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บทท่ี 5 
 

สรุปผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 
 

จากการวิจัยเรื่องทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรน้ัน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการคิดวิเคราะหของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร โดยมีกลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย ไดแก นักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ที่ศึกษาอยูช้ันปที่ 1     
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 320 คน ซึ่งคณะผูวิจัยสามารถนําเสนอหัวขอไดตามลําดับ
ดังน้ี 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาการคิดวิเคราะหของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏ
กลุมรัตนโกสินทร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
ระเบยีบวิธีวิจัย 

1. รูปแบบของการวิจัย 
    การวิจัยครัง้น้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาการคิดวิเคราะห

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) และการหาความสัมพันธระหวางตัวแปร
ตาง ๆ ที่สงผลตอทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษาคณะครุศาสตร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม
รัตนโกสินทร วิเคราะหดวยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเชิงเด่ียว (Simple Correlation) 

2. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ี คณะผูวิจัยดําเนินการเฉพาะนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560       
ในคณะครุศาสตร ศึกษาศาสตร วิทยาลัยการฝกหัดครู ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 

3. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
3.1 ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีไดแก ไดแก นักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา) ที่ศึกษาอยูช้ันปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1,830 คน 
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3.2 กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลุมรัตนโกสินทร ที่ศึกษาอยูช้ันปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 320 คน ไดมาจาก
สูตรคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie & Morgan 

4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถามเพ่ือการศึกษาทักษะการคิดวิเคราะหของ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี คณะครุศาสตร ในมหาวิทยาลยักลุมรัตนโกสนิทร 1 ชุด จาํนวน 12 ขอ                          
ที่คณะผูวิจัยสรางขึ้นเอง โดยนําแนวคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy) มาเปนพ้ืนฐานในการคดิ
ครั้งน้ี แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบปรนัย ซึ่งเปนคําถามใหเลือกตอบ (Multiple Chioes) แตละ
ขอมี 4 ตัวเลือก จํานวน 12 ขอ  
  มีขั้นตอนการสรางเครื่องมือดังน้ี 

4.1 คณะผูวิจัยศึกษาหนังสือ ดังน้ีเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการคิด
วิเคราะห 

4.2 คณะผูวิจัยศึกษาหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบวัด 
4.3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใชผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก น.อ.หญิง (พิเศษ) 

ศ.ดร.ทิพยรัตน  พัชรวรรัช (ผูอํานวยการกองวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กองการศึกษา 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัติยาธิราช) ผูชวยศาสตราจารย ดร. พัชรี ปยภัณฑ (อาจารยประจํา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) และ อาจารย ดร.พงษพัชรินทร พุธวัฒนะ (อาจารย
ประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา โดยหาคา
ดัชนีที่มีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของการวิจัย (IOC: Idex of Item 
Objective Congruence)  

4.4 นําผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญไปหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย (IOC) โดยคัดเลือกขอคําถามที่ไดพิจารณาแลวเห็นวาสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย ซึ่งผลคะแนนที่ได ขอที่ไมผานเกณฑไดทําการปรับปรุงจนผานเกณฑคา
คะแนนดัชนีความสอดคลอง และดําเนินการขั้นตอไป 

4.5 คา IOC ที่ไดอยูระหวาง 0.78 ถึง 1.00 ซึ่งหมายถึงวา ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ได
ทําการพิจารณาแบบสอบถามแลวลงความเห็นวาขอคําถามมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ
วิจัย 

4.6 นําแบบสอบถามที่ไดไปทดลองใช (Try out) กับนักศึกษาคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ จํานวน 30 ชุด ตามวิธีของ Cronbach’s Alpha เพ่ือหาคุณภาพ
ของเครื่องมือ โดยการหาคาความเที่ยงหรือความเช่ือถือไดของแบบสอบถาม 

4.7 จากน้ันนํามาหาความเช่ือมั่นโดยหาคาสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha โดยใชเกณฑ
สัมประสิทธ์ิแอลฟาที่คาระดับความเช่ือมั่นของแบบสอบถามมากกวา 0.7 จึงถือวาแบบสอบถามมี
ความนาเช่ือถือ และสามารถนําไปใชกับกลุมตัวอยางจริงได 

4.8 จัดทําขอคําถามที่ผานการปรบัปรุงแลว เพ่ือใชเปนแบบสอบถามสําหรับการวิจัยใน
ครั้งน้ี 
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5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5.1 คณะผูวิจยัทําหนังสือขอความรวมมือถึงคณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม
รัตนโกสินทรทีเ่ปนกลุมตัวอยางในการจัดเก็บขอมูล  
 5.2 คณะผูวิจยัสงแบบสอบถามทางไปรษณียและเดินทางไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม
รัตนโกสินทรทีเ่ปนกลุมตัวอยางดวยตนเอง  

5.3 คณะผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถาม จากทางไปรษณีย และจากอีเมลล (E-mail)  
5.4 เมื่อไดรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดแลว ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ 

แบบสอบถาม และทําการแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก (ไดแบบสอบถามที่สมบูรณจํานวน 320 
ชุดตรงตามเปาหมาย เน่ืองจากคณะผูวิจัยสงแบบสอบถามไปจํานวน 350 ชุด) 

5.5 นําแบบสอบถามที่คัดเลือกเรยีบรอยมาลงรหัสเพ่ือประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรม 
SPSS for window 

 
6. การวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธเชิงเด่ียว 
 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 จากการวิจัยครั้งน้ี สามารถสรุปไดวา 

1. ทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตรในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร อยูในระดับทั่วไป คือชวงคะแนนมาตรฐาน 6 – 8 คะแนน จํานวน 183 คน  

2. การวิเคราะหหาความสัมพันธดานเพศที่สงผลตอทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษา
คณะครุศาสตร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ดวยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเชิงเด่ียว 
(Simple Correlation) สามารถสรุปไดดังตารางที่ 9  

 
ตารางที่ 9 สรุปผลการวิเคราะหหาคาสหสัมพันธดานเพศกับทักษะการคิดวิเคราะหของบลูม 

(Bloom’s Taxonomy) 
 

 

เพศ 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธเชิงเด่ียว 

ทักษะการคิดวิเคราะหของบลูม (Bloom’s Taxonomy) 
 การวิเคราะห 

ความสําคัญ 
การวิเคราะห
ความสัมพันธ 

การวิเคราะห 
หลักการ 

เพศชาย บวกระดับปานกลาง บวกระดับตํ่า บวกระดับปานกลาง 
เพศหญิง บวกระดับปานกลาง บวกระดับสูง บวกระดับปานกลาง 
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3. การวิเคราะหหาความสัมพันธดานสาขาวิชาที่สงผลตอทักษะการคิดวิเคราะหของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ดวยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
เชิงเด่ียว (Simple Correlation) สามารถสรุปไดดังตารางที่ 10  

 
ตารางที่ 10 สรุปผลการวิเคราะหหาคาสหสัมพันธดานสาขาวิชากับทักษะการคิดวิเคราะห  

ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) 
 

 
 

สาขาวิชา 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธเชิงเด่ียว 
ทักษะการคิดวิเคราะหของบลูม  

(Bloom’s Taxonomy) 
การวิเคราะห 
ความสําคัญ 

การวิเคราะห
ความสัมพันธ 

การวิเคราะห 
หลักการ 

ภาษาไทย  บวกระดับสูง บวกระดับปานกลาง บวกระดับปานกลาง 
ภาษาอังกฤษ ลบระดับปานกลาง บวกระดับตํ่า ลบระดับปานกลาง 
สังคมศึกษา บวกระดับปานกลาง ลบระดับปานกลาง บวกระดับสูง 
พระพุทธศาสนา บวกระดับสูง ลบระดับปานกลาง บวกระดับปานกลาง 
คณิตศาสตร ลบระดับปานกลาง บวกระดับสูง บวกระดับสูง 
การศึกษาปฐมวัย บวกระดับสูง บวกระดับสูง ลบระดับปานกลาง 
วิทยาศาสตรทั่วไป ลบระดับปานกลาง บวกระดับสูง ลบระดับปานกลาง 
พลศึกษา ลบระดับสูง บวกระดับปานกลาง ลบระดับปานกลาง 
นาฏศิลป บวกระดับสูง ลบระดับตํ่า บวกระดับปานกลาง 
คอมพิวเตอรศึกษา ลบระดับปานกลาง บวกระดับสูง ลบระดับปานกลาง 
เทคโนโลยีการศึกษา 
และคอมพิวเตอร 

บวกระดับสูง ลบระดับปานกลาง บวกระดับปานกลาง 
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4. การวิเคราะหหาความสัมพันธดานมหาวิทยาลัยที่สงผลตอทักษะการคิดวิเคราะหของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ดวยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
เชิงเด่ียว (Simple Correlation) สามารถสรุปไดดังตารางที่ 11 

 
ตารางที่ 11 สรุปผลการวิเคราะหหาคาสหสัมพันธดานมหาวิทยาลัยกับทักษะการคิด

วิเคราะหของบลูม (Bloom’s Taxonomy) 
 

 
มหาวิทยาลัย 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธเชิงเด่ียว 
ทักษะการคิดวิเคราะหของบลูม  

(Bloom’s Taxonomy) 
 การวิเคราะห 

ความสําคัญ 
การวิเคราะห
ความสัมพันธ 

การวิเคราะห 
หลักการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

บวกระดับสูง บวกระดับปานกลาง ลบระดับปานกลาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร 

บวกระดับปานกลาง ลบระดับตํ่า บวกระดับสูง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บานสมเด็จเจาพระยา 

ลบระดับปานกลาง บวกระดับสูง บวกระดับปานกลาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม 

ลบระดับตํ่า บวกระดับสูง บวกระดับปานกลาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี บวกระดับปานกลาง ลบระดับปานกลาง บวกระดับปานกลาง 
 

อภิปรายผล 
 
 จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการวิจัยในครั้งน้ี สามารถอภิปรายผลการวิจัยในภาพรวมไดวา  

1. ทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตรในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร อยูในระดับทั่วไปมากที่สุด  

2. การวิเคราะหหาความสัมพันธดานเพศที่สงผลตอทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษา
คณะครุศาสตร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร พบวา เพศหญิง มีทักษะการคิดวิเคราะห
ดานการวิเคราะหความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูง 

3. การวิเคราะหหาความสัมพันธดานสาขาวิชาที่สงผลตอทักษะการคิดวิเคราะหของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร พบวา สาขาวิชาที่มีระดับทักษะ
การคิดวิเคราะหดานการวิเคราะหความสําคัญเชิงบวกระดับสูง ไดแก ภาษาไทย พระพุทธศาสนา 
การศึกษาปฐมวัย นาฏศิลป และเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร สาขาที่มีระดับทักษะการคิด
วิเคราะหดานการวิเคราะหความสัมพันธเชิงบวกระดับสูง ไดแก คณิตศาสตร การศึกษาปฐมวัย 
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วิทยาศาสตรทั่วไป และคอมพิวเตอร และระดับทักษะการคิดวิเคราะหดานการวิเคราะหหลักการเชิง
บวกระดับสูง ไดแก สังคมศึกษา และคณิตศาสตร 

4. การวิเคราะหหาความสัมพันธดานมหาวิทยาลัยที่สงผลตอทักษะการคิดวิเคราะหของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มี
ระดับทักษะการคิดวิเคราะหดานการวิเคราะหความสําคัญเชิงบวกในระดับสูง ไดแก มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ระดับทักษะการคิดวิเคราะหดานการวิเคราะหความสัมพันธเชิงบวกระดับสูง ไดแก 
มหาวิทยาลัยบานสมเด็จเจาพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และระดับทักษะการคิด
วิเคราะหดานการวิเคราะหหลักการเชิงบวกระดับสูง ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

การที่ผลการวิจัยปรากฏเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากการที่นักศึกษาคณะครุศาสตร ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรมีพ้ืนฐานความรู ประสบการณชีวิต สภาพแวดลอมและศักยภาพการเรียนรูที่
แตกตางกัน ซึ่งสงผลใหระดับทักษะการคิดวิเคราะหเมื่อพิจารณาโดยจําแนกตามเพศ สาขาวิชา และ
มหาวิทยาลัยมีระดับที่แตกตางกันตามไปดวย กลาวคือ พ้ืนฐานความรู (Background of 
Knowledge) อันเปนผลมาจากการเรียน การกลั่นกรอง การเก็บความรู การฝกฝนการคิดใน
หลากหลายรูปแบบและขั้นตอนซึ่งมีความแตกตางกันทั้งในบริบทของสถานศึกษาและผูสอนยอมสงผล
ใหทักษะการคิดในระดับสูงของแตละบุคคลมีความแตกตางกัน อีกทั้งประสบการณชีวิต (Experience 
of Life) ของนักศึกษาแตละคนก็มีความแตกตางกัน กลาวคือ บทเรียนตางๆ ที่ผานมาในชีวิตไมวาจะ
เปนเร่ืองเล็กหรือเร่ืองใหญ ซึ่งเปนขอมูลที่มีผลโดยตรง จะเห็นไดวาคนที่มีโอกาสเรียนรูโลกกวางได
เห็นหลากหลายประสบการณยอมมีวิธีการคิดที่หลากหลายและมีขอมูลที่นํามาใชในชีวิตจริงได
มากกวา นอกจากน้ี สภาพแวดลอม (Environment) ถือไดวาเปนตัวกระตุนสําคัญตอการเรียนรูและ
วิธีคิด ที่สําคัญ คือ ศักยภาพทางการเรียนรู (Leaning Potential) อันไดแก การประมวลขอมูลของ
นักศึกษาแตละคนมีความแตกตางกันทั้งในเรื่องของความรวดเร็วและลุมลึก ซึ่งสงผลใหนักศึกษาแต
ละคนมีทักษะการคิดที่ไมเทากัน คิดไมเหมือนกัน ถึงแมจะมีประสบการณเหมือนกันก็ตาม (อุษณีย 
โพธ์ิสุข และคณะ, 2544 อางถึงใน อุบลวรรณ  เสือเดช, 2550) 

อยางไรก็ตาม จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวานักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางสมควรไดรับการ
จัดการเรียนการสอนที่ชวยสงเสริม พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ในขณะเดียวกัน การที่กลุมตัวอยาง
เปนนักศึกษาช้ันปที่ 1 ซึ่งเพ่ิงเร่ิมเขาสูการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ยอมแสดงใหเห็นวา การจัดการ
เรียนการสอนในระดับที่ผานมายังไมสามารถสงเสริม และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหไดดีเพียงพอ 
สอดคลองกับงานวิจัยของดวงจันทร วรคามินและคณะ (2559) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษา
ความสามารถดานการคิดวิเคราะห และการมีจิตสาธารณะเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเปนคนดี คนเกง
ของนักเรียนไทย พบวา ความสามารถดานการคิดวิเคราะหและการมีจิตสาธารณะของนักเรียน
สัมพันธกันในทางบวก แตสัมพันธกันในระดับที่นอยมาก นักเรียนมีคะแนนการคิดวิเคราะหอยูใน
ระดับที่คอนขางตํ่ามาก แมวาจะมีการประเมินผลการเรียนในโรงเรียนอยางเขมขน แสดงถึงการไม
บรรลุวัตถุประสงคทางดานการเรียนการสอนดานการคิดวิเคราะหในโรงเรียนที่ไมมีประสิทธิภาพ 
ทั้งน้ีการที่นักศึกษากลุมตัวอยางมีระดับทักษะการคิดวิเคราะหอยูในระดับทั่วไป  

หากผูประกอบวิชาชีพครูในอนาคตเปนผูที่มีทักษะการคิดวิเคราะหที่ดีแลวน้ัน ก็ยอมสงผลให

ผูเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะหที่ดีดวยตามมา ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของพิมพร ไตรยานุภาพ 
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(2552) ที่ศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชเทคนิคคําถาม เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานโปงนก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

เชียงใหม เขต 3 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนเห็นดวยวาบทบาทครูจะชวยสงผลตอทักษะการคิด

วิเคราะหของผูเรียนมากที่สุด บทบาทครูที่ใชเทคนิคคําถามเพ่ือกระตุนใหนักเรียนไดคิด นักเรียนเห็น

ดวยกับบรรยากาศในการเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบใชเทคนิคคําถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะห ซึ่งเทคนิคการต้ังคําถามตามทฤษฎีของบลูมน้ันสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานคิด

วิเคราะหของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมคิดวิเคราะหโดยใชเทคนิคการต้ังคําถามตามทฤษฎีของบลูม

มีคาเฉลี่ยสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ .05 (ลําดวน วงศภักด์ิ, 2556) 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 

1. ควรมีการติดตามระดับการวิเคราะหของนักศึกษากลุมตัวอยางเมื่อเลื่อนระดับไปยังช้ันปที่
สูงขึ้นเพ่ือดูวาปจจัยดาน อายุ การจัดการเรียนการสอนของครู และอ่ืน ๆ สงผลตอการคิดวิเคราะห
ของนักศึกษาหรือไม 

2. ควรมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนการสงเสริมใหผูเรียน เรียนรูไดดวยตนเอง มีทักษะการ
คนควา การคิดวิเคราะห และทักษะการคิดในรูปแบบตาง ๆ อยางหลากหลายมากขึ้น 

3. ควรคนควา พัฒนาเทคนิค วิธีการเสริมสรางทักษะการคิดวิเคราะหสําหรับนักศึกษา                 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 




