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การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ือศึกษาการคิด
วิเคราะหของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรโดยมี 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร    
ที่ศึกษาอยูช้ันปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 320 คน ไดมาจากสูตรคํานวณหาขนาด
กลุมตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie & Morgan ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม
เพ่ือศึกษาความสามารถทักษะการคิดวิเคราะหที่คณะผูวิจัยดําเนินการสรางข้ึนมาเอง โดยใชแนวคิด
การคิดวิเคราะหของบลูมมาเปนกรอบแนวคิด (Bloom’s Taxonomy) สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาความถี่ (Frequence) รอยละ (Percentage) และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเชิงเด่ียว 
(Simple Correlation) 

ผลการวิจัยพบวาทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร อยูในระดับทั่วไป คือชวงคะแนนมาตรฐาน 6 – 8 คะแนน 
จํานวน 183 คน การวิเคราะหหาความสัมพันธดานเพศที่สงผลตอทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษา
คณะครุศาสตร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร พบวา เพศหญิง มีทักษะการคิดวิเคราะห
ดานการวิเคราะหความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูง การวิเคราะหหาความสัมพันธดานสาขาวิชาที่
สงผลตอทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษาคณะครุศาสตร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 
พบวา สาขาวิชาที่มีระดับทักษะการคิดวิเคราะหดานการวิเคราะหความสําคัญเชิงบวกระดับสูง ไดแก 
ภาษาไทย พระพุทธศาสนา การศึกษาปฐมวัย นาฏศิลป และเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร 
สาขาที่มีระดับทักษะการคิดวิเคราะหดานการวิเคราะหความสัมพันธเชิงบวกระดับสูง ไดแก 
คณิตศาสตร การศึกษาปฐมวัย วิทยาศาสตรทั่วไป และคอมพิวเตอร และระดับทักษะการคิดวิเคราะห
ดานการวิเคราะหหลักการเชิงบวกระดับสูง ไดแก สังคมศึกษา และคณิตศาสตร การวิเคราะหหา
ความสัมพันธดานมหาวิทยาลัยที่สงผลตอทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษาคณะครุศาสตร ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีระดับทักษะการคิดวิเคราะห
ดานการวิเคราะหความสําคัญเชิงบวกในระดับสูง ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับทักษะ
การคิดวิเคราะหดานการวิเคราะหความสัมพันธเชิงบวกระดับสูง ไดแก มหาวิทยาลัยบานสมเด็จ
เจาพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และระดับทักษะการคิดวิเคราะหดานการวิเคราะห
หลักการเชิงบวกระดับสูง ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
คําสําคญั: ทักษะการคิดวิเคราะห มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 
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This study was a survey research that aimed to study the analytical thinking skill of 
undergraduate student in faculty of Education for Rattanakosin Rajabhat University  
The samples were 320 first-year students who study in faculty of Education for 
Rattanakosin Rajabhat  Univ. of the academic year 2017. The research instrument was 
a questionnaire that study the analytical thinking skill of undergraduate student in 
faculty of Education for Rattanakosin Rajabhat Univ. based on Bloom’s Taxonomy 
which were analyzed by Frequence Percentage and Simple Correlation. 
 The resulted showed that analytical thinking skill of undergraduate student in 
faculty of Education for Rattanakosin Rajabhat Univ., it was found that 183 students 
were intermediate which standard score the range from 6-8. Simple Correlation 
Analysis based on gender found that female had analytical thinking skill of analysis of 
relationships on high-degree of positive correlation. Simple Correlation Analysis based 
on field of study showed that Thai language, Buddhism, Early Childhood Education, 
Dance, Technology and Computer Education Programs had analytical thinking skill of 
analysis of element on high-degree of positive correlation. Mathematics, Early 
Childhood Education, General Science and Computer Education Programs which had 
analytical thinking skill of analysis of relationships on high-degree of positive 
correlation. A high-degree of positive correlation of analytical thinking skill of analysis 
of organizational principles were Social Studies and Mathematics Programs. Simple 
Correlation Analysis based on University founded that Suan Sunandha Rajabhat Univ. 
had analytical thinking skill of analysis of element on high-degree of positive 
correlation. A high-degree of positive correlation of analytical thinking skill of analysis 
of relationships were Bansomdejchaopraya Rajabhat Univ. and Chandrakasem 
Rajabhat Univ. And Phranakhon Rajabhat Univ. had A high-degree of positive 
correlation of analytical thinking skill of analysis of organizational principles. 
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