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การจัดการเรียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 มีผู้ศึกษาวิธีและเทคนิคการสอนพัฒนาทักษะ

การคิดวิเคราะห์ได้เนื่องจากวิธีการคิดวิเคราะห์มีการปฏิบัติตามหลักการเป็นขั้นตอนอย่างมีระบบและมี

ความส าคัญอย่างยิ่งอีกทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นทักษะของการน าไปปรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ มีนักวิชาการท่ีศึกษาข้อมูลจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้อธิบายไว้หลายประเด็นดังนี้ 

Jarolimek (อ้างถึงใน อาร์ม โพธิ์พัฒน์, 2550 : 16) ได้กล่าวว่า วิธีการคิดวิเคราะห์สามารถสอนได้

เพราะเป็นเรื่องความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางสมองตามทฤษฎีของ Bloom ว่าด้วย

การอธิบายขั้นตอนและการเริ่มจากความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของการสอนให้เกิดพุทธิ

พิสัยระดับต่ า ส่วนที่อยู่ในระดับสูงคือ การวิเคราะห์การสังเคราะห์ และการประเมินผลในส่วนของการ

วิเคราะห์ยังได้แยกแยะพฤติกรรมการเรียนรู้คือความสามารถที่จะน าความคิดต่าง ๆ มารวมกันเพ่ือนเกิดมโน

ทัศน์ใหม่ๆ เพ่ือให้เข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ 

สุมน อมรวิวัฒน์ (2541: 130) ได้กล่าวว่า วิธีการคิดวิเคราะห์เป็นการพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ที่

สอดคล้องกับทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นถึงกระบวนการการคิดเพ่ือแก้ปัญหาการคิดวิพากษ์วิจารณ์ การคิดตีความ 

การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ การคิดแบบย้อนทวนการคิดจ าแนกแยกแยะ การคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์และการ

คิดจัดอันดับ Gagne (อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544 : 16) กล่าวถึง การเรียนรู้ที่เป็นทักษะทาง

ปัญญาประกอบด้วย 4 ทักษะย่อยซึ่งแต่ละระดับเป็นพ้ืนฐานของกันและกันตามล าดับซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการ

เรียนรู้ที่เป็นการเชื่อมโยงสิ่งเร้ากับการตอบสนองและความต่อเนื่องของการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นลูกโซ่ซึ่งทักษะ

ย่อยแต่ละระดับ ได้แก่ 

1. การจ าแนกแยกแยะ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะคุณสมบัติทางกายภาพของวัตถุต่าง ๆ 

ที่รับรู้เข้ามาว่าเหมือนหรือไม่เหมือนกัน 

2. การสร้างความคิดรวบยอด หมายถึง ความสามารถในการจัดกลุ่มวัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ โดยระบุ

คุณสมบัติร่วมกันของวัตถุสิ่งนั้น ๆ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ท าให้กลุ่มวัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นต่างจากกลุ่มวัตถุ

หรือสิ่งอื่น ๆ ในระดับรูปธรรม และระดับนามธรรมที่ก าหนดขึ้นในสังคมหรือวัฒนธรรมต่าง ๆ 

  3. การสร้างกฎ หมายถึง ความสามารถในการน าความคิดรวบยอดต่าง ๆ มารวมเป็นกลุ่ม ตั้งเป็น

กฎเกณฑ์ข้ึน เพ่ือให้สามารถสรุปอ้างอิง และตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 



4. การสร้างกระบวนการหรือกฎขั้นสูง หมายถึงความสามารถในการน ากฎหลาย ๆข้อที่สัมพันธ์กันมา

ประมวลเข้าด้วยกัน ซึ่งน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นประเวศ วะสี (อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 

2548 : 301-302) ได้กล่าวว่า ในการเรียนรู้ต้องให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกคิด ฝึกตั้งค าถาม เพราะค าถามเป็น

เครื่องมือในการได้มาซึ่งความรู้ควรให้ผู้เรียนฝึกการ ถาม-ตอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความกระจ่างในเรื่องที่

ศึกษารวมทั้งได้ฝึกการใช้เหตุผล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ ฝึกค้นหาค าตอบจากเรื่องที่เรียน 

วีระ สุดสังข์ (2550 : 26-28) ได้กล่าวไว้ว่า วิธีการคิดสามารถฝึกสมองให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ให้

พัฒนาขึ้น สามารถฝึกตามข้ันตอนได้ดังนี้ 

1. ก าหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ เป็นการก าหนดวัตถุ สิ่งของ เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้นมา 

เพ่ือเป็นต้นเรื่องที่จะใช้วิเคราะห์ 

2. ก าหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์ เป็นการก าหนดประเด็นสงสัยจากปัญหาหรือสิ่งที่วิเคราะห์ อาจจะ

ก าหนดเป็นค าถามหรือก าหนดวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ เพ่ือค้นหาความจริงสาเหตุหรือความส าคัญ 

3. ก าหนดหลักการหรือกฎเกณฑ์ เพ่ือใช้แยกส่วนประกอบของสิ่งที่ก าหนดให้ เช่นเกณฑ์ในการ

จ าแนกสิ่งที่มีความเหมือนกันหรือแตกต่างกัน 

4. ก าหนดการพิจารณาแยกแยะ เป็นการก าหนดการพินิจพิเคราะห์ แยกแยะ และกระจายสิ่งที่

ก าหนดให้ออกเป็นส่วนย่อย ๆ โดยอาจใช้เทคนิคค าถาม 5 W 1 H ประกอบด้วย What(อะไร) Where (ที่ไหน) 

When (เมื่อไร) Why (ท าไม) Who (ใคร) และ How (อย่างไร) 

5. สรุปค าตอบ เป็นการรวบรวมประเด็นที่ส าคัญเพ่ือหาข้อสรุปเป็นค าตอบหรือตอบปัญหาของสิ่งที่

ก าหนดให ้

อาจสรุปได้ว่าการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ท าได้โดยการด าเนินการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการสอน

ตามขั้นตอนอย่างมีระบบจะช่วยให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ประสบผลส าเร็จตามความมุ่งหมายซึ่ง ใน

ขณะเดียวกันกระบวนการทางสมองมีการปฏิบัติตามล าดับขั้นตอน เริ่มจากความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ มี

การเชื่อมโยงสิ่งเร้ากับการตอบสนองของการคิดโดยฝึกคิด ฝึกตั้งค าถาม ก าหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ การคิด

ตีความ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์การคิดแบบย้อนทวน การคิดจ าแบบแยกแยะ การคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์

และการคิดจัดอันดับเป็นการปฏิบัติตามหลักการเป็นขั้นตอนคือ การก าหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์ ก าหนด

หลักการพิจารณาแยกแยะและสรุปหาค าตอบ 

 

 

 

 



เทคนิควิธีการสอนสร้างเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ 

มีนักวิชาการกล่าวถึงเทคนิคการสอนให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ ไว้ดังนี้ 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546 : 97-98) กล่าวโดยสรุปว่า เทคนิคการตั้งค าถามอยู่ในขอบข่าย “5 

Ws 1H” การคิดเชิงวิเคราะห์แท้จริงคือการตอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับความสงสัยใคร่รู้ของผู้ถาม เมื่อเห็นสิ่ง

หนึ่งสิ่งใดแล้ว อยากรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นมากขึ้นในแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงใหม่ๆ ความเข้าใจใหม่ๆ อัน

เป็นประโยชน์ต่อการอธิบาย การประเมินการแก้ปัญหาขอบเขตของค าถามเชิงวิเคราะห์และการตัดสินใจที่

รอบคอบมากขึ้น ขอบเขตของค าถามเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการจ าแนกแจกแจงองค์ประกอบและการหา

ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างเรื่องที่วิเคราะห์ โดยใช้ค าถามในขอบข่าย “ 5 Ws 1H” เพ่ือน าไปสู่การค้นหา

ความจริงในเรื่องนั้น ๆทุกแง่ทุกมุม โดยตั้งค าถาม ใคร (Who) ... ท าอะไร (What) ... ที่ไหน (Where) ... เมื่อไร 

(When) ...อย่างไร (How) ... เพราะเหตุใด...ท าไม (Why) 

อเนก พ.อนุกูลบุตร (2547 : 62-63) กล่าวไว้ดังนี้ การสอนให้คิดแบบวิเคราะห์ มุ่งหมายให้นักเรียน

คิดออย่างแยกแยะได้ และคิดได้อย่างคล่องแคล่ว หรือมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ได้ขั้นแรก ครูผู้สอนต้องรู้จัก

ความคิดแบบวิเคราะห์นี้อย่างดีเสียก่อน ขั้นต่อ ๆ ไปจึงผสานการคิดแบบนี้เข้าไปในกระบวนการเรียนการสอน

ไม่ว่าจะใช้ระเบียบวิธีสอน เทคนิคการสอนแบบใด โดยแบ่งแนวทางการคิดในรูปกิจกรรมหรือค าถามให้

พัฒนาการคิดแบบวิเคราะห์ขึ้นในตัวนักเรียน การสอนการคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย 

1. การสอนการคิดวิเคราะห์แยกองค์ประกอบ (Analysis of elements) มุ่งให้นักเรียนคิดแบบ

แยกแยะว่าสิ่งส าเร็จรูปหนึ่งมีองค์ประกอบอะไร มีแนวทางดังนี้ 

1.1 วิเคราะห์ชนิด โดยมุ่งให้นักเรียนคิดและวินิจฉัยว่า บรรดาข้อความ เรื่องราวเหตุการณ์  

ปรากฏการณ์ใด ๆ ที่พิจารณาอยู่นั้น จัดเป็นชนิดใด ประเภทใด ลักษณะใด ตามเกณฑ์หรือหลักการใหม่ ที่

ก าหนด เช่น เสียชีพอย่าเสียสัตย์ ให้นักเรียนคิด (ช่วยกันคิด) ว่าเป็นข้อความชนิดใด และเพราะอะไรตาม

เกณฑ์ที่ก าหนดให้ใหม่เหมือนในต ารา จุดส าคัญของการสอนให้คิดแบบวิเคราะห์ชนิดก็คือ ต้องให้เกณฑ์ใหม่

และบอกเหตุผลที่จัดชนิดตามเกณฑ์ใหม่ที่ก าหนด 

1.2 วิเคราะห์สิ่งส าคัญ มุ่งให้คิดแยกแยะและวินิจฉัยว่าองค์ประกอบใด ส าคัญหรือไม่ส าคัญ  

เช่น ให้ค้นหาสาระส าคัญ แก่นสาร ผลลัพธ์ ข้อสรุป จุดเด่น จุดด้อย 

1.3 วิเคราะห์เลศนัย มุ่งให้คิดค้นหาสิ่งที่พรางไว้ แฝงเร้นอยู่มิได้บ่งบอกไว้ตรง ๆแต่มีร่องรอย 

ส่งให้เห็นว่ามีความจริงนั้นซ่อนอยู่ 

2. การสอนการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of relationships) มุ่งให้นักเรียนคิดแบบ

แยกแยะว่า มีองค์ประกอบใดสัมพันธ์กัน สัมพันธ์กันแบบใด สัมพันธ์ตามกันหรือกลับกัน สัมพันธ์กันสูงต่ า

เพียงไร มีแนวทางดังนี ้



2.1 วิเคราะห์ชนิดความสัมพันธ์ มุ่งให้คิดแบบค้นหาชนิดของความสัมพันธ์ว่าสัมพันธ์แบบ 

ตามกันกลับกันไม่สัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบกับองค์ประกอบองค์ประกอบกับเรื่องทั้งหมด 

เช่น มุ่งให้คิดแบบค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งใดสอดคล้อง กับ ไม่สอดคล้องกับเรื่องนี้ 

ค ากล่าวใดสรุปผิด เพราะอะไร ข้อเท็จจริงใดไม่สมเหตุสมผลเพราะอะไร 

ข้อความในย่อหน้าที่... เกี่ยวข้องอย่างไรกับข้อความทั้งเรื่อง 

ร้อยละกับเศษส่วน ทศนิยม เหมือนและต่างกันอย่างไรบ้าง 

2.2 วิเคราะห์ขนาดของความสัมพันธ์ โดยมุ่งให้คิดเพ่ือค้นหาขนาด ระดับของความสัมพันธ์  

เช่น สิ่งนี้เกี่ยวข้องมากท่ีสุด (น้อยที่สุด) กับสิ่งใด 

2.3 วิเคราะห์ขั้นตอนของความสัมพันธ์ มุ่งให้คิดเพ่ือค้นล าดับขั้นของความสัมพันธ์ในเรื่องใด 

เรื่องหนึ่ง ที่เป็นเรื่องแปลกใหม่ เช่น 

สิ่งใดเป็นปฐมเหตุ ต้นก าเนิดของปัญหา เรื่องราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ 

สิ่งใดเป็นผลที่ตามมา ผลสุดท้ายของเรื่องราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ 

2.4 วิเคราะห์วัตถุประสงค์และวิธีการ มุ่งให้คิดและค้นว่าการกระท า พฤติกรรมพฤติการณ์ มี 

เป้าหมายอะไร เช่น ให้คิดและค้นหาว่า  

การกระท านั้นเพ่ือบรรลุผลอะไร ผลคือเกิดวินัยในตนเอง 

ความไพเราะของดนตรีขึ้นอยู่กับอะไร ขึ้นอยู่กับจังหวะ 

ความตอนที่...เกี่ยวข้องอย่างไรกับวัตถุประสงค์ของเรื่อง ผลคือสนับสนุน หรือขยายความ 

2.5 วิเคราะห์สาเหตุและผลที่เกิดตามมา มุ่งให้คิดแบบแยกแยะให้เห็นความสัมพันธ์เชิง 

เหตุผล ซึ่งเป็นยอดปรารถนาประการหนึ่งของการสอนให้คิดเป็น คือ คิดหาเหตุและผลได้ดีเช่น ให้คิดและ

ค้นหาว่า 

สิ่งใดเป็นผลของ... ( สาเหตุ) สิ่งใดเป็นเหตุของ... (ผล) 

ตอนใดเป็นสาเหตุที่สอดคล้องกับ.... เป็นผลขัดแย้งกับข้อความ .... 

เหตุการณ์คู่ใดสมเหตุสมผล เป็นตัวอย่างสนับสนุน 

2.6 วิเคราะห์แบบความสัมพันธ์ โดยให้ค้นหาแบบความสัมพันธ์ระหว่าง 2 สิ่งแล้วบอกแบบ 

ความสัมพันธ์นั้น หรือเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์คู่อ่ืน ๆ ที่คล้ายกัน ท านองเดียวกันในรูปอุปมาอุปไมย เช่น 

เซนติเมตร : เมตร อธิบายได้ว่า เซนติเมตรเป็นส่วนย่อยของเมตรเพราะฉะนั้นเซนติเมตร : เมตร คล้ายกับ ลูก 

: แม่ 

3. การสอนคิดวิเคราะห์หลักการ (Analysis of Organizational Principles ) มุ่งให้นักเรียนคิดอย่าง

แยกแยะจนจับหลักการได้ว่า สิ่งส าเร็จรูปคุมองค์ประกอบต่าง ๆ อยู่ในระบบใด คือหลักการอะไร ขั้นตอนการ



วิเคราะห์หลักการต้องอาศัยการวิเคราะห์ขั้นต้น คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์

เสียก่อน กล่าวคือ ต้องแยกแยะสิ่งสมบูรณ์หรือระบบให้เห็นว่าองค์ประกอบส าคัญมีหน้าที่อย่างไร และ

องค์ประกอบเหล่านั้นเกี่ยวข้องพาดพิง อาศัยสัมพันธ์กันอย่างไร พิจารณาจนรู้ความสัมพันธ์ตลอดจนสามารถ

สรุป จับหัวใจ หรือหลักการได้ว่าการที่ทุกส่วนเหล่านั้นสามารถท างานร่วมกัน เกาะกลุ่มกันคุมกันจนเป็นระบบ

อยู่ได้ เพราะหลักการใด ผลที่ได้เป็นการวิเคราะห์หลักการ (principle) ซึ่งเป็นแบบวิเคราะห์การสอนให้คิด

แบบวิเคราะห์หลักการเน้นการสอนวิเคราะห์ดังนี้ 

3.1 วิเคราะห์โครงสร้าง มุ่งให้นักเรียนคิดแบบแยกแยะแล้วค้นหาโครงสร้างของสิ่งส าเร็จรูป 

นั้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใหม่ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ข้อความ การทดลอง เช่น 

การค้นคว้านี้ (ทดลอง เนื้อเรื่องนี้ การพิสูจน์) ด าเนินการแบบใด 

ค าตอบคือ นิยามแล้วพิสูจน์- ตั้งสมมติฐานแล้วตรวจสอบ 

ข้อความนี้ (ค าพูด จดหมาย รายงาน) มีลักษณะใด โฆษณาชวนเชื่อ 

เรื่องนี้มีการน าเสนอเช่นไร – ขู่ให้กลัวแล้วล่อให้หลง 

3.2 การวิเคราะห์หลักการ มุ่งให้นักเรียนคิดแบบแยกแยะแล้วค้นหาความจริงแม่บทของสิ่ง 

นั้น เรื่องราวนั้น สิ่งส าเร็จรูปนั้นโดยการคิดหาหลักการ เช่นหลักการส าคัญของเรื่องนี้มีว่าอย่างไร - ยึดความ

เสมอภาคระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์เหตุการณ์ครั้งนี้ลุกลามมากขึ้น (สงบ รุนแรง) เนื่องจากอะไรค าโฆษณา 

(แถลงการณ์ การกระท า) ใช้วิธีใดจูงใจให้ความหวัง 

ชาตรี ส าราญ (2548 : 40-41) ได้กล่าวถึง เทคนิคการปูพ้ืนฐานให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ได้ สามารถ

สรุปรายละเอียด ดังนี้ 

1. ครูจะต้องฝึกให้เด็กหัดคิดตั้งค าถาม โดยยึดหลักสากลของค าถาม คือ ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร 

เพราะเหตุใด อย่างไร โดยการน าสถานการณ์มาให้นักเรียนฝึกค้นคว้าจากเอกสารที่ใกล้ตัว หรือสิ่งแวดล้อม 

เปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งค าถามเอง โดยสอนวิธีตั้งค าถามแบบวิเคราะห์ในเบื้องต้น ฝึกท าบ่อย ๆ นักเรียนจะฝึก

ไดเ้อง 

2. ฝึกหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล โดยอาศัยค าถามเจาะลึกเข้าไป โดยใช้ค าถามที่ชี้บ่งถึงเหตุและ

ผลกระทบที่จะเกิด ฝึกจากการตอบค าถามง่าย ๆ ที่ใกล้ตัวนักเรียนจะช่วยให้เด็ก ๆ น าตัวเองเชื่อมโยงกับ

เหตุการณ์เหล่านั้นได้ดี ที่ส าคัญครูจะต้องกระตุ้นด้วยค าถามย่อยให้นักเรียนได้คิดบ่อย ๆ จนเป็นนิสัย เป็นคน

ช่างคิด ช่างถาม ช่างสงสัยก่อน แล้วพฤติกรรมศึกษาวิเคราะห์ก็จะเกิดข้ึนแก่นักเรียน 

สุวิทย์ มูลค า (2548 : 21-22) ได้กล่าวถึงเทคนิคการวิเคราะห์ไว้ดังนี้ การคิดวิเคราะห์เป็นการใช้สมอง

ซีกซ้ายเป็นหลัก เน้นคิดเชิงลึกจากเหตุไปสู่ผลเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล เชิงเงื่อนไข การจัดล าดับ

ความส าคัญ และเชิงเปรียบเทียบ แต่เทคนิคที่ง่ายคือ 5 W 1H เป็นที่นิยมใช้ค าตอบ What (อะไร) Where (ที่



ไหน) When (เมื่อไร) Why (ท าไม) Who (ใคร) How (อย่างไร) ชัดเจนในแต่ละเรื่อง ท าให้เกิดความครบถ้วน

สมบูรณ์ นิยมใช้เทคนิคค าถามในช่วงต้นหรือช่วงเริ่มต้น การคิดวิเคราะห์ 

นอกจากนี้ ไพรินทร์ เหมบุตร (2549 : 3-4) ได้บอกวิธีการและขั้นตอนในการฝึกคิดวิเคราะห์ 

ประกอบด้วย 6 ขั้น คือ 

1. ศึกษาข้อมูลหรือสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ 

2. ก าหนดวัตถุประสงค์ / เป้าหมายของการคิดวิเคราะห์ 

3. แยกแยะแจกแจงรายละเอียดสิ่งของที่ต้องการวิเคราะห์ 

4. ตรวจสอบโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบใหญ่และย่อย 

5. น าเสนอข้อมูลการคิดวิเคราะห์ 

6. น าผลมาวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ตามเป้าหมาย 

Bloom. (1961: 56 อ้างถึงใน ประทีป ยอดเกต,ุ 2550 : 30) ได้จ าแนกจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้าน

การคิดตอนต้น และได้เรียบเรียงล าดับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นง่ายไปสู่พฤติกรรมที่ซับซ้อนมีอยู่ 6 ระดับขั้น ดังนี้ 

ระดับความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าจากการศึกษา

เทคนิคการสอนทางการคิดวิเคราะห์ สรุปได้ว่า เทคนิคในการสอนคิดวิเคราะห์ ครูผู้สอนจะต้องเข้าใจความคิด

แบบวิเคราะห์ จึงน าไปผสานเทคนิค ค าถาม “5W 1H”โดยการเปิดโอกาสให้เด็กตั้งค าถามตามเทคนิคดังกล่าว

บ่อย ๆ จนเป็นนิสัย เป็นคนช่างคิด ช่างถามช่างสงสัย แล้วพฤติกรรมวิเคราะห์ก็ จะเกิดขึ้นกับนักเรียน เพ่ือ

น าไปสู่การค้นหาความจริงในเรื่อ 
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- http://tishafan-analysisthinking.blogspot.com/p/blog-page_4283.html 

- https://www.scribd.com/doc/69595544 

- https://www.gotoknow.org/posts/244533 
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