. การคิดเปนพ้ืนฐานของการตัดสินใจ จากการศึกษาของนักจิตวิทยาพบวาในแตละ
วัน มนุษยเกิดความคิดขึ้นมากกวา 10,000 ความคิด ทําใหมนุษยมีความคิดจํานวนมากมายเขามา
กระทบตอสมอง จึงเปนเหตุใหจําเปนตองมีการตัดสินใจ โดยในแตละวันจะเห็นวามนุษยจะตอง
ตัดสินใจเร่ืองเล็กบางเร่ืองใหญบาง ตัดสินใจเรื่องสําคัญบาง เรื่องไมสําคัญบาง จนเมื่อเวลาผานไปจะ
เห็นไดวาบางเรื่องมนุษยสามารถตัดสินใจไดโดยเร็ว ทั้งน้ีเพราะการตัดสินใจในเรื่องน้ันๆ เกิดขึ้นเปน
ปกติหรือความเคยชินน่ันเอง อยางไรก็ตามในบางเร่ืองมนุษยก็ใชเวลาในการตัดสินใจนาน โดยจะใช
เวลาเพ่ือคิดทบทวน ใครครวญ ไตรตรองใหละเอียดรอบคอบกอนตัดสินใจ เน่ืองจากเรื่องน้ันๆ อาจ
เปนปญหาใหมๆที่ไมเคยพบประสบมากอน 
  7. การคิดนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญตางๆของโลก เพราะลักษณะ
ธรรมชาติของมนุษยที่มีความตองการมากมาย ทั้งปจจัยสี่ซึ่งเปนปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต รวมถึง
ความตองการที่มากกวาปจจัยสี่ เชน ความปลอดภัยในชีวิต ความสําเร็จ ความสะดวกสบายทั้งทาง
กายและทางใจ ทั้งน้ีกลาวไดวา ความตองการที่มีมากมายของมนุษยเปนตัวกระตุนใหมนุษยไมพอใจ
ในความเปนอยูตามธรรมชาติ จึงเร่ิมตนดวยการคิดใหเกิดความคิดที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
สภาวะตางๆในโลก จะเห็นไดวาโลกในปจจุบันน้ันแตกตางจากในอดีตโดยสิ้นเชิง ที่มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกสบายมากมาย  
  8. การคิดสรางความสามารถในการแขงขันในสังคมแหงความรู สังคมปจจุบันเปน
สังคมแหงความรูที่มีการแขงขันกันอยางรุนแรง การแขงขันมีการเพ่ิมขึ้นทั้งในระดับระหวางบุคคล 
ระหวางสังคม และระหวางประเทศ ทั้งน้ีอันเน่ืองมาจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เช่ือมโยงสวนตางๆของโลกเขาดวยกัน จนเกิดการขยายตัวของขอบเขตการแขงขัน ซึ่งการแขงขันใน
สังคมแหงความรูที่ไดเพ่ิมจํานวนและขยายขอบเขตออกไปน้ี หากมนุษยตองการที่จะอยูรอด เอาชนะ
คูแขง และประสบความสําเร็จได มนุษยจะตองอาศัยการคิดและความรูความเขาใจในเร่ืองน้ันๆ เปน
อยางมาก 
 
 1.3 ประเภทของการคิด 
  ลักขณา สริวัฒน (2549) ไดกลาววาการแบงประเภทของการคิดน้ันมีการแบง
ประเภทไวหลากหลายชนิด ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวาจะยึดเอาลักษณะใดเปนหลักในการแบง กลาวคือ 
  1. แบงตามขอบเขตของการคิด 
   1.1 การคิดในระบบปด หมายถึง การคิดอยูในขอบเขตจํากัด แนวการคิด
จะไมมีการเปลี่ยนแปลง มีการคิดอยางไรก็จะคิดเหมือนๆกัน เชน การคิดทางคณิตศาสตร 
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   1.2 การคิดในระบบเปด หมายถึง การคิดที่เปนไปตามความรู 
ความสามารถ หรือประสบการณของแตละคนในสิ่งแวดลอม 
  2. แบงตามความแตกตางของเพศ จําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ 
   2.1 การคิดแบบวิเคราะห (Analytical Thinking) เปนการคิดโดยอาศัยสิ่ง
เราที่เปนจริงเปนเกณฑ เปนการคิดของผูมีอารมณ เปนการคิดที่ถือวาเปนพ้ืนฐานแบบวิทยาศาสตร 
เปนลักษณะการคิดของเพศชายเปนสวนใหญ ลักษณะของการคิดวิเคราะห คือ มีเหตุผล (Rational) 
มีการคาดคะเน (Predictable) มีขอบเขต (Convergent) และเปนแนวสง (Vertical) 
   2.2 การคิดแบบโยงสัมพันธ (Relational Style) เปนการคิดที่สัมพันธกับ
อารมณซึ่งมักยึดตนเองเปนใหญ เกิดจากการมองหาความสัมพันธของสิ่งเราต้ังแตสองชนิดข้ึนไป เชน 
ความสัมพันธทางดานหนาที่ สถานที่ หรือการเวลา การคิดแบบน้ีมักจะเปนการคิดของเพศหญิง 
  3. แบงตามความสนใจของนักจิตวิทยา จําแนกเปน 3 ประเภท คือ 
   3.1 การคิดรวบยอด (concept) เปนการคิดที่ไดจากการรับรู โดยมีการ
เปรียบเทียบทั้งในลักษณะเหมือนและแตกตางกัน ดวยการอาศัยประสบการณเดิม 
   3.2 การคิดหาเหตุผล (Reasoning) เปนการคิดที่เริ่มจากการต้ังสมมติฐาน
แลวดําเนินการทดสอบสมมติฐานที่ต้ังขึ้น 
   3.3 การคิดสรางสรรค (Creative Thinking) เปนความคิดที่อาศัยการคิดที่
ตองการจะแกปญหาใหมๆ  สรางสิ่งใหมๆ และการออกแบบสิ่งใหม การคนพบกฎเกณฑแนวใหม ซึ่ง
สิ่งที่เกิดขึ้นมาใหมทั้งหลายลวนอาศัยกระบวนการคิดที่เปนความคิดสรางสรรคทั้งสิ้น 
  4. แบงตามลักษณะการคิด 
   4.1 การคิดโดยไมมีจุดมุงหมาย (Undirected Thinking) ซึ่งเรียกอีกอยาง
วาความคิดตอเน่ือง หรือความคิดเช่ือมโยง (Associative Thinking) เปนวิธีคิดจากสิ่งหน่ึงไปยังอีกสิ่ง
หน่ึงอยางตอเน่ืองและเช่ือมโยงถึงกัน จนเหมือนวาความคิดเช่ือมโยงน้ีจะไมมีจุดมุงหมายและควบคุม
ไมไดแตก็มีทิศทาง 

   4.2 การคิดอยางมีจุดมุงหมาย (The Goal-directed Thinking) หรือ
ความคิดตรง (Directed Thinking) เปนการคิดที่มักจะมีจดุมุงหมายในสิง่ที่คิดวาจะทําอยางไร สิ้นสุด
ที่ตรงไหนและจะทําใหเกิดความสําเร็จไดอยางไร นอกจากน้ียังเปนการสรุปหลังจากทีค่ิดเสร็จสิ้นแลว 

 5. แบงตามเน้ือหาหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยหลักสูตรยอยๆ ดังน้ี 
   5.1 การคิดสิบมิติ 
   5.2 การคิดเชิงวิพากษ หรือการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
   5.3 การคิดเชิงวิเคราะห (Analytical Thinking) 
   5.4 การคิดเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Thinking) 
   5.5 การคิดเชิงสังเคราะห (Synthesis-Type Thinking) 
   5.6 การคิดเชิงมโนทัศน (Conceptual Thinking) 
   5.7 การคิดเชิงบูรณาการ (Integrative Thinking) 
   5.8 การคิดเชิงอนาคต (Futuristic Thinking) 
   5.9 การคิดเชิงสรางสรรค (Creative Thinking) 
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   5.10 การคิดเชิงประยุกต (Applicative Thinking) 
   5.11 การคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinking) 
   5.12 การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) 
 
1.4 องคประกอบของการคิด 

    ลักขณา สรวัิฒน (2549) กลาววา การคิดประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ ความรู 
(Knowledge) เจตคติ (Attitude) และการปฏิบัติการของสมอง (Operation) ซึ่งสําหรบัการ
ปฏิบัติการของสมองยังแบงออกไดเปนอีก 2 ลักษณะ ไดแก 
  1. สติปญญา ความรูความเขาใจ (Cognitive) เปนปฏิบัติการที่ใชเพ่ือใหไดทราบ
ความหมายของสิ่งตางๆ อันเปนกิจกรรมทีต่องใชกลวิธีที่สลับซับซอน เชน การตัดสินใจ การแกปญหา 
การสรางมโนมติ และยังมีกลวิธีบางอยางที่ไมสลับซับซอน 
  2. การควบคุมความรู (Metacognitive) เปนการคิดที่เกี่ยวกับความคิด ซึ่งนับวา
เปนปฏิบัติการที่คนเราใชบังคับและควบคุมกลวิธีสรางความหมาย และสรางทักษะ น่ันก็คือการคิด
เกี่ยวกับความคิดในกิจกรรมตางๆ เชน การวางแผน การตรวจสอบ การประเมินความคิด 
 
2. การคิดวิเคราะห 
 

การคิดวิเคราะหไดรับการยอมรับวามีความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรระดับสูงของประเทศ 
ตาง ๆ ทั่วโลก เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน มีการต่ืนตัวนําการคิดวิเคราะหบรรจุเปนวิชา 
หรือเนนการสอนทักษะการคิดวิเคราะหใหมากขึ้นแทนการสอนใหเรียนรูแบบทองจํา ในระบบ
การศึกษาของประเทศอังกฤษ มีการกําหนดการคิดวิเคราะหไวเปนวิชาเรียนสําหรับนักเรียนวัย 17-18 
ป ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกสอบในหัวเรื่อง     “ความเปนจริงที่นาเช่ือถือไดของหลักฐาน” 
(Credibility of Evidence) หรือ “การประเมินและการสรางขอโตเถียง” (Assessing/Developing 
Argument) นักเรียนทั่วไปถือวาวิชาในสวนน้ีสนุกและเปนประโยชนเพราะสามารถรูเรื่องและปฏิบัติ
ไดหลังการเขาเรียนเพียงไมกี่ครั้ง 

สําหรับประเทศไทย ในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวาทักษะการคิดวิเคราะหของประชาชน
โดยรวมลดลงมาก ประชาชนถูกชักจูงและหลงเช่ือการบอกเลา หรือเช่ือปรากฏการณเหนือธรรมชาติ
ไดงาย แมสวนใหญจะนับถือพุทธศาสนา แตก็มิไดตระหนักถึงคําสอนที่สอนใหคิดเชิงการคิดวิเคราะห 
คือ ปุจฉาวิสัชนา และการสอนไมใหเช่ือในสิ่ง "เขาวามา" ใหสืบสวนไตตรองใหรอบคอบกอนจึงคอย
เช่ือ ดังน้ันการสอนการคิดวิเคราะหในสถานศึกษาจึงนับเปนความจําเปนเรงดวนของประเทศไทย 

 
2.1 ความหมายการคิดวิเคราะห 

ทิศนา แขมมณีและคณะ (2544, อางถึงใน พิมพร ไตรยานุภาพ, 2552) กลาววา การคิด
วิเคราะห หมายถึง การแยกขอมูลหรือภาพรวมของสิ่งใดสิ่งหน่ึงออกเปนสวนยอยๆ แลวจัดเปนขอมูล
เปนหมวดตามเกณฑที่กําหนด เพ่ือใหเขาใจและเห็นความสัมพันธของขอมูล 
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เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2546) ใหความหมายของการคิดวิเคราะหวาเปน
ความสามารถในการจําแนกแจกแจงและแยกแยะองคประกอบตาง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546) กลาวไววา ทักษะการคิดวิเคราะห หมายถึงความชํานาญใน
การคิดใครครวญอยาละเอียดรอบคอบ ในเร่ืองราวตาง ๆ อยางมีเหตุผล โดยหาสวนดี สวนบกพรอง 
หรือจุดเดน จุดดอยของเรื่องน้ัน ๆ แลวเสนอแนะสิ่งที่ดี สิ่งที่เหมาะสมน้ันอยางยุติธรรม 

สุวิทย มูลคํา (2547 อางถึงใน ลําดวน วงศภักด์ิ, 2556) อธิบายวา การวิเคราะห 
(Analysis) หมายถึง การจําแนกแยกแยะองคประกอบของสิ่งใดสิ่งหน่ึงออกเปนสวนๆ เพ่ือคนหาวามี
องคประกอบยอยๆ อะไรบาง ทํามาจากอะไร ประกอบข้ึนมาไดอยางไรและมีความเช่ือมโยงสัมพันธ
กันอยางไร การคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการจําแนกแยกแยะองคประกอบตางๆ ของสิ่ง
ใดสิ่งหน่ึงซึ่งอาจจะเปนวัตถุ สิ่งของ หรือเรื่องราวและการหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวาง
องคประกอบเหลาน้ันเพ่ือคนหาสภาพความเปนจริงหรือสิ่งสําคัญของสิ่งที่กําหนดให การคิดวิเคราะห
เปนการตีความขอมูล เมื่อเกิดขอสงสัยสมองจะพยายามคิดหาความสัมพันธเชิงเหตุผลมาอธิบาย
เหตุการณที่เกิดขึ้น หรือประเมินสิ่งตางๆที่ตองตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสม หรือเมื่อตองการเห็น
ภาพรวม 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548) ไดใหความหมายทักษะการคิด
วิเคราะห   คือ การระบุเร่ืองหรือปญหา การจําแนกแยกแยะ การเปรียบเทียบขอมูล และการ
ตรวจสอบขอมูลอยางชํานาญ 

กัญญา สิทธิศุภเศรษฐ (2548 อางถึงใน ลําดวน วงศภักด์ิ, 2556) สรุปวา การคิด
วิเคราะหเปนกลไกของสมองที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งเปนไปตามธรรมชาติของมนุษยที่ใชในการสราง
แนวความคิดรวบยอด การจําแนกความแตกตาง การจัดกลุม การกําหนดช่ือเร่ือง การหาขอเท็จจริง 
การแปลความหมาย การสรุป การอางอิงดวยการจําแนกรายละเอียด การเช่ือมโยงสัมพันธของขอมูล
และการประยุกตใชอยางมีเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการ (2549 อางถึงใน พิมพร ไตรยานุภาพ, 2552) ใหความหมายของ
การคิดวิเคราะหไววา หมายถึง การระบุเรื่องหรือปญหา จําแนกแยกแยะ เปรียบเทียบขอมูลเพ่ือจัด
กลุมอยางเปนระบบระบุเหตุผลหรือเช่ือมโยงความสัมพันธของขอมูลและตรวจสอบขอมูลเพ่ิมเติม
เพ่ือใหเพียงพอในการตัดสินใจแกปญหาหรือคิดสรางสรรค 

บลูม (1956 อางถึงใน โสภิตา เสนาะจิต, 2560) อธิบายวา การคิดวิเคราะหเปน
ความสามารถในการแยกแยะเพ่ือหาสวนยอยของเหตุการณเรื่องราวหรือเน้ือหาตางๆ วาประกอบดวย
อะไร มีความสําคัยอยางไร มีอะไรเปนสาเหตุ มีอะไรเปนผลและที่เปนอยางน้ันดวยหลักการอะไร 

กูด (1973 อางถึงใน โสภิตา เสนาะจิต, 2560) ระบุวา การคิดวิเคราะห หมายถึง การ
คิดอยางรอบคอบตามหลักของการประเมินและมีหลักฐานอางอิงเพ่ือหาขอสรุปที่นาจะเปนไปได 
ตลอดจนพิจารณาองคประกอบที่เกี่ยวของทั้งหมด และใชกระบวนการตรรกวิทยาไดอยางถูกตอง 
สมเหตุสมผล 

สรุป ทักษะการวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ โดยใช
เหตุผลที่มีหลักฐานสนับสนุน อันเกิดจากการพิจารณาไตรตรอง จําแนกแยกแยะ เปรียบเทียบ และ
ตรวจสอบขอมูลรายละเอียดตาง ๆ และประเมินคา จนสามารถระบุเรื่องหรือปญหาได 
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2.2 ความสําคัญของการคิดวิเคราะห 
     มีผูกลาวถึงความสําคัญของการคิดวิเคราะหไว ดังนี้ 
     สุคนธ สินธพานนท และคณะ (2552 อางถึงใน ลําดวน วงศภักด์ิ, 2556) ระบุวา การคิด

ที่ครูควรฝกใหนักเรียนไดรูจักคิดอยูเสมอ ไดแก การคิดวิเคราะห เพราะเปนพ้ืนฐานของการคิด
ระดับสูง อันจะนําไปสูการตัดสินใจทํากิจการใดๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม การคิดวิเคราะหเปน
พ้ืนฐานของการคิดทั้งมวล ทั้งน้ีเพราะการคิดวิเคราะหเปนรากฐานสําคัญของการเรียนรูและการ
ดํารงชีวิต บุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะหจะมีความสามารถในดานอ่ืนๆ เหนือกวาบุคคล
อ่ืนทั้งทางดานสติปญญาและการดําเนินชีวิต 

บัวลอย อุนนันกาศ (2550 อางถึงใน ลําดวน วงศภักด์ิ, 2556) กลาววา การคิดวิเคราะห
จะครอบคลุมเรื่องราวชีวิตประจําวันของมนุษย ดังน้ัน ในการประเมินและตัดสินใจเร่ืองใดก็ตาม
จําเปนตองคิดวิเคราะหกอน เพราะจะชวยใหเราตัดสินใจอยางถูกตองเหมาะสม ในการคิดวิเคราะห
เรื่องราวใดจะแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคของเรื่องที่จะวิเคราะห 

กัญญา สิทธิศุภเศรษฐ (2548 อางถึงใน ลําดวน วงศภักด์ิ, 2556) อธิบายวา การคิด
วิเคราะหเปนกระบวนการใชปญญาหรือใชความคิดนําพฤติกรรม ผูคิดวิเคราะหเปนจะสามารถใช
ปญญานําชีวิตไดในทุกๆสถานการณ เปนบุคคลที่ไมโลภไมเห็นแกตัว ไมยึดเอาตนเองเปนศูนยกลาง มี
เหตุผล มีความยุติธรรม และพรอมที่จะสรางสันติสุขในทุกโอกาส ซึ่งผูที่มีทักษะการคิดวิเคราะหจะมี
ความสามารถหลายประการ ตอไปน้ี 

   1. ปฏิบัติงานอยางมีหลักการและเหตุผลและไดงานที่มีประสิทธิภาพ 
   2. ประเมินงานโดยใชกฎเกณฑอยางสมเหตุสมผล 
   3. ประเมินตนเองอยางมีเหตุผลและตัดสินใจไดอยางดี 
   4. แกปญหาตางๆ อยางมีเหตุผล 
   5. กําหนดเปาหมาย รวบรวมขอมูลที่ชัดเจน คนหาความรู คนหาทฤษฎี

หรือหลักการ ต้ังขอสันนิษฐาน ตีความหมาย ตลอดจนหาขอสรุปไดดี 
   6. มีความสามารถในการใชภาษาจนสามารถเปนนายของภาษาได 
   7. เปนผูคิดอยางชัดเจน คิดถูกตอง คิดกวาง คิดลึกและคิดอยาง

สมเหตุสมผล 
   8. ชวยใหเกิดปญญา มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความเมตตาและมี

บุคลิกภาพในทางสรางประโยชนตอสังคม 
   9. ชวยพัฒนาความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเน่ือง ใน

สถานการณที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงสูยุคสารสนเทศ 
พิมพร ไตรยานุภาพ (2552) ระบุวา การคิดวิเคราะหเปนทักษะที่สําคัญทั้งในดานการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและสามารถพัฒนาใหสัมพันธใหสอดคลองกับการปรับตัวเขาสูยุคปจจุบัน
เทียบทันตอความเปลี่ยนแปลงเหตุการณและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครูผูสอนสามารถนําทักษะการคิด
มาพัฒนาการสอน โดยครูผูสอนตองเขาใจกระบวนการคิดและยุทธศาสตรในการสอนเพ่ือพัฒนา
ทักษะดังกลาว  
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     สรุปไดวา การคิดวิเคราะหเปนสิ่งสําคัญสําหรับการดํารงชีวิตในยุคปจจุบันซึ่งเปนยุคของ
ขอมูลขาวสารไรพรมแดนเปนอยางมาก การมีความสามารถในการคิดวิเคราะหเปรียบเสมือนมีเกราะ
ปองกันทางสติปญญาที่จะชวยใหใชชีวิตในสังคมไดอยางรูเทาทัน ทามกลางขอมูลขาวสารที่มีอยูอยาง
มากมายและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 

  
2.3 องคประกอบของการคิดวิเคราะห 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548) กลาววา องคประกอบของ
การคิดวิเคราะห ประกอบดวย 

1. การตีความ ความเขาใจ และใหเหตุผลแกสิ่งที่ตองการวิเคราะห เพ่ือแปล
ความของสิ่งน้ันขึ้นกับความรูประสบการณ และคานิยม 

2. การมีความรู ความเขาใจในเรื่องที่จะวิเคราะห 
3. การชางสังเกต สงสัย ชางถาม ขอบเขตของคําถามที่เกี่ยวของกับการคิดเชิง

วิเคราะหจะยึดหลัก 5W 1H คือ ใคร ( Who) อะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) ทําไม 
(Why) อยางไร (How) 

4. ความสัมพันธเชิงเหตุผล (คําถาม) คนหาคําตอบไดวา อะไรเปนสาเหตุให
เรื่องน้ันเช่ือมโยงกับสิ่งน้ีไดอยางไร เรื่องน้ีใครเกี่ยวของ เมื่อเกิดเรื่องน้ีสงผลกระทบอยางไร มี
องคประกอบใดบางที่นําไปสูสิ่งน้ัน มีวิธีการ ขั้นตอน การทําใหเกิดสิ่งน้ีอยางไร มีแนวทางแกไขปญหา
อยางไรบาง ถาทําเชนน้ีจะเกิดอะไรข้ึนในอนาคต ลําดับเหตุการณน้ีดูวาเกิดข้ึนไดอยางไร เขาทําสิ่งน้ี
ไดอยางไร สิ่งน้ีเกี่ยวของกับสิ่งที่เกิดขึ้นไดอยางไร 

 เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2546 อางถึงใน ลําดวน วงศภักด์ิ, 2556) อธิบายวา 
องคประกอบของการคิดวิเคราะห มีดังน้ี 

   1. ความสามารถในการตีความ เราจะไมสามารถตีความสิ่งตางๆ ไดหากไม
เริ่มตนดวยการทําความเขาใจขอมูลที่ปรากฏ เริ่มแรกจึงจําเปนตองพิจารณาขอมูลที่ไดรับวาเปนอะไร 
ดวยการตีความ การตีความ (Interpretation) หมายถึง การพยายามทําความเขาใจและใหเหตุผลแก
สิ่งที่เราตองการจะวิเคราะหเพ่ือแปลความหมายที่ไมปรากฏโดยตรงของสิ่งน้ัน  

   2. ความรูความเขาใจในเรื่องที่จะวิเคราะห เราจะคิดวิเคราะหไดดี 
จําเปนตองมีความรูความเขาใจพ้ืนฐานในเร่ืองน้ัน เพราะความรูจะชวยกําหนดขอบเขตของการ
วิเคราะห แจกแจงและจําแนกไดวาเรื่องน้ัน เกี่ยวของกับอะไร มีองคประกอบยอยๆ อะไรบาง มีกี่
หมวดหมูจัดลําดับความสําคัญอยางไรและรูวาอะไรเปนสาเหตุกอใหเกิดอะไร 

   3. ความชางสังเกต ชางสงสัยและชางถาม นักคิดเชิงวิเคราะหจะตองเปน
คนที่ชางสังเกต สามารถคนพบความผิดปกติทามกลางสิ่งที่ดูอยางผิวเผินแลวเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น 
ตองเปนคนที่ชางสงสัย เมื่อเห็นความผิดปกติแลวไมละเลยไปแตหยุดพิจารณา ขบคิดไตรตรองและ
ตองเปนคนชางถาม ชอบต้ังคําถามกับตัวเองและถามคนรอบๆขางเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพ่ือไปสูการคิด
ตอเร่ืองน้ัน การต้ังคําถามไปสูการสืบคนความจริงและเกิดความชัดเจนในประเด็นที่ตองการวิเคราะห
ขอบเขตคําถามเชิงวิเคราะหไดใชหลัก 5 W 1 H ไดแก ใคร (Who) ทําอะไร (What) ที่ไหน (Where) 
เมื่อไร (When) เพราะเหตุใด (Why) อยางไร (How) ซึ่งตรงประเด็นที่เราตองการสืบคน 
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   4. ความสามารถในการหาความสัมพันธเชิงเหตุผล นักคิดเชิงวิเคราะหจะ
สามารถใชเหตุผลจําแนกแยกแยะไดวาสิ่งใดเปนความจริง สิ่งใดเปนความเท็จ องคประกอบมี
รายละเอียดเช่ือมโยงสัมพันธกันอยางไร ซึ่งการคิดเชิงวิเคราะหชวยใหรูขอเท็จจริง รูเหตุผลเบ้ืองหลัง
ของสิ่งที่เกิดขึ้น ชวยในการตัดสินแกปญหา การประเมิน การตัดสินใจเรื่องตางๆไดอยางถูกตอง  

 มารซาโน (2001 อางถึงใน โสภิตา เสนาะจิต, 2560) กลาววา การคิดวิเคราะห 
ประกอบดวยทักษะ 5 ประการ ไดแก ทักษะการจําแนก เปนความสามารถในการแยกแยะสวนยอยๆ
ของเหตุการณหรือเร่ืองราวออกเปนสวนๆ ใหเขาใจงายโดยมีหลักการในการแบงแยก และสามารถ
บอกรายละเอียดได ทักษะการจัดหมวดหมู เปนความสามารถจัดประเภท ลําดับ กลุมของสิ่งที่มีความ
คลายคลึงกันเขาดวยกันโดยลักษณะหรือคุณสมบัติที่เปนประเภทเดียวกัน ทักษะการเช่ือมโยง เปน
ความสามารถในการเช่ือมโยงความสัมพันธของขอมูลตางๆ เขาดวยกันโดยบอกไดวาสัมพันธกัน
อยางไร ทักษะการสรุปความ เปนความสามารถในการจับประเด็นสําคัญและสามารถสรุปผลจากสิ่งที่
กําหนดได และสุดทายคือทักษะการประยุกต เปนความสามารถในการนําความรู หลักการ ทฤษฎี
ตางๆ มาใชในสถานการณ สามารถคาดเดา พยากรณ ขยายความสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได 

 วัตสัน และเกลเซอร (1964 อางถึงใน ศิริพร เสาวลักษณ, 2551 9) อธิบายวา การ
คิดวิเคราะหประกอบดวยทัศนคติ ความรู และทักษะในเรือ่งตางๆ ดังน้ี 

   1. ทัศนคติในการสืบเสาะ ซึ่งประกอบดวยความสามารถในการเห็นปญญา
และความตองการที่จะสืบเสาะ คนหาขอมูล หลักฐานมาพิสูจนเพ่ือหาขอเท็จจริง 

   2. ความรูในการเสาะแสวงหาขอมูลอางอิงและการใชขอมูลอางอิงอยางมี
เหตุผล 

   3. ทักษะในการใชความรูและทัศนคติ 
 
2.4 กระบวนการคิดวิเคราะห 

    กระบวนการคิดวิเคราะห ประกอบดวย 5 ขั้นตอน 
            ขั้นที่  1 กําหนดสิ่งที่ตองการวิเคราะห 
            เปนการกําหนดวัตถุสิ่งของ เรื่องราว หรือเหตุการณตางๆขึ้นมา เพ่ือเปนตน
เรื่องที่จะใชวิเคราะห เชน พืช สัตว หิน ดิน รูปภาพ บทความ เรื่องราว เหตุการณหรือสถานการณ 
จากขาว ของจริงหรือสื่อเทคโนโลยีตางๆ เปนตน 
             ขั้นที่  2  กําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค 
              เปนการกําหนดประเด็นขอสงสัยจากปญหาของสิ่งที่ตองการวิเคราะห ซึ่ง
อาจจะกําหนดเปนคําถาม หรอืเปนการกําหนดวัตถุประสงคของการวิเคราะห เพ่ือคนหาความจริง 
สาเหตุหรือความสําคัญ เชน บทความน้ีตองการสื่อหรือบอกอะไรที่สําคัญที่สุด 
             ขั้นที่   3  กําหนดหลกัการหรือกฎเกณฑ 
             เปนการกําหนดขอกําหนด สําหรับใชแยกสวนประกอบของสิ่งที่กําหนดให 
เชน หลักเกณฑในการจําแนกสิ่งของที่มีความหมายเหมือนกันหรือแตกตางกัน หลักเกณฑในการหา
ลักษณะความสัมพันธเชิงเหตุผล อาจเปนลักษณะความสัมพันธที่มีความคลายคลึงกนัหรือขัดแยงกัน 
เปนตน 
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             ขั้นที ่  4  พิจารณาแยกแยะ 
               เปนการพินิจ พิเคราะห ทําการแยกแยะ กระจายสิง่ที่กําหนดใหออกเปน
สวนยอยๆโดยอาจใชเทคนิค 5 W 1H ประกอบดวย What (อะไร) Where (ที่ไหน) When (เมื่อไร) 
Why(ทําไม) Who (ใคร) How (อยางไร) 

           ขั้นที่  5  สรุปคําตอบ 
             เปนการรวบรวมประเด็นที่สําคัญเพ่ือหาขอสรุปเปนคําตอบปญหาของสิ่งที่
กําหนดให 

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549 อางถึงใน ศิริพร เสาวลักษณ, 2551) 
ระบุวา ประเด็นสําคัญของการคิดวิเคราะหสามารถจําแนกได ดังน้ี 

   1. ระบุเรื่องปญหา 
   2. จําแนกแยกแยะขอมูล 
   3. เปรียบเทียบเพ่ือจัดระบบขอมูล 
   4. หาความสัมพันธของขอมูล ใหเหตุผลและตรวจสอบขอมูล 
   5. ตัดสินใจ แกปญหา คิดสรางสรรค 
 ศิริพร เสาวลักษณ (2551) ไดสรุปวา กระบวนการคิดวิเคราะหประกอบดวยขั้นตอน

ดังตอไปน้ี 
   1. การศึกษาขอมูล 
   2. กําหนดเกณฑในการจําแนกแยกแยะขอมลู 
   3. แยกแยะขอมูลตามเกณฑที่กําหนดเพ่ือใหเห็นองคประกอบของสิ่งที่

วิเคราะห 
   4. หาความสัมพันธระหวางองคประกอบ และความสัมพันธของขอมูลในแต

ละองคประกอบ 
   5. สรุปคําตอบดวยเหตุและผล 
 
2.5 การคิดวิเคราะหตามแนวคิดของบลูม (Bloom Taxonomy) 
 โสภิตา เสนาะจิต (2560) อธิบายวาบลูมและคณะไดพัฒนากรอบทฤษฎีที่ใชเปน

เครื่องมือการจัดประเภทพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการแสดงออกทางปญญาและการคิดอันเปนผลมา
จากประสบการณการศึกษา เรียกวา Bloom’s taxonomy ซึ่งกําหนดไว 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย 
(cognitive domain) ดานจิตพิสัย (affective domain) และดานทักษะทางกาย (psychomotor 
domain) โดยในการออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนรู และการวัดประเมินผลการเรียนรูก็ไดอาศัย
สิ่งเหลาน้ี อยางไรก็ตามพฤติกรรมดานพุทธิพิสัยถูกนําไปใชมากที่สุด ซึ่งพุทธิพิสัยเปนพฤติกรรมดาน
สมองเกี่ยวกับสติปญญา ความคิด ความสามารถในการคิดเรื่องราวตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี
พฤติกรรมทางพุทธิพิสัยมี 6 ระดับไดแก  

   1. ความรู (knowledge) ความสามารถในการจดจําแนกประสบการณ
ตางๆ และระลึกเรื่องราวน้ันๆ ออกมาไดถูกตองแมนยํา 
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   2. ความเขาใจ (comprehension) ความสามารถบงบอกใจความสําคัญ
ของเรื่องราวโดยการแปลความหลัก ตีความได สรุปใจความสําคัญได 

   3. การนําความรูไปประยุกต (application) ความสามารถในการนํา
หลักการ กฎเกณฑและวิธีดําเนินการตางๆ ของเรื่องที่ไดรูมา นําไปใชแกปญหาในสถานการณใหมได 

   4. การวิเคราะห (analysis) ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวที่
สมบูรณใหกระจายออกเปนสวนยอยๆไดอยางชัดเจน 

   5. การสังเคราะห (synthesis) ความสามารถในการผสมผสานสวนยอยเขา
เปนเรื่องราวเดียวกันโดยปรับปรุงของเกาใหดีขึ้นและมีคุณภาพสูงขึ้น 

   6. การประเมินคา (evaluation) ความสามารถในการวินิจฉัยหรือตัดสนิ
กระทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดลงไป การประเมินเกี่ยวของกับการใชเกณฑคือมาตรฐานในการวัดที่กําหนดไว 

   บลูมและคณะไดเสนอกรอบการคิดออกเปน 2 ระดับ คือ พัฒนาความคิด
ระดับตํ่า (lower order thinking skills) ซึง่ประกอบดวย  

   ระดับ 1 ความรู 
   ระดับ 2 ความเขาใจ 
   ระดับ 3 นําไปใช/การประยุกตใชความรูในสถานการณใหม 
   และการพัฒนาความคิดระดับสูง (higher order thinking skills) อัน

ประกอบดวย 
   ระดับ 4 การวิเคราะห 
   ระดับ 5 การสังเคราะห 
   ระดับ 6 การประเมินคา 
   อยางไรก็ตามการที่บุคคลจะมีทักษะในการแกปญหาและการตัดสินใจ 

จะตองสามารถวิเคราะหเขาใจในสถานการณใหมหรือขอความจริงใหมได ดังน้ันการจะใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูในระดับใดหรือหลายระดับน้ัน ขึ้นอยูกับเน้ือหาสาระที่เปนองคความรู อาจตองผสานขอมูล
ความรูในลักษณะรูปแบบตางๆ เชน การจัดจําพวก การแปล การตีความ การประยุกต การวิเคราะห 
สวนยอย และความสัมพันธเพ่ือการสรางความรู ความเขาใจ การนําไปใชสูการวิเคราะห การ
สังเคราะหและการประเมินผลตามจุดมุงหมายการศึกษาของบลูม โดยเฉพาะอยางย่ิงความสามารถใน
การคิดวิเคราะหจะสงผลใหนักเรียนสามารถนําไปประยุกตใชกับสถานการณใหมในเชิงสรางสรรค 
เพราะเปนการพัฒนาความสามารถในระดับการมีเหตุผลและเปนการเรียนรูที่คงทนของแตละบุคคล
แมจะจํารายละเอียดของความรูไมได นักเรียนจึงตองเรียนรูวิธีการวิเคราะหและภายใตสภาวะใดที่
ตองนําความสามารถดานการวิเคราะหมาใช ซึ่งบลูมไดกลาววาทักษะการคิดวิเคราะหมี 3 ลักษณะ 
คือ 

   1. การคิดวิเคราะหความสําคัญ (analysis of element) หมายถึง การ
แยกแยะสิ่งที่กําหนดไดวาอะไรสําคัญหรือจําเปนหรือมีบทบาทมากที่สุด สิ่งใดเปนเหตุ สิ่งใดเปนผล 
ซึ่งการคิดวิเคราะหความสําคัญน้ีจะประกอบไปดวย “การวิเคราะหชนิด” เปนการวินิจฉัยวาสิ่งน้ัน
หรือเหตุการณน้ันจัดเปนชนิดหรือลักษณะใด เพราะเหตุใดถึงเปนเชนน้ัน “วิเคราะหสิ่งสําคัญ” เปน
การวินิจฉัยวาสิ่งใดสําคัญหรือไมสําคัญ การคนหาสาระสําคัญ ขอความหลัก ขอสรุป จุดเดนหรือจุด
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ดอยของสิ่งตางๆ และ “วิเคราะหเลศนัย” เปนการมุงคนหาสิ่งแอบแฝงหรืออยูเบ้ืองหลังของสิ่งที่เห็น 
อาจไมไดบอกตรงๆ แตมีรองรอยของความเปนจริงซอนอยู 

   2. การคิดวิเคราะหความสัมพันธ (analysis of relationship) หมายถึง 
การคนหาความสัมพันธยอยๆ ของเรื่องราวหรือเหตุการณน้ัน มีความเกี่ยวพัน สอดคลองหรือขัดแยง
กันอยางไร ไดแก วิเคราะหชนิดของความสัมพันธ วิเคราะหขนาดของความสัมพันธ วิเคราะหข้ันตอน
ความสัมพันธ วิเคราะหจุดประสงคของความสัมพันธ วิเคราะหสาเหตุของความสัมพันธ และวิเคราะห
แบบความสัมพันธในรูปอุปมาอุปไมย 

   3. การคิดวิเคราะหเชิงหลักการ (analysis of organizational 
principles) หมายถึง การคนหาโครงสรางระบบ และสิ่งของเรื่องราวและการทํางานตางๆ วาสิ่ง
เหลาน้ันรวมกันจนดํารงสภาพเชนน้ันไดเน่ืองดวยอะไร โดยยึดอะไรเปนหลัก เปนแกนกลางมีหลักการ
อยางไร มีเทคนิคหรือยึดถือคติใด มีสิ่งใดเปนตัวเช่ือมโยง ยึดถือหลักการใด การวิเคราะหหลักการเปน
การวิเคราะหที่ถือวามีความสําคัญที่สุด การจะวิเคราะหไดดีจะตองมีความรูความสามารถในการ
วิเคราะหองคประกอบและวิเคราะหความสัมพันธไดดีเสียกอน เพราะผลจากความสามารถในการ
วิเคราะหองคประกอบและวิเคราะหความสัมพันธจะทําใหสามารถสรุปเปนหลักการได ประกอบดวย 
“วิเคราะหโครงสราง” เปนการคนหาโครงสรางของสิ่ง “วิเคราะหหลักการ” เปนการแยกแยะเพ่ือ
คนหาความจริงของสิ่งตางๆ แลวสรุปเปนหลักการเปนคําตอบได 

 ปรีดาวรรณ ออนนางใย (2555) ไดอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการคิดวิเคราะหของบลูม
ไววา บลูมไดกําหนดจุดมุงหมายทางการศึกษา (Bloom’s Taxonomy of Educational 
Objectives) เปน 3 ดาน ไดแก ดานการรูคิด ดานจิตพิสัยและดานทักษะพิสัยของบุคคลสงผลตอ
ความสามารถทางการคิดที่บลูมจําแนกไวเปน 6 ระดับ คําถามในแตละระดับมีความซับซอนแตกตาง
กัน ไดแก 

   1. ระดับความรูความจํา แยกเปนความรูในเน้ือหา เชน ความรูในศัพทที่ใช
และความรูในขอเท็จจริงเฉพาะ ความรูในวิธีดําเนินการ เชน ความรูเกี่ยวกับระเบียบแบบแผน ความรู
เกี่ยวกับแนวโนมและลําดับขั้น ความรูเกี่ยวกับการจัดจําแนกประเภทความรูเกี่ยวกับเกณฑตางๆ และ
ความรูเกี่ยวกับวิธีการ ความรูรวบยอดในเน้ือเรื่อง เชน ความรูเกี่ยวกับหลักวิชาและการขยายความ
และความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสราง 

   2. ระดับความเขาใจ แยกเปน การแปลความ การตีความและการขยาย
ความ 

   3. ระดับการนําไปใช หรือการประยุกต 
   4. ระดับการวิเคราะห แยกเปน การวิเคราะหความสําคัญ การวิเคราะห

ความสัมพันธและการวิเคราะหหลักการ 
   5. ระดับการสงัเคราะห แยกเปน การสังเคราะหการสื่อความหมาย การ

สังเคราะหแผนงานและการสังเคราะหความสัมพันธ 
   6. ระดับการประเมินคา แยกเปนการประเมินคาโดยอาศัยขอเท็จจริง

ภายในและการประเมินคาโดยอาศัยขอเท็จจริงภายนอก 
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   การที่บุคคลจะมีทักษะในการแกปญหาและการตัดสินใจ บุคคลน้ันจะตอง
สามารถวิเคราะหและเขาใจสถานการณใหมหรือขอความจริงใหมได ดังน้ันการจะใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูในระดับใดหรือหลายระดับน้ัน ขึ้นอยูกับเน้ือหาสาระที่เปนองคความรู เชน จุดมุงหมายการ
เรียนรูเปนเร่ืองเกี่ยวกับขอมูลเศรษฐกิจเสนอในรูปแบบกราฟ เพ่ือใหนักเรียนมีความเขาใจในขอมูล
ดังกลาว อาจตองผสานขอมูลความรูในลักษณะรูปแบบตางๆ เชน การจัดจําพวก การแปล การ
ตีความ การประยุกต การวิเคราะหสวนยอยและความสัมพันธเพ่ือสรางความรู ความเขาใจ การ
นําไปใช สูการวิเคราะห การสังเคราะหและการประเมินผลตามจุดมุงหมายการศึกษาของบลูม 
โดยเฉพาะอยางย่ิงความสามารถในการวิเคราะหจะสงผลใหนักเรียนสามารถนําไปประยุกตใชกับ
สถานการณใหมในเชิงสรางสรรคเพราะเปนการพัฒนาความสามารถในระดับการมีเหตุผลและเปนการ
เรียนรูที่คงทนของแตละบุคคล แมจะจํารายละเอียดของความรูไมได นักเรียนจึงตองเรียนวิธีการ
วิเคราะหและภายใตสภาวะใดที่ตองนําความสามารถดานการวิเคราะหมาใช ดังน้ันการประเมินเปน
ระยะจะนําไปสูการปรับปรุงทั้ง 3 กระบวนการ คือ กระบวนการสรางหลักสูตร การสอน และการ
เรียนรู เพ่ือพยายามหาวิธีการลดผลกระทบเชิงลบ เพ่ิมวิธีการบรรลุวัตถุประสงคการศึกษาอยางมี
คุณคา 

   ความสามารถทางการคิดของบุคคลของบลูมในระดับการคิดวิเคราะห เปน
ทักษะการคิดระดับพ้ืนฐานของนักเรียนสูความสามารถทางการคิดในระดับสูง เพราะนักเรียนจะเขาใจ
เหตุการณตางๆอยางชัดเจนผานกระบวนการวิเคราะหหนวยยอย การวิเคราะหความสัมพันธและการ
วิเคราะหหลักการ โดยนักเรียนสามารถวิเคราะหประเด็นตางๆจากสวนยอยสูสวนใหญ และเช่ือม
ความสัมพันธของประเด็นตางๆ เขาดวยกันจนสามารถสรุปอยางเปนหลักการโดยมีเหตุผลรองรับ 
ตามรายละเอียดดังน้ี 

   1. การคิดวิเคราะหความสําคัญหรือเน้ือหาของสิ่งตางๆ (Analysis of 
Element) เปนความสามารถในการแยกแยะไดวา สิ่งใดจําเปน สิ่งใดสําคัญ สิ่งใดมีบทบาทมากที่สุด 
ประกอบดวย  

    1.1 วิเคราะหชนิด เปนการใหนักเรียนวินิจฉัยวา สิ่งน้ัน เหตุการณ
น้ันๆ จัดเปนชนิดใด ลักษณะใด เพราะเหตุใด เชน ขอความน้ี (ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว) เปนขอความ
ชนิดใด ตนผักชีเปนพืชชนิดใด มานํ้าเปนพืชหรือสัตว 

    1.2 วิเคราะหสิง่สําคัญ เปนการวินิจฉัยวาสิ่งใดสําคัญ สิ่งใดไม
สําคัญ เปนการคนหาสาระสาํคัญ ขอความหลัก ขอสรุป จุดเดน จุดดอย ของสิ่งตางๆ เชน 

          - สาระสําคัญของเรื่องน้ีคืออะไร 
          - ควรต้ังเรื่องน้ีวาอะไร 
          - การปฏิบัติเชนน้ัน เพ่ืออะไร 
          - สิ่งใดสําคัญทีสุ่ด สิ่งใดมีบทบาทมากที่สุดจากสถานการณน้ี 
    1.3 วิเคราะหเลศนัย เปนการมุงคนหาสิ่งทีแ่อบแฝงซอนเรน หรือ

อยูเบ้ืองหลังจากสิ่งที่เห็น ซึ่งมิไดบอกตรงๆ แตมีรองรอยของความเปนจริงซอนเรนอยู เชน 
          - ภาพน้ีหมายถึงใคร 
          - ขอความน้ีหมายถึงใครหรือสถานการณใด 
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          - เรื่องน้ีควรยกยองหรือตําหนิใคร 
          - เรื่องน้ีใหขอคิดอะไร ผูเขียนมีความเช่ืออยางไร 
   2. การวิเคราะหความสัมพันธ (Analysis of Relationship) เปนการคนหา

ความสัมพันธของสิ่งตางๆวามีอะไรสัมพันธกัน สัมพันธกันอยางไร สัมพันธกันมากนอยเพียงใด 
สอดคลองหรือขัดแยงกัน ไดแก 

    2.1 วิเคราะหชนิดของความสัมพันธ  
          - มุงใหคดิวาเปนความสัมพันธแบบใด มีสิ่งใดสอดคลองกัน

หรือไมสอดคลองกัน มีสิ่งใดที่เกี่ยวของกับเรื่องน้ี และมีสิ่งใดไมเกี่ยวของกับเรื่องน้ี 
          - มีขอความใด มีสิ่งใดไมสมเหตุสมผล เพราะอะไร 
          - คํากลาวใดสรุปผิด การตัดสินใจการกระทําอะไรไมถูกตอง 
          - สองสิ่งน้ีเหมือนกันอยางไร หรือแตกตางกันอยางไร 
    2.2 วิเคราะหขนาดของความสัมพันธ 
          - สิ่งใดที่เกี่ยวของกันมากที่สุด สิ่งใดเกีย่วของนอยที่สุด 
          - สิ่งใดสัมพันธกับสถานการณ หรือเรื่องราวมากที่สุด 
          - การเรียงลําดับมากนอยของสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน 

เรียงลําดับความรุนแรง จํานวน 
    2.3 วิเคราะหขัน้ตอนความสัมพันธ 
          - เมื่อเกิดสิ่งน้ีแลว เกิดผลลัพธอะไรตามมาบางตามลําดับ 
          - การเรียงลําดับขั้นตอนของเหตุการณ วงจรของสิ่งตางๆ สิ่ง

ที่จะเกิดขึ้นตามมาตามลําดับ 
          - ผลสุดทายจะเปนอยางไร เชน วิเคราะหวงจรของฝน, ผีเสื้อ 
    2.4 วิเคราะหจดุประสงคและวิธีการ 
          - การกระทําแบบน้ีเพ่ืออะไร การทําบุญตักบาตร (สขุใจ) 
          - เมื่อทําอยางน้ีแลวจะเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางไร 
          - ทําอยางน้ีมีเปาหมายอยางไร มีจุดมุงหมายอะไร 
    2.5 วิเคราะหสาเหตุและผล 
          - สิ่งใดเปนสาเหตุของเรื่องน้ี 
          - หากไมทําอยางน้ี ผลจะเปนอยางไร 
          - หากทําอยางน้ี ผลจะเปนอยางไร 
          - ขอความใดเปนเหตุผลแกกัน หรือขดัแยงกัน 
    2.6 วิเคราะหแบบความสัมพันธในรูปอุปมาอุปไมย เชน 
          - บินเร็วเหมือนนก 
          - ระบบประชาธิปไตยเหมือนกับระบบทํางานของอวัยวะใน

รางกาย 
   3. การคิดวิเคราะหเชิงหลักการ (Analysis of Organization Principles) 

หมายถึง การคนหาโครงสรางชองระบบ เรื่องราว สิ่งของและการทํางานตางๆ วาสิ่งเหลาน้ันดํารงอยู
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ไดในสภาพเชนน้ัน เน่ืองจากอะไร มีอะไรเปนแกนหลัก มีหลักการอยางไร มีเทคนิคอะไรหรือยึดถือคติ
ใด มีสิ่งใดเปนตัวเช่ือมโยง การคิดวิเคราะหหลักการเปนการวิเคราะหที่ถือวามีความสําคัญที่สุด การ
จะวิเคราะหเชิงหลักการไดดี จะตองมีความรูความสามารถในการวิเคราะหองคประกอบและวิเคราะห
ความสัมพันธไดดีเสียกอน เพราะผลจากความสามารถในการวิเคราะหองคประกอบและวิเคราะห
ความสัมพันธจะทําใหสามารถสรุปเปนหลักการได ประกอบดวย 

    3.1 วิเคราะหโครงสราง เปนการคนหาโครงสรางของสิ่งตางๆ เชน 
          - การทําวิจัยมีกระบวนการทํางานอยางไร 
          - สิ่งน้ีบงบอกความคิดหรือเจตนาอยางไร 
          - คํากลาวน้ีมีลักษณะอยางไร (ชวนเชิญ โฆษณาชวนเช่ือ) 
          - โครงสรางของสังคมไทยเปนอยางไร 
          - สวนประกอบของสิ่งน้ีมีอะไรบาง 
          - กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
    3.2 วิเคราะหหลักการ เปนการแยกแยะเพ่ือคนหาความจริงของ

สิ่งตางๆ แลวสรุปเปนคําตอบหลักได 
          - หลักการของเรื่องน้ีมีวาอยางไร 
          - เหตุใดความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตจึงไมมีทีทา

วาจะหยุดลงได 
          - หลักการในการสอนของครูควรเปนอยางไร 
   ลักษณะของสิ่งตางๆ ที่จะนํามาใชในการวิเคราะห เชน วิเคราะหวัตถุ 

วิเคราะหสถานการณ วิเคราะหบุคคล วิเคราะหขอความ วิเคราะหขาว วิเคราะหสารเคมี ฯลฯ สรุปได
วาในการวิเคราะหจะวิเคราะหขอมูลเชิงกายภาพ เชิงรูปธรรมและวิเคราะหเชิงนามธรรม 

 อัญชัน ธรรมสิทธ์ิ (2541) ไดสรุปเกี่ยวกับการคิดวิเคราะหตามแนวคิดของบลูมไววา 
การคิดวิเคราะหเปนความสามารถในการจําแนกรายละเอียดเร่ืองราว เหตุการณ สิ่งตางๆ ที่มีอยู
รอบตัว ออกเปนสวนยอยๆ ตามหลักการหรือกฎเกณฑที่กําหนดขึ้น เพ่ือคนหาความจริงที่แอบแฝงอยู 
พฤติกรรมขั้นการวิเคราะหน้ีบลูมไดจําแนกความสามารถในดานน้ีออกเปน 3 แบบ คือ 

   1. การวิเคราะหความสําคัญ (Analysis of Elements) เปนความสามารถ
ในการวิเคราะหวาเรื่องน้ีมีความสําคัญตรงไหน รวมทั้งดานการหาคุณลักษณะที่เดนชัดของเรื่องราวใน
แงมุมตางๆ ตามกฎเกณฑที่กําหนดให คําถามประเภทน้ีตองการใหผูตอบคนหาคุณลักษณะที่เดนชัด
ของเรื่องราวในแงมุมตางๆ ตามกฎเกณฑที่กําหนดให การถามใหวิเคราะหความสําคัญมี 3 แบบที่ใช
กันมาก คือ 

    1.1 ถามใหวิเคราะหชนิด เปนความสามารถขั้นตนของการ
วิเคราะห เปนคําถามใหผูตอบจําแนกแจงบอกชนิด ลักษณะ ประเภท ของบรรดาขอความ เรื่องราว 
วัตถุสิ่งของ เหตุการณและการกระทําตางๆ ตามกฎเกณฑและหลักการที่กําหนดให โดยการถาม
จําแนกชนิดในแงที่แปลกใหมจากตํารา 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

26 
 

    1.2 ถามใหวิเคราะหความสําคัญ ไดแกคําถามใหผูตอบคนหาสิ่งที่
มีความหมายนัยสําคัญของเรือ่ง เชน ใหจับใจความสําคัญที่เปนเน้ือหาสาระและแกนสารของเรื่องราว 
แนวคําถามที่ใชอยูมี 2 แบบ คือ ถามความสําคัญของเรื่อง และถามวัตถปุระสงคและผลลัพธของเรื่อง 

    1.3 ถามใหวิเคราะหเลศนัย เลศนัย คือ สิ่งที่พรางเอาไวมิไดบอก
หรือแสดงออกมาใหทราบกันตรงๆ อยางแจงชัด แตยังมีเคาเง่ือน ทีทาหรือช้ันเชิง ที่สอใหเห็นความ
จริงของสิ่งน้ันอยู  

   2. การวิเคราะหความสัมพันธ (Analysis of Relationships) เปน
ความสามารถในการคนหาความเกี่ยวของระหวางคุณลักษณะใดๆของเรื่องราวและสิ่งตางๆ วามีความ
เก่ียวพันกันอยางไร มีอะไรเปนเหตุ อะไรเปนผล การถามใหวิเคราะหความสัมพันธจะตองถามใน
ลักษณะใหผูตอบคนหาความเกี่ยวของระหวางสิ่งที่มีความหมายนัยสําคัญ 2 สิ่ง หรือมากกวาเสมอ สิ่ง
ที่เหมาะสําหรับใชเปนตนเรื่องใหหาความสัมพันธมีอยู 5 ชนิด คือ ขอความทั่วไป ความคิดเห็น สูตร
กฎ ภาพ/กราฟ และวัตถุของจริง โดยจุดที่ควรนํามาถามความสัมพันธมี 4 อยาง คือ 

    2.1 ถามขนาดวาสองสิ่งน้ันเกี่ยวของมากหรือนอย 
    2.2 ถามขั้นตอนวาสิ่งใดเกิดกอนหลักและตอเน่ืองอยางไร 
    2.3 ถามวัตถุประสงความีความมุงหมายเพ่ือบรรลุอะไร 
    2.4 ถามถึงสาเหตุและผลที่เกดิตามมาของเรื่องราวตางๆ 
   3. วิเคราะหหลักการ (Analysis of Organizational Principles) เปน

ความสามารถในการแยกแยะหาโครงสราง และระบบของวัตถุสิ่งของเรื่องราวและการกระทําตางๆ วา
ยึดอะไรเปนหลักหรือแกนกลาง คําถามใหวิเคราะหหลักการมีรูปแบบทีส่ําคัญ 2 แบบ คือ 

    3.1 วิเคราะหโครงสราง ไดแก การถามถึงลกัษณะของวิธีรวมตัว
ของสวนประกอบยอยที่เช่ือมโยงยึดเหน่ียวเขาเปนเอกรูปเดียวกัน ถาเปนเรื่องราวที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมและเหตุการณตางๆ ก็ถามถึงโครงรางของการจัดระบบงาน การลําดับขั้นตอนกอนหลัง 
รูปแบบและวิธีผสานสวนยอยๆเขาดวยกัน การจัดระเบียบสวนตางๆ จนเรื่องน้ันทรงความเปนเอกรูป
อยูได 

    3.2 วิเคราะหหลักการ หลักการคือแมบทที่บรรดาเรื่องราว และ
การกระทําตางๆยึดถือ เปนพ้ืนฐานและเปนแนวทางปฏิบัติ แงมุมที่ควรถามเกี่ยวกับการวิเคราะห
หลักการ ไดแก ถามถึงหลักวิชาและเทคนิคที่ใชกับเรื่องเหลาน้ัน ถามถึงคติ ทัศนะ และลัทธิที่เรื่องน้ัน
ยึดถือ 

 
2.6 การวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห 
 ศิริพร เสาวลักษณ (2551) ไดกลาวถึงแนวทางการวัดความสามารถในการคิด

วิเคราะห ซึ่งสรุปไดวา การคิดเปนพฤติกรรมทางสมองที่มีลักษณะของความเปนนามธรรมทําใหไม
สามารถวัดดวยวิธีทางกายภาพ ในการวัดตองกําหนดขอบเขต โดยมีหลักการวัดความสามารถในการ
คิดดังน้ี 

   1. วัดโดยใชแบบสอบมาตรฐาน เปนการวัดตามแนวทางของนักวัดกลุมจิต
มิติที่มีความเช่ือวาสมองของมนุษยมีลักษณะเปนองคประกอบและมีระดับความสามารถที่แตกตางกัน
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ในแตละคน สามารถวัดไดโดยใชแบบสอบมาตรฐาน ใชวัดความสามารถทางสมองในดานตางๆ เชน 
เชาวนปญญา ผลสัมฤทธ์ิ บุคลิกภาพ ความถนัด ความสามารถในการคิด 

   2. วัดจากการปฏิบัติจริง เสนอโดยนักวัดการเรียนรู ในบริบทที่ เปน
ธรรมชาติ วัดจากการปฏิบัติในชีวิตจริงหรือคลายจริงที่มีคุณคาตอตัวผูปฏิบัติใชในการวัดทักษะการ
คิดที่ซับซอนในการปฏิบัติงาน ความรวมมือในการแกปญหาและการประเมินตนเอ เทคนิคการวัดใช
การสังเกตสภาพงานที่ปฏิบัติโดยวัดจากการเขียนเรียงความ การแกปญหาในสถานการณเหมือนจริง
และการรวบรวมงานในแฟมสะสมงานหรือพัฒนางาน 

   ทั้งน้ีการวัดความสามารถในการคิดมีแบบวัดมาตรฐานที่สรางโดยนัก
การศึกษาผูมีความเช่ียวชาญการคิดหลายฉบับใหเลือกใช แตบางกรณีแบบวัดมาตรฐานที่มีอยูไม
สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการวัด ผูที่ตองการวัดความสามารถทางการคิดสามารถสรางแบบวัด
ขึ้นใชเองได โดยมีหลักการคือ ผูสรางเคร่ืองมือควรศึกษาขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
การคิดที่ตองการวัดอยางลึกซึ้ง เพ่ือนํามาเปนกรอบในการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ เพ่ือใหมีความ
เขาใจที่ตรงกันวาผูสรางตองการวัดอะไร ทําใหไดตัวช้ีวัดหรือลักษณะพฤติกรรมเฉพาะที่เปนรูปธรรม 
สามารถบงช้ีถึงโครงสรางหรือองคประกอบการคิด จากน้ันจึงเขียนขอความตามตัวช้ีวัดหรือลักษณะ
พฤติกรรมเฉพาะของแตละองคประกอบความคิดน้ันๆ ซึ่งข้ันตอนการพัฒนาแบบวัดความสามารถใน
การคิดมีขั้นตอนสําคัญ คือ 

   1. กําหนดจุดมุงหมายของการวัด : ตองการวัดความสามารถทางการคิดใด 
   2. กําหนดกรอบการวัดและนิยามเชิงปฏิบัติการ : ควรศึกษาเอกสาร 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ เลือกทฤษฎีที่เหมาะสมกับบรบิทและจุดมุงหมาย  
   3. สรางผังขอสอบ : กําหนดเคาโครงของแบบวัด 
   4. เขียนขอสอบ : กําหนดรูปแบบของการเขียนขอสอบ ตัวคําถาม ตัว

คําตอบ วิธีการตรวจ 
   5. นําแบบวัดไปทดลองใช : ใชกับกลุมตัวอยางจริงหรือกลุมใกลเคียง แลว

นําผลการตอบมาวิเคราะหคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ 
   6. นําแบบวัดไปใชจริง  
 ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2539 อางถึงในปรีดาวรรณ ออนนางใย, 2555) 

ไดอธิบายเกี่ยวกับการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหไววา การวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห คือ การวัดความสามารถในการพิจารณาแยกแยะสวนยอยๆของเหตุการณ เรื่องราว หรือ
เน้ือเรื่องตางๆ วาประกอบดวยอะไร มีจุดมุงหมายหรือประสงคสิ่งใด และสวนยอยๆ ที่สําคัญน้ันแต
ละเหตุการณเกี่ยวพันกันอยางไรบาง และเกี่ยวพันกันโดยอาศัยหลักการใด จะเห็นไดวาความสามารถ
ดานการคิดวิเคราะหจะตองมีเหตุผลมาเกี่ยวของดวยเสมอ การวิเคราะหจึงตองอาศัยพฤติกรรมดาน
ความจํา ความเขาใจ และดานการนําไปใชมาประกอบการพิจารณา การวัดความสามารถดานการคิด
วิเคราะหแยงแยกยอยออกเปน 3 ประเภท คือ 

   1. วิเคราะหความสําคัญ เปนการวิเคราะหมูลเหตุ ตนกําเนิด ผลลัพธ และ
ความสําคัญของเรื่องราวทั้งปวง เปนการเปรียบเทียบวาเหตุผลใดถูกตองที่สุด ตัวอยางคําถาม เชน 
คณิตศาสตรสาขาใดตองใชเหตุผลมากที่สุด 
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   2. วิเคราะหความสัมพันธ เปนความสามารถในการคนหาความสําคัญยอยๆ 
ของเร่ืองราวหรือเหตุการณน้ัน ตางติดตอเกี่ยวพันกันอยางไร สอดคลองหรือขัดแยงกันอยางไร 
ตัวอยางคําถาม เชน เพราะเหตุใดรุงจึงโคงตามแนวโคงของโลก 

   3. วิเคราะหหลักการ เปนความสามารถที่จะจับเคาเง่ือนของเรื่องราวน้ันวา
ยึดถือหลักการใด มีเทคนิคการเขียนอยางไรจึงชวนใหคนอานมีมโนภาพหรือยึดหลักปรัชญาใด อาศัย
หลักการใดเปนสื่อสารสัมพันธใหเกิดความเขาใจ ตัวอยางคําถาม เชน การเกิดลมบกลมทะเลอาศัย
หลักการใด 

 บลูม (1956, อางถึงใน ปรีดาวรรณ ออนนางใย, 2555) กลาววา การวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะหน้ัน จะตองพิจารณาทั้ง 3 ดาน ซึ่งประกอบดวย  

   1. การวิเคราะหความสําคัญ เปดการถามใหคนหามูลเหตุ ผลลัพธและ
ความสําคัญของเรื่องราวน้ันๆ โดยใชทักษะวิเคราะหวาตอนใดเปนคําอนุมานหรือสมมติฐานวิเคราะห
วาตอนใดเปนคําสรุปหรือคําอางอิงสนับสนุน วิเคราะหวาขอสรุปน้ันมีอะไรสนับสนุน วิเคราะหหา
ขอผิดพลาด 

   2. การวิเคราะหหาความสัมพันธ เปนการถามใหคนควาวาความสําคัญ
ยอยๆของเรื่องราวน้ันเกี่ยวพันกันอยางไร พาดพิงอยางไร ยึดทฤษฎีอะไรเปนหลัก โดยพิจารณาวา
อะไรเปนสาเหตุของสิ่งน้ันๆ เรื่องน้ัน สิ่งใดเปนผลของการกระทําน้ัน บุคคลหรือบทความน้ันยึดหลัก
ทฤษฎีใด บทความน้ีมีขออนุมานใด คํากลาวขยายสนับสนุนหรือคัดคานอะไร ขอสรุปยึดเหตุผลขอ
ไหน ของคูใดมีความสัมพันธกันมากนอย ถาเกิดสิ่งน้ันสิ่งใดจะเกิดตามมา ยกเรื่องราวขอเท็จจริงมา
วิเคราะหวาสอดคลองหรือขัดแยงกัน 

   3. วิเคราะหหลักการ เปนการถามใหคนวาเรื่องราวน้ันๆ อาศัยหลักการ
และระเบียบในการจัดโครงสรางอยางไร 

 มารซาโน (2001 อางถึงใน ปรีดาวรรณ ออนนางใย, 2555) กลาววา การวัด
ความสามารถทางการคิดวิเคราะหประกอบดวยทักษะการคิดวิเคราะห 5 ดาน ไดแก ดานการจับคู 
(Matching) เพ่ือระบุความเหมือนและความแตกตางของขอมูล ดานการจัดหมวดหมู 
(Classification) เพ่ือจัดเรียงลําดับและจัดประเภทของขอมูล ดานการวิเคราะหขอผิดพลาด (Error -
Analysis)  เพ่ือบอกความเปนเหตุเปนผลและระบุขอบกพรองของขอมูล ดานการสรุปเปนหลักการ
ทั่วไป (Generalizing) เพ่ือสรุปขอมูลตางๆอยางมีเหตุผล และดานการสรุปเปนหลักเกณฑที่
เฉพาะเจาะจง (Specifying) เพ่ือคาดเดาเพ่ือสรุปผลจากขอมูล โดยอาศัยขอบเขตของความรู 3 
ประการ คือ ดานขอมูล (Information) ดานกระบวนการคิด (Mental Procedures) และดาน
กระบวนการปฏิบัติ (Psychomotor Procedures) 

 

2.7 การสรางขอคําถามวัดการคิดวิเคราะหตามแนวของบลูม 
 สุทธิวรรณ พีรศักด์ิโสภณ (ม.ป.ป.) ไดอธิบายถึงการสรางขอคําถามเพ่ือวัดการคิด

วิเคราะหตามแนวของบลูม ไววา การสรางขอคําถามวัดการคิดวิเคราะหตามแนวของบลูมตองมีสิ่ง
สําเร็จรูป เปนตนเรื่องในการถาม ดังน้ี 
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   1. ขอความที่เกี่ยวกับคติและคําสอน เชน โคลง กลอน คําประพันธตางๆ 
สุภาษิต คําพังเพย คติสอนใจ อาจตัดตอนมาบางสวนหรือดัดแปลง ลดบางประโยคก็ได 

   2. บทความที่เกี่ยวกับความคิดความเห็น เชน ทัศนคติ ลัทธิ ทรรศนะ บท
วิพากษวิจารณ คําติชม คําปรารภ บทสนทนา ขอเสนอแนะ และความคิดเห็นที่โตแยงกัน และ
พยายามจับใจความยอยๆของแตละตอน แลวหยิบเอา 2 หรือหลายใจความที่เหมาะๆมาต้ังคําถาม 

   3. ขอความที่เกี่ยวกับสูตรกฎ และหลักวิชา ไดแก ขอความที่อธิบาย
ความหมายและกําเนิดที่มาสูตรกฎ ทฤษฎีและสมมติฐาน ขอปญหา ขอสรุปผลลัพธ ขอเท็จจริงและ
เง่ือนไข ขออนุมานอางอิง เหตุผลตามตรรกวิจารณและปรากฏการณตางๆ 

   4. ภาพ กราฟ แผนที่ แผนผัง ตาราง ตัวเลข ลักษณะน้ีตองระวังอยาใหเปน
คําถามประเภทแปลความหรือตีความ น่ันคือ อยาถามในเชิงใหแปลหรืออธิบายความหมายของ
สวนยอยใดหน่ึงหรือเพียงสิ่งเดียวจุดเดียว แตควรถามเพ่ือใหสมองทํางานเปนสองจังหวะ ดังน้ี 

         - แยกกระจายเรื่องน้ันออกเปนสวนยอยๆ เพ่ือคนหาวาแตละช้ิน
เหลาน้ันมีความสําคัญอะไรซอนอยูในตัว และมากนอยเพียงใด 

         - นําเอาความสําคัญของทั้งสองช้ินที่ถามมาเทียบกันดวยประการตางๆ 
เพ่ือคนหาวามีอะไรบางที่เกี่ยวของและในดานใด 

   5. ใชวัตถุสิ่งของจริง หุนจําลองของตัวอยางสิ่งของ เหมาะกับวิชาปฏิบัติ 
 เมื่อกําหนดสิ่งที่เปนตนเรื่องดังกลาวมาขางตน นํามาสรางขอคําถามวัดการวิเคราะห

แตละแบบดังน้ี 
 1. วิเคราะหความสําคัญ หมายถึง ความสามารถในการคนหาคุณลักษณะที่เดนชัด

ของเรื่องราวในแงมุมตางๆ ตามกฎเกณฑที่กําหนดให จําแนกเปน 
  1.1 วิเคราะหชนิด หมายถึง ความสามารถในการจําแนก บอกชนิด ลักษณะ 

ประเภทของบรรดาขอความ เรื่องราว วัตถุสิ่งของ เหตุการณ และการกระทําตางๆ ตามกฎเกณฑและ
หลักการใหมที่เรากําหนดให โดยมีลักษณะการถาม เชน 

   1.1.1 ถามเรื่องราวทั้งหมด อาจต้ังคําถามดังน้ี 
    - จาก (สถานการณ) เปนคํากลาวประเภทใด : ออนวอน/ตัดพอ/

ลอเลียน/เยินยอ/ปลุกใจ 
    - คําพูดน้ีมีลักษณะใด : ขู/โกรธ/ตกใจ/ดีใจ/สงสัย/ประหลาดใจ/

ประชด/เศราโศก/วาเหว/ลังเล/อาลัย/นอยใจ 
    - ขอความน้ันเปนชนิดใด : ตัวอยาง/ขอเท็จจริง/ความเห็น/คํา

อางอิง/เปนขอมูล/ขอพิสูจน/ขอยุติ/ขอเสนอแนะ 
    - ผลการทดลองน้ีมีลักษณะเชนไร : เช่ือถือได/นาสงสัย/ยังสรุป

ไมได/กํากวม/ยังไมรัดกุม 
    - ที่กลาววา “......” เปนขอความชนิดใด : ความจริง/ความเห็น/

สมมติฐาน/ทฤษฎี/นิยาม 
    - การคํานวณน้ีผิดพลาดตรงไหน : วิธีผิด/ผลลัพธผิด/อางสูตรผิด 
   1.1.2 ถามจากบางสวน บางตอน เฉพาะวรรค อาจต้ังคําถาม ดังน้ี 
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    - วรรคทีส่ามเปนคํากลาวชนิดใด : วัตถุประสงค/วิธีปฏิบัติ/ผล
ปฏิบัติ/ผลสรุป 

    - ขอความน้ี (วรรค........ตอน........) มีลักษณะใด  
   1.1.3 ใชการถามกลับ 
    - ขอความตอนใดที่เปนขอเท็จจริง : วรรคที่1/วรรคที ่2 
    - การทดลองครั้งใดที่เช่ือถือได (นาสงสัย ยังไมรัดกุม : ครัง้ที่1/

ครั้งที่2 
       1.2 การวิเคราะหสิ่งสําคัญ หมายถึง ความสามารถในการคนหาสิ่งที่มี

ความหมายนัยสําคัญของเร่ืองราว ในแงมุมตางๆ เชน ใหจับความสําคัญที่เปนเน้ือหาสาระและแกน
สารของเร่ืองราว วิเคราะหหาผลลัพธผลสรุป ความเดนที่มีคุณคา และความดอยที่ไรสาระ หรือสิ่งที่มี
อิทธิพลทั้งโดยตรงและโดยออมตอเรื่องราวน้ันในทางใดทางหน่ึง ซึ่งมีลักษณะการถาม ดังน้ี 

  1.2.1 ถามใหวิเคราะหจากเรื่องราวทั้งหมด เชน 
    - ขอความน้ี (โคลง กลอน ภาพน้ี) กลาววาสิ่งใดสําคัญที่สุด  
    - เรื่องน้ีใหคติ (ความคิด คําสอน) วาอยางไร 
    - ควรต้ังช่ือเรื่องน้ีวาอะไรจึงเหมาะ 
    - สิ่งสําคัญมากของการทดลองน้ี (การปฏิบัติ การประพันธ) น้ีคือ

อะไร 
    - สิ่งใดมีความจําเปน(สําคัญ)ตอเรื่องน้ี(ตอการทดลองน้ี) มากที่สุด 
   1.2.2 ถามใหวิเคราะหเฉพาะตอน เฉพาะวรรค เชน 
    - ยอหนาที่สามกลาวถึงอะไร 
    - สิ่งใด (หรืออะไร สวนไหนของเรื่องน้ัน)ที่ขาดเสียมิได 
    - ตัวการสําคัญที่มีอิทธิพลตอเรื่องน้ี (ที่ทําใหเกิดดี ราย) คืออะไร  
    - สิ่งใดของกราฟน้ี (แผนภูมิน้ี) ที่มคีวามสําคญันอยที่สุด (ไม

จําเปน) 
    - จุดมุงหมายทีส่ําคัญของเรื่องน้ี (คําพูด โคลง) คืออะไร 
    - ที่กลาวเชนน้ีเพ่ืออะไร 
    - เปาหมายสําคัญ (ปลายทาง ขอกําหนด จุดประสงค) ของงานช้ิน

น้ีคืออะไร 
    - เหตุใดจึงกลาว (ประพฤติ แสดง ใชคําพูด) เชนน้ัน 
    - เขามีความปรารถนา (ตองการ ทะเยอทะยาน ใฝฝน) ในสิ่งใด

เปนสําคัญ 
   1.2.3 ถามใหวิเคราะหแบบกลับ 
    - ตอนใด (ยอหนา วรรค บาทใด) ที่กลาวถึงความกลาหาญของคน

ไทย 
    - วรรคใด (สวนใด การทดลองใด) มีความสําคัญที่สุด 
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    - ยกคําสนทนาระหวางบุคคลมา แลวถามวาคําพูดของใครมี
เหตุผล (นาเช่ือถือ ชวนสงสัย) มากกวาผูอ่ืน 

    - โคลงบาทใด มีใจความเปนที่ช่ืนชมแกทุกฝาย 
      1.3 การวิเคราะหเลศนัย หมายถึงความสามารถในการแยกแยะ คนหาเจตนา 

ความคิดที่ซอนแฝงอยูในขอความ เร่ืองราว วัตถุ สิ่งของ เหตุการณและการกระทํา หรือเหตุการณใด
เหตุการณหน่ึง โดยมีลักษณะคําถาม ดังน้ี 

   1.3.1 ถามใหวิเคราะหจากเรื่องราวทั้งหมด เชน 
    - ขอความน้ี (โคลง กลอน คําพูด) กลาวพาดพิงถึงใคร 
    - เรื่องน้ีตองการกระทบกระเทียบ (วิจารณ ตําหนิ ยกยอง) ใคร 

(หรืออะไร) 
    - ที่กลาว (ทํา แสดง)เชนน้ันแสดงวาเขาเช่ือในลัทธิ (คติ ทฤษฎี)ใด 
    - เรื่องน้ีแฝงคติ (สมมติฐาน ทัศนะ คุณคา หนาที่) ใดไว 
    - เจตนาที่ซอนพรางไวในเรื่องน้ี (คําพูด การกระทํา) น้ีคืออะไร 
    - คําพูดน้ีมีความหมายเปนนัย (เปนเชิง มีเคา) ทํานองใด 
   1.3.2 ถามใหวิเคราะหเฉพาะตอน เฉพาะวรรค 
    - คําพูดตอนใดที่สอวาผูพูดกลาวเท็จ (หลบเลี่ยง ไมเห็นดวย) 
 2. การวิเคราะหความสัมพันธ หมายถึง ความสามารถในการคนหาความเกี่ยวของ

หรือสัมพันธกันระหวางคุณลักษณะสําคัญใดๆ ของบรรดาเรื่องราว และสิ่งตางๆ ในแงมุมใด การถาม
ความสัมพันธจะตองเกี่ยวของกับของสองสิ่งหรือสองเรื่องใดๆ เปนอยางนอย โดยที่สิ่งเหลาน้ันอาจอยู
ในเรื่องเดียวกันหรือมาจากหลายเรื่องก็ได สิ่งที่จะนํามาหาความสัมพันธจะตองเปนสิ่งที่มีความหมาย
นัยสําคัญ หรือมีอิทธิพลเดนชัดของเร่ืองเหลาน้ันเสมอ และสิ่งเหลาน้ันจะตองมีคุณลักษณะบางอยาง
พาดพิงเกี่ยวเน่ืองกันจนมีเหตุผลเพียงพอที่นาจะนํามาหาความสัมพันธกันไดดวย ซึ่งหลักในการถาม
วิเคราะหความสัมพันธ สามารถสรางขอคําถามโดยพิจารณาจากลักษณะความสัมพันธกัน ดังน้ี 

  2.1 สัมพันธตามกัน ไดแกของสองสิ่งหรือหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกัน ขึ้นลงตามกัน เชน กินมาก อวนมาก ลักษณะคําถามไดแก 

    - คํากลาวใดสอดคลองกับเรื่องน้ี 
    - สิ่งใดเกี่ยวของกับสิ่งน้ันโดยตรง 
    - จะมากนอยขึน้อยูกับอะไร 
    - เรื่องน้ีสนับสนุนอะไร 
    - สิ่งใดจะเกิดตามมา 
    - หมายถึงอะไรอีกอยางหน่ึง 
  2.2 สัมพันธกลับกัน ไดแก สิง่ที่เปลี่ยนแปลงจํานวนและขนาดตรงกันขาม 

ลักษณะคําถาม ไดแก 
    - สิ่งใดขัดแยงกับกฎน้ี 
    - ความเห็นใดตรงขามกับผลขางตน 
    - คํากลาวใดสรุปผิด 
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    - ขอเท็จจริงใดไมสมเหตุผล 
  2.3 ไมมีความสัมพันธกัน คือสิ่งที่ไมมีคุณลกัษณะใดเกี่ยวของกันและกันเลย 

เชน ความสวยกับความฉลาด 
    - สิ่งใดไมเกี่ยวของกัน 
    - สิ่งใดไมสอดคลองกับเรื่องน้ัน 
  2.4 ความสัมพันธระหวางสวนยอยกับสวนยอย ใหหาความเกี่ยวของระหวาง

สวนยอยๆ ดวยกันเอง ในแงมุมตางๆ 
    - โคลงบาทที ่2 เกี่ยวของเชนไรกับบาทแรก 
    - ขอความวรรคน้ีมีลักษณะเปนเชนไรกับวรรคน้ัน 
    - ตอนน้ีเกี่ยวของเชนไรกับตอนที่ 2 และ 3 
   ในการถามความสัมพันธระหวางสวนยอยกับสวนยอยน้ี อาจถามระหวาง

หน่ึงยอยกับหน่ึงยอย หรือระหวางหน่ึงกับสองหรือสามยอยก็ได และจะถามในแงสัมพันธตามกัน 
กลับกัน ไมสัมพันธ หรือจะผสมทั้งตามและกลับก็ได เชน ถามวาวรรคใดสนับสนุนหรือขัดแยงกับ
วรรคน้ัน สองตอนใดที่สนับสนุนตอนน้ัน หรือสองตอนใดที่ตอนแรกสนับสนุน สวนตอนหลังขัดแยงกับ
เรื่องน้ัน 

  2.5 ความสัมพันธระหวางสวนยอยกับเรื่องทั้งหมด ไดแก การถามความสัมพันธ
ระหวางตอนใดตอนหน่ึงของเรื่องน้ัน กับเน้ือความทั้งหมด เชน 

    - โคลงบาทที่ 3 เกี่ยวของกับโคลงทั้งบทเชนไร 
   อาจถามให วินิจฉัยในลักษณะสัมพันธตาม กลับ หรือไมสัมพันธกับ

เน้ือความของเรื่องน้ันก็ได คําถามชนิดน้ีเขียนไดงายและใชกันมาก แตตองระวังแงมุมของการถาม ให
มีลักษณะไปในทางหาความเกี่ยวของสัมพันธไมใชบอกชนิดหรืออธิบายความหมาย 

  2.6 ความสัมพันธระหวางหลายๆสวนยอยกับเรื่องทั้งหมด เปนการถามที่
ตองการใหคนหาวามีสวนยอยใดบางและกี่สิ่งที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับเรื่องน้ัน เชน 

    - ใหอานบทความแลวถามตามใจความน้ันวา “การงอกของเมล็ด
พืชชนิดน้ีขึ้นอยูกับอะไร” 

    - หรือถามวา “ฝนเกิดจากอิทธิพลของสามสิ่งใดประกอบกัน”  
   ลักษณะคําถามแบบน้ีใหหาความสัมพันธระหวางเรื่องใดเรื่องหน่ึงกับ

หลายๆตัวการยอยๆ ที่ชวยกันสงอิทธิพลใหเรื่องน้ันสําเร็จ หรือเขามามีสวนรวมในการเสริมสรางให
เรื่องน้ันสมบูรณขึ้น ถาลําพังแตเพียงตัวการใดตัวเดียวจะไมสามารถทําใหเรื่องน้ันสําเร็จขึ้นไดเลย 

  2.7 ความสัมพันธระหวางเร่ืองกับเร่ือง ไดแก คําถามที่ใหคนหาความเกี่ยวของ
ระหวางเรื่องราวทั้งหมดสองเรื่องหรือมากกวา โดยถามใหพิจารณาในแงของความสอดคลอง ขัดแยง 
หรือไมเกี่ยวของกัน ลักษณะการถามแบบน้ีถามไดนอยขอ เพราะตองถามรวบยอดหมดทั้งเรื่องน้ัน 
โดยเน้ือหาที่เหมาะกับการถามแบบน้ีไดแก นิทานอีสปหรือเรื่องสั้นๆ เชน ใจความของเรื่องสุนัขกับ
เงา คลาย(หรือตรงขาม) กับนิทานเรื่องใด 

  2.8 ถามแบบกลับ ไดแก คําถามที่ใหบอกตําแหนงของความสัมพันธทั้งหมดที่
กลาวไปขางตนวาอยูตรงสวนไหนของเรื่องน้ัน เชน 
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    - ตอนใดที่กลาวถึงสาเหตุของเรื่องน้ัน 
    - ความสองตอนใดที่ขัดแยงกัน 
    - ความตอนใดสนับสนุนผลสรุปน้ี 
 3. วิเคราะหหลักการ การวิเคราะหหลักการ คือ การคนหาโครงสรางและระบบของ

วัตถุสิ่งของ เร่ืองราว และการกระทําตางๆ วาการที่สิ่งเหลาน้ันคุมกันเองเปนเอกรูปหรือสามารถ
รวมกันจนดํารงสภาพเชนน้ันอยูไดก็เน่ืองดวยอะไร โดยยึดอะไรเปนหลักแกนกลาง หรือมีสิ่งใดมาเปน
ตัวเช่ือมโยง ตัวคําตอบที่เราคนไดน้ีคือ หลักการของเรื่องน้ันๆ ซึ่งสามารถสรางลักษณะคําถามไดดังน้ี 

  3.1 วิเคราะหโครงสราง ไดแก  การถามถึงลักษณะของวิธีรวมตัวของ
สวนประกอบยอยๆ ที่เช่ือมโยงยึดเหน่ียวเขาเปนเอกรูปเดียวกัน ไมใชการถามถึงรูปพรรณสัณฐาน 
หรือสีสันภายนอกของวัตถุน้ัน ในการถามใหวิเคราะหโครงสรางน้ี อาจใหวิเคราะหบางตอน ตลอดทั้ง
เรื่อง หรือจะถามแบบกลับ 

  3.2 วิเคราะหหลักการ หลักการคือความจริงแมบท ที่บรรดาเรื่องราวและการ
กระทําตางๆ ยึดถือเปนพ้ืนฐานและเปนแนวทางในการปฏิบัติ เชน หลักการของเคร่ืองยนต ตัว
หลักการมิใชหมายถึงสูตรกฎหรือวิธีปฏิบัติของเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ แตเปนความจริงทั่วไปที่
สามารถใชไดกับสิ่งตางๆหลายเร่ืองในสกุลน้ัน และเปนความจริงพ้ืนฐานที่บรรดาสูตรกฎของแตละ
เรื่องยอยๆเหลาน้ันยึดถือ หรือที่เปนตนกําเนิดของสูตรกฎเหลาน้ัน แงมุมที่ควรถามเกี่ยวกับการ
วิเคราะหหลักการ ไดแก ถามถึงหลักวิชา และเทคนิคที่ใชกับเรื่องเหลาน้ัน ถามถึงคติ ทัศนะ และลัทธิ
ที่เรื่องน้ันยึดถือ วิธีและหลักการที่ใชในการดําเนินงาน ถามใหวิจารณผลสรุป วัตถุประสงค เหตุผล 
และความคิดเห็นที่มีตอสิ่งเหลาน้ัน เชน ยกขอความและการกระทําใดๆมาใหพิจารณาแลวถามวา 
ขอความน้ันมีอะไรเปนหลักการสําคัญ ยึดหลักหรือวิธีการใดในการประพันธ ใชกลวิธีลีลาในการ
ปฏิบัติเชนไร มีเจตนาและทัศนะตอเรื่องน้ันอยางไร มีความโนมเอียงหรือเช่ือถือสนับสนุนในคติลัทธิใด 
ยึดเหตุผลหรือหลักการใด จึงไดดําเนินการไปเชนน้ัน 

      

2.8 ประโยชนของการคิดวิเคราะห 
  ลักขณา สริวัฒน (2549 อางถึงใน โสภิตา เสนาะจิต, 2560) ไดใหรายละเอียด
เกี่ยวกับประโยชนของการคิดวิเคราะหไววา การคิดวิเคราะหมีประโยชนตอบุคคลในการนําไปใชเพ่ือ
ดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนใหเกิดความสุข ชวยสงเสริมความฉลาดทางสติปญญา เปนความสามารถในการ
คิดนํามาใชแกปญหา ชวยใหคํานึงถึงความสมเหตุสมผลในการสรุปเรื่องราวตางๆ ชวยลดการอาง
ประสบการณสวนตัวจากขอสรุปทั่วๆไป  ชวยตรวจสอบคาดคะเนบนฐานความรูเดิม สามารถสรุป
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคาดการณความนาจะเปนในอนาคตดวยความสมเหตุสมผล ชวย
วินิจฉัยขอเท็จจริงของประสบการณสวนบุคคล การคิดวิเคราะหจะชวยใหเราหาเหตุผลใหกับสิ่งที่
เกิดขึ้นได เปนพ้ืนฐานการคิดในมิติอ่ืนๆ เชน การคิดเชิงวิพากษ การคิดเชิงสรางสรรค การคิด
วิเคราะหชวยใหเขาใจอยางชัดเจน ชวยใหประเมินและสรุปสิ่งตางๆบนขอเท็จจริงที่ปรากฏ ทําให
ไดรับขอมูลที่เปนจริงเปนประโยชนตอการตัดสินใจ 
  มนตรี วงษสะพาน (2556 อางถึงใน โสภิตา เสนาะจิต, 2560) กลาววา 
กระบวนการคิดวิเคราะหเปนทักษะพ้ืนฐานที่สงผลใหผูเรียนพัฒนาทักษะการคิดดานอ่ืนๆที่สูงขึ้น การ
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คิดวิเคราะหจะชวยใหรูขอเท็จจริง รูเหตุผลเบ้ืองตนของสิ่งที่เกิดขึ้น เขาใจความเปนมาเปนไปของ
เหตุการณ รูวาเร่ืองน้ันมีองคประกอบอะไรบาง รูรายละเอียดของสิ่งตางๆ ทําใหไดขอเท็จจริงที่เปน
พ้ืนฐานความรู เพ่ือนําไปใชในการตัดสินใจแกไขปญหาไดอยางถูกตอง 
  ปรีดาวรรณ ออนนางใย (2555) ไดสรุปกี่ยวกับประโยชนของการคิดวิเคราะหไววา 
การคิดวิเคราะหชวยสงเสริมความฉลาดทางสติปญญา สามารถแกปญหา ประเมิน ตัดสินใจและสรุป
ขอมูลตางๆ ที่รับรูดวยความสมเหตุสมผล อันเปนพ้ืนฐานการคิดในมิติอ่ืนๆ อีกทั้งการวิเคราะหยังกอ
ประโยชนอยางมากทั้งในระดับปจเจกบุคคล ระดับองคกรและระดับประเทศ ซึ่งในแทบทุกวิชา
จําเปนตองใชการวิเคราะหเปนเครื่องมือในการศึกษาหาความรูความเขาใจในเรื่องน้ัน 

 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุมรัตนโกสินทร 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ประกอบดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏจํานวน 5 แหง 
ไดแกมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (เดิม 6 แหง นับรวม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดไดมีประวัติความเปนมาดังตอไปน้ี 

 
 3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถือเปนสถาบันผลิตครูแหงแรกของประเทศไทย โดย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสถาปนาขึ้น ในนาม“โรงเรียนฝกหัดอาจารย” เมื่อป 
2435 ตามพระราชประสงคซึ่งหมายจะใหเปนสถานที่ผลิตครูเพ่ือรองรับการขยายตัวของระบบ
ราชการแบบใหม ตอมาในป 2461 ไดเปลี่ยนช่ือเปน“โรงเรียนฝกหัดครู”เปดสอนหลักสูตรประโยคครู
ประถม (ป.ป.) หลักสูตร 2 ป และในป 2477 และป 2490 ไดเปลี่ยนช่ือเปน “โรงเรียนฝกหัดครู
ประถมพระนคร” และ “โรงเรียนฝกหัดครูพระนคร” ตามลําดับ โดยโรงเรียนฝกหัดครูพระนครต้ังแต
ป 2490 ไดผลิตครูตามหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) ซึ่งใชเวลาเรียน 3 ป 

   ในป 2509 กระทรวงศึกษาธิการไดยกฐานะโรงเรียนฝกหัดครูพระนครขึ้นเปน
“วิทยาลัยครูพระนคร”เปดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.ช้ันสูง) ซึ่ง
ใชเวลาเรียน 2 ป ตอมาในป 2517 ไดรวมกับวิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนครเปดสอนประโยคครู
อุดมศึกษา โดยใชหลักสูตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา รับผูสําเร็จการศึกษา ป.กศ.ช้ันสูงหรือ
อนุปริญญามาเรียนตอ 2 ป เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะไดรับคุณวุฒิปริญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)  

   การประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2518  มี
ผลทําใหวิทยาลัยครูพระนครสามารถเปดสอนไดถึงระดับปริญญาตรี ทําใหนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร
ประโยคครูอุดมศึกษาต้ังแต พ.ศ. 2517 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) และ
ในป 2523 จึงไดเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร 4 ป เปนรุนแรก 
ตอมาในป 2527 สภาการฝกหัดครูอนุมัติใหเปดสอนใน 3 สาขาวิชา จึงสามารถเปดสอนสาขาวิชาการ
อ่ืนนอกเหนือจากวิชาชีพครู คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร และสาขาวิชาศิลปศาสตร 
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   ป 2538 ไดเปลี่ยนสถานะจากวิทยาลัยครูพระนครเปน “สถาบันราชภัฏพระนคร”  
ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกร ซึ่งเปนตราประจําพระองคมาเปนตรา
สัญลักษณประจําสถาบัน ตอมาในป 2547 สถาบันราชภัฏพระนครไดมีสถานะเปนนิติบุคคล ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และเปลี่ยนช่ือเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร” 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ม.ป.ป.) 

 

 3.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาเกิดจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 ที่จะต้ังโรงเรียนแบบ public school ของอังกฤษ โดยโปรดให
จัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการเรื่องน้ีมีเจาพระยาภาสกรวงศเปนประธาน ที่ประชุมเห็นวาจวน
ของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุญนาค) ซึ่งพระยาสีหราชเดโชชัย หลานปูของ
สมเด็จเจาพระยาฯ ไดนอมเกลาฯ ถวายไวต้ังแตป 2433 เปนที่กวางขวางใหญ สมควรจัดต้ังเปน
โรงเรียน ใหช่ือวา “โรงเรียนราชวิทยาลัย” แตชาวบานนิยมเรียกวา “โรงเรียนฟากขะโนน” หรือ 
“โรงเรียนสมเด็จเจาพระยา” ตอมาเมื่อการศึกษาขยายตัว ทําใหสถานที่น้ีเริ่มคับแคบ โรงเรียนราช
วิทยาลัยจึงยายไป ทําใหจวนของสมเด็จเจาพระยาฯ วางลง ตอมากระทรวงธรรมการจึงไดจัดต้ัง
โรงเรียนฝกหัดครูขึ้นที่จวนของสมเด็จเจาพระยาฯเรียกวา “โรงเรียนฝกหัดครูฝงตะวันตก” สําหรับ
ผลิตครูที่มีคุณภาพเพ่ือสอนในหัวเมือง เริ่มเปดสอนเมื่อป 2446 ทั้งน้ีเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในดาน
คุณภาพของครูระหวางหัวเมืองและกรุงเทพฯ 

   การจัดการศึกษาฝกหัดครูในระยะตอมาไดขยายตัวออกไปมากข้ึนจึงทําใหความ
จําเปนที่จะสงนักเรียนมาเรียนในกรุงเทพฯ ที่โรงเรียนฝกหัดครูฝงตะวันตกลดนอยลง จึงมีการยาย
โรงเรียนฝกหัดอาจารยเทพศิรินทรซึ่งเปนนักเรียนกลางวันมาอยูที่โรงเรียนฝกหัดครูฝงตะวันตกแลว
เรียกช่ือใหมวา “โรงเรียนฝกหัดอาจารยฝงตะวันตก” 

   พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวไดโปรดเกลาฯ ใหโรงเรียน
ฝกหัดอาจารยบานสมเด็จเจาพระยาไปสังกัดเปนแผนกหน่ึงของโรงเรียนขาราชการพลเรือน
(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในปจจุบัน) แตยังต้ังอยูที่เดิมจนถึงป 2458 จึงไดยายโรงเรียนฝกหัด
อาจารยไปอยูที่วังใหม ทําใหจวนของสมเด็จเจาพระยาฯ วางลงอีกคร้ัง ทางราชการจึงไดต้ังโรงเรียน
มัธยมขึ้น ณ จวนสมเด็จเจาพระยา เรียกวา “โรงเรียนมัธยมบานสมเด็จเจาพระยา” 

   โรงเรียนมัธยมบานสมเด็จเจาพระยาจัดการศึกษาถึงช้ันมัธยมตอนปลาย (ม.7 -ม.8) 
ใน 2484 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายผลิตครูมากข้ึน จึงใหเปดสอนแผนกฝกหัดครูอีกแผนกหน่ึงมี
ช่ือเรียกวา “โรงเรียนฝกหัดครูบานสมเด็จเจาพระยา” คูกับโรงเรียนมัธยมบานสมเด็จเจาพระยา
แผนกฝกหัดครูแหงน้ีเปดรับนักเรียนทุนของจังหวัดที่สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 และไดเปด
สอนหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป.) เปนโรงเรียนประจําตอมา พ.ศ.2499 ไดยุบหลักสูตรดังกลาว
และเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง 

   พ.ศ. 2501 โรงเรียนฝกหัดครูบานสมเด็จเจาพระยาไดยกฐานะเปน “วิทยาลัยครู
บานสมเด็จเจาพระยา” และโรงเรียนมัธยมศึกษาบานสมเด็จเจาพระยาไดเปลี่ยนช่ือเปน “โรงเรียน
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สาธิตวิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา” ซึ่งวิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยาไดขยายการจัด
การศึกษาเพ่ือผลิตครูมาเปนลําดับ กลาวคือใน พ.ศ.2516 ไดเปดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตร
ประโยคอุดมศึกษา และตอมาในป 2518 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัย
ครู วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยาจึงไดเปดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา ครุศาสตร
บัณฑิต (ค.บ.) จนกระทั่งป 2527 จึงไดเปดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้น ไดแก 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร และสาขาวิชาศิลปศาสตร และยังไดเปดระดับ อนุปริญญา หลักสูตร 2 ป 

   วันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานช่ือ “สถาบันราชภัฏ” เปนช่ือสถาบันการศึกษาในกรมการฝกหัด
ครู กระทรวงศึกษาธิการ แทนช่ือ “วิทยาลัยครู” วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยาจึงไดรับ
พระราชทาน นามใหมวา “สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา” (มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา, ม.ป.ป.) 

 
 3.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เดิมช่ือ “โรงเรียนฝกหัดครูมัธยม” ซึ่งกอต้ังขึ้นเดือน
กันยายน พ.ศ. 2483 เริ่มเปดสอนในป 2484 โดยรับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฝกหัดครู
ประโยคครูประถม (ป.ป.) และนักเรียนที่สําเร็จช้ันมัธยมปที่ 8 มาศึกษาตอเพ่ือเลื่อนฐานะจากครู 
ป.ป. ใหสูงขึ้นไปสูครู ป.ม. ซึ่งหลักสูตรการฝกหัดครูสมัยในน้ันไมมีวิชาเอก วิชาโท นักเรียนตองเรียน
ทุกรายวิชา เพ่ือจะไดออกไปเปนครูที่สามารถสอนไดทุกวิชา ทั้งน้ีในระยะเริ่มแรกโรงเรียนฝกหัดครู
มัธยมยังไมมีอาคารสถานที่เรียน จึงไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ใกลซอย
กิ่งเพชร ตอมาไดใชอาคารริมถนนในเขตพระราชวังจันทรเกษม ซึ่งอยูดานหลังกระทรวงศึกษาธิการ
เปนสถานที่เรียน 

   พ.ศ. 2501  กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะ “โรงเรียนฝกหัดครูมัธยม” เปน 
“วิทยาลัยครู” และใหเปลี่ยนหลักสูตรการผลิตครูประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) เปน
หลักสูตรการผลิตครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.ช้ันสูง) โรงเรียนฝกหัดครูมัธยมจึง
เปลี่ยนช่ือใหมเปน “วิทยาลัยครูจันทรเกษม” เพราะเคยอยูในเขตพระราชวังจันทรเกษมมากอน ซึ่ง
ในป 2502 เปดสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.ช้ันสูง) รุนแรก จํานวน 
300 คน จากน้ันไดขยายการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตครูมาเปนลําดับ เชน ในป 2523 ไดเปดสอนระดับ
ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 4 ป ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา เกษตรศาสตร 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป พลศึกษา  

   14 กุมภาพันธ ป  2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชได
พระราชทานช่ือใหมใหกับวิทยาลัยครูเปน “สถาบันราชภัฏ” ดังน้ัน วิทยาลัยครูจันทรเกษมจึงได
เปลี่ยนช่ือเปน “สถาบันราชภัฏจันทรเกษม” ตอมาในป 2547 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏจันทรเกษมจึงมีการเปลี่ยนช่ืออีกครั้งเปน 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม” ซึ่งเปนช่ือที่ใชอยูในปจจุบัน (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 
ม.ป.ป.) 
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 3.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต้ังอยูในบริเวณที่เคยเปนที่ประทับของพระมเหสี พระ
ราชธิดาและเจาจอมมารดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ตอมาในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวมีผูนําบุตรีและหลานของตน มาถวายตัวตอพระวิมาดาเธอ
กรมพระสุทธาสินีนาฎปยมหาราชปดิวรัดา เปนจํานวนมาก พระวิมาดาเธอฯ จึงทรงใหสรางโรงเรียน
นิภาคารสอนตามหลักสูตรการศึกษาสมัยน้ัน รวมทั้งอบรมมารยาทและการฝมือไปพรอมๆกัน 

   พ.ศ. 2480 คณะรัฐมนตรีมีมติใหใชสถานที่น้ีใหเปนประโยชนทางการศึกษาของรัฐ
กระทรวงธรรมการจึงไดจัดต้ังใหเปนสถานศึกษาสําหรับกุลสตรี ช่ือ “โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย” 
ซึ่งในชวงเวลาน้ันไดจัดการศึกษา 2 แผน คือ แผนกสามัญและแผนกวิสามัญ โดยแผนกสามัญเปด
สอนต้ังแต ช้ันประถมปที่ 1 ถึงมัธยมปที่ 6 สวนแผนกวิสามัญรับโอนนักเรียน ฝกหัดครูประถมหญิง 
จากโรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณและรับนักเรียนที่จบช้ันมัธยมปที่ 8 มาศึกษาหลักสูตร
ประโยคครูประถม (ป.ป.) 1 ป 

   ตอมาไดมีการจัดการศึกษาแบงการเรียนการสอนออกเปน 3 แผนก คือ แผนก
ประถมศึกษา แผนกมัธยมศึกษาและแผนกฝกหัดครู ซึ่งแผนกฝกหัดครูเปดสอนหลักสูตรประโยคครู
ประถม (ป.ป.) 1 ป รับจากผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมปที่ 6 ใหมาเรียนแบบอยูประจํา 

   โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาดานการศึกษาอยางตอเน่ือง กลาวคือ 
ในพ.ศ. 2495 เปดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม แผนกการงานสันทัด เชน งานประดิษฐ งามไม 
งานพิมพ งานไฟฟา งานเสื้อผา พ.ศ. 2496 เปดสอนหลักสูตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) 2 ป แผนกการ
งานสันทัดรับจากผูจบ ป.ป. การงานสันทัด พ.ศ. 2498 เปดสอนหลักสูตร ป.ป. และ ป.ม. การงาน
สันทัดและเปดสอนฝกหัดครู หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา (ป.กศ.) 2 ป ซึ่งในป 2500 ยัง
ไดเปดรับนักเรียนฝกหัดครูชายเปนครั้งแรก 

   พ.ศ. 2501 กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติใหยกฐานะโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย 
เปนวิทยาลัยครูสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอน เปน 3 ฝายคือ ฝายอุดมศึกษา ฝายมัธยมศึกษา
และฝายประถมสาธิต 

   พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ พระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ" เปนช่ือสถาบันการศึกษาในสังกัดกรมการฝกหัดครู
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งยังไดพระราชทานตราพระราชลัญจกรประจําพระองคใหเปนตราสัญลักษณ
ประจําสถาบันราชภัฏ ทําใหวิทยาลัยครูสวนสุนันทามีช่ือเปน "สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา" 

   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งประกาศใชใน ป 2547 สงผลให
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาไดยกฐานะเปน "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" ซึ่งในปจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปดสอนภาคปกติและภาค กศ.บป. ในระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี 3 สาขาวิชา ไดแก 1. สาขาศึกษาศาสตร เปดสอน 16 โปรแกรมวิชา 2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เปดสอน 11 โปรแกรมวิชา 3. สาขาศิลปศาสตร เปดสอน 14 โปรแกรมวิชา 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ม.ป.ป.) 
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 3.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีตนกําเนิดจาก “โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา” ใน
สังกัดกรมอาชีวศึกษา ซึ่งเปดทําการสอนใน พ.ศ. 2491 เพ่ือผลิตครูอาชีวศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) โดยรับนักเรียนที่สําเร็จจากโรงเรียนอาชีวศึกษาช้ันสูง เขา
ศึกษาตอในหลักสูตร 2 ป สาขาการชางสตรี ในระยะแรกฝากเรียนที่โรงเรียนชางสตรีพระนครได 
ตอมา พ.ศ.2495 กรมอาชีวศึกษา ไดจัดซื้อที่ดิน และสิ่งปลูกสรางของ เจาพระยาพลเทพฯ (เฉลิม โก
มารกุล ณ นคร) เสนบดีกระทรวงเกษตราธิการ ณ  เลขที่ 190 ถนนอิสรภาพ ตําบลวัดกัลยาณ 
อําเภอธนบุรี จังหวัดธนบุรี  เพ่ือสรางโรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา กระทั่ง พ.ศ.2504 เปลี่ยนช่ือ
โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา เปน “โรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี” มีนโยบายที่จะผลิตครู ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เชนเดียวกับโรงเรียนฝกหัดครูอ่ืนๆ 

   ตอมาใน พ.ศ.2513 กรมการฝกหัดครูไดประกาศยกฐานะ โรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี 
เปน “วิทยาลัยครูธนบุรี” และเริ่มเปดรับนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาช้ันสูงเปนครั้งแรกใน พ.ศ. 2514 โดยใน พ.ศ.2521 ไดเปดสอนระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตร 2 ป (ค.บ. 2 ป) วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไปเปนครั้งแรก ทั้งภาคปกติ
และภาคนอกเวลาสําหรับภาคนอกเวลา รับครูประจําการและบุคลากรทางการศึกษา เขาเรียนตาม
โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อ.ค.ป.) ซึ่งหนวยงานตนสังกัดเปนผูสงเขา
รับการอบรม 

   เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนวิทยาลัยครู ทําใหวิทยาลัยครู
ธนบุรีในเวลาตอมาเปลี่ยนช่ือเปน “สถาบันราชภัฏธนบุรี” จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2547 อันเปนปที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547 เปนผลทําใหสถาบันราชภัฏทุกแหงเปลี่ยนสถานภาพเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปน
นิติบุคคล ในการน้ีสถาบันราชภัฏธนบุรี จึงเปลี่ยนช่ือเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีดังเชนปจจุบัน 

จากประวัติการกอต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุมรัตนโกสินทรในอดีตแสดงใหเห็นวา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุมรัตนโกสินทรลวนมีประวัติความเปนมาที่แสดงใหเห็นถึงการเปนแหลง
สําคัญในการผลิตครูมาโดยตลอด ซึ่งความเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบันทําใหมีการแขงขันในดาน
คุณภาพของนักศึกษามากขึ้น การคิดวิเคราะหเปนอีกทักษะความสามารถอีกดานหน่ึงที่จะทําให
นักศึกษามีศักยภาพและมีความเปนครูที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 
ม.ป.ป.) 
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4. งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 
 
 4.1 งานวิจัยในประเทศ 
 กนกวรรณ ตันติธีระศักด์ิ (2549) ไดทําการศึกษาการพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณใน
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน ม. 1 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนของบลูม ผลการศึกษาพบวา
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณโดยรวมในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันม. 1 ที่เรียน
โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนของบลูมหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนทั้ง 5 ดาน คือ ดานการสรุป
อางอิง ดานการยอมรับขอตกลงเบ้ืองตน ดานการนิรภัย ดานการตีความและดานการประเมินขอ
โตแยง หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 พิมพร ไตรยานุภาพ (2552) ไดทําการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชเทคนิค
คําถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ัน ป.6 ผลการศึกษาพบวาแผนการจัดการ
เรียนรูแบบใชเทคนิคคําถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด 
นักเรียนมีความสามารถดานการคิดวิเคราะหหลังเรียนรูในภาพรวมทุกองคประกอบของการคิด
วิเคราะหสูงกวากอนเรียน คิดเปนรอยละ 28.41 และนักเรียนเห็นดวยมากที่สุดกับบทบาทครูที่ใช
เทคนิคคําถามและบรรยากาศของของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชเทคนิคคําถามเพ่ือกระตุนการ
คิดวิเคราะหของนักเรียน 
 ติยาภรณ หาวจันทึก (2553) ซึ่งไดทําการศึกษาเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการอาน ของ
นักเรียนช้ัน ป.5 โดยใชคําถามตามแนวคิดของบลูม อันเปนการฝกทักษะการอานอยางเปนขั้นตอน
จากงายไปหายากโดยเร่ิมจากระดับความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห 
และการประเมินคา โดยเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง
การอานจับใจความ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการอานจับใจความ แบบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และแบบทดสอบวัดความสามารถดานคิดวิเคราะหแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก ผลจากการศึกษาสามารถสรุปไดวาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องการอาน
จับใจความของนักเรียนช้ัน ป.5 ตามแนวคิดของบลูม มีประสิทธิภาพเทากับ 84.97/83.33 ซึ่งสูงกวา
เกณฑที่กําหนดไว ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเทากับ 0.7041 นักเรียนช้ัน   
ป. 5 มีความสามารถดานคดิวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ปรีดาวรรณ ออนนางใย (2555) ไดทําการศึกษาเพ่ือสรางแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางการคิดวิเคราะห ตามแนวคิดของมารซาโน 5 ดาน คือ การจับคู ดานการจัดหมวดหมู  ดานการ
วิเคราะหขอผิดพลาด ดานการสรุปเปนหลักเกณฑทั่วไป และดานการสรุปเปนหลักเกณฑเฉพาะ และ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ซึ่งประกอบดวยคาความยาก คาอํานาจจําแนก คาความเช่ือมั่นและ
ความเที่ยงตรง โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางนักเรียนช้ัน ป.6 สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จํานวน 
1255 คน ซึ่งเลือกมาโดยการสุมแบบสองขั้นตอน ผลการศึกษาพบวาแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางการคิดวิเคราะหที่สรางขึ้นมีคุณภาพใชได โดยมีคาความยากอยูระหวาง 0.23-0.8 ซึ่งเปนคาความ
ยากพอเหมาะ คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.21-0.53 เปนคาอํานาจจําแนกที่ใชได และคาความ
เช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะหมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.90 
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 ลําดวน วงศศักด์ิ (2556) ไดทําการศึกษาเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักเรียนช้ัน ป.3 โดยใชเทคนิคการต้ังคําถามตามทฤษฎีของบลูม โดยผลการศึกษาพบวาแผนการ
จัดการเรียนรูพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะหโดยใชเทคนิคการต้ังคําถามตามทฤษฎีของบลูมมี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังการจัด
กิจกรรมคิดวิเคราะหโดยใชเทคนิคการต้ังคําถามตามทฤษฎีของบลูมมีคาเฉลี่ยสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญที่ .05 และนักเรียนมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดตอการจัดกิจกรรมคิดวิเคราะหโดยใช
เทคนิคการต้ังคําถามตามทฤษฎีของบลูม 
 โสภิตา เสนาะจิต (2560) ไดทําการศึกษาเพ่ือพัฒนาเทคนิคการประเมินการคิดวิเคราะหทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนช้ัน ม.1 ดวยโมเดลภาวะสันนิษฐานทางทฤษีและการวัดแบบราสซ ซึ่งเก็บ
ขอมูลจากนักเรียนช้ัน ม.1 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จํานวน 500 คน ดําเนินการวิจัยโดยสรางและตรวจสอบความ
สอดคลองระหวางโมเดลการวัดการคิดวิเคราะหทางวิทยาศาสตรกับขอมูลเชิงประจักษ เครื่องมือเปน
ขอสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยแตละตัวเลือกใหคะแนนแตกตางกันตามแผนที่ภาวะสันนิษฐาน
ที่ผูศึกษาไดพัฒนาขึ้น โดยผลการศึกษาพบวาขอสอบวัดการคิดวิเคราะหทางวิทยาศาสตรมีคุณภาพ
และสอดคลองกับแผนที่ภาวะสันนิษฐาน ผลวิเคราะหความตรงมีคาดัชนีความเหมือนทุกขอผาน
เกณฑ .80 ความเที่ยงแบบสัมประสิทธ์ิครอนบาคแอลฟามีคา .84 ผานเกณฑในระดับสูง ความเที่ยง
แบบ EAP/PV เทากับ .84 ผานเกณฑในระดับสูง ผูเรียนสวนใหญมีความสามารถอยูในระดับพ้ืนฐาน 
จํานวน 245 คน คิดเปนรอยละ 49.00  
 ชุติมา วัฒนะคีรี (2561) ทําการศึกษาระดับความสามารถในการคิดวิเคราะหและ
เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ โดย
ใชแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหดวยการนําหลักการของบลูม มาบูรณาการรวมกับทฤษฎี
การคิดวิเคราะหมารซารโน โดยกลุมตัวอยางที่ใชไดแกนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 300 คน การวิเคราะหขอมูลใชสถิติแจกแจงความถ่ี คารอย
ละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ซึ่งผลการวิจัยพบวา
นิสิตระดับปริญญาตรีมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหอยูในระดับสูงจํานวน 38 คน คิดเปน
รอยละ 12.70 ระดับปานกลาง จํานวน 227 คน คิดเปนรอยละ 75.70 และระดับตํ่าจํานวน 35 คน 
คิดเปนรอยละ 11.70 เมื่อพิจารณาจําแนกตามคณะ/สาขาวิชา พบวาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ
จัดการมีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยูในระดับสูง จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 3.00 ระดับ
ปานกลาง ไดแกคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 21.00 สวนใน
ระดับตํ่าเปนคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 5.80 และเมื่อ
พิจารณาจําแนกตามช้ันปที่ศึกษา พบวา ระดับสูงเปนนิสิตช้ันปที่ 4 จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 
3.70 ระดับปานกลาง ไดแกช้ันปที่ 1 จํานวน 77 คน คิดเปน 25.70 ระดับตํ่า ไดแกช้ันปที่ 3 และช้ัน
ปที่ 4 จํานวน 11 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 3.70 นิสิตระดับปริญญาตรีมีคะแนนการทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหเมื่อเปรียบเทียบตามคณะ/สาขาวิชา พบวามีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05 และเมื่อเปรียบเทียบตามช้ันปที่ศึกษาพบวา ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 ศรัญญา จุฬารี และจันทรทิรา เจียรณัย (2561) ทําการศึกษาความสามารถในการคิดอยาง
เปนระบบและเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางเปนระบบของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีที่มีอายุ ช้ันป เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม สํานักวิชา และประเภทการเขาศึกษาแตกตาง
กัน โดยกลุมตัวอยางคือนักศึกษาปริญญาตรีที่ศึกษาในปการศึกษา 2558 จํานวน 438 คน ซึ่งคํานวณ
โดยใชสูตรของ Yamane เลือกโดยการสุมแบบแบงช้ันภูมิและเลือกแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล และแบบวัดความสามารถในการคิดอยางเปน
ระบบที่ผูวิจัยสรางขึ้น สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เปอรเซนไทล และการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ ซึ่งผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยาง
สวนใหญเปนเพศหญิง อายุมากกวา 20 ป กําลังศึกษาอยูช้ันปที่ 3 เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50-2.99 ศึกษา
อยูในสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร และรับเขาศึกษาโดยวิธีโควตา คะแนนความสามารถใยการคิดอยาง
เปนระบบอยูในระดับปานกลาง และเมื่อจําแนกเปนรายดานพบวาความสามารถในการคิดวิเคราะห 
ความสามารถในการคิดสรางสรรคและความสามารถในการคิดเชิงประยุกตใชอยูในระดับปานกลาง 
การคิดอยางเปนระบบของนักศึกษาที่มีเพศตางกัน เกรดเฉลี่ยสะสมตางกัน เรียนในสํานักวิชาตางกัน 
รับเขาศึกษาดวยวิธีตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนการคิด
อยางเปนระบบของนักศึกษาที่มีอายุตางกันและช้ันปตางกันมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ
ไมแตกตางกัน 
 
 4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 รอสแมน (1966 อางถึงใน ปรีดาวรรณ ออนนางใย, 2555, น. 54) ไดศึกษาการคิดแบบ
วิเคราะหของนักเรียนช้ัน ป.1 และ ป.2 พบวา นักเรียนช้ัน ป.2 คิดแบบวิเคราะหมากกวานักเรียนช้ัน 
ป.1 และยังพบวาการคิดแบบวิเคราะหมีความสัมพันธในทางลบกับแบบทดสอบวัดสติปญญาของเวช
เลอร (Wechsler Intelligence Scale for Children) ในฉบับเติมภาพใหสมบูรณ (Picture -
Completion) การจัดเรียงรูป (Picture Arrangement) แตไมมีความสัมพันธกับแบบทดสอบที่
เกี่ยวกับดานภาษา (Verbal Test) นอกจากน้ันการคิดแบบวิเคราะหยังมีแนวโนมที่จะเพ่ิมขึ้นตามอายุ 
และมีความสัมพันธกับความพรอมการเรียนรูและแรงจูงใจอีกดวย 
 ลัมพกิน (1991 อางถึงใน ปรีดาวรรณ ออนนางใย, 2555, น. 55) ไดศึกษาผลการสอนทักษะ
การคิดวิเคราะห ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในเน้ือหาวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนระดับ 
5 และ 6  ผลการวิจัยพบวา เมื่อไดสอนทักษะการคิดวิเคราะหแลวนักเรียนระดับ 5 และ 6 มี
ความสามารถดานการคิดวิเคราะหไมแตกตางกัน นักเรียนระดับ 5 ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความคงทนในเน้ือหาวิชาสังคมศึกษาไมแตกตางกัน สําหรับนักเรียนระดับ 6
ที่เปนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในเน้ือหาวิชาสังคมศึกษาสูงกวากลุม
ควบคุม 
 ลู และคณะ (2004 อางถึงใน ปรีดาวรรณ ออนนางใย, 2555, น. 55-56) ไดประเมินการคิด
วิเคราะหขั้นสูงของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย สาขาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร โดยใชระบบการ
ประเมิน Portfolio ผานเครือขายคอมพิวเตอร เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหและการคิดวิพากษและ
ประเมินการคิดวิเคราะหขั้นสูง ซึ่งเปนระบบที่ใหนักศึกษาไดรวบรวมผลการเรียนผานผลงานที่ปรากฏ
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และผลการวิพากษเพ่ือการประเมินตนเอง จากการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียน ผลปรากฏวานักศึกษาสามารถคิดวิเคราะหใหขอเสนอแนะในการประเมินผลงาน
และประ เมิ นตน เอ งภาย ใต ร ะบบ เค รื อข า ยที่ ส ร า ง ไ ว ก อนอย า งมี นั ย สํ า คัญทางสถิ ติ                    
(Chi-square=75.92) 
 Rush (2004 อางถึงใน โสภิตา เสนาะจิต, 2560, น. 72) ไดศึกษาเร่ืองการคิดวิเคราะหใน
ระบบการสอนพิเศษของมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอรด จากการศึกษาแสดงใหเห็นวาครูสอนพิเศษที่ใชการ
สอนแบบคิดวิเคราะหทําใหนักเรียนรูจักใชปญญาวิเคราะห ทําใหเกิดแนวคิดใหมๆ และรูจักใชปญญา
ในการประเมินคา นักเรียนรูจักการอภิปรายอยางเปนระบบมากขึ้น 
 Debra (2006 อางถึงใน โสภิตา เสนาะจิต, 2560, น. 72) ไดศึกษาการสอนทักษะการคิด
วิเคราะหแกนักเรียนช้ัน ป.4 โดยเลือกแบบเจาะจงนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยออกแบบ
กิจกรรมการคิดวิเคราะหสอดแทรกในการเรียนการสอน เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูประสบการณจริงใน
ช้ันเรียนฝกการคิดวิเคราะหทั้งเชิงบวกและเชิงลบดวยตนเอง การใชสติปญญาในการแกปญหาและ
การคิดอยางเปนระบบและมีเหตุผล ผลการสดสอบแสดงใหเห็นวาเมื่อมีการนําทักษะการคิดวิเคราะห
เขามาใช นักเรียนมีความสามารถในการรับรู ความเขาใจเพ่ิมมากขึ้นและสามารถนําไปใชไดจริง 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาทักษะการ
คิดวิเคราะหของนักศึกษาศึกษานักศึกษาคณะครุศาสตร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 
โดยใชแนวคิดของบลูมเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ ทั้งน้ีเน่ืองจากทักษะการคิดวิเคราะหเปน
ทักษะที่มีความสําคัญและมีประโยชนอยางมากในปจจุบัน โดยเฉพาะนักศึกษาคณะครุศาสตรซึ่งจะ
เปนบุคลากรทางการศึกษาที่มีบทบาทสําคัญในการสรางเสริมใหผูเรียนไดเกิดทักษะการคิดวิเคราะห
ตอไป 
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