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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

จากการวิจัยเรื่องทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรน้ัน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการคิดวิเคราะหของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร โดยมีกลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย ไดแก นักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ที่ศึกษาอยูช้ันปที่ 1     
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 320 คน ไดมาจากสูตรคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใช
ตาราง Krejcie & Morgan ซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

 
4.1 ขอมูลทั่วไป 

 ตารางที่ 1 แสดงขอมูลเบ้ืองตนจําแนกตามเพศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี                        
คณะครุศาสตรในมหาวิทยาลยัราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 
 

ลําดับที ่ ขอมูล จํานวน (คน) รอยละ (%) 
1 เพศ 
 1.1 ชาย 82 25.61 
 1.2 หญิง 238 74.39 
 รวม 320 100.00 

 
 จากตารางที่ 1 สรุปไดวา กลุมตัวอยางมีจํานวนทั้งสิ้น 320 คน แบงเปนเพศชาย 82 คน  
(รอยละ 25.61) เพศหญิง 238 คน (รอยละ 74.39) สามารถสรุปเปนรูปไดดังน้ี 
 รูปที่ 1 แสดงขอมูลเบ้ืองตนจําแนกตามเพศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี                        
คณะครุศาสตรในมหาวิทยาลยัราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 

 

25.61% 

74.39% 

จํานวน 

ชาย 

หญิง 
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 ตารางที่ 2 แสดงขอมูลเบ้ืองตนจําแนกสาขาวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี                        
คณะครุศาสตรในมหาวิทยาลยัราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 
 

 ขอมูล จํานวน (คน) รอยละ (%) 
2 สาขาวิชา 
 2.1 ภาษาไทย 32 10 
 2.2 ภาษาอังกฤษ 29 9.08 
 2.3 สังคมศึกษา 32 10. 
 2.4 พระพุทธศาสนา 7 2.20 
 2.5 คณิตศาสตร 32 10 
 2.6 การศึกษาปฐมวัย 32 10 
 2.7 วิทยาศาสตรทั่วไป 32 10 
 2.8 พลศึกษา 32 10 
 2.9 นาฏศิลป 30 9.30 
 2.10 คอมพิวเตอรศึกษา 30 9.39 
 2.11 เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร 32 10 
 รวม 320 100 

 
จากตารางที่ 2 สรุปไดวา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป และสาขาวิชาพลศึกษา มีจาํนวน 32 คน
เทากัน คิดเปนรอยละ 10 รองลงมาคือสาขาวิชานาฏศิลป และสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา จํานวน 
30 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 9.39 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 9.08  
และสาขาวิชาพระพุทธศาสนา จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 2.20 สามารถสรุปเปนรูปไดดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

49 
 

รูปที่ 2 แสดงขอมูลเบ้ืองตนจําแนกตามสาขาวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี                  
คณะครุศาสตรในมหาวิทยาลยัราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 

 

 
 
ตารางที ่3 แสดงขอมูลเบ้ืองตนจําแนกตามมหาวิทยาลัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี                        

คณะครุศาสตรในมหาวิทยาลยัราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 
 

ลําดับที ่ ขอมูล จํานวน (คน) รอยละ (%) 
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 64 20.00 
 3.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 64 20.00 
 3.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 64 20.00 
 3.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 64 20.00 
 3.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 64 20.00 
 รวม 320 100.00 

10 

9.08 

10 

2.2 
10 

10 10 

10 

9.3 

9.39 

10 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

สังคมศึกษา สังคมพระพุทธ 

คณิตศาสตร การศึกษาปฐมวัย 

วิทยาศาสตรทั่วไป พลศึกษา 

นาฏศิลป คอมพิวเตอรศึกษา 

เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร 

พระพุทธศาสนา 
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จากตารางที่ 3 สรุปไดวา กลุมตัวอยางมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรทั้ง 5 

มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏละ 64 คนเทา ๆ กัน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 20 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จํานวน จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร จํานวน จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 20 และมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
จํานวน จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 20 สามารถสรุปเปนรูปไดดังน้ี 

 
 รูปที่ 3 แสดงขอมูลเบ้ืองตนจําแนกตามมหาวิทยาลัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี                        
คณะครุศาสตรในมหาวิทยาลยัราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 
 

 
  

20% 

20% 

20% 

20% 

20% 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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ตารางที่ 4 แสดงขอมูลเบ้ืองตนจําแนกตามเพศ สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 

 
 
 
 

หัวขอ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สวน 

สุนันทา 

 
พระนคร 

 
บานสมเด็จ
เจาพระยา 

 
จันทรเกษม 

 
ธนบุรี 

 
รวม 

  
จํา

นว
น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

เพศ ชาย 21 6.56 12 3.75 13 4.06 16 5 19 5.94 82 25.61 
 หญิง 43 13.44 52 16.25 51 15.94 48 15 45 14.06 238 74.39 

รวม 64 20 64 20 64 20 64 20 64 20 320 100 
สาขาวิชา 2.1 ภาษาไทย 8 2.50 9 2.81 7 2.19 0 0 8 2.50 32 10 
 2.2 ภาษาอังกฤษ 0 0 9 2.81 9 2.81 0 0 11 3.44 29 9.08 
 2.3 สังคมศึกษา 10 3.13 11 3.44 0 0 0 0 11 3.44 32 10 
 2.4 พระพทุธศาสนา 0 0 7 2.19 0 0 0 0 0 0 7 2.20 
 2.5 คณิตศาสตร 0 0 11 3.44 0 0 12 3.75 9 2.81 32 10 
 2.6 การศึกษา

ปฐมวัย 
22 6.88 0 0 0 0 10 3.13 0 0 

32 
10 

 2.7 วิทยาศาสตร
ทั่วไป 

7 2.19 0 0 18 5.63 0 0 7 2.19 
32 

10 

 2.8 พลศึกษา 17 5.31 5 1.56 0 0 10 3.13 0 0 32 10 
 2.9 นาฏศลิป 0 0 12 3.75 14 4.38 0 0 4 1.25 30 9.30 
 2.10 คอมพิวเตอร

ศึกษา 
0 0 0 0 16 5 0 0 14 4.38 

 
30 

9.39 

 2.11 เทคโนโลยี
การศึกษา 
และคอมพิวเตอร 

0 0 0 0 0 0 32 10 0 0 

 
32 10 

รวม 64 20 64 20 64 20 64 20 64 20 320 100 

 
จากตารางที่ 4 สรุปไดวา กลุมตัวอยางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรทั้ง 5 

มหาวิทยาลัย จํานวน 320 คน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 20 แบงตามเพศ ไดแก เพศ

ชายจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 6.56 เพศหญิงจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 13.44 แบงตาม
สาขาวิชาไดแก ภาษาไทย จํานวน 8 คน คดิเปนรอยละ 2.50 สังคมศึกษา จํานวน 10 คน คิดเปน
รอยละ 3.13 การศึกษาปฐมวัยจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 6.88 และพลศึกษาจํานวน 17 คน 
คิดเปนรอยละ 5.31  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 20 แบงตามเพศ ไดแก เพศชาย
จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.75 เพศหญิงจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 16.25 แบงตาม
สาขาวิชาไดแก ภาษาไทย จํานวน 9 คน คดิเปนรอยละ 2.81 ภาษาอังกฤษ จํานวน 9 คน คิดเปน
รอยละ 2.81  สังคมศึกษาจาํนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 3.44 พระพุทธศาสนาจํานวน 7 คน คิด
เปนรอยละ 2.19 คณิตศาสตร จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 3.44 พลศึกษาจํานวน 5 คน คิดเปน
รอยละ 1.56 และนาฏศิลปจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.75  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 20 แบงตามเพศ 
ไดแก เพศชายจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 4.06 เพศหญิงจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 15.94 
แบงตามสาขาวิชาไดแก ภาษาไทยจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 2.19 ภาษาอังกฤษ จํานวน 9 คน 
คิดเปนรอยละ 2.81 วิทยาศาสตรทั่วไปจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 5.63 นาฏศิลปจํานวน 14 
คน คิดเปนรอยละ 4.38 และคอมพิวเตอรศึกษาจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 5  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 20 แบงตามเพศ ไดแก เพศ
ชายจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 5 เพศหญิงจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 15 แบงตามสาขาวิชา
ไดแก คณิตศาสตร จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.75 การศึกษาปฐมวัย จํานวน 10 คน คิดเปน
รอยละ 3.13 พลศึกษา จาํนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 3.13 และเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 10  

และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 20 แบงตามเพศ ไดแก เพศชาย
จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 5.94 เพศหญิงจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 14.06 แบงตาม
สาขาวิชาไดแก ภาษาไทย จํานวน 8 คน คดิเปนรอยละ 2.50 ภาษาอังกฤษ จํานวน 11 คน คิดเปน
รอยละ 3.44 สังคมศึกษา จาํนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 3.44 คณิตศาสตรจํานวน 9 คน คิดเปน
รอยละ 2.81 วิทยาศาสตรทั่วไปจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 2.19 นาฏศิลป จํานวน 4 คน คิดเปน
รอยละ 1.25 และคอมพิวเตอรศึกษา จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 4.38  

 
4.2 ขอมูลดานทักษะการคดิวิเคราะห 
 
คณะผูวิจัยไดมีการกําหนดเกณฑผานและไมผาน ในการวัดทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสนิทร โดยวิธีการประเมินผล
แบบกําหนดชวงคะแนนมาตรฐานไวลวงหนา แลวทําการคัดแยกออกเปนสี่กลุมตามคะแนนที่ได 
ดังน้ี 

 ระดับคะแนนสูง  ไดคะแนนต้ังแต 9 – 12 คะแนน 
 ระดับคะแนนทั่วไป  ไดคะแนนต้ังแต 6 – 8 คะแนน 
 ระดับคะแนนตํ่ากวาเกณฑ ไดคะแนนต้ังแต 3 – 5 คะแนน 
 ระดับคะแนนออน  ไดคะแนนต้ังแต 0 - 2 คะแนน 

ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 5 
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ตารางที ่5 แสดงทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 

 
เกณฑการวัด ชวงคะแนนมาตรฐาน จํานวน รอยละ 

สูง 9 – 12 คะแนน 35 10.93 
ทั่วไป 6 – 8 คะแนน 183 57.19 

ตํ่ากวาเกณฑ 3 – 5 คะแนน 89 27.82 
ออน 0 – 2 คะแนน 13 4.06 

รวม 320 100.00 
 
จากตารางที่ 5 สรุปไดวา ทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร

ในมหาวิทยาลยัราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร อยูในระดับทั่วไป คือชวงคะแนนมาตรฐาน 6 – 8 คะแนน 
จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 57.19 ระดับตํ่ากวาเกณฑ จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 27.82 
ระดับสูงจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 10.93 และระดับออน จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 4.06  

 
4.3 การวิเคราะหหาความสมัพันธดานเพศที่สงผลตอทกัษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษา

คณะครศุาสตร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสนิทร ดวยคาสัมประสิทธิส์หสมัพันธเชิงเด่ียว 
(Simple Correlation) 

 
ตารางที่ 6 แสดงคาสหสัมพันธดานเพศกับทักษะการคิดวิเคราะหของบลูม (Bloom’s 

Taxonomy) 
 

 

เพศ 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธเชิงเด่ียว 

ทักษะการคิดวิเคราะหของบลูม (Bloom’s Taxonomy) 
 การวิเคราะห 

ความสําคัญ 
การวิเคราะห
ความสัมพันธ 

การวิเคราะห 
หลักการ 

เพศชาย 0.53 0.25 0.62 
เพศหญิง 0.61 0.74 0.36 

 
เมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางเพศกับทักษะการคิดวิเคราะหของบลูมทั้ง 3 ดาน พบวา         

มีความสัมพันธกันในเชิงบวก  
โดยเพศชายมีความสัมพันธในทางบวกระดับปานกลางกับทักษะการคิดวิเคราะห ดานการ

วิเคราะหความสําคัญและการวิเคราะหหลักการ สวนการวิเคราะหความสัมพันธมีความสัมพันธ
ทางบวกในระดับตํ่า  
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ในขณะที่เพศหญิง พบวา มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับทักษะการคิดวิเคราะห
ดานการวิเคราะหความสําคัญ และ การวิเคราะหหลักการ มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับ
ทักษะการคิดวิเคราะหดานการวิเคราะหความสัมพันธ  

 
4.4 การวิเคราะหหาความสมัพันธดานสาขาวิชาที่สงผลตอทักษะการคิดวิเคราะหของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรตันโกสินทร ดวยคาสัมประสทิธิ์
สหสัมพันธเชงิเด่ียว (Simple Correlation) 

 
ตารางที่ 7 แสดงคาสหสัมพันธดานสาขาวิชากับทักษะการคิดวิเคราะหของบลูม (Bloom’s 

Taxonomy) 
 

 
 

สาขาวิชา 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธเชิงเด่ียว 
ทักษะการคิดวิเคราะหของบลูม  

(Bloom’s Taxonomy) 
การวิเคราะห 
ความสําคัญ 

การวิเคราะห
ความสัมพันธ 

การวิเคราะห 
หลักการ 

ภาษาไทย  0.71 0.37 0.42 
ภาษาอังกฤษ -0.55 0.14 -0.45 
สังคมศึกษา 0.57 -0.49 0.72 
พระพุทธศาสนา 0.82 -0.38 0.32 
คณิตศาสตร -0.54 0.88 0.79 
การศึกษาปฐมวัย 0.72 0.76 -0.36 
วิทยาศาสตรทั่วไป -0.56 0.74 -0.63 
พลศึกษา -0.78 0.34 -0.61 
นาฏศิลป 0.75 -0.18 0.57 
คอมพิวเตอรศึกษา -0.68 0.73 -0.52 
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร 0.73 -0.37 0.69 

 
เมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสาขาวิชากับทักษะการคิดวิเคราะหของบลูมทั้ง 3 ดาน พบวา    
สาขาวิชาภาษาไทย มีความสัมพันธในทางบวกระดับสูงกับการคิดวิเคราะหความสําคัญ มี

ความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับการวิเคราะหความสัมพันธ และการคิดวิเคราะหหลักการ  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความสัมพันธทางลบในระดับปานกลางกับการคิดวิเคราะห

ความสําคัญ มีความสัมพันธทางบวกในระดับตํ่ากับการคิดวิเคราะหความสัมพันธ และมีความสัมพันธ
ทางลบในระดับปานกลางกับการคิดวิเคราะหหลักการ  
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สาขาวิชาสังคมศึกษา มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับการคิดวิเคราะห
ความสําคัญ มีความสัมพันธทางลบในระดับปานกลางกับการคิดวิเคราะหความสัมพันธ และมี
ความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับการคิดวิเคราะหหลักการ  

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับการคิดวิเคราะหความสําคัญ 
มีความสัมพันธทางลบในระดับปานกลางกับการวิเคราะหความสัมพันธ และมีความสัมพันธทางบวก
ในระดับปานกลางกับการวิเคราะหหลักการ  

สาขาวิชาคณิตศาสตร มีความสัมพันธทางลบในระดับปานกลางกับการวิเคราะหความสําคัญ มี
ความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับการวิเคราะหความสัมพันธ และการวิเคราะหหลักการ  

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับการวิเคราะหความสําคัญ
และการวิเคราะหความสัมพันธ มีความสัมพันธทางลบในระดับปานกลางกับการวิเคราะหหลักการ  

สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป มีความสัมพันธทางลบในระดับปานกลางกับการวิเคราะห
ความสําคัญ มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับการวิเคราะหความสัมพันธ และมีความสัมพันธทาง
ลบในระดับปานกลางกับการวิเคราะหหลักการ  

สาขาวิชาพลศึกษา มีความสัมพันธทางลบในระดับสูงกับการวิเคราะหความสําคัญ มี
ความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับการวิเคราะหความสัมพันธ และมีความสัมพันธทางลบใน
ระดับปานกลางกับการวิเคราะหหลักการ  

สาขาวิชานาฏศิลป มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับการวิเคราะหความสําคัญ มี
ความสัมพันธทางลบในระดับตํ่ากับการวิเคราะหความสัมพันธ และมีความสัมพันธทางบวกในระดับ
ปานกลางกับการวิเคราะหหลักการ  

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มีความสัมพันธทางลบในระดับปานกลางกับการวิเคราะห
ความสําคัญ มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับการวิเคราะหความสัมพันธ และมีความสัมพันธทาง
ลบในระดับปานกลางกับการวิเคราะหหลักการ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับการ
วิเคราะหความสําคัญ มีความสัมพันธทางลบในระดับปานกลางกับการวิเคราะหความสัมพันธ และมี
ความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับการวิเคราะหหลักการ 
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4.5 การวิเคราะหหาความสมัพันธดานมหาวิทยาลัยทีส่งผลตอทักษะการคิดวิเคราะหของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรตันโกสินทร ดวยคาสัมประสทิธิ์
สหสัมพันธเชงิเด่ียว (Simple Correlation) 

 
ตารางที่ 8 แสดงคาสหสัมพันธดานมหาวิทยาลัยกับทักษะการคิดวิเคราะหของบลูม (Bloom’s 

Taxonomy) 
 

 
มหาวิทยาลัย 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธเชิงเด่ียว 
ทักษะการคิดวิเคราะหของบลูม  

(Bloom’s Taxonomy) 
 การวิเคราะห 

ความสําคัญ 
การวิเคราะห
ความสัมพันธ 

การวิเคราะห 
หลักการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 0.82 0.56 -0.35 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 0.62 -0.21 0.72 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ-
เจาพระยา 

-0.53 0.74 0.49 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม -0.24 0.78 0.42 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 0.69 -0.68 0.53 

 
เมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับทักษะการคิดวิเคราะหของบลูมทั้ง 3 ดาน 

พบวา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับการวิเคราะห

ความสําคัญ มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับการวิเคราะหความสัมพันธ และมี
ความสัมพันธทางลบในระดับปานกลางกับการวิเคราะหหลักการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับการวิเคราะห
ความสําคัญ มีความสัมพันธทางลบในระดับตํ่ากับการวิเคราะหความสัมพันธ และมีความสัมพันธ
ทางบวกในระดับสูงกับการวิเคราะหหลักการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มีความสัมพันธทางลบในระดับปานกลางกับการ
วิเคราะหความสําคัญ มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับการวิเคราะหความสัมพันธ และมี
ความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับการวิเคราะหหลักการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความสัมพันธทางลบในระดับตํ่ากับการวิเคราะห
ความสําคัญ มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับการวิเคราะหความสัมพันธ และมีความสัมพันธ
ทางบวกในระดับปานกลางกับการวิเคราะหหลักการ  

และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับการวิเคราะห
ความสําคัญ มีความสัมพันธทางลบในระดับปานกลางกับการวิเคราะหความสัมพันธ และมี
ความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับการวิเคราะหหลักการ 




