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 การวิจัยในครั้งนี้มีความมุง่หมาย เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความเที่ยงตรง 

เชงิโครงสร้างของโมเดลตัวบ่งชีป้ระสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ ที่พัฒนาขึน้กับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ การด าเนินงานมีสองระยะประกอบด้วย ระยะแรก การพัฒนาตัวบ่งชี้

ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศกึษา ด าเนินการโดยการวิเคราะห์

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระยะที่สอง การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล

โครงสรา้งประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศกึษา ด าเนินการ 

โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยัน เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครูคณิตศาสตร์  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 จ านวน 250 คน ซึ่งได้มา 

โดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มคี่าความเที่ยงตรง ระหว่าง 0.60–1.00 มีคา่อ านาจ

จ าแนกระหว่าง 0.40-0.84 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.98 วิเคราะห์ขอ้มูลด้วย

โปรแกรมส าเร็จรูป 

 ผลการวิจัยพบว่า 

  1. ตัวบ่งชีป้ระสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศกึษา  

ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก 18 องค์ประกอบย่อย 84 ตัวบ่งชี ้จ าแนกเป็น 

บุคลิกภาพของครู จ านวน 18 ตัวบ่งชี้ ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน 13 ตัวบ่งชี ้

เจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตร ์จ านวน 16 ตัวบ่งชี ้การวัดและประเมินผล จ านวน 16 ตัวบ่งชี ้

และการจัดการเรียนการสอน จ านวน 21 ตัวบ่งชี้ 



  2. โมเดลโครงสรา้งประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์  

ระดับมัธยมศกึษา พบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์  

(Chi–Square) เท่ากับ 78.58 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 79 ค่านัยส าคัญทางสถิติ  

(p-value) เท่ากับ 0.49 ค่าดัชนวีัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีวัด

ระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แลว้ (AGFI) เท่ากับ 0.93 ค่าความคลาดเคลื่อน 

ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.00 และค่าดัชนีที่แสดงขนาดของ 

กลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับ (CN) เท่ากับ 333.51 และค่าน้ าหนักองค์ประกอบของทั้ง  

84 ตัวบ่งชี ้มคี่าตั้งแต ่0.43–0.92 

ค าส าคัญ  ตัวบ่งชี้ ประสิทธิภาพการสอน ครูคณิตศาสตร์ 
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ABSTRACT 

 The objective of this study were to develop and test the construct validity of 

the indicators structure model on teaching efficiency of secondary mathematic teachers 

with empirical data. The process of this study was divided into 2 phases: phase 1) the 

development of teaching efficiency indicators of secondary mathematic teachers by 

analyzing related document and research and phase  

2) the testing of teaching efficiency structure model of secondary mathematic teachers 

by using confirmatory factor analysis. The data were collected from 250 mathematic 

teachers by cluster random sampling under the Secondary Educational Service Area 

office 21. Five rating scale questionnaire with validity value between 0.60–1.00 and 

reliability value using Cronbach’s Alpha Coefficient at 0.98 was employed as research 

instrument. The collected data were analyzed by software program. 

 The Finding revealed that: 

  1. The indicators of teaching efficiency of secondary mathematic 

teachers comprised of five core components, 18 subcomponents, and 84 indicators 

which were distinguished as 18 indicators for personality of the teacher, 13 indicators 

for relationship between teacher and student, 16 indicators for attitude towards 

mathematics, 16 indicators for measurement and evaluation, and 21 indicators for 

learning management. 



  2. The teaching efficiency structure model of secondary mathematic 

teachers was consistent with the empirical data with Chi–square value = 78.58, 

degree of freedom (df) = 79, statistical significance (p-value) 0.49, Goodness of fit 

index (GFI) = 0.79, Adjust Goodness of fit Index (AGFI) = 0.93, Root Mean Square 

Error of Approximation (RMSEA) = 0.00 and Criticai N (CN) = 333.51 
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1 

 

บทที่ 1 

บทนํา 

ภูมิหลัง 

 คณิตศาสตร�เป�นวิชาหลักซึ่งนําไปสู�ความก�าวหน�าด�านต�างๆ ไม�ว�าจะเป�นด�าน
วิชาการ ด�านเศรษฐกิจ ด�านการบริหาร ทั้งนี้วิชาคณิตศาสตร�ยังเป�นวิชาที่ช�วยให�ผู�เรียน
รู�จักใช�ความคิดมีเหตุผลแสดงความคิดอย�างเป�นระเบียบ ง�าย ชัดเจน รู�จักแก�ป0ญหาต�างๆ 
ที่เรียนในโรงเรียนได�นําไปประยุกต�ใช�แก�ป0ญหาอื่นที่พบในชีวิตประจําวันการเรียนการสอน
คณิตศาสตร�จําเป�นต�องคํานึงถึงมาตรฐานด�านทักษะหรือกระบวนการทางคณิตศาสตร� 
เพื่อส�งเสริมให�เกิดทักษะและกระบวนการคณิตศาสตร�ต�างๆ อันได�แก� ความสามารถ 
ในการแก�ป0ญหา การให�เหตุผลการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร�และ 
การนําเสนอการเช่ือมโยงความรู�และความคิดริเริ่มสร�างสรรค� ซึ่งกิจกรรมเหล�านี้  
ได�รับการสอดแทรก หรือตั้งโจทย�ป0ญหาเพื่อส�งเสริมให�นักเรียนตระหนักในคุณค�าและ 
มีเจตคติที่ดีต�อคณิตศาสตร� เป�นการฝ7กให�นักเรียนทํางานอย�างเป�นระบบ มีระเบียบวินัย 
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือม่ันในตนเองน่ันคือ  
การเตรียมนักเรียนเข�าสู�การเป�นผู�ที่มีความพร�อม มีความคิดวิจารณญาณ และมีเหตุผล 
สามารถเช่ือมโยงกระบวนการคิดเพื่อใช�หลักคณิตศาสตร�ในการแก�ไขป0ญหาต�างๆ  
มีความคิดที่เป�นระบบระเบียบและเป�นพื้นฐานที่ดใีนการทํางานต�อไปในอนาคต  
(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2555, หน�า 159) 
 จากการศึกษาของนักวิชาการและนักการศึกษา พบว�าการเรียนการสอน
คณิตศาสตร�ของไทย มีป0ญหามากมาย เช�นการศึกษาของ ฉวีวรรณ กีรติกร  
(2557, หน�า 261-262) ได�สรุปป0ญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร� ในด�านครู
สอนคณิตศาสตร�ว�ามีสาเหตุจากครูไม�ทําความเข�าใจเกี่ยวกับหลักสูตร คู�มือครู การวัดผล 
และการประเมินผล ครูใช�วิธีสอนไม�ถูกต�องและใช�วิธีอธิบายความรู�มากที่สุด รองลงไปก็คือ 
การฟ0งผู�เรียนพูด นอกจากนั้นมีการถามนักเรียน ตอบคําถาม เขียนกระดานดํา ตรวจงาน
นักเรียนและชมเชยมีครูเพียงส�วนน�อยที่มีกิจกรรมร�วมกับนักเรียน การปกครองช้ันเรียนไม�
ถูกต�อง บรรยากาศการเรียนการสอน หรือความสัมพันธ�ระหว�างครูกับนักเรียนที่มีลักษณะ
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ที่ครูเป�นจุดศูนย�กลางใช�วิธีปกครองแบบควบคุม และดูแลการทํางานหรือการทํา
แบบฝ7กหัด และมีการลงโทษเมื่อนักเรียนทําแบบฝ7กหัดผิด ครูไม�มีความรู�เกี่ยวกับการสอน
คณิตศาสตร�และไม�เคยได�รับการนิเทศ แต�ถึงกระนั้นก็ตามยังมีครูหลายโรงเรียนที่ไม�เคย
ประชุมทําความเข�าใจเกี่ยวกับหลักสูตร คู�มือครู และหนังสือเรียนคณิตศาสตร� ครูมักไม�
วัดผลการเรียนคณิตศาสตร� ที่เป�นเช�นนี้เพราะครูไม�เคยใช�คู�มือครูไม�ดําเนินการสอนตาม
ขั้นตอนที่ควรทํา และไม�เคยนําผลการประเมินมาใช�เป�นเครื่องมือปรับปรุง 
การเรียนการสอน ซึ่งกระบวนการและวิธีการดังกล�าวเป�นบทบาทหน�าที่ที่มีความสําคัญ
ของความเป�นครูและบ�งบอกถึงระดับความสามารถ หรือประสิทธิภาพของครูถ�าผู�สอนไม�มี
ประสิทธิภาพในการสอนก็จะส�งผลต�อคุณภาพของนักเรียน ดังเช�น การรายงานผล 
การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปIที่ 6 ระดับประเทศ 
ปIการศึกษา 2557-2559 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรากฏว�า
กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร�มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ตํ่ากว�าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศทุกปI (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559, หน�า 3) 
 ด�านการบริหารจัดการนั้นมีสาเหตุมาจากครูขาดความเข�าใจระบบบริหาร
จัดการการประสานไม�มีส�วนร�วมในการวางแผน ขาดการนิเทศ ติดตามอย�างต�อเนื่องและ
การมอบหมายงานที่ชัดเจน ด�านนักเรียนมีสาเหตุมาจากขาดการตื่นตัวในการเรียน  
การใช�เวลาว�างไม�เป�นประโยชน� ด�านครูผู�สอนมีสาเหตุมาจากไม�สนใจระบบการปฏิบัติงาน
ที่ได�รับมอบหมาย ขาดการวางแผน ไม�มีการจัดทําปฏิทินการทํางาน และไม�ปฏิบัติตามแผน
โครงการหรือกิจกรรมที่กําหนดไว� ครูบางคนขาดการใช�สื่อการสอนที่หลากหลาย และ
ไม�ได�ใช�แหล�งเรียนรู�ให�คุ�มค�า กิจกรรมการเรียนการสอนไม�หลากหลาย การวัดผล
ประเมินผลไม�หลากหลาย และการเตรียมเนื้อหาในหลักสูตร และการกําหนดการสอน 
ในแต�ละภาคเรียนไม�ชัดเจน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559, หน�า 3)  
จากผลการศึกษาวิจัยและรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะเห็นได�ว�า การเรียนการสอน
คณิตศาสตร�ประสบป0ญหามากมายซึ่งไม�สอดคล�องกับความคาดหวังและความต�องการ
ของประเทศที่ต�องการเตรียมนักเรียน โดยเฉพาะอย�างยิ่งในช�วงช้ันที่ 4 ซึ่งเป�นช�วงช้ันที่
สําคัญยิ่งในการเตรียมผู�เรียนให�มีคุณภาพ โดยความมีคุณภาพของผู�เรียนเมื่อจบช�วงช้ันที่ 
4 ควรจะมีความคิดรวบยอด มีความรู� มีความเข�าใจตามสาระการเรียนที่กําหนดในช�วงช้ัน
นั้นๆ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร�ที่จําเป�นสามารถแก�ป0ญหาด�วยวิธีการที่
หลากหลายและใช�เทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถเช่ือมโยงความรู�ต�างๆ ทางคณิตศาสตร� 
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และเช่ือมโยงคณิตศาสตร�กับศาสตร�อื่นๆ ได� (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 
2555, หน�า 5-6) จากการศึกษาระดับความรู�ความสามารถของ IMD (Institute of 
Management Development) และการประเมินของ PISA (Program for International 
Student Assessment) พบว�าเด็กไทยอายุ 15 ปI มีความสามารถด�านคณิตศาสตร�ตํ่ากว�าใน
กลุ�มประเทศ OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) 
นอกจากนั้นการจัดระดับด�านการศึกษาของไทยในปI 2559 อยู�ในอันดับที่ 80 จาก 144 
ประเทศ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559, หน�า 53) ซึ่งแสดงว�ากลุ�มสาระ
คณิตศาสตร�จัดเป�นกลุ�มสาระการเรียนรู�ที่มีป0ญหามากที่สุด สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได�วิเคราะห�สาเหตุที่ทําให�ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร�ตํ่า  
ว�ามีสาเหตุมาจากการใช�สื่อการเรียนการสอนยังน�อย การวัดผลประเมินผลยังไม�
หลากหลาย ครูมีภาระงานมาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด�านวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� 
โดยภาพรวมยังอยู�ในระดับพอใช� ป0ญหาที่เกิดขึ้นมี 3 ด�าน คือ ด�านการบริหารจัดการ  
ด�านครูผู�สอนและด�านนักเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555 ข, หน�า 25) เพื่อให�นักเรียนมี
ความรู�ความสามารถในวิชาคณิตศาสตร�เพิ่มขึ้นและจากกการเปรียบเทียบสภาพการเรียน
การสอนกับประเทศอื่นๆ ปริมาณนักเรียนที่เรียนจบระดับช้ันมัธยมศึกษา เกือบร�อยละ 100 
มีผลสัมฤทธิ์ตํ่า ไม�สามารถสมัครเข�าทํางานในหน�วยงานต�างๆ ได�เท�าที่ควรโดยเฉพาะ
หน�วยงานที่รับเฉพาะผู�มีความสามรถพิเศษทางด�านการคิดคํานวณคณิตศาสตร� จํานวน
นักเรียนที่ศึกษาต�อในระดับอุดมศึกษามีจํานวนน�อย จํานวนนักเรียนที่ทําช่ือเสียงให�กับ
โรงเรียน หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็มีน�อย เมื่อเทียบจํานวนร�อยละของนักเรียนที่
เรียนจบช�วงช้ันที่ 4 ทั้งหมด (ภัทรกุล จริยวิทยานนท�, 2557, หน�า 17-19)
กระทรวงศึกษาธิการจึงได�พยายามพัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรคณิตศาสตร� 
ระดับมัธยมศึกษาอย�างต�อเนื่อง และยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อได�มีการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป�นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร�ได�มีการเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรเดิมเป�นอันมาก ทั้งใน
ด�านโครงสร�าง จุดมุ�งหมาย เนื้อหาสาระ การเรียนการสอนและการประเมินผล แต�จากผล
การศึกษาวิจัยของนักการศึกษาและนักวิชาการต�างๆ พบว�า การแก�ไขป0ญหาให�นักเรียนมี
ความรู�ความสามารถในวิชาคณิตศาสตร�และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจะต�องพัฒนา
ประสิทธิภาพของครู (พลสัณห� โพธิ์ศรีทอง, 2557, หน�า 22) 
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 จากการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร�ของ  
(เอื้อจิตร พัฒนจักร, 2555, หน�า 44) ได�กล�าวว�า การสอนคณิตศาสตร�จะ 
ประสบผลสัมฤทธิ์มากหรือน�อยส�วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพของครูผู�สอน ทั้งนี้
ประสิทธิภาพของครูคณิตศาสตร�จะครอบคลุมถึงความสามารถต�างๆ ที่จะนําเอาความรู� 
ประสบการณ�ทั้งในด�านทฤษฎีและปฏิบัติมาใช�ให�บังเกิดผลที่จะช�วยพัฒนาผู�เรียน 
ในด�านร�างกาย สติป0ญญา อารมณ�และสังคม การพัฒนาครูให�มีคุณภาพมีความรู�
ความสามารถในการสอนคณิตศาสตร�จําเป�นต�องพัฒนาประสิทธิภาพของครูคณิตศาสตร�
ต�องให�ครูมีประสิทธิภาพด�านการสอนการปฏิบัติหน�าที่ของความเป�นครู โดยเริ่มตั้งแต� 
การคัดกรองการพัฒนาครูในระหว�างขณะปฏิบัติหน�าที่อย�างต�อเนื่องทั้งในด�านความรู� 
ทักษะและบุคลิกลักษณะอันจะทําให�ได�ครูสอนคณิตศาสตร�ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ตลอดไป (อมเรศ ศิลาอ�อน, 2556, หน�า 23) 
 จากสภาพป0ญหาดังกล�าวและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาครูสอนคณิตศาสตร�
ให�มีความรู�ทักษะและความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ให�แก�นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร�สูงขึ้น จําเป�นต�องพัฒนาประสิทธิภาพการสอนครูผู�สอน
คณิตศาสตร� อันจะเป�นแนวทางให�ได�ครูคณิตศาสตร�ที่ดีมีคุณภาพสอดคล�องกับ 
สภาพป0ญหาและความต�องการในการพัฒนาครูให�เหมาะสมกับมาตรฐานของครูผู�สอน
คณิตศาสตร� โดยพัฒนาให�มีความรู� ทักษะและบุคลิกลักษณะที่ดี ผู�วิจัยในฐานะผู�เกี่ยวข�อง
กับการจัดการเรียนการสอนกลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
โดยตรงได�ตระหนักในป0ญหาและเห็นความสําคัญของประสิทธิภาพของครูผู�สอน
คณิตศาสตร� จึงสนใจที่จะศึกษาและทําวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ�งช้ีประสิทธิภาพการสอน
ของครูคณิตศาสตร� ระดับช้ันมัธยมศึกษา ผลที่ได�จากการศึกษาวิจัยจะเป�นประโยชน�ต�อ
การพัฒนาครูคณิตศาสตร�ให�มีความรู� ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการพัฒนา
นักเรียนให�มีความรู� ความสามารถในด�านคณิตศาสตร�ให�มีคุณภาพต�อไป 
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คําถามการวิจัย 

 ในการวิจัยผู�วิจัยได�ตั้งคําถามในการวิจัย ดังนี้ 
  1. ตัวบ�งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� ระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีอะไรบ�าง 
  2. ตัวบ�งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� ระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ที่พัฒนาขึ้นกับข�อมูลเชิงประจักษ�มี
ความสอดคล�องกันหรือไม� 

ความมุ�งหมายของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ�งหมายของการวิจัย ดังนี้ 
  1. เพื่อพัฒนาตัวบ�งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร�  
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
  2. เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร�างของโมเดลตัวบ�งช้ี
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ที่พัฒนาขึ้นกับข�อมูลเชิงประจักษ� 

สมมติฐานการวิจัย 

 แบบจําลองความสัมพันธ�ของโมเดลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันตัวบ�งช้ี
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ� 

ความสําคัญของการวิจัย 

 1. ได�ตัวบ�งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� ระดับมัธยมศึกษาที่
สามารถนําไปใช�ประโยชน�ได�จริงในทางปฏิบัติ เป�นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาตนเองของ
ครูผู�สอนวิชาคณิตศาสตร� เพื่อให�ทราบจุดเด�น จุดที่ควรพัฒนาในการสอนวิชาคณิตศาสตร� 
สามารถนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
โรงเรียนต�อไป 
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 2. ได�สารสนเทศในการวางแผนการจัดการศึกษาของครูคณิตศาสตร� 
ในโรงเรียน 
 3. ได�แนวทางการดําเนินการวิจัยที่ครูผู�สอนสามารถนําไปประยุกต�ใช�เพื่อ 
การพัฒนาตัวบ�งช้ีประสิทธิภาพการสอนในรายวิชาอื่นๆ ส�งเสริมสถาบันการศึกษาให�
พัฒนาตัวบ�งช้ีประสิทธิภาพการสอนทุกๆ รายวิชาที่ได�มาตรฐาน ช�วยให�ก�าวไปสู�ระบบ 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เที่ยงตรงเช่ือถือได� 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�กําหนดขอบเขตการวิจัยไว� ดังนี้ 

  1. ขอบเขตด$านเน้ือหา 
  ในการวิจัยในครั้งนี้เป�นการพัฒนาตัวบ�งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครู 
คณิตศาสตร� ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
ประกอบด�วย 
   1. ด�านบุคลิกภาพของครู 
   2. ด�านความสัมพันธ�ระหว�างครูและนักเรียน 
   3. ด�านเจตคติต�อวิชาคณิตศาสตร� 
   4. ด�านการวัดและประเมินผล 
   5. ด�านการจัดการเรียนการสอน 

  2. ประชากรและกลุ�มตัวอย�างท่ีใช$ในการวิจัย 

   2.1 ประชากร 
   ประชากรที่ใช�ในการวิจัย คือ ครูคณิตศาสตร�ที่สอนอยู�ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ปIการศึกษา 2560 
จํานวน 329 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21, 2560 หน�า 7) 

   2.2 กลุ�มตัวอย�าง 
   กลุ�มตัวอย�างที่ใช�ในการวิจัย คือครูคณิตศาสตร�ที่สอนอยู�ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ปIการศึกษา 2560  
ใช�เกณฑ�อัตราส�วนระหว�างจํานวนกลุ�มตัวอย�างกับจํานวนพารามิเตอร� 10 : 1 ตัวแปรที่
ศึกษามี 23 ตัวแปร ขนาดของกลุ�มตัวอย�างเท�ากับ 230 คน แต�ผู�วิจัยเลือกใช�กลุ�มตัวอย�าง
จํานวน 250 คน ซึ่งได�มาโดยวิธีการสุ�มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Stage sampling) 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 ผู�วิจัยได�ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยเพื่อนํามาสังเคราะห� 
เป�นกรอบแนวคิดของการวิจัย (Conceptual Framework) โดยแบ�งออกเป�น 6 กลุ�ม ได�แก� 
  กลุ�มที่ 1) องค�ประกอบประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� ได�ศึกษา
แนวคิดและงานวิจัยของ อุทุมพร ทองอุทัย (2548, หน�า 57-58); จันทิมา สุวรรณพรม 
(2549, หน�า 59-61); เชวง ช่ืนประโคน (2549, หน�า 79-81); อารมณ� เทียนพิทักษ� (2549, 
หน�า 69-72); เตือนใจ เกตุษา (2550, หน�า 76-77); วโิรจน� คํานึงคุณากร (2550, หน�า 
78-82); ภัทรา จินดาศรี (2550, บทคัดย�อ); คงคา พฤทธสาโรช (2551, บทคัดย�อ);  
ลัดดา จันทร�แสง (2552, หน�า 72-73); รสพร ทองโรจน� (2553, หน�า 8); วิเชียร ไชยบัง 
(2553, หน�า 101); Musgrove and Taylor (1969, pp. 171-182); Berliner and Tikunoff 
(1976, p. 143) 
  กลุ�มที่ 2) องค�ประกอบของบุคลิกภาพของครู ได�ศึกษาแนวคิดและงานวิจัย
ของ อุทุมพร ทองอุทัย (2548, หน�า 57-58); จันทิมา สุวรรณพรม (2549, หน�า 59-61); 
เชวง ช่ืนประโคน (2549, หน�า 79-81); อารมณ� เทียนพิทักษ� (2549, หน�า 69);  
วโิรจน� คํานึงคุณากร (2550, หน�า 81); ภัทรา จินดาศรี (2550, หน�า 67);  
คงคา พฤทธสาโรช (2551, หน�า 82); ลัดดา จันทร�แสง (2552, หน�า 72); รสพร ทองโรจน� 
(2553, หน�า 43); วิเชียร ไชยบัง (2553, หน�า 101); Musgrove and Taylor (1969, p. 143) 
  กลุ�มที่ 3) องค�ประกอบของความสัมพันธ�ระหว�างครูกับนักเรียน ได�ศึกษา
แนวคิดและงานวิจัยของ อุทุมพร ทองอุทัย (2548, หน�า 57-58); จันทิมา สุวรรณพรม 
(2549, หน�า 59-61); เตือนใจ เกตุษา (2550, หน�า 77); วโิรจน� คํานึงคุณากร (2550,  
หน�า 81); ภัทรา จินดาศรี (2550, หน�า 67); คงคา พฤทธสาโรช (2551, หน�า 82);  
ลัดดา จันทร�แสง (2552, หน�า 73) 
  กลุ�มที่ 4) องค�ประกอบของเจตคติต�อวิชาคณิตศาสตร� ได�ศึกษาแนวคิดและ
งานวิจัยของ อุทุมพร ทองอุทัย (2548, หน�า 57-58); เชวง ช่ืนประโคน (2549, หน�า  
79-81); วโิรจน� คํานึงคุณากร (2550, หน�า 67); ภัทรา จินดาศรี (2550, หน�า 67);  
คงคา พฤทธสาโรช (2551, หน�า 82); ลัดดา จันทร�แสง (2552, หน�า 73); รสพร ทองโรจน�
(2553, หน�า 73) 
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  กลุ�มที่ 5) องค�ประกอบของการวัดและประเมินผล ได�ศึกษาแนวคิดและ
งานวิจัยของ อุทุมพร ทองอุทัย (2548, หน�า 57-58); จันทิมา สุวรรณพรม (2549, หน�า 
59-61); เตือนใจ เกตุษา (2550, หน�า 77); วโิรจน� คํานึงคุณากร (2550, หน�า 81); 
ภัทรา จินดาศรี (2550, หน�า 67); Musgrove and Taylor (1969, p. 171); 
Berliner and Tikunoff (1976, p. 143) 
  กลุ�มที่ 6) องค�ประกอบของการจัดการเรียนการสอน ได�ศึกษาแนวคิดและ
งานวิจัยของ จันทิมา สุวรรณพรม (2549, หน�า 59-61); อารมณ� เทียนพิทักษ� (2549, 
หน�า 69); ภัทรา จินดาศรี (2550, หน�า 67); คงคา พฤทธสาโรช (2551, หน�า 82);  
ลัดดา จันทร�แสง (2552, หน�า 73) 
  จากการสังเคราะห�ได�องค�ประกอบหลัก 5 องค�ประกอบ  
และองค�ประกอบย�อย 18 องค�ประกอบ ดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

การร�วมสร�างสรรค�กิจกรรมทางคณิตศาสตร� 

สอนให�นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห� 

จัดหาแหล�งเรียนรู�ท่ีหลากหลาย 

จัดทําวิจัยในชั้นเรียน 

ด�านเจตคติต�อ

วิชา  

คณิตศาสตร� 

การตระหนักถึงความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร� 

ความศรัทธาในวิชาคณิตศาสตร� 

รู�หลักการวัดและประเมินผล 

แสวงหาความรู�ด�านคณิตศาสตร�เสมอ 

ปรับปรุงและพัฒนาการวัดและประเมินผล 

ประสิทธิภาพ  

การสอนของครู

คณิตศาสตร� 

ด�านการจัด  

การเรียน     

การสอน 

 

จัดการเรียนการสอนสอดคล�องกับเน้ือหา 

ด�าน 
บุคลิกภาพของ

คร ู

 

ประพฤติตนเป�นแบบอย�างท่ีดี 

มีความเสียสละ 

 

มีความม่ันคงในอารมณ� 

ด�านการวัด  

และ  

ประเมินผล 

 

มีความกระตือรอืร�น 

วัดและประเมินผลหลังจากเรียนจบหน�วย 

ด�าน
ความสัมพันธ�
ระหว�างครูและ

นักเรียน 

การให�คําปรึกษา 

ดูแลความประพฤติของนักเรียน 

มีมนุษยสัมพันธ� 
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นิยามศัพท/เฉพาะ 

 ในการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวบ�งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร�  
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ได�กําหนด 
นิยามศัพท�เฉพาะไว� ดังต�อไปนี้ 
  1. ตัวบ�งช้ี หมายถึง สิ่งที่นํามาวัดหรือช้ีสภาพการณ�ของสิ่งที่กําลังศึกษา 
ในช�วงเวลาใดเวลาหนึ่งเป�นค�าที่สังเกตได�ทั้งเชิงคุณภาพหรือปริมาณที่บอกความหมายหรือ
สภาพของสิ่งที่ต�องการศึกษาเป�นองค�รวมอย�างกว�างๆ ซึ่งสามารถนําไปใช�ประโยชน� 
ในการกําหนดนโยบายการวางแผนและการปฏิบัติงานการติดตามผลการดําเนินงานและ
การจัดลําดับการพัฒนา 
  2. ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� หมายถึง ความสามารถของ
ครูคณิตศาสตร� ในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมแก�นักเรียน เพื่อส�งเสริมให�ผู�เรียน
เกิดการเรียนรู� ตลอดจนสามารถทําให�ผู�เรียนได�รับผลสําเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร�
ตามวัตถุประสงค�ที่วางไว�อย�างครบถ�วนสมบูรณ� 
  3. ตัวบ�งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� หมายถึง ตัวแปร 
ประกอบหรือองค�ประกอบที่นํามาวัดหรือช้ีให�เห็นความสามารถของครูคณิตศาสตร� 
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร�เพื่อให�ผู�เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม
วัตถุประสงค�ที่วางไว�และส�งเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร�ให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�
ตลอดเวลาประสิทธิภาพการสอนของครูในที่นี้จําแนกเป�นกลุ�มตัวแปรด�านต�างๆ ดังนี้ 
   3.1 ด�านบุคลิกภาพของครู หมายถึง คุณลักษณะประจําตัวของครู  
ทั้งทางร�างกาย จิตใจ อารมณ� และสังคม ซึ่งมีผลต�อนักเรียน 
    3.1.1 ประพฤติตนเป�นแบบอย�างที่ดี หมายถึง มีความสุภาพ 
เรียบร�อย ประพฤติดีสมํ่าเสมอ เป�นตัวอย�างที่ดีแก�ศิษย� มีความรับผิดชอบต�อหน�าที่  
มีความยุติธรรมและควบคุมอารมณ�ตนเองได� 
    3.1.2 มีความเสียสละ หมายถึง มีความเอื้อเฟvwอเผ่ือแผ�และเสียสละ
ต�อสังคม เสียสละเวลาส�วนตัวเพื่อให�นักเรียนและการทํางาน มีจิตอาสาร�วมกิจกรรมต�างๆ
ที่เป�นประโยชน�ต�อสังคม 
    3.1.3 มีความม่ันคงในอารมณ� หมายถึง การใช�เหตุผล 
ในการแก�ป0ญหาไม�ตอบโต�หรือโต�แย�งทุกสถานการณ� ควบคุมอารมณ�ของตนและบุคคลอื่น
จนสามารถผ�านอุปสรรคยากลําบากได� 
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    3.1.4 มีความกระตือรือร�น หมายถึง มีความรับผิดชอบในหน�าที่ 
ทํางานที่ได�รับมอบหมายเสร็จตามกําหนดเวลา มีความฝ0กใฝx เร�งรีบและคล�องตัว 
ในการทํางานมีพลังและมีการเรียนรู�สิ่งใหม�ๆ  ตลอดเวลา 
   3.2 ด�านความสัมพันธ�ระหว�างครูและนักเรียน หมายถึง การปฏิบัติของ
ครูที่แสดงกับนักเรียน ความสนใจเอาใจใส�ความประพฤตใิห�คําปรึกษาและช�วยเหลือ
นักเรียนในเรื่องส�วนตัวและสังคม 
    3.2.1 การให�คําปรึกษา หมายถึง การให�คําแนะนําในการแก�ป0ญหา 
การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบ�งช้ีที่พึงปรารถนาการบริหารจัดการชีวิตที่
เหมาะสม และพร�อมช�วยเหลือนักเรียนด�วยความจริงใจ 
    3.2.2 ดูแลความประพฤติของนักเรียน หมายถึง การแนะนําพรํ่าสอน
นักเรียนให�ปฏิบัติตนอยู�ในระเบียบวินัยของโรงเรียน 
    3.2.3 มีมนุษยสัมพันธ� หมายถึง ความสัมพันธ�ที่ครูเอาใจใส�นักเรียน  
สร�างบรรยากาศเป�นกันเอง ทํากิจกรรมต�างๆ ร�วมกัน ใส�ใจในความคิดเห็นและ 
ความต�องการของนักเรียน 
   3.3 ด�านเจตคติต�อวิชาคณิตศาสตร� หมายถึง ความรู�สึกนึกคิดที่มีต�อวิชา
คณิตศาสตร� ซึ่งแฝงอยู�ในตัวผู�สอนและแสดงเป�นพฤติกรรมออกมา 
    3.3.1 ตระหนักถึงความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร� หมายถึง 
คํานึงถึงวิชาคณิตศาสตร�ว�าเป�นวิชาที่มีบทบาทสําคัญอย�างยิ่งต�อการพัฒนาความคิด
มนุษย� ช�วยให�คาดการณ�วางแผนตัดสินแก�ป0ญหาได�อย�างถูกต�องและเหมาะสม 
    3.3.2 ศรัทธาในวิชาคณิตศาสตร� หมายถึง การแสดงออกด�วย 
ความช่ืนชมและช่ืนชอบในวิชาคณิตศาสตร� ตระหนักว�าวิชาคณิตศาสตร�มีความสําคัญและ
จําเป�นต�อสังคม 
    3.3.3 ร�วมสร�างสรรค�กิจกรรมวิชาคณิตศาสตร� หมายถึง การให� 
ความสนใจกับการกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร� เตรียมความพร�อมเตรียม
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนอยู�เสมอ 
    3.3.4 แสวงหาความรู�ด�านคณิตศาสตร� หมายถึง การเรียนรู�หลัก 
การสอนวิชาคณิตศาสตร�แบบใหม� เรียนรู�รูปแบบแผนการสอนการวิจัยทางคณิตศาสตร�ที่
พัฒนาขึ้นในป0จจุบัน 
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   3.4 ด�านการวัดและประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพของ
การจัดการเรียนรู�ว�าตรวจตามเปyาหมายเพียงใด ครูจะต�องมีความรู�ความเข�าใจในการวัด
และประเมินผล เพื่อให�การวัดและประเมินผลของนักเรียนสอดคล�องกับจุดประสงค�ของ
การเรียน นอกจากนี้ครูยังต�องนําผลการประเมินไปใช�ในการพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู�ให�มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
    3.4.1 วัดและประเมินผลหลังเรียนจบหน�วย หมายถึง การวัดและ
ประเมินผลความก�าวหน�าในการเรียนของนักเรียนเปรียบเทียบระหว�างก�อนเรียนและ 
หลังเรียน  
    3.4.2 รู�หลักการวัดและประเมินผล หมายถึง รู�หลักการกําหนด
วัตถุประสงค�สามารถวัดได�ตรงตามวัตถุประสงค� มีการเลือกใช�เครื่องมีที่มีคุณภาพและ
สอดคล�องกับวัตถุประสงค�ที่ตั้งไว� 
    3.4.3 ปรับปรุงและพัฒนาการวัดและประเมินผล หมายถึงการนําผล
การวัดและประเมินผลมาวิเคราะห� และนํามาปรับปรุงการเรียนการสอนสร�างนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาผู�เรียนให�ประสบผลสําเร็จ 
   3.5 ด�านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดการเรียนที่ครูผู�สอน
มีการวางแผนการสอน เตรียมสื่อ และวิธีการสอนที่หลากหลายรูปแบบมาสอนโดยยึด
ผู�เรียนเป�นสําคัญและถ�ายทอดเนื้อหาวิชาให�เหมาะสมกับศักยภาพของผู�เรียน 
    3.5.1 จัดการเรียนการสอนสอดคล�องกับเนื้อหา หมายถึง  
การให�คําแนะนําในการแก�ป0ญหา การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบ�งช้ีที่ 
พึงปรารถนา การบริหารจัดการชีวิตที่เหมาะสม และพร�อมช�วยเหลือนักเรียนด�วย 
ความจริงใจ 
    3.5.2 สอนให�นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห� หมายถึง การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝ7กให�นักเรียนรู�จักคิดอย�างละเอียดรอบคอบแบบมีเหตุผล  
ใช�แผนที่ความคิด ตั้งสมมติฐานเพื่อหาคําตอบ 
    3.5.3 จัดหาแหล�งเรียนรู�ที่หลากหลาย หมายถึง จัดแหล�งเรียนรู�ที่
สร�างเสริมความรู� ความคิด สร�างเสริมประสบการณ� จัดแหล�งเรียนรู�ปลูกฝ0งการแสวงหา
ความรู�ด�วยตนเอง 
 
 



13 

    3.5.4 จัดทําวิจัยในช้ันเรียน หมายถึง การทําวิจัยในช้ันเรียน 
ของครูเพื่อหาแนวทางการแก�ไขป0ญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนและเพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอน 
  4. การพัฒนาตัวบ�งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� หมายถึง
กระบวนการสร�างและพัฒนาตัวบ�งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� โดยใช�
เทคนิคการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ในรูปของ
โมเดลโครงสร�างประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร�กับข�อมูลเชิงประจักษ� 
  5. โมเดลโครงสร�างการประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� หมายถึง 
รูปแบบการแสดงความสัมพันธ�โครงสร�างเชิงเส�นที่ประกอบด�วยองค�ประกอบหลัก 
องค�ประกอบย�อยและตัวบ�งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร�  
  6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 หมายถึง หน�วยงาน
หรือองค�กรที่ทําหน�าที่กํากับดูแล จัดการศึกษาตั้งแต�ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 
มัธยมศึกษาตอนปลายของภาครัฐ ซึ่งอยู�ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ  
  7. ครูคณิตศาสตร� หมายถึงครู ครูผู�ช�วย พนักงานราชการ ครูอัตราจ�าง 
และอื่นๆ ที่ทําการสอนวิชาคณิตศาสตร�ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข�อง 

 การพัฒนาพฤติกรรมบ�งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร!  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ผู,วิจัยได,ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข,อง ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของครู
คณิตศาสตร' 
   1.1 ความหมายของประสิทธิภาพการสอน 
   1.2 องค!ประกอบและพฤติกรรมบ�งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครู 
คณิตศาสตร! 
   1.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข,องกับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร! 

  ตอนท่ี 2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ)งชี้ 
   2.1 ความหมายของตัวบ�งช้ี 
   2.2 ลักษณะของตัวบ�งช้ี 
   2.3 บทบาทของตัวบ�งช้ี 
   2.4 รูปแบบของตัวบ�งช้ี 
   2.5 ประเภทของตัวบ�งช้ี 
   2.6 ประโยชน!ของตัวบ�งช้ีทางการศึกษา 
   2.7 ความสําคัญของตัวบ�งช้ีทางการศึกษา 
   2.8 กระบวนการพัฒนาตัวบ�งช้ีทางการศึกษา 
   2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข,องกับการสร,างและพัฒนาตัวบ�งช้ี 
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ตอนท่ี 1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของครู
คณิตศาสตร' 

 1.1 ความหมายของประสิทธิภาพการสอน 
 ประสิทธิภาพการสอนของครู เป=นสิ่งที่สําคัญสําหรับการพัฒนา 
การเรียนการสอนให,เกิดการเรียนรู,ที่สมบูรณ!แบบ ซึ่งในกระบวนการเรียนการสอนนั้น 
ผู,สอนและผู,เรียนจะต,องมีความสัมพันธ!กันอย�างใกล,ชิด รวมทั้งพฤติกรรมที่ผู,สอนแสดงต�อ
ผู,เรียนในเรื่องการเรียนการสอน การสอนเช�นไรที่เรียกว�าเป=นการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้น 
ได,มีนักวิชาการหลายท�านได,ให,วามหมายเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนต�างๆ กัน ดังนี้ 
  อารมรณ! เทียนพิทักษ! (2549, หน,า 5) ได,ให,ความหมายของประสิทธิภาพ
การสอน หมายถึง กระบวนการ ที่เกี่ยวข,องกับการสอนที่จัดขึ้น เพื่อทําให,ผู,เรียน
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค! ทั้งทางด,านวิชาการและบุคลิกลักษณะ 
  จันทร! พาณิชย!ผลินไชย (2550, หน,า 5) ได,ให,ความหมายของ 
ประสิทธิภาพการสอนว�า หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติการสอนของครู หรือ 
การดําเนินการสอนในหน,าที่ของครู เพื่อให,บรรลุผลสําเร็จได,อย�างดีตามเปIาหมายได,
กําหนดไว, 
  ประโยชน! คุปต!กาญจนกุล (2551, หน,า 19) ได,ให,ความหมายของ 
ประสิทธิภาพการสอนว�า หมายถึง ผลของการสอนที่ทําให,นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ไปตาม จุดมุ�งหมายของการสอนที่วางไว, 
  ลัดดา จันทร!แสง (2552, หน,า 8) ได,ให,ความหมายของประสิทธิภาพ 
การสอนว�า หมายถึง ความสามารถของครูในการวางแผนการสอน และการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ทําให,การสอนนั้นสําเร็จตามจุดมุ�งหมายของการสอนที่ตั้งไว, 
  รสพร ทองโรจน! (2553, หน,า 13) ได,ให,ความหมายของประสิทธิภาพ 
การสอนว�า หมายถึง ขบวนการจัดการเรียนการสอน ของครูด,วยวิธีการต�างๆ เพื่อให,
ผู,เรียนประสบผลสําเร็จตามจุดประสงค!ที่วางไว, 
 ดังนั้น จึงสรุปได,ว�า ประสิทธิภาพการสอน หมายถึง ความสามารถ 
ในการปฏิบัติการสอนหรือดําเนินการสอนของครู เพื่อให,นักเรียนเกิดการเรียนรู,และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค!ที่กําหนดไว, 
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 1.2 องค'ประกอบและพฤติกรรมบ)งชี้ประสิทธิภาพการสอนของครู
คณิตศาสตร' 
 การนําเสนอสาระที่เกี่ยวกับองค!ประกอบและพฤติกรรมบ�งช้ีประสิทธิภาพ 
การสอนของครูคณิตศาสตร! ที่ใช,ในการวิจัย ผู,วิจัยได,นําเสนอเป=น 3 ส�วน ประกอบด,วย 
  1.2.1 องค!ประกอบประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร! 
  1.2.2 องค!ประกอบย�อยประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร! 
  1.2.3 พฤติกรรมบ�งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร! 

   1.2.1 องค'ประกอบประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร' 
    1.2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับลกัษณะการสอนท่ีส)งผลต)อประสิทธิภาพ
การสอน 
     ทองทิพย! วรรณพัฒน! (2548, หน,า 65) ได,กล�าวถึงลักษณะ 
การสอนที่ดีว�าควรมีลักษณะ ดังนี้ 
      1. การสอนที่ดีนั้นจะไม�ยึดหลักสูตรเป=นบรรทัดฐานแน�นอน
ตายตัวการสอนควรยืดหยุ�นให,เหมาะสมกับสภาวะแวดล,อมในปKจจุบัน 
      2. การสอนที่ดีจะต,องมีการเตรียมการสอนล�วงหน,า 
      3. การสอนที่ดีจะต,องยึดเป=นศูนย!กลาง 
      4. การสอนที่ดีจะต,องให,นักเรียนได,ทํากิจกรรมต�างๆ  
ด,วยตนเอง 
      5. การสอนที่ดีจะต,องเป=นการส�งเสริมความเจริญงอกงามให,
เด็กทั้งด,านร�างกาย สมอง อารมณ! และสังคม 
     วินิจ เกตุขํา (2548, หน,า 117-118) ได,กล�าวถึงลักษณะการสอนที่
ดีต,องประกอบด,วย 
      1. ส�งสริมให,นักเรียนเรียนรู,ด,วยการกระทํา 
      2. ส�งเสริมให,นักเรียนทําเป=นหมู� 
      3. มีการตอบสนองความต,องการ 
      4. มีการส�งเสริมความสัมพันธ!ระหว�างวิชา 
      5. มีการใช,อุปกรณ!การสอน 
      6. ควรจัดให,มีกิจกรรมประกอบบทเรียน 
      7. มีการส�งเสริมให,ใช,ความคิด 
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      8. มีการส�งเสริมความคิดริเริ่ม 
      9. มีการใช,การจูงใจ 
      10. มีการส�งเสริมการดําเนินชีวิตตามแบบประชาธิปไตย 
      11. มีการวัดผลการเรียนการสอน 
      12. มีการเร,าความสนใจก�อนทําการสอน 
      13. ครูต,องมีการเตรียมการสอนเป=นอย�างดี 
      14. ครูสอนวิชาที่มีรากฐานมาจากความสนใจของนักเรียน 
      15. ครูควรสอนให,นักเรียนได,ใช,ประสาทสัมผัสทั้งห,า 
      16. มีการแนะนําให,นักเรียนได,คิดแก,ปKญหา 
      17. มีการเปลี่ยนแปลงการสอนอยู�เสมอ 
     สุพิน บุญชูวงศ! (2555, หน,า 10-12) กล�าวถึงลักษณะการสอนที่ดี
ว�า ควรมีลักษณะดังนี้ 
      1. มีการส�งเสริมนักเรียนให,เรียนด,วยการกระทํา 
      2. มีการส�งเสริมให,นักเรียนด,วยการทํางานกลุ�ม 
      3. มีการตอบสนองความต,องการของนักเรียน 
      4. มีการสอนให,สัมพันธ!ระหว�างวิชาที่เรียนกับวิชาอื่น ๆ 
      5. มีการใช,สื่อการสอน 
      6. มีกิจกรรมให,นักเรียนทําหลายออย�าง 
      7. มีการส�งเสริมความคิดสร,างสรรค! 
      8. มีการส�งเสริมให,นักเรียนได,ใช,ความคิดอยู�เสมอ 
      9. มีการจูงใจ 
      10. มีการส�งเสริมการดําเนินชีวิต ตามแบบประชาธิปไตย 
      11. มีการเร,า ความสนใจก�อนลงมือทําการสอน 
      12. มีการประเมินผลอยู�ตลอดเวลา 
    จากทัศนะของนักวิชาการดังกล�าวข,างต,น สรุปไว,ว�า ลักษณะการสอน
ที่ส�งผลต�อประสิทธิภาพการสอนโดย สอนให,ผู,เรียน เรียนรู,ด,วยการกระทํา สานสัมพันธ!
ระหว�างวิชา ส�งเสริมการใช,ความคิดริเริ่มสร,างสรรค! และจะต,องยึดผู,เรียนเป=นศูนย!กลาง 
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   1.2.1.2 ความหมายของประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร' 
   นักวิชาการแสดงทัศนะเกี่ยวกับความหมายของประสิทธิภาพ 
การสอนของครูคณิตศาสตร! ดังนี้ 
    มัทนา ปKMนม�วง (2552, หน,า 10) ได,ให,ความหมายของประสิทธิภาพ
การสอนของครูคณิตศาสตร! ไว,ว�า หมายถึง ความสามารถของครูคณิตศาสตร!ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส�งเสริมให,ผู,เรียน มีพัฒนาการในด,านร�างกาย สมอง 
อารมณ! และสังคม ตลอดจนสามารถทําให,ผู,เรียนได,รับผลสําเร็จตามเปIาหมายที่หลักสูตร
กําหนดไว, 
    ทองทิพย! วรรณพัฒน! (2548, หน,า 13) ได,ให,ความหมายของครู 
คณิตศาสตร!กับประสิทธิภาพการสอนว�า หมายถึง ครูคณิตศาสตร!กับการสอนที่สามารถ
ให,นักเรียนเกิดการเรียนรู,ตามความถนัด และความสามารถของนักเรียนทุกคน   
    วิเชียร ไชยบัง (2553, หน,า 14) ได,ให,ความหมายของ 
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร!ว�าความสามารถ ในการจัดการสอนวิชา
คณิตศาสตร!เพื่อให,นักเรียนบรรลุจุดมุ�งหมายที่กําหนดไว, ตามความสามารถของนักเรียน
แต�ละคน 
    สุรศักดิ์ หอมอ�อน (2554, หน,า 12) ได,ให,ความหมายของ 
ประสิทธิภาพของครูคณิตศาสตร!ด,านการสอนว�า หมายถึง ความสามารถในการสอน หรือ
ยุทธวิธีการสอน ตลอดจนลักษณะหรือพฤติกรรมต�างๆ ของครูคณิตศาสตร!อันจะส�งผลให,
การเรียนการสอนประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค!ที่วางไว, 
   จากทัศนะของนักวิชาการดังกล�าวข,างต,น สรุปไว,ว�า ประสิทธิภาพ 
การสอนของครูคณิตศาสตร! หมายถึง ความสามารถของครูคณิตศาสตร! ในการจัด 
การเรียนการสอนที่เหมาะสมแก�นักเรียน เพื่อส�งเสริมให,ผู,เรียนเกิดการเรียนรู, ตลอดจน
สามารถทําให,ผู,เรียนได,รับผลสําเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร!ตามวัตถุประสงค!ที่วางไว,
อย�างครบถ,วนสมบูรณ! 

   1.2.1.3 องค'ประกอบหลักของประสิทธิภาพการสอนของครู 
คณิตศาสตร' 
   นักวิชาการแสดงทัศนะเกี่ยวกับองค!ประกอบประสิทธิภาพการสอนของ
ครูคณิตศาสตร! ดังนี้ 
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    อุทุมพร ทองอุทัย (2548, หน,า 57–58) กล�าวถึงองค!ประกอบ
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย!ที่สอนคณิตศาสตร!ในระดับอุดมศึกษาจําแนกเป=น  
6 องค!ประกอบ ดังนี้ 1) บุคลิกลักษณะของอาจารย! 2) วิธีการสอน 3) ความสัมพันธ!
ระหว�างอาจารย!กับนิสิต 4) การวัดและประเมินผล 5) บรรยากาศในการสอน  
6) เจตคติของอาจารย!กับการสอนวิชาคณิตศาสตร! 
    จันทิมา สุวรรณพรม (2549, หน,า 59–61) กล�าวถึง 
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร!ตามการรับรู,ของครูคณิตศาสตร!และนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด,วย 6 ลักษณะ 1) ลักษณะของครูด,านบุคลิกลักษณะ         
2) ลักษณะของครูด,านการวัดและประเมินผล 3) ลักษณะของครูคณิตศาสตร!ด,านการ
จัดการเรียนการสอน 4) ด,านความรู,ในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร! 5) ครูมีความซื่อสัตย!สุจริต
ต�อหน,าที่ 6) ความสัมพันธ!ระหว�างครูและนักเรียน 
    เชวง ช่ืนประโคน (2549, หน,า 79-81) กล�าวว�า องค!ประกอบที่
สัมพันธ!กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสอนของครูคณิตศาสตร! ประกอบด,วย  
1) ขวัญและความพึงพอใจในการสอน 2) บุคลิกลักษณะของครู 3) ความสัมพันธ!ระหว�าง
ครูกับนักเรียน 4) สวัสดิการ 5) สุขภาพพลานามัย 6) ครูมีความรู,และความสนใจแสวงหา
ความรู,ใหม�ทางคณิตศาสตร! 7) ครูมีเจตคติที่ดีต�อวิชาคณิตศาสตร! 
    อารมณ! เทียนพิทักษ! (2549, หน,า 69) กล�าวว�า องค!ประกอบที่
เกี่ยวข,องกับประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร!ของนิสิตฝQกประสบการณ!วิชาชีพตาม 
การรับรู,ของอาจารย!นิเทศก! ประกอบด,วย 1) บุคลิกลักษณะของครู 2) การเตรียมการสอน  
3) การจัดการเรียนการสอน 
    เตือนใจ เกตุษา (2550, หน,า 77) ได,จําแนกประสิทธิภาพการสอน
คณิตศาสตร!ของอาจารย!ออกเป=นองค!ประกอบ 1) ความสามารถในการสอน  
2) ความรับผิดชอบในหน,าที่ 3) ความสัมพันธ!ระหว�างอาจารย!กับนักศึกษา 4) ด,านความรู,
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร! 5) การวัดผลประเมินผล 

    วโิรจน! คํานึงคุณากร (2550, หน,า 81) กล�าวว�า ประสิทธิภาพ 
การสอนของครูคณิตศาสตร! มีองค!ประกอบ ดังนี้ 1) ด,านความสัมพันธ!ระหว�างครูและ
นักเรียน 2) ด,านการวัดและประเมินผล 3) คุณลักษณะบุคลิกภาพของครู 4) ครูมีเจตคติที่
ดีต�อวิชาคณิตศาสตร! 5) ครูมีการเตรียมการสอน 6) ครูมีความรับผิดชอบในหน,าที่ 
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    ภัทรา จินดาศรี (2550, บทคัดย�อ) วิเคราะห!ตัวประกอบ 
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร! ประกอบด,วย 1) บุคลิกลักษณะของครู  
2) บรรยากาศในการสอน 3) ประสบการณ!สอนคณิตศาสตร! 4) มีความเช่ือม่ันในตนเอง  
5) ความสัมพันธ!ระหว�างครูและนักเรียน 6) ความรู,ในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร!  
7) มีความสามารถด,านวิชาการ 8) ครูมีเจตคติที่ดีต�อวิชาคณิตศาสตร! 9) ด,านคุณสมบัติ
ของครู 10) การวัดและประเมินผล 11) ด,านการจัดการเรียนการสอนของครูผู,สอน  
    คงคา พฤทธสาโรช (2551, บทคัดย�อ) กล�าวถึงตัวประกอบของ
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตสาสตร! มี 4 องค!ประกอบ คือ 1) ด,านความสัมพันธ!
ระหว�างครูและนักเรียน 2) ด,านบุคลิกลักษณะของครู 3) ด,านเจตคติของครูผู,สอน
คณิตศาสตร! 4) ด,านการจัดการเรียนการสอนของครูผู,สอน 
    ลัดดา จันทร!แสง (2552, หน,า 73) กล�าวถึง ตัวประกอบ 
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร! ดังนี้ 1) ความสัมพันธ!ระหว�างครูและนักเรียน  
2) ด,านการวางแผน 3) ด,านเจตคติของครูผู,สอนคณิตศาสตร! 4) บุคลิกลักษณะของครู    
5) ด,านการจัดการเรียนการสอนของครูผู,สอน 6) ด,านความเป=นธรรม 7) ด,านเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
    รสพร ทองโรจน! (2553, หน,า 8) กล�าวว�า องค!ประกอบ 
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร! ประกอบด,วย 1) ด,านเจตคติของครูผู,สอน
คณิตศาสตร! 2) ด,านการจัดการสอนของครูผู,สอน 3) บุคลิกลักษณะของครู 
    วิเชียร ไชยบัง (2553, หน,า 101) กล�าวถึง องค!ประกอบ 
ประสิทธิภาพการสอนตามการรับรู,ของครูคณิตศาสตร! มี 3 องค!ประกอบ คือ  
1) บรรยากาศในการเรียนการสอน 2) ด,านภูมิหลังของครู 3) ด,านบุคลิกลักษณะของครู 
    Musgrove and Tayler (1969, p. 171) จําแนกประสิทธิภาพการสอน
ของครูผู,สอนคณิตศาสตร!ที่ดี 4 ด,าน คือ 1) ด,านบุคลิกลักษณะของครู  
2) ด,านการวัดและประเมินผล 3) การสอนและความตั้งใจ 4) การควบคุมช้ันเรียน 
    Berliner and Tikunoff (1976, p. 143) ศึกษาลักษณะของครู
คณิตศาสตร!ที่มีประสิทธิภาพ จําแนกลักษณะองค!ประกอบได, 3 ด,าน คือ 1) บรรยากาศใน
การเรียนการสอน 2) การควบคุมช้ันเรียน 3) การวัดและประเมินผล 
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   สรุปองค!ประกอบหลักประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร! 
หมายถึง ความสามารถของครูผู,สอนคณิตศาสตร!ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส�งเสริม
ให,ผู,เรียนเกิดการเรียนรู,ตามวัตถุประสงค!ที่วางไว, 
   จากทัศนะของนักวิชาการเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร!ที่
ได,ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฏี ผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข,อง ผู,วิจัยได,นํามาสังเคราะห!เพื่อ
กําหนดเป=นองค!ประกอบหลักของประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร! ดังตาราง 1 

 

ตาราง 1 การสังเคราะห!องค!ประกอบหลักประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร! 

ที่ 
องค!ประกอบหลัก  

ประสิทธิภาพการสอนของครูสอน
คณิตศาสตร! 
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1. ด,านบุคลกิภาพของครู              11 � 

- บุคลกิลักษณะของอาจารย! �             1  

- ลักษณะของครูด,านบคุลิกลักษณะ  �            1  

- บุคลกิลักษณะของครู   � �   � � � � � �  8  

- คุณลักษณะด,านบุคลกิของครู      �        1  

2. บรรยากาศในการเรียนการสอน �      �    �  � 4  

3. ขวัญและความพึงพอใจในการทํางาน   �           1  

4. สุขภาพพลานามัย   �           1  

5. มีความเชื่อมั่นในตนเอง       �       1  

6. มีประสบการณ!สอนคณิตศาสตร!       �       1  

7. ด,านความรู,ในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร!              4  

- ความรู,ในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร!  �   �  �       3  

- ครูมีความรู,และความสนใจแสวงหา
ความรู,ใหม�ทางคณิตศาสตร! 

  �           1  

8. ความสัมพันธ!ระหว�างครูและนกัเรียน              7 � 

- ความสมัพันธ!ระหว�างอาจารย!และนิสิต �             1  

- ความสมัพันธ!ระหว�างครูและนักเรียน  �    � � �      4  

- ความสมัพันธ!ระหว�างอาจารย!กับ
นักศึกษา 

    �         1  

- ความสมัพันธ!ระหว�างครูกบัผู,เรียน         �     1  
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ตาราง 1 (ต�อ) 

ที่ 
องค!ประกอบหลัก  

ประสิทธิภาพการสอนของครูสอน
คณิตศาสตร! 
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9. สวัสดิการ   �           1  

10. ความสามารถทางวิชาการ       �       1  

11. การควบคมุชั้นเรียน             � 1  

12. ลักษณะของครูคณิตศาสตร!ด,านเนื้อหา  �            1  

13. ด,านเจตคตขิองครูผู,สอนคณิตศาสตร!              7 � 

- เจตคตขิองอาจารย!กับการสอนวิชา
คณิตศาสตร! 

�             1  

- ครูมีเจตคติที่ดีต�อวิชาคณิตศาสตร!   �   � �       1  

- ด,านเจตคติของครูผู,สอนคณิตศาสตร!
ต�อวิชาคณิตศาสตร! 

       � � �    5  

14. ครูมีความซื่อสัตย!และรับผิดชอบต�อ
หน,าที ่

             4  

- ครูมีความรับผิดชอบในหน,าที ่     � �        4  

- ครูมีความซื่อสัตย!สุจริตต�อหน,าที ่  �            1  

- ด,านความเป=นธรรม         �     1  

15. ด,านการวางแผน         �     1  

16. ด,านคุณสมบัตขิองครู       �       1  

17. การวัดและประเมินผล              7 � 

- ลักษณะของครูด,านการและ
ประเมินผล 

 �            1  

- การวัดและประเมินผล �    � � �     � � 6  

18. ด,านการจัดการเรียนการสอน              10 � 

- ลักษณะของครูคณิตศาสตร!ด,าน 
การจัดการเรียนการสอน 

 
 

 
� 

  
 

   
 

 
 

 
 

 
 

   1  

- ความสามารถในการสอน    �          1  

-ด,านการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู,สอน 

      � � � �    4  
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ตาราง 1 (ต�อ) 

ที่ 
องค!ประกอบหลัก  

ประสิทธิภาพการสอนของครูสอน
คณิตศาสตร! 
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 - การเตรียมการสอน     � �        2  

- การสอนและความตัง้ใจ            �  1  

- วิธีการสอน �             1  

19. ด,านเทคโนโลยีทางการศึกษา         �     1  

20. ด,านภูมิหลังของครู           �   1  

 

  จากตาราง 1 ผู,วิจัยพิจารณาเห็นว�าองค!ประกอบบางตัวมีความหมาย
เหมือนกันแต�นักวิชาการเรียกช่ือต�างกัน ดังนั้นผู,วิจัยจึงรวมองค!ประกอบที่มีความหมาย
เหมือนกันแต�เรียกช่ือแตกต�างกันแล,วตั้งช่ือใหม�ที่เป=นกลาง หรือเลือกใช,องค!ประกอบใด
องค!ประกอบหนึ่ง ดังนี้ 
   1. ด,านบุคลิกภาพของครู องค!ประกอบที่มีความหมายเหมือนกันมี ดังนี้ 
1) บุคลิกลักษณะของอาจารย! 2) ลักษณะของครูด,านบุคลิกลักษณะ 3) บุคลิกลักษณะ 

ของครู 4) คุณลักษณะด,านบุคลิกลักษณะของครู รวมความถี่ 11 
   2. ความสัมพันธ!ระหว�างครูและนักเรียน องค!ประกอบที่มีความหมาย
เหมือนกันมี ดังนี้ 1) ความสัมพันธ!ระหว�างอาจารย!และนิสิต 2) ความสัมพันธ!ระหว�างครู
และนักเรียน 3) ความสัมพันธ!ระหว�างอาจารย!กับนักศึกษา 4) ความสัมพันธ!ระหว�างครูกับ
ผู,เรียน รวมความถี่ 7 
   3. ด,านเจตคติต�อวิชาคณิตศาสตร! องค!ประกอบที่มีความหมาย
เหมือนกันมี ดังนี้ 1) เจตคติของอาจารย!กับการสอนวิชาคณิตศาสตร! 2) ครูมีเจตคติที่ดีต�อ
วิชาคณิตศาสตร! 3) ด,านเจตคติของครูผู,สอนคณิตศาสตร!ต�อวิชาคณิตศาสตร!  
รวมความถี่ 7  
   4. ด,านการวัดและประเมินผล องค!ประกอบที่มีความหมายเหมือนกันมี
ดังนี้ 1) ลักษณะของครูด,านการวัดและประเมินผล 2) การวัดและประเมินผล รวมความถี่ 7 
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   5. ด,านการจัดการเรียนการสอน องค!ประกอบที่มีความหมายเหมือนกัน
มีดังนี้ 1) ลักษณะของครูคณิตศาสตร!ด,านการจัดการเรียนการสอน 2) ความสามารถ 

ในการสอน 3) ด,านการจัดการเรียนการสอนของครูผู,สอน 4) การเตรียมการสอน  
5) การสอนและความตั้งใจ 6) วิธีการสอน รวมความถี่ 10 

  ผู,วิจัยใช,เกณฑ!ร,อยละ 40 ขึ้นไป (ความถี่ตั้งแต� 6) ในการคัดสรร 

องค!ประกอบ ได, 5 องค!ประกอบ 1) ด,านบุคลิกภาพของครู 2) ด,านความสัมพันธ!ระหว�าง
ครูและนักเรียน 3) ด,านเจตคติต�อวิชาคณิตศาสตร! 4) ด,านการวัดและประเมินผล  
5) ด,านการจัดการเรียนการสอนซึ่งโมเดลองค!ประกอบหลักประสิทธิภาพการสอนของครู
คณิตศาสตร! ดังภาพประกอบ 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพประกอบ 2 แสดงโมเดลองค!ประกอบหลักประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร! 

 

  1.2.2 องค'ประกอบย)อยประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร' 
  จากการสังเคราะห!องค!ประกอบหลัก ประสิทธิภาพการสอนของครู  
ซึ่งมีจํานวน 5 องค!ประกอบ คือ 1) ด,านบุคลิกภาพของครู 2) ด,านความสัมพันธ!ระหว�างครู
และนักเรียน 3) ด,านเจตคติต�อวิชาคณิตศาสตร! 4) ด,านการวัดและประเมินผล  
5) ด,านการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 

องค!ประกอบหลัก
ประสิทธิภาพการสอน
ของครูคณิตศาสตร! 

ด,านบุคลิกภาพของครู 

ด,านความสัมพันธ!ระหว�างครูและนักเรียน 

ด,านเจตคติต�อวิชาคณิตศาสตร! 

ด,านการวัดและประเมินผล 

ด,านการจัดการเรียนการสอน 
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   1.2.2.1 องค'ประกอบย)อยด�านบุคลิกภาพของครู  
    1) ความหมายของบุคลิกภาพของครู 
    นักวิชาการแสดงทัศนะเกี่ยวกับองค!ประกอบด,านบุคลิกภาพของ 
ครู ดังนี้ 
     จันทิมา สุวรรณพรม (2549, หน,า 14) ได,ให,ความหมาย ลักษณะ
ของครูด,านบุคลิกลักษณะไว,ว�าเป=นลักษณะประจําตัวทั้งหมดที่อยู�ในตัวครู 
     เชวง ช่ืนประโคน (2549, หน,า 8) ได,ให,ความหมาย บุคลิกลักษณะ
ของครู ไว,ว�า เป=นลักษณะเด�นของครู ซึ่งแสดงออกแบบนั้นอยู�เป=นประจํากับสถานการณ!
เฉพาะจนเกิดเป=นนิสัยถาวร 
     วโิรจน! คํานึงคุณากร (2554, หน,า 11) ได,ให,ความหมาย 
คุณลักษณะด,านบุคลิกลักษณะของครู ไว,ว�า เป=นคุณลักษณะและพฤติกรรมของครูรวมทุก
อย�างจากด,านสติปKญญาจนถึงความสัมพันธ!ทางสังคม 
     ภัทรา จินดาศรี (2550, หน,า 16) กล�าวถึงความหมาย 
บุคลิกลักษณะของครู ไว,ว�า เป=นลักษณะที่เป=นเอกเทศเฉพาะตัว อาจมีลักษณะบางอย�างที่
คล,ายคลึงกับคนอื่น 
     คงคา พฤทธสาโรช (2551, หน,า 13) ให,ความหมายของ 
บุคลิกลักษณะของครู ไว,ว�า เป=นพฤติกรรมที่ครูแสดงออกโดยทั่วไปเป=นประจํา 
     ลัดดา จันทร!แสง (2552, หน,า 10) กล�าวถึงความหมาย 
บุคลิกลักษณะของครู ไว,ว�า เป=นลักษณะปรากฏภายนอกและภายในนับตั้งแต�รูปร�าง
หน,าตา กริยา ท�าทาง ลักษณะประจําต�างๆ 
     รสพร ทองโรจน! (2553, หน,า 18) กล�าวถึงความหมาย 
บุคลิกลักษณะของครู ไว,ว�า เป=นผลรวมทั้งหมดของพฤติกรรมที่ครูแสดงออกทั้งสังเกตได,
และสังเกตไม�ได, 
   จากทัศนะของนักวิชาการ สามารถสรุปความหมายขององค!ประกอบ
ด,านบุคลิกลักษณะของครู หมายถึง คุณลักษณะประจําตัวของครู ทั้งทางร�างกาย จิตใจ 
อารมณ! และสังคม ซึ่งมีผลต�อนักเรียน 
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   2) องค'ประกอบย)อยด�านบุคลิกภาพของครู 
   นักวิชาการแสดงทัศนะเกี่ยวกับองค!ประกอบย�อยด,านบุคลิกภาพของครู 
ดังนี้ 
    อุทุมพร ทองอุทัย (2548, หน,า 57-58) กล�าวถึง บุคลิกลักษณะของ
ครูอาจารย! ประกอบด,วย 1) ประพฤติตนดี 2) วิสัยทัศน!กว,างไกล 3) เสียสละ 4) มีหัวใจ
นักปราชญ! 5) มีความม่ันคงในอารมณ! 6) เอาใจใส�นักศึกษา 7) มีความซื่อตรง  
8) มีความรับผิดชอบ 
    จันทิมา สุวรรณพรม (2549, หน,า 59–61) กล�าวว�า ลักษณะ 
ของครูด,านบุคลิกลักษณะ ประกอบด,วย 1) บุคลิกภาพดี 2) มีทักษะการสื่อสารข,อความ       
3) สามารถความคุมอารมณ!ได, 4) ประพฤติตนเป=นแบบอย�างที่ดี 5) มีตรรกะในความคิด         
6) มีความซื่อสัตย! 7) ปฏิภาณไหวพริบดี 8) อารมณ!ขัน 
    เชวง ช่ืนประโคน (2549, หน,า 79–81) กล�าวถึง องค!ประกอบ
บุคลิกลักษณะของครู ประกอบด,วย 1) มีความเสียละ 2) คล�องในการทํางาน  
3) มีวิสัยทัศน! 4) เป=นผู,ได,รับการศึกษาอบรมดี 
    อารมณ! เทียนพิทักษ! (2549, หน,า 69) กล�าวว�า บุคลิกลักษณะ 

ของครู ประกอบด,วย 1) ประพฤติตนเป=นแบบอย�างที่ดี 2) น้ําขุ�นไว,ใน น้ําใสไว,นอก  
3) เป=นผู,ใฝgหาความรู,ตลอดเวลา 4) เอาใจใส�นักเรียน 
    วโิรจน! คํานึงคุณากร (2550, หน,า 81) กล�าวว�า คุณลักษณะ 
ด,านบุคลิกลักษณะของครู ครูจะต,องพึ่งพาตนเองช�วยเหลือตนเองก�อนหวังพึ่งพาคนอื่น 
เพื่อที่ประพฤติตนเป=นตัวอย�างแก�นักเรียนได, 
    ภัทรา จินดาศรี (2550, หน,า 67) กล�าวว�า บุคลิกลักษณะของครู 
ประกอบด,วย 1) มีความม่ันคงในอารมณ! 2) เร�งรีบในการทํางาน 3) เป=นผู,ใฝgรู,ข�าวสารใหม�ๆ
4) เป=นนักวางแผนช้ันยอด 5) แสดงตนเป=นแบบอย�าง 6) อุทิศเวลาในการจัดการเรียน 
การสอน 
    คงคา พฤทธสาโรช (2551, หน,า 82) กล�าวถึง บุคลิกลักษณะของครู 
ไว,ว�า ครูจะต,องเป=นผู,มีความรับผิดชอบในหน,าที่ของตนเอง รับผิดชอบต�อสังคมเพราะครู
ถือเป=นแม�พิมพ!ของชาติ พร,อมทั้งต,องมีความเสียสละในทุกๆ ด,าน 
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    ลัดดา จันทร!แสง (2553, หน,า 72) กล�าวถึงองค!ประกอบ 
บุคลิกลักษณะของครูว�ามีองค!ประกอบ ดังนี้ 1) มีความม่ันคงในอารมณ! 2) ประพฤติตน
เป=นแบบอย�างที่ดี 3) เป=นผู,ค,นหาความรู,ตลอดเวลา 
    รสพร ทองโรจน! (2553, หน,า 43) กล�าวถึง บุคลิกลักษณะของครู  
ไว,ว�าครูต,องมีความกระตือรือร,นในการทํางานตลอดเวลา มีการเตรียมพร,อมที่จะทํางาน 
ทํางานอย�างมีชีวิตชีวากระตุ,นให,นักเรียนขยันพร,อมทั้งเอาใจใส�ดูแลนักเรียน 
    วิเชียร ไชยบัง (2553, หน,า 101) กล�าวว�า องค!ประกอบ 
บุคลิกลักษณะของครู ว�ามีองค!ประกอบ ดังนี้ 1) มีความเสียสละ 2) เห็นอกเห็นใจนักเรียน 
3) ประพฤติตนเป=นแบบอย�างที่ดี 4) สามารถปรับตัวเข,ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
โลกได, 5) มีการเตรียมพร,อมที่จะทํางานและทํางานเสร็จตามเวลาที่กําหนด  
    Musgrove and Tayler (1969, หน,า 143) กล�าวว�า บุคลิกลักษณะของ
ครูที่สําคัญที่สุดคือสามารถควบคุมอารมณ!ของตนเองได, และเป=นผู,มีความรับผิดชอบใน
การทํางานที่ได,รับให,เสร็จตามเวลาที่กําหนด 
   จากทัศนะของนักวิชาการเกี่ยวกับบุคลิกภาพของครูที่ได,ศึกษาจาก
แนวคิด ทฤษฎี ผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข,อง ผู,วิจัยได,นํามาสังเคราะห! ดังตาราง 2 

ตาราง 2 การสังเคราะห!องค!ประกอบย�อยด,านบุคลิกภาพของครู 

ท่ี 
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1. มีหัวใจนักปราชญ! �           1  

2. ประพฤติตนเป=นแบบอย�างที่ด ี            7 � 

- ประพฤติตนเป=นแบบอย�างที่ด ี  �  �    �  �  4  

- ประพฤติตนด ี �           1  

- แสดงตนเป=นแบบอย�าง      �      1  

- ประพฤติตนเป=นตัวอย�างแก�นักเรียน     �       1  

3. 
 

มีวิสัยทัศน!            2  

- วิสัยทัศน!กว,างไกล �           1  

- มีวิสัยทัศน!   �         1  
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ตาราง 2 (ต�อ) 

ที่ 

 
 
 

องค!ประกอบหลักย�อย 
ด,านบุคลกิภาพของครู 
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4. พึ่งพาตนเอง     �       1  

5. มีตรรกะในความคิด  �          1  

6. มีความเสียสละ            5 � 

- เสียสละ �           1  

- อุทิศเวลาให,แก�การเรียนการสอน      �      1  

- มีความเสียละ   �    �   �  3  

7. เอาใจใส�นักเรียน            4  

- อาทรนักเรียน              

- เห็นอกเห็นใจนักเรียน         � �  2  

- เอาใจใส�นักเรียน    �        1  

- เอาใจใส�นักศึกษา �           1  

8. อารมณ!ขัน  �            

9. มีความมัน่คงในอารมณ!            6 � 

- มีความมั่นคงในอารมณ! �     �  �    3  

- สามารถควบคมุอารมณ!  �         � 2  

- น้ําขุ�นไว,ใน น้ําใสไว,นอก    �        1  

10. ปฏิภาณไหวพริบด ี  �          1  

11. มีทักษะสื่อสารข,อความ  �          1  

12. บุคลิกภาพด ี  �          1  

13. มีความซื่อสัตย!            2  

- มีความซื่อตรง �           1  

- มีความซื่อสัตย!  �          1  

14. มีความกระตือรือร,น            5 � 

- เร�งรีบในการทํางาน      �      1  

- ทํางานที่ได,รับมอบหมายเสร็จตาม
กําหนดเวลา 

         � � 2  

- คล�องตัวฝนการทํางาน   �         1  

- มีความกระตือรือร,น         �   1  
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ตาราง 2 (ต�อ) 

ที่ 

 
 
 

องค!ประกอบหลักย�อย 
ด,านบุคลกิภาพของครู 
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15. มีความรับผิดชอบ �      �     2  

16. ได,รับการศึกษาอบรมด ี   �         1  

17. เป=นนักวางแผนชั้นยอด      �      1  

18. สามารถปรับตัวเข,ากับการเปลี่ยนแปลง 
ของโลก 

         �  1  

19. เป=นผู,ใฝgหาความรู,ตลอดเวลา            3  

- เป=นผู,ค,นหาความรู,ตลอดเวลา        �    1  

- เป=นผู,ใฝgรู,ข�าวงสารใหม�      �      1  

- เป=นผู,ใฝgหาความรู,ตลอดเวลา    �        1  

 

  จากตาราง 2 ผู,วิจัยพิจารณาเห็นว�าองค!ประกอบบางตัวมีความหมาย
เหมือนกันแต�นักวิชาการเรียกช่ือต�างกัน ดังนั้น ผู,วิจัยจึงรวมองค!ประกอบที่มีความหมาย
เหมือนกันแต�เรียกช่ือแตกต�างกันแล,วตั้งช่ือใหม�ที่เป=นกลาง หรือเลือกใช,องค!ประกอบใด
องค!ประกอบหนึ่ง ดังนี้ 
   1. ประพฤติตนเป=นแบบอย�างที่ดี องค!ประกอบที่มีความหมาย 

เหมือนกันมี ดังนี้ 1) ประพฤติตนเป=นแบบอย�างที่ดี 2) ประพฤติตนดี 3) แสดงตนเป=น
แบบอย�างที่ดี 4) ประพฤติตนเป=นตัวอย�างแก�นักเรียน รวมความถี่ 7 
   2. มีความเสียสละ องค!ประกอบที่มีความหมายเหมือนกันมี ดังนี้  
1) เสียสละ 2) อุทิศเวลาในการจัดการเรียนการสอน 3) มีความเสียสละ รวมความถี่ 5 
   3. มีความม่ันคงในอารมณ! องค!ประกอบที่มีความหมายเหมือนกันมี 
ดังนี้ 1) มีความม่ันคงในอารมณ! 2) สามารถควบคุมอารมณ!ได, 3) น้ําขุ�นไว,ใน น้ําใสไว,นอก 
รวมความถี่ 6 
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   4. มีความกระตือรือร,น องค!ประกอบที่มีความหมายเหมือนกันมี ดังนี้  
1) เร�งรีบในการทํางาน 2) ทํางานที่ได,รับเสร็จตามกําหนดเวลา 3) คล�องตัวในการทํางาน  
4) มีความกระตือรือร,น รวมความถี่ 5 
  ผู,วิจัยใช,เกณฑ!ร,อยละ 40 ขึ้นไป (ความถี่ตั้งแต� 5) ในการคัดสรร 
องค!ประกอบ ได, 4 องค!ประกอบ คือ 1) ประพฤติตนเป=นแบบอย�างที่ดี 2) มีความเสียสละ 
3) มีความม่ันคงในอารมณ! 4) มีความกระตือรือร,น ซึ่งโมเดลองค!ประกอบย�อย 
ด,านบุคลิกลักษณะของครู ดังภาพประกอบ 3 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพประกอบ 3 แสดงโมเดลองค!ประกอบย�อยด,านบุคลิกภาพของครู 

 

  1.2.2.2 องค'ประกอบย)อยด�านความสัมพันธ'ระหว)างครูและนักเรียน 
   1) ความหมายขององค'ประกอบด�านความสัมพันธ'ระหว)างครูและ 
นักเรียน 
   นักวิชาการแสดงทัศนะเกี่ยวกับองค!ประกอบด,านความสัมพันธ!ระหว�าง
ครูและนักเรียน ดังนี้ 
    จันทิมา สุวรรณพรม (2549, หน,า 14) กล�าวถึงความหมาย 
ความสัมพันธ!ระหว�างครูและนักเรียน ไว,ว�า หน,าที่ของครู ไม�ใช�เพียงแค�การสอนเท�านั้น  
ยังต,องอบรมกล�อมเกลานิสัยใจคอ ความประพฤติของนักเรียน และจะต,องรู,จักสร,าง
ความสัมพันธ!ฉันท!ครูกับศิษย! 
    เชวง ช่ืนประโคน (2549, หน,า 9) ได,ให,ความหมาย ความสัมพันธ!
ระหว�างครูและนักเรียน ไว,ว�า เป=นก,าวแรกที่จะนําไปสู�ความสําเร็จหรือความล,มเหลวของ
การเรียนการสอน 

 

องค!ประกอบย�อย

ด,านบุคลิกภาพของ

ครู 

การประพฤติตนเป=นแบบอย�างท่ีดี 

ความเสียสละ 

ความม่ันคงในอารมณ! 

ความกระตือรือร,น 
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    วโิรจน! จินดาศรี (2550, หน,า 17) ได,ให,ความหมาย ความสัมพันธ!
ระหว�างครูและนักเรียน ไว,ว�า เป=นความสัมพันธ! ผูกพัน เกี่ยวข,องกันระหว�างครูและ
นักเรียน 
    ภัทรา จินดาศรี (2550, หน,า 16) กล�าวถึงความหมาย ความสัมพันธ!
ระหว�างครูและนักเรียน ไว,ว�า ครูควรปฏิบัติหน,าที่ให,สมบูรณ!และสร,างมนุษย!สัมพันธ!อันดี
ระหว�างครูและนักเรียนให,แน�นแฟIนให,นักเรียนมีความฝKงใจตลอดไป 
    จินตนา เสนคํา (2551, หน,า 26) ให,ความหมาย ความสัมพันธ!
ระหว�างครูและนักเรียนว�า เป=นความสัมพันธ!ที่ครูคอยให,คําปรึกษา คอยช�วยเหลือนักเรียน
และเกิดเป=นความสัมพันธ!อันดีระหว�างครูและนักเรียน 
   จากทัศนะของนักวิชาการข,างต,น สามารถสรุปความหมายของ
องค!ประกอบด,านความสัมพันธ!ระหว�างครูและนักเรียน หมายถึง การปฏิบัติของครูที่แสดง
กับนักเรียน ความสนใจเอาใจใส�ความประพฤตใิห,คําปรึกษาและช�วยเหลือนักเรียนในเรื่อง
ส�วนตัวและสังคม 

  2) องค'ประกอบย)อยด�านความสัมพันธ'ระหว)างครูและนักเรียน
  นักวิชาการแสดงทัศนะเกี่ยวกับองค!ประกอบด,านความสัมพันธ!ระหว�างครู
และนักเรียน ดังนี้ 
   อุทุมพร ทองอุทัย (2548, หน,า 57–58) กล�าวถึง ความสัมพันธ!ระหว�าง
อาจารย!กับนิสิต ประกอบด,วย 1) ให,ความช�วยเหลือ 2) ให,คําปรึกษาช้ีแนะ 3) ดูแลอย�าง
ใกล,ชิด 
   จันทิมา สุวรรณพรม (2549, หน,า 59-61) กล�าวถึง ความสัมพันธ!
ระหว�างครูและนักเรียน ไว,ว�า ความสัมพันธ!ระหว�างครูและนักเรียน เป=นการสร,าง
ความสัมพันธ!โดยการทํากิจกรรมร�วมกันระหว�างครูและนักเรียนเพื่อสร,างมนุษยสัมพันธ!ให,
ความเป=นกันเองกับนักเรียน ซึ่งเป=นจุดเริ่มต,นของความสัมพันธ!ที่ดี การสร,างมนุษยสัมพันธ!
ต,องควบคู�ไปกับการอบรมดูแลความประพฤติของนักเรียนให,อยู�ในระเบียบวินัยเสมอ 
   เตือนใจ เกตุษา (2550, หน,า 77) กล�าวว�า ความสัมพันธ!ระหว�าง
อาจารย!กับนักศึกษา มี 4 องค!ประกอบ 1) เอาใจใส�ดูแลทุกข!สุข 2) ให,ความเป=นกันเองและ
เข,าใจจิตใจนักศึกษา 3) เป=นที่ปรึกษาช�วยแก,ไขปKญหา 4) ให,ความช�วยเหลือ 
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   วโิรจน! คํานึงคุณากร (2550, หน,า 81) กล�าวถึง ความสัมพันธ!ระหว�าง
ครูและนักเรียน ประกอบด,วย 1) ให,คําปรึกษาแก,ปKญหาต�างๆ 2) ดูแลอย�างใกล,ชิด  
3) รักใครนับถือให,ความเกรงใจ 4) อบรมดูแลความประพฤติของนักเรียน 
   ภัทรา จินดาศรี (2550, หน,า 67) กล�าวถึง ความสัมพันธ!ระหว�างครูและ
นักเรียน ไว,ว�า เป=นความสัมพันธ!ที่ครูคอยให,คําปรึกษาช�วยเหลือนักเรียนที่มีปKญหา 
ความสัมพันธ!เริ่มจากที่ครูและนักเรียนทํากิจกรรมร�วมกัน เกิดความร�วมมืออันดีต�อกัน 
คอยให,คําคําแนะนําการปฏิบัติตน เอาใจใส�ดูแลทุกข!สุขของนักเรียน ทําให,อยู�ร�วมกันด,วยดี
และมีความสุข 
   คงคา พฤทธสาโรช (2551, หน,า 82) กล�าวว�า ความสัมพันธ!ระหว�างครู
และนักเรียน ประกอบด,วย 1) เข,าใจธรรมชาติของนักเรียน 2) คอยให,คําปรึกษา  
3) เข,าใจความต,องการของนักเรียน 4) ยอมรับความคิดเห็นของนักเรียน 5) ร�วมมือร�วมใจ
ในการเรียนการสอน 
   ลัดดา จันทร!แสง (2552, หน,า 73) กล�าวถึง องค!ประกอบความสัมพันธ!
ระหว�างครูกับผู,เรียน ประกอบด,วย 1) ให,คําปรึกษากับนักเรียนที่มีปKญหา 2) ตักเตือนให,
นักเรียนปฏิบัติตนอยู�ในระเบียบวินัย 3) ดูแลความประพฤติของนักเรียน 4) เข,าใจจิตใจของ
นักเรียน 5) สอนให,นักเรียนมีความสนุกกับการเรียน 
  จากทัศนะของนักวิชาการเกี่ยวกับความสัมพันธ!ระหว�างครูและนักเรียนที่ได,
ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี ผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข,อง ผู,วิจัยได,นํามาสังเคราะห!  
ดังตาราง 3 
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ตาราง 3 การสังเคราะห!องค!ประกอบย�อยด,านความสัมพันธ!ระหว�างครูและนักเรียน 

ที่ 
องค!ประกอบย�อย 

ด,านความสมัพันธ!ระหว�างครูและนักเรียน 

อุท
ุมพ
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ทอ

งอุ
ทัย
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54
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ทิม
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 เก

ตุษ
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(2
55
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วโิ
รจ

น! 
คํา

นึง
คุณ

าก
ร 

(2
55

0)
 

ภัท
รา

 จ
ินด

าศ
รี 

(2
55

0)
 

คง
คา

 พ
ฤท

ธส
าโ

รช
 (2

55
1) 

ลัด
ดา

 จั
นท

ร!แ
สง

 (2
55

2)
 

คว
าม

ถี ่

อง
ค!ป

ระ
กอ

บท
ี่จะ

ศึก
ษา

 

1. ให,ความช�วยเหลือ �  �     2  

2. เข,าใจธรรมชาติของนกัเรียน      �  1  

3. สอนให,นักเรียนมีความสนุกกับการเรียน       � 1  

4. การให,คําปรึกษา        6 � 

- ให,คําปรึกษาชี้แนะ �       1  

- เป=นที่ปรึกษาช�วยนักเรียนแก,ไขปKญหา   �     1  

- ให,คําปรึกษาช�วยแก,ไขปKญหา    �    1  

- ให,คําปรึกษาช�วยเหลือนกัเรียนที่มีปKญหา     �   1  

- คอยให,คําปรึกษา      �  1  

- ให,คําปรึกษากับนกัเรียนที่มีปKญหา       � 1  

5. นําการปฏิบัติตน        2  

- ตักเตือนให,นกัเรียนปฏิบัติตนอยู�ในระเบียบวินัย       � 1  

- แนะนําการปฏิบัติตน     �   1  

6. ดูแลความประพฤตขิองนักเรียน        3 � 

- อบรมดูแลความประพฤติของนกัเรียน  �      1  

- ดูแลความประพฤติของนกัเรียนให,อยู�ในระเบียบวินัย    �    1  

- ดูแลความประพฤติของนกัเรียน       � 1  

7. เอาใจใส�ดูแลทุกข!สุขของนักเรียน   �  �   2  

8. ดูแลนักเรียนอย�างใกล,ชิด �   �    2  

9. ทํากิจกรรมร�วมกัน  �   �   2  

10. มีมนุษย!สัมพันธ!        3 � 

 - มีมนุษย!สัมพันธ!ให,ความเป=นกันเอง  �      1  

 - ให,ความเป=นกันเองและเข,าใจจิตใจของนักเรียน   �     1  

 - เข,าใจจิตใจของนกัเรียน       � 1  

11. รักใคร�นับถือให,ความเกรงใจ    �    1  

12. ความร�วมมืออันดีต�อกัน     �   1  

13. ยอมรับความคิดเห็นของนักเรียน      �  1  

14. เข,าใจความต,องการของนักเรียน      �  1  

15. ร�วมมือร�วมใจในการเรียนการสอน      �  1  
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  จากตาราง 3 ผู,วิจัยพิจารณาเห็นว�าองค!ประกอบบางตัวมีความหมาย
เหมือนกันแต�นักวิชาการเรียกช่ือต�างกัน ดังนั้น ผู,วิจัยจึงรวมองค!ประกอบที่มีความหมาย
เหมือนกันแต�เรียกช่ือแตกต�างกันแล,วตั้งช่ือใหม�ที่เป=นกลาง หรือเลือกใช,องค!ประกอบใด
องค!ประกอบหนึ่ง ดังนี้ 
   1. การให,คําปรึกษา องค!ประกอบที่มีความหมายเหมือนกันมี ดังนี้  
1) ให,คําปรึกษาช้ีแนะ 2) เป=นที่ปรึกษาช�วยเหลือแก,ไขปKญหา 3) ให,คําปรึกษาช�วยแก,ไข
ปKญหาต�างๆ 4) ให,คําปรึกษาช�วยเหลือนักเรียนที่มีปKญหา 5) คอยให,คําปรึกษา  
6) ให,คําปรึกษากับนักเรียนที่มีปKญหา รวมความถี่ 6 
   2. ดูและความประพฤติของนักเรียน องค!ประกอบที่มีความหมาย
เหมือนกันมี ดังนี้ 1) อบรมดูแลความประพฤติของนักเรียน 2) ดูแลความประพฤติของ
นักเรียนให,อยู�ในระเบียบวินัย 3) ดูแลความประพฤติของนักเรียน รวมความถี่ 3 
   3. มีมนุษยสัมพันธ! องค!ประกอบที่มีความหมายเหมือนกันมี ดังนี้  
1) มีมนุษยสัมพันธ!ให,ความเป=นกันเอง 2) ให,ความเป=นกันเองและเข,าใจจิตใจของนักศึกษา 
3) เข,าใจจิตใจของนักเรียนรวมความถี่ 3 
  ผู,วิจัยใช,เกณฑ!ร,อยละ 40 ขึ้นไป (ความถี่ตั้งแต� 3) ในการคัดสรร
องค!ประกอบ ได, 3 องค!ประกอบ คือ 1) การให,คําปรึกษา 2) ดูแลความประพฤติของ
นักเรียน 3) มีมนุษยสัมพันธ! ซึ่งโมเดลองค!ประกอบย�อยด,านความสัมพันธ!ระหว�างครูและ
นักเรียน ดังภาพประกอบ 4 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 4 แสดงโมเดลองค!ประกอบย�อยด,านความสัมพันธ!ระหว�างครูและนักเรียน 

 
 
 

องค!ประกอบย�อย
ความสัมพันธ!
ระหว�างครูและ

นักเรียน 

การให,คําปรึกษา 

ดูแลความประพฤติของนักเรียน          

มีมนุษยสัมพันธ! 
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  1.2.2.3 องค'ประกอบย)อยด�านเจตคติต)อวิชาคณิตศาสตร' 
   1) ความหมายขององค'ประกอบด�านเจตคติต)อวิชาคณิตศาสตร'
   นักวิชาการแสดงทัศนะเกี่ยวกับความหมายเจตคติต�อวิชาคณิตศาสตร!
ดังนี้ 
    อุทุมพร ทองอุทัย (2548, หน,า 14) ได,ให,ความหมาย เจตคติของ
อาจารย!กับการสอนคณิตศาสตร! ไว,ว�า เป=นปฏิกิริยาที่อาจารย!แสดงออกว�าช่ืนชอบหรือไม�
ช่ืนชอบในวิชาคณิตศาสตร! 
    เชวง ช่ืนประโคน (2549, หน,า 9) กล�าวถึงความหมาย ครูมีเจตคติที่ดี
ต�อวิชาคณิตศาสตร!ไว,ว�า ครูมีความคิดมีความรู,สึกชอบในวิชาคณิตศาสตร! และแสวงหา
ความรู,ใหม�ๆ  ทางคณิตศาสตร! 
    วโิรจน! คํานึงคุณากร (2550, หน,า 11) กล�าวถึงความหมาย ครูมี 
เจตคติที่ดีต�อวิชาคณิตศาสตร! หมายถึง แนวคิดของครูที่แสดงออกมาต�อวิชาคณิตศาสตร! 
อาจจะเป=นแนวคิดหรือการกระทําแสวงหาความรู,โดยมีความสัมพันธ!กับความรู,และ
ประสบการณ! 
    คงคา พฤทธสาโรช (2551, หน,า 13) ได,ให,ความหมาย เจตคติของ
ครูผู,สอนคณิตศาสตร!ต�อวิชาคณิตศาสตร! ไว,ว�า เป=นความรู,สึกของครูที่มีต�อวิชา
คณิตศาสตร!ซึ่งแบ�งความรู,สึกออกเป=น 3 ลักษณะ 1) ความรู,สึกในทางบวก 2) ความรู,สึก
ในทางลบ 3) ความรูสึกที่เป=นกลาง 
    ลัดดา จันทร!แสง (2552, หน,า 10) ได,ให,ความหมาย เจตคติของ
ครูผู,สอนคณิตศาสตร!ต�อวิชาคณิตศาสตร! หมายถึง ความรู,สึก ความคิดของครูผู,สอนที่มี
ต�อวิชาคณิตศาสตร! 
    รสพร ทองโรจน! (2553, หน,า 18) กล�าวถึงความหมาย เจตคติของ
ครูผู,สอนคณิตศาสตร!ต�อวิชาคณิตศาสตร! ไว,ว�า เกี่ยวข,องกับการคิดเกี่ยวกับวิชา
คณิตศาสตร! หรือความเช่ือเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร!ซึ่งบางครั้งเรียกว�าเจตคติด,าน 
พุทธพิสัย 
  จากทัศนะของนักวิชาการข,างต,น สามารถสรุปความหมายขององค!ประกอบ
ด,านเจตคติต�อวิชาคณิตศาสตร! หมายถึง ความรู,สึกนึกคิดที่มีต�อวิชาคณิตศาสตร!  
ซึ่งแฝงอยู�ในตัวผู,สอนและแสดงเป=นพฤติกรรมออกมา 
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   2) องค'ประกอบย)อยด�านเจตคติต)อวิชาคณิตศาสตร' 
   นักวิชาการแสดงทัศนะเกี่ยวกับองค!ประกอบด,านความสัมพันธ!ระหว�าง
ครูและนักเรียน ดังนี้ 
    อุทุมพร ทองอุทัย (2548, หน,า 57–58) กล�าวถึง เจตคติของ 
อาจารย!กับการสอนวิชาคณิตศาสตร!ประกอบด,วย 1) เห็นคุณค�าของวิชาคณิตศาสตร!  
2) ใช,วิธีการทางคณิตศาสตร!ไปใช,ตัดสินใจเรื่องต�างๆ 3) ให,ความสนใจสร,างสรรค!
กิจกรรมทางคณิตศาสตร! 
    เชวง ช่ืนประโคน (2549, หน,า 79–81) กล�าวถึง เจตคติที่ดีต�อวิชา
คณิตศาสตร! ไว,ว�าเจตคติที่ดีต�อวิชาคณิตศาสตร! สิ่งสําคัญที่สุดคือผู,สอนเห็นความสําคัญ
ของวิชาคณิตศาสตร!ก�อนเป=นอันดับแรก แสวงหาความรู,ใหม�ๆ  ทางด,านคณิตศาสตร!
ตลอดเวลาและมีวิจารณญาณกับเหตุการณ!ต�างๆ ที่เกิดขึ้น 
    วโิรจน! คํานึงคุณากร (2550, หน,า 67) กล�าวถึง ครูมีเจตคติที่ดีต�อ
วิชาคณิตศาสตร! ไว,ว�า ครูมีความรักและตระหนักถึงความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร! 
รู,จักวิพากษ!วิจารณ!เหตุการณ!ต�างๆ อย�างมีเหตุผล เช่ือว�าปรากฏการณ!ต�างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น
ย�อมมีสาเหตุที่สามารถอธิบายได, 
    ภัทรา จินดาศรี (2550, หน,า 67) กล�าวว�า ครูมีเจตคติที่ดีต�อวิชา
คณิตศาสตร! ประกอบด,วย 1) ตระหนักถึงความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร! 2) เช่ือในสิ่งที่
พิสูจน!ยืนยันได,เท�านั้น 3) ให,ความสนใจกิจกรรมที่เกี่ยวข,องกับวิชาคณิตศาสตร!  
4) เช่ือว�าปรากฏการณ!ต�างๆ เกิดขึ้นนั้นย�อมมีสาเหตุที่สามารถอธิบายได, 5) อยากรู,  
อยากเห็น อยากฟKง ชอบคิดค,น 6) แสวงหาความรู,เพิ่มเติมทางด,านคณิตศาสตร! 
    คงคา พฤทธสาโรช (2551, หน,า 82) กล�าวถึง องค!ประกอบ    
เจตคติของครูผู,สอนวิชาคณิตศาสตร! ประกอบด,วย 1) ยอมรับเทคนิคการวิเคราะห!ข,อมูล
เชิงปริมาณ 2) ยอมรับในโครงสร,างในทางทฤษฎี 3) ยอมรับทฤษฎีความน�าจะเป=นและ
สถิติ 4) มีเหตุผล ไม�งมงาย 5) เช่ือในสิ่งที่สามารถพิสูจน!ได,เท�านั้น 6) มีความรักและ
ศรัทธาในวิชาคณิตศาสตร! 7) มีความรอบคอบในการตัดสินใจ 
    ลัดดา จันทร!แสง (2552, หน,า 73) กล�าวว�า เจตคติของครูผู,สอน 
คณิตศาสตร!ต�อวิชาคณิตศาสตร! มีองค!ประกอบ ดังนี้ 1) เห็นว�าวิชาคณิตศาสตร!เป=นวิชาที่
สําคัญ 2) เข,าใจธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร! 3) ศรัทธาในวิชาคณิตศาสตร!  
4) แสวงหาความรู,ใหม�ๆ  ทางคณิตศาสตร!อยู�เสมอ 
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    รสพร ทองโรจน! (2552, หน,า 73) กล�าวว�า เจตคติของครูผู,สอน
คณิตศาสตร!ต�อวิชาคณิตศาสตร! ไว,ว�า ครูผู,สอนคณิตศาสตร!ต,องแสวงหาความรู,เพิ่มเติม
ทางด,านคณิตศาสตร!เสมอ พร,อมทั้งส�งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร!เพื่อเป=น 
การแสดงออกถึงเจตคติที่ดีต�อวิชาคณิตสาสตร! 
  จากทัศนะของนักวิชาการเกี่ยวกับเจตคติต�อวิชาคณิตศาสตร!ที่ได,ศึกษา 
จากแนวคิด ทฤษฎี ผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข,อง ผู,วิจัยได,นํามาสังเคราะห! ดังตาราง 4 

ตาราง 4 การสังเคราะห!องค!ประกอบย�อยด,านเจตคติต�อวิชาคณิตศาสตร! 

ที่ 
องค!ประกอบย�อย 

ด,านเจตคติต�อวิชาคณิตศาสตร! 
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1. ใช,วิธีการทางคณิตศาสตร!ไปใช,ในการตัดสินใจเร่ืองต�างๆ �       1  

2. มีวิจารณญาณกับเหตุการณ!ต�างๆ  �      1  

3. ยอมรับทฤษฎีความน�าจะเป=นและสถติิ     �   1  

4. ตระหนักถงึความสําคญัของวิชาคณิตศาสตร!        5 � 

 - เห็นคุณค�าของวิชาคณิตศาสตร! �       1  

 - เห็นความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร!  �      1  

 - ตระหนักถึงความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร!   � �    2  

 - เห็นวิชาคณิตศาสตร!เป=นวิชาที่สาํคญั      �  1  

5. ใช,เหตุผลแก,ปKญหา        2  

 - ใช,เหตุผลในการจัดการปKญหา  �      1  

 - รู,จักวิพากษ!วิจารณ!อย�างมีเหตุผล   �     1  

6. ยอมรับในโครงสร,างของทฤษฎ ี     �   1  

7. ยอมรับเทคนิคการวิเคราะห!ข,อมูลเชิงปริมาณ     �   1  

8. ศรัทธาในวิชาคณิตศาสตร!        3 � 

 - มีความรักในวิชาคณิตศาสตร!   �     1  

 - มีความรักและศรัทธาในวิชาคณิตศาสตร!     �   1  

 - ศรัทธาในวิชาคณิตศาสตร!      �  1  

9. มีความรอบคอบในการตัดสินใจ     �   1  

10. เข,าใจธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร!      �  1  

11. ร�วมสร,างสรรค!กิจกรรมทางคณิตศาสตร!        4 � 
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ตาราง 4 (ต�อ) 

ที่ 
องค!ประกอบย�อย  

ด,านเจตคติต�อวิชาคณิตศาสตร! 
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 - ให,ความสนใจสร,างสรรค!กิจกรรมทางคณิตศาสตร! �       1  

- ร�วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร!   �     1  

- ให,ความสนใจกิจกรรมที่เกี่ยวข,องกบัวิชาคณิตศาสตร!    �    1  

- ส�งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข,องกับคณิตศาสตร!       � 1  

12. เชื่อในสิ่งที่สามารถพสิูจน!ยืนยันได,เท�านั้น        2  

- มีเหตุผล ไม�งมงาย     �   1  

- เชื่อในสิ่งที่สามรถพิสูจน!ได,เท�านัน้    �    1  

13. แสวงหาความรู,ด,านคณิตศาสตร!เสมอ        4 � 

- แสวงหาความรู,ใหม�ๆ  ทางคณิตศาสตร!  �    �  2  

- แสวงหาความรู,เพิ่มเตมิทางด,านคณิตศาสตร!    �   � 2  

14. เชื่อว�าเหตุการณ!ต�างๆ ที่เกดิขึ้นนั้นย�อมมีสาเหตทุี่สามารถ
อธิบายได, 

   �    1  

15. อยากรู, อยากเห็น อยากฟKง ชอบคดิค,น    �    1  

 

  จากตาราง 4 ผู,วิจัยพิจารณาเห็นว�าองค!ประกอบบางตัวมีความหมาย
เหมือนกันแต�นักวิชาการเรียกช่ือต�างกัน ดังนั้นผู,วิจัยจึงรวมองค!ประกอบที่มีความหมาย
เหมือนกันแต�เรียกช่ือแตกต�างกันแล,วตั้งช่ือใหม�ที่เป=นกลาง หรือเลือกใช, 
องค!ประกอบใดองค!ประกอบหนึ่ง ดังนี้ 
   1. ตระหนักถึงความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร! องค!ประกอบที่มี
ความหมายเหมือนกันมี ดังนี้ 1) เห็นคุณค�าของวิชาคณิตศาสตร! 2) เห็นความสําคัญของ
วิชาคณิตศาสตร! 3) ตระหนักถึงความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร! 4) เห็นวิชาคณิตศาสตร!
เป=นวิชาที่สําคัญ รวมความถี่ 5 
   2. ศรัทธาในวิชาคณิตศาสตร! องค!ประกอบที่มีความหมายเหมือนกันมี
ดังนี้ 1) มีความรักในวิชาคณิตศาสตร! 2) มีความรักและศรัทธาในวิชาคณิตศาสตร!  
3) ศรัทธาในวิชาคณิตศาสตร! รวมความถี่ 3 
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   3. ร�วมสร,างสรรค!กิจกรรมทางคณิตศาสตร! องค!ประกอบที่มี
ความหมายเหมือนกันมี ดังนี้ 1) ให,ความสนใจสร,างสรรค!กิจกรรมทางคณิตศาสตร!  
2) ร�วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร! 3) ให,ความสนใจกิจกรรมที่เกี่ยวข,องกับวิชาคณิตศาสตร!  
4) ส�งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข,องกับวิชาคณิตศาสตร! รวมความถี่ 4 
   4. แสวงหาความรู,ด,านคณิตศาสตร!เสมอ องค!ประกอบที่มีความหมาย 
เหมือนกัน ดังนี้ 1) แสวงหาความรู,ใหม�ๆ  ทางคณิตศาสตร! 2) แสวงหาความรู,เพิ่มเติม
ทางด,านคณิตศาสตร! รวมความถี่ 4 
  ผู,วิจัยใช,เกณฑ!ร,อยละ 40 ขึ้นไป (ความถี่ตั้งแต� 3) ในการคัดสรร
องค!ประกอบ ได, 4 องค!ประกอบ คือ 1) การตระหนักถึงความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร! 
2) ความศรัทธาในวิชาคณิตศาสตร! 3) การร�วมสร,างสรรค!กิจกรรมทางคณิตศาสตร! และ 
4) แสวงหาความรู,ด,านคณิตศาสตร!เสมอซึ่งโมเดลองค!ประกอบย�อยด,านเจตคติต�อวิชา
คณิตศาสตร! ดังภาพประกอบ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 5 แสดงโมเดลองค!ประกอบย�อยด,านเจตคติของครูผู,สอนคณิตศาสตร! 
 

  1.2.2.4 องค'ประกอบย)อยด�านการวัดและประเมินผล 
   1) ความหมายขององค'ประกอบด�านการวัดและประเมินผล 
   นักวิชาการแสดงทัศนะเกี่ยวกับองค!ประกอบด,านการวัดและประเมินผล 
ดังนี้ 
    อุทุมพร ทองอุทัย (2548, หน,า 14) ได,ให,ความหมาย การวัดและ
ประเมินผล ไว,ว�า เป=นการใช,เครื่องมือตรวจสอบเพื่อให,ได,ข,อมูลซึ่งเป=นปริมาณหรือ
คุณภาพ นําเอาข,อมูลที่ได,จากการวัดผลมาพิจารณาเพื่อหาข,อสรุปหรือประเมินค�า 

องค!ประกอบย�อย

เจตคติต�อวิชา

คณิตศาสตร! 

การตระหนักถึงความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร! 

ความศรัทธาในวิชาคณิตศาสตร! 

การร�วมสร,างสรรค!กิจกรรมทางคณิตศาสตร! 

แสวงหาความรู,ด,านคณิตศาสตร!เสมอ 
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    จันทิมา สุวรรณพรม (2549, หน,า 14) ได,ให,ความหมาย ลักษณะของ
ด,านการวัดและประเมินผล ไว,ว�า เป=นลักษณะที่ครูใช,วิธีการหลากหลายในการวัดและ
ประเมินผลซึ่งได,ผลการวัดที่ครอบคลุมทุกด,าน 
    เตือนใจ เกตุษา (2550, หน,า 17) กล�าวถึง การวัดและประเมินผล  
ไว,ว�า เป=นการตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียนว�ามีความรู, เป=นไปตามจุดมุ�งหมายของ 
การจัดการเรียนรู,หรือไม� 
    วโิรจน! คํานึงคุณากร (2550, หน,า 11) ได,ให,ความหมาย การวัดและ
ประเมินผล หมายถึง กระบวนการพิจารณาตัดสินที่เป=นระบบครอบคลุมถึงจุดมุ�งหมาย
ที่ตั้งไว, น่ันคือ ประเมินดูว�ากิจกรรมที่ทําทั้งหลายเป=นไปตามจุดมุ�งหมายที่ตั้งไว,เพียงใด 
    ภัทรา จินดาศรี (2550, หน,า 16) กล�าวถึง การวัดและประเมินผล  
ไว,ว�า เป=นกระบวนการตรวจสอบว�านักเรียนพัฒนาไปตามจุดมุ�งหมายที่หลักสูตรกําหนดไว, 
มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของผู,เรียน และนําผลการวัดและประเมินผลมาใช,
หาแนวทางแก,ไขและพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู, 
   จากทัศนะของนักวิชาการข,างต,น สามารถสรุปความหมายของ
องค!ประกอบด,านการวัดและประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพของการจัด 
การเรียนรู,ว�าตรวจตามเปIาหมายเพียงใด ครูจะต,องมีความรู,ความเข,าใจในการวัดและ
ประเมินผล เพื่อให,การวัดและประเมินผลของนักเรียนสอดคล,องกับจุดประสงค!ของ 
การเรียน นอกจากนี้ครูยังต,องนําผลการประเมินไปใช,ในการพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู,ให,มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   2) องค'ประกอบย)อยด�านการวัดและประเมินผล 
   นักวิชาการแสดงทัศนะเกี่ยวกับองค!ประกอบย�อยด,านการวัดและ 
ประเมินผล ดังนี้ 
    อุทุมพร ทองอุทัย (2548, หน,า 57-58) กล�าวว�า การวัดและ 
ประเมินผล มี 4 องค!ประกอบ ดังนี้ 1) วัดและประเมินผลสมํ่าเสมอเพื่อดูพัฒนาการของ
ผู,เรียน 2) แปลผลการวัดและลงข,อสรุปที่สมเหตุสมผล 3) นําผลการประเมินไปใช,  
4) พัฒนาการวัดและประเมินให,ครอบคลุมทุกด,าน 
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    จันทิมา สุวรรณพรม (2549, หน,า 59–61) กล�าวถึงลักษณะการวัด
และประเมินผล ไว,ว�า ครูต,องมีแผนการวัดและประเมินผลว�าจะวัดอย�างไรเพื่อที่จะได,วัด
และประเมินผลถูกวิธีและตรงตามจุดประสงค!ที่ตั้งไว,การวัดและประเมินผลที่ดีที่สุดครูต,อง
ให,ข,อมูลปIอนกลับแก�นักเรียนเพื่อนักเรียนจะได,พัฒนาและปรับปรุงข,อบกพร�องของตนเอง 
    เตือนใจ เกตุษา (2550, หน,า 77) กล�าวถึง องค!ประกอบของการวัด
และประเมินผล ประกอบด,วย 1) ครูมีความรู,ความเข,าใจในระเบียบการวัดและประเมินผล 
2) มีการทดสอบย�อยเป=นระยะเพื่อนําผลมาปรับปรุงการเรียนของนักเรียน  
3) มีการประเมินผลอย�างเหมาะสม 4) ใช,วินิจฉัยความรู,ความสามารถ 
    วโิรจน! คํานึงคุณากร (2550, หน,า 81) กล�าวว�า การวัดและ 
ประเมินผลมี 5 องค!ประกอบ ได,แก� 1) มีความรู,ความเข,าใจในระเบียบการวัดและ
ประเมินผล 2) วัดและประเมินผลหลากหลายรูปแบบ 3) มีการประเมินอย�างเหมาะสม  
4) มีการเก็บรวบรวมข,อมูล 5) ปรับปรุงข,อบกพร�องการวัดและประเมินผลให,สอนคล,องกับ
จุดประสงค! 6) ประเมินผลทุกครั้งหลังเรียน 
    ภัทรา จินดาศรี (2550, หน,า 67) กล�าวว�า การวัดและประเมินผล
ประกอบด,วย 1) วัดและประเมินผลตามสภาพจริงของผู,เรียน 2) กําหนดเกณฑ!การวัดทุก
บทเรียน 3) กําหนดจุดมุ�งหมายการประเมิน 4) ช้ีแจงให,นักเรียนทราบวิธีการวัดและ
ประเมินผล 5) ปรับปรุงการวัดและประเมินผลให,สอดคล,องกับเนื้อหาและกิจกรรม 
การเรียนรู, 
    Musgrove and Tayler (1969, p. 171) กล�าวถึง การวัดและ 
ประเมินผลไว,ว�า การวัดและประเมินผลต,องดําเนินการวัดเป=นประจํา และเพื่อเป=นให,ผล
การวัดที่น�าเช่ือถือต,องใช,วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายวิธี พร,อมทั้งมี 
การพัฒนาการวัดและประเมินผลให,ครอบคลุมในทุกๆ ด,าน 
    Berliner and Tikunoff (1976, p. 143) กล�าวถึง การวัดและ 
ประเมินผล ไว,ว�า การวัดและประเมินผลต,องวัดและประเมินตามสภาพจริงของผู,เรียนเพื่อ
ได,ผลที่ถูกต,องและสอดคล,องกับความเป=นจริงของผู,เรียน และวัดผลอย�างตรงไปตรงมา
เพื่อให,ได,ผลการวัดอย�างแท,จริง 
   จากทัศนะของนักวิชาการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลที่ได,ศึกษาจาก
แนวคิด ทฤษฎี ผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข,อง ผู,วิจัยได,นํามาสังเคราะห! ดังตาราง 5 
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ตาราง 5 การสังเคราะห!องค!ประกอบย�อยด,านการวัดและประเมินผล 
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1. วินิจฉัยความรู,ความสามารถ   �     1  

2. ใช,เป=นข,อมูลปIอนกลับให,แก�นกัเรียน  �      1  

3. วิธีการจัดและประเมินผลหลากหลาย          

- วัดและประเมินผลหลากหลายรูปแบบ    �    1  

- วิธีการวัดและประเมินผลหลากหลาย      �  1  

4. วัดและประเมินผลตามสภาพจริงของผู,เรียน     �  � 2  

5. การนําผลการประเมินไปใช, �       1  

6. วัดและประเมินหลงัเรียนจบหน�วย        5 � 

- ดําเนินการวัดเป=นประจํา      �  1  

- ประเมินผลทุกคร้ังหลงัเรียน    �    1  

- กําหนดเกณฑ!การวัดทุกบทเรียน     �   1  

- วัดและประเมินผลสม่ําเสมอดูพัฒนาการของผู,เรียน �       1  

- มีการทดสอบย�อยเป=นระยะเพื่อนําผลมาปรับปรุงการ
เรียนของนักเรียน 

  �     1  

7. ออกแบบและสร,างเคร่ืองมือการจัดและประเมินผล        2  

- วางแผนการจัดและประเมินผล  �      1  

- สร,างเคร่ืองมือที่จะนํามาวัดผล       � 1  

8. การเก็บรวบรวมข,อมูล    �    1  

9. รู,หลักการวัดและประเมินผล        5 � 

- วัดและประเมินผลถูกวธิ ี  �      1  

- วัดและประเมินผลอย�างตรงไปตรงมา       � 1  

- มีความรู,ความเข,าใจในระเบียบการวัดและประเมินผล   � �    2  

- ชี้แจงให,นักเรียนทราบวิธีการวัดและประเมินผล     �   1  

10. แปลผลการวัดและลงข,อสรุปที่สมเหตุสมผล �       1  
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ตาราง 5 (ต�อ) 

 
  จากตาราง 5 ผู,วิจัยพิจารณาเห็นว�าองค!ประกอบบางตัวมีความหมาย
เหมือนกันแต�นักวิชาการเรียกช่ือต�างกัน ดังนั้นผู,วิจัยจึงรวมองค!ประกอบที่มีความหมาย
เหมือนกันแต�เรียกช่ือแตกต�างกันแล,วตั้งช่ือใหม�ที่เป=นกลาง หรือเลือกใช,องค!ประกอบใด
องค!ประกอบหนึ่ง ดังนี้ 
   1. วัดและประเมินผลหลังเรียนจบหน�วย องค!ประกอบที่มีความหมาย
เหมือนกันมี ดังนี้ 1) ดําเนินการวัดเป=นประจํา 2) ประเมินผลทุกครั้งหลังเรียน  
3) กําหนดเกณฑ!การวัดทุกบทเรียน 4) วัดและประเมินผลสมํ่าเสมอดูพัฒนาการของ
ผู,เรียน 5) มีการทดสอบย�อยเป=นระยะเพื่อนําผลการมาปรับปรุงการเรียนของนักเรียน 
รวมความถี่ 5 
   2. รู,หลักการวัดและประเมินผล องค!ประกอบที่มีความหมายเหมือนกัน
มีดังนี้ 1) วัดและประเมินผลถูกวิธี 2) วัดและประเมินผลอย�างตรงไปตรงมา 3) มีความรู,
ความเข,าใจในระเบียบการวัดประเมินผล 4) ช้ีแจงให,นักเรียนทราบวิธีการวัดและ
ประเมินผล รวมความถี่ 5 
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11. ปรับปรุงและพัฒนาการจัดและประเมินผล        4 � 

- ปรับปรุงข,อบกพร�องการวัดผลให,สอดคล,องกับ
จุดประสงค! 

   �    1  

- พัฒนาการวัดและประเมินให,คลอบคลุมทกุด,าน �     �  2  

- ปรับปรุงการวัดและประเมินผลให,สอดคล,องกับเนื้อหา
และกิจกรรมการเรียนรู, 

    �   1  

12. กําหนดจุดมุ�งหมายการประเมิน     �   1  

13. ประเมินผลอย�างเหมาะสม   � �    2  
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   3. ปรับปรุงและพัฒนาการวัดและประเมินผล องค!ประกอบที่มี
ความหมายเหมือนกันมี ดังนี้ 1) ปรับปรุงข,อบกพร�องการวัดผลให,สอดคล,องกับ
จุดประสงค! 2) พัฒนาการวัดและประเมินให,ครอบคลุมทุกด,าน 3) ปรับปรุงการวัดและ
ประเมินผลให,สอดคล,องกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู, รวมความถี่ 4 
  ผู,วิจัยใช,เกณฑ!ร,อยละ 40 ขึ้นไป (ความถี่ตั้งแต� 4) ในการคัดสรร
องค!ประกอบ ได, 3 องค!ประกอบ คือ 1) วัดและประเมินผลหลังเรียนจบหน�วย  
2) รู,หลักการวัดและประเมินผล 3) ปรับปรุงและพัฒนาการวัดและประเมินผล  
ซึ่งโมเดลองค!ประกอบย�อยด,านการวัดและประเมินผล ดังภาพประกอบ 6 
 

 
 

 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 6 แสดงองค!ประกอบย�อยด,านการวัดและประเมินผล 
 

  1.2.2.5 องค'ประกอบย)อยด�านการจัดการเรียนการสอน 

   1) ความหมายขององค'ประกอบด�านการจัดการเรียนการสอ 
   นักวิชาการแสดงทัศนะเกี่ยวกับองค!ประกอบด,าน 
การจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
    จันทิมา สุวรรณพรม (2549, หน,า 14) ได,ให,ความหมาย ลักษณะของ
ครูคณิตศาสตร!ด,านการจัดการเรียนการสอนของครูผู,สอนไว,ว�า เป=นลักษณะที่ครู
เตรียมการสอน เตรียมสื่อและวิธีการสอนมาใช,ในการสอน เพื่อให,ผู,เรียนบรรลุจุดประสงค!
ที่กําหนด 
    อารมณ! เทียนพิทักษ! (2549, หน,า 16) กล�าวถึงความหมาย  
การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การสอนของครู ที่มีการวางแผน กําหนดจุดมุ�งหมาย
และคัดเลือกเนื้อหาที่ใช,สอน 
 

วัดและประเมินผลหลังจากเรียนจบหน�วย 

รู,หลักการวัดและประเมินผล    

ปรับปรุงและพัฒนาการวัดและประเมินผล 

องค!ประกอบย�อย

ด,านการวัดและ

ประเมินผล 
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    ภัทรา จินดาศรี (2550, หน,า 16) ได,ให,ความหมาย การจัดการเรียน
การสอนของครูผู,สอนไว,ว�า เป=นการถ�ายทอดเนื้อหาเพื่อให,เด็กเกิดการเรียนรู,ตามศักยภาพ 
    คงคา พฤทธสาโรช (2551, หน,า 13) ได,ให,ความหมาย การจัด 
การเรียนการสอนของครูผู,สอนไว,ว�า เป=นการจัดการเรียนที่ครูผู,สอนให,นักเรียนศึกษา 
ตามความถนัดและความสนใจโดยยึดผู,เรียนเป=นสําคัญ 
    ลัดดา จันทร!แสง (2552, หน,า 10) กล�าวถึง การจัดการเรียน 
การสอนของครูผู,สอนไว,ว�า เป=นการถ�ายทอดความรู,โดยใช,วิธีการสอนที่หลากหลาย 
   จากทัศนะของนักวิชาการข,างต,น สามารถสรุปความหมายของ
องค!ประกอบด,านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดการเรียนที่ครูผู,สอนมี 
การวางแผนการสอน เตรียมสื่อ และวิธีการสอนที่หลากหลายรูปแบบมาสอน 
โดยยึดผู,เรียนเป=นสําคัญและถ�ายทอดเนื้อหาวิชาให,เหมาะสมกับศักยภาพของผู,เรียน 

   2) องค'ประกอบย)อยด�านการจัดการเรียนการสอน 
   นักวิชาการแสดงทัศนะเกี่ยวกับองค!ประกอบย�อย 
ด,านการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
    จันทิมา สุวรรณพรม (2549, หน,า 59-61) กล�าวว�าลักษณะของครู
คณิตศาสตร!ด,านการจัดการเรียนการสอนของครูผู,สอน ประกอบด,วย 1) เลือกวิธีการสอน
สอดคล,องกับกิจกรรมการสอน 2) เลือกวิธีการสอนสอดคล,องกับเนื้อหาของบทเรียน     
3) เลือกวิธีการสอนสอดคล,องกับความสามารถ 4) เลือกวิธีการสอนสอดคล,องกับวัยของ
ผู,เรียน 5) บูรณาการการเรียนรู,แบบรวม 6) เน,นให,นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห!       
7) จัดหาแหล�งเรียนรู,ที่หลากหลาย 
    อารมณ! เทียนพิทักษ! (2549, หน,า 69) กล�าวถึง การจัด 
การเรียนการสอนมี 7 องค!ประกอบ ดังนี้ 1) ผู,สอนพัฒนาความรู,ให,ทันสมัยอยู�เสมอ  
2) ใช,เทคนิคการเรียนการสอนสอดคล,องกับเนื้อหาที่กําหนด 3) ผู,สอนมีเปIาหมายให,ผู,เรียน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค!ที่วางไว, 4) เลือกกิจกรรมที่เน,นผู,เรียนเป=นสําคัญ  
5) ผู,สอนทําวิจัยควบคู�กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 6) กระตุ,นให,ผู,เรียนมี 
ความกระตือรือร,น 7) กระตุ,นให,ผู,เรียนมีความรับผิดชอบ 
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    ภัทรา จินดาศรี (2550, หน,า 67) กล�าวถึง องค!ประกอบด,าน 
การจัดการเรียนการสอนของครูผู,สอน ประกอบด,วย 1) บอกเปIาหมายและวัตถุประสงค!
การจัดการเรียนการสอนอย�างชัดเจน 2) จัดสถานการณ!และสิ่งแวดล,อมที่กระตุ,น 
การเรียนรู, 3) บูรณาการการเรียนรู,แบบรวม 4) เน,นทักษะคิดวิเคราะห!ให,กับนักเรียน  
5) กระตุ,นให,ผู,เรียนมีความรับผิดชอบ 6) จัดหาแหล�งเรียนรู,ที่หลากหลาย 
    คงคา พฤทธสาโรช (2551, หน,า 82) กล�าวถึง การจัด 
การเรียนการสอนของครูผู,สอน ไว,ว�า ผู,สอนต,องจัดการเรียนการสอนให,ผู,เรียนมีความรู,
และคุณธรรม ผู,สอนมีการปรับปรุงและพัฒนาความรู,ให,ทันสมัยอยู�เสมอเหมาะกับสภาพ
ของตนและสังคมเพื่อนําความรู,ที่พัฒนามาจัดการเรียนการสอน มีการใช,วิธีการ 
เรียนการสอนที่สอดคล,องกับเนื้อหาที่กําหนดขึ้น 
    ลัดดา จันทร!แสง (2552, หน,า 73) กล�าวถึง การจัด 
การเรียนการสอนของครูผู,สอน ประกอบด,วย 1) จัดการเรียนการสอนสอดคล,องกับเนื้อหา
2) บูรณาการเนื้อหาและวิธีการสอน 3) เตรียมสื่อและสภาพแวดล,อมทางการเรียน  
4) เรียนรู,โดยใช,สื่อ เครื่องมือ และแหล�งวิทยากร 5) จัดทําวิจัยในช้ันเรียน 
    รสพร ทองโรจน! (2553, หน,า 43) กล�าวถึง การจัดการเรียนการสอน
ของครูผู,สอน ไว,ว�า ครูจัดการเรียนการสอนต,องเน,นการสอนที่ให,นักเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห!เป=นหลักมากกว�าการสอนแบบท�องจํา และสิ่งที่จําเป=นอีกหนึ่งอย�างคือ ครูต,องทํา
วิจัยในช้ันเรียนควบคู�กับการสอนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให,เกิด
ประโยชน!กับนักเรียนอย�างสูงที่สุด 
   จากทัศนะของนักวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ได, 
ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี ผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข,อง ผู,วิจัยได,นํามาสังเคราะห!เพื่อ
กําหนดเป=นองค!ประกอบของการจัดการเรียนการสอน ดังตาราง 6 
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ตาราง 6 การสังเคราะห!องค!ประกอบย�อยด,านการจัดการเรียนการสอน 

ที่ 

 
 
 

องค!ประกอบย�อย 
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1. เลือกวิธีการสอนสอดคล,องกับกิจกรรมการสอน �      1  

2. บูรณาการการเรียนรู,แบบเรียนรวม �  �    2  

3. จัดการเรียนการสอนสอดคล,องกับเนื้อหา       4 � 

- เลือกวิธกีารสอนสอดคล,องกับเนื้อหาของบทเรียน �   �   2  

- ใช,เทคนคิการจัดการเรียนการสอนสอดคล,องกับเนื้อหาที่
กําหนด 

 �     1  

- จัดการเรียนการสอนสอดคล,องกับเนื้อหา     �  1  

4. ผู,สอนพัฒนาความรู,ให,ทันสมัย       2  

- ผู,สอนมีการปรับปรุงและพัฒนาความรู,ให,ทันสมัย    �   1  

- ผู,สอนพัฒนาความรู,ให,ทันสมัยอยู�เสมอ  �     1  

5. กระตุ,นให,ผู,เรียนมีความกระตือรือร,น  �     1  

6. บอกเปIาหมายและวัตถุประสงค!การจัดการเรียนการสอนที่
ชัดเจน 

  �    1  

7. จัดสถานการณ!และสิ่งแวดล,อมทีก่ระตุ,นการเรียนรู,   �    1  

8. กระตุ,นให,ผู,เรียนมีความรับผิดชอบ  � �    2  

9. สอนให,นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห!       3 � 

- เน,นทักษะการคิดวิเคราะห!ให,กับนกัเรียน   �    1  

- สอนให,นักเรียนคิดวิเคราะห!      � 1  

- เน,นให,นักเรียนมีทกัษะการคิดวิเคราะห! �      1  

10. ผู,สอนมีเปIาหมายให,ผู,เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค!ที่
กําหนดไว, 

 �     1  

11. จัดการเรียนการสอนให,ผู,เรียนมีความรู,และคุณธรรม    �   1  

12. จัดหาแหล�งเรียนรู,ที่หลากหลาย       3 � 

- เรียนรู,โดยใช,สื่อ เคร่ืองมือและแหล�งวิทยากร     �  1  

- จัดหาแหล�งเรียนรู,ที่หลากหลาย �  �    2  

13. เลือกการสอนสอดคล,องกับความสามารถ �      1  

14. เลือกการสอนสอดคล,องกับวัยของผู,เรียน �      1  

15. เลือกกิจกรรมที่เน,นผู,เรียนเป=นสําคัญ  �     1  

16. เตรียมสื่อและสภาพแวดล,อมทางการเรียน     �  1  
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ตาราง 6 (ต�อ) 

 
  จากตาราง 6 ผู,วิจัยพิจารณาเห็นว�าองค!ประกอบบางตัวมีความหมาย 
เหมือนกันแต�นักวิชาการเรียกช่ือต�างกัน ดังนั้น ผู,วิจัยจึงรวมองค!ประกอบที่มีความหมาย
เหมือนกันแต�เรียกช่ือแตกต�างกันแล,วตั้งช่ือใหม�ที่เป=นกลาง หรือเลือกใช,องค!ประกอบใด
องค!ประกอบหนึ่ง ดังนี้ 
   1. จัดการเรียนการสอนสอดคล,องกับเนื้อหา องค!ประกอบที่มี 
ความหมายเหมือนกันมี ดังนี้ 1) เลือกวิธีการสอนสอดคล,องกับเนื้อหาของบทเรียน  
2) ใช,เทคนิคการจัดการเรียนการสอนสอดคล,องกับเนื้อหาที่กําหนด  
3) จัดการเรียนการสอนสอดคล,องกับเนื้อหา รวมความถี่ 4 
   2. สอนให,นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห! องค!ประกอบที่มีความหมาย 
เหมือนกันมี ดังนี้ 1) เน,นทักษะการคิดวิเคราะห!ให,กับนักเรียน 2) สอนให,นักเรียนคิด
วิเคราะห! 3) เน,นให,นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห! รวมความถี่ 3 
   3. จัดหาแหล�งเรียนรู,ที่หลากหลาย องค!ประกอบที่มีความหมาย 
เหมือนกันมี ดังนี้ 1) เรียนรู,โดยใช,สื่อ เครื่องมือและแหล�งวิทยากร 2) จัดหาแหลางเรียนรู,ที่
หลากหลาย รวมความถี่ 3 
 
 

ที่ 
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ด,านการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 จัน

ทิม
า 

สุว
รร

ณ
พร

ม 
(2

54
9)

 

อา
รม

ณ
! เท

ียน
พิท

ักษ
! (2

54
9)

 

ภัท
รา

 จ
ินด

าศ
รี 

(2
55

0)
 

คง
คา

 พ
ฤท

ธส
าโ

รช
 2

55
1) 

ลัด
ดา

 จั
นท

ร!แ
สง

 (2
55

2)
 

รส
พร

 ท
อง

โร
จน

! (2
55

3)
 

คว
าม

ถี ่

อง
ค!ป

ระ
กอ

บท
ี่จะ

ศึก
ษา

 

17. บูรณาการเนื้อหาและวิธกีารสอน     �  1  

18. จัดทําวิจัยในชั้นเรียน       3 � 

- ผู,สอนทําวิจัยในชั้นเรียนควบคู�กับการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

 �     1  

- จัดทําวิจัยในชั้นเรียน     �  1  

- ทําวิจัยในชั้นเรียนควบคู�กับการสอน      � 1  
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   4. จัดทําวิจัยในช้ันเรียน องค!ประกอบที่มีความหมายเหมือนกันมี ดังนี้ 
1) ผู,สอนจัดทําวิจัยควบคู�กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2) จัดทําวิจัยในช้ันเรียน  
3) ทําวิจัยในช้ันเรียนควบคู�กับการสอน รวมความถี่ 3 
  ผู,วิจัยใช,เกณฑ!ร,อยละ 40 ขึ้นไป (ความถี่ตั้งแต� 3) ในการคัดสรร
องค!ประกอบ ได, 4 องค!ประกอบ คือ 1) จัดการเรียนการสอนสอดคล,องกับเนื้อหา 
2) สอนให,นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห! 3) จัดหาแหล�งเรียนรู,ที่หลากหลาย  
4) จัดทําวิจัยในช้ันเรียน ซึ่งโมเดลองค!ประกอบย�อยด,านการจัดการเรียนการสอน 
ดังภาพประกอบ 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 แสดงโมเดลองค!ประกอบย�อยด,านการจัดการเรียนการสอน 
 

  1.2.3 พฤติกรรมบ)งชี้ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร' 
  จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฏี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข,อง ผู,วิจัยได,จัด
กลุ�มประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร! ได, 5 กลุ�มใหญ� เรียกว�า องค!ประกอบหลัก 
จัดกลุ�มย�อยประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร! เรียกว�า องค!ประกอบย�อย และ 
ได,รวบรวมข,อมูลจากเอกสารทฤษฏี แนวคิด และงานวิจัย ที่เกี่ยวข,องกับประสิทธิภาพ 
การสอนของครูคณิตศาสตร!ที่สามารถสังเกตได,มาร�างเป=นตัวแปรสังเกตได, และเรียกว�า 
พฤติกรรมบ�งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร! ดังตาราง 7 
 
 
 
 

องค!ประกอบย�อย
ด,านการจัดการเรียน

การสอน 

จัดการเรียนการสอนสอดคล,องกับเนื้อหา 

สอนให,นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห! 

จัดหาแหล�งเรียนรู,ท่ีหลากหลาย 

จัดทําวิจัยในช้ันเรียน 



51 

ตาราง 7 องค!ประกอบย�อย นิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมบ�งช้ีขององค!ประกอบหลัก 
 ด,านบุคลิกภาพของครู 

องค'ประกอบย)อย นิยามเชิงปฏิบัติการ สัญลักษณ'และพฤติกรรมบ)งชี้ 
1. ประพฤติตนเป=นแบบอย�างที่
ดี 

มีความสภุาพ เรียบร,อย ประพฤติดี
สม่ําเสมอ เป=นตัวอย�างที่ดแีก�ศิษย!  
มีความรับผิดชอบต�อหน,าที่  
มีความยุติธรรมและควบคุมอารมณ!
ตนเองได, 
 

1. มีความสุภาพเรียบร,อยและเป=นตัวอย�างที่ดี
แก�นักเรียน 

2. มีความอดทน รู,จักผ�อนปรนต�อปKญหา 

3. มีความรับผิดชอบต�อหน,าที่และต�อตนเอง 

4. มีความยุติธรรมและทําให,ศิษย!เกิดความ
อบอุ�นใจ 

5. มีการดํารงตนอย�างเรียบง�าย ประหยัด  
อดออม 

2. มีความเสียสละ 
 
 
 
 
 
 
 

มีความเอื้อเฟiMอเผ่ือแผ�และเสียสละต�อ
สังคม เสียสละเวลาส�วนตัวเพื่อให,
นักเรียนและการทํางาน มีจิตอาสา
ร�วมกิจกรรมต�างๆ ทีเ่ป=นประโยชน!ต�อ
สังคม 

 

1. มีน้ําใจช�วยเหลือนักเรียนโดยไม�หวัง       
ผลตอบแทน 

2. เสียสละเวลาเพื่อนักเรียนและการทํางาน 

3. เสียสละทรัพย!ส�วนตัวเพื่อการสอน 

4. เข,าร�วมกิจกรรมอาสาต�างๆ  
ที่เป=นประโยชน!ต�อส�วนรวม 

5. มีความเอื้อเฟiMอเผ่ือแผ�และเสียสละต�อ
สังคม 

3. มีความมั่นคงในอารมณ! การใช,เหตุผลในการแก,ปKญหาไม�ตอบ
โต,หรือโต,แย,ง ควบคมุอารมณ!ของตน
และบุคคลอื่นจนสามารถผ�าน
อุปสรรคยากลําบากได,  
 

1. สามารถควบคมุตนเอง มีสติย้ังคดิ 

2. สามารถอดทนในสถานการณ!ที่กดดันได, 

3. ใช,เหตุผลในการแก,ไขปKญหาแทนการใช,
อารมณ! 

4. สามารถควบคุมอารมณ!จนสามารถผ�าน
อุปสรรคได, 

5. มีวิธีปลดปล�อยอารมณ!ผ�อนคลายความตึง
เครียด และแสวงหาความสนุกสนาน 

4. มีความกระตือรือร,น มีความรับผิดชอบในหน,าที่ ทํางานที่
ได,รับมอบหมายเสร็จตาม
กําหนดเวลา มีความฝKกใฝg เร�งรีบและ
คล�องตัวในการทํางานมีพลังและมี
การเรียนรู,สิ่งใหม�ๆ  ตลอดเวลา 
 

1. มีความรับผิดชอบ ทํางานได,เสร็จทันตาม
เวลาที่กําหนด 

2. มีความฝKกใฝg เร�งรีบในการทํางาน 

3. มีชีวิตชีวา สดชื่น 

4. มีความพยายามที่จะเรียนรู,สิ่งใหม�ๆ   
อันเป=นประโยชน!ต�อการทํางาน 

5. มีพลัง(Active) ในการทํางาน ตามความคดิ
และแนวทางทีก่ําหนด 
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ตาราง 8 องค!ประกอบย�อย นิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมบ�งช้ีขององค!ประกอบหลัก 
  ด,านความสัมพันธ!ระหว�างครูและนักเรียน 

องค'ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ สัญลักษณ'และพฤติกรรมบ)งชี้ 
1. การให,คําปรึกษา 
 
 
 
 
 

การให,คําแนะนําในการแก,ปKญหา         
การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมบ�งชี้ที่พงึปรารถนา 
การบริหารจัดการชีวิตที่เหมาะสม 
และพร,อมช�วยเหลือนักเรียนด,วย
ความจริงใจ 

1. รับฟKงปKญหาและช�วยคิดวิธแีก,ไขปKญหา
ร�วมกับนักเรียนได, 

2. ช�วยนักเรียนตัดสินใจแก,ไขปKญหา 
ในทางสร,างสรรค! 
3. มีความจริงใจในการช�วยเหลือนกัเรียน
แก,ไขปKญหา 
4. ให,คําปรึกษาในเร่ืองส�วนตัวและสงัคม 

2. ดูแลความประพฤติของ
นักเรียน 

การแนะนําพรํ่าสอน 
นักเรียนให,ปฏิบัติตนอยู�ในระเบียบ
วินัยของโรงเรียน 

1. อบรมความประพฤติของนักเรียน 
ด,านการเข,าเรียนและการมาเรียนแต�ละวัน 

2. ดูแลเคร่ืองแต�งกายนักเรียนให,แต�งตาม
ระเบียบของโรงเรียน 

3. อบรมความประพฤตขิองนกัเรียนให,เหมะ
กับสภาพและวัย 

4. อบรมนักเรียนไม�ให,ก�อการทะเลาะวิวาท
หรือชักนําคนอื่นไปในทางเสื่อมเสีย 

5. อบรมระเบียบแถวเดินเข,าห,องเรียน  
เข,าห,องประชุม หรือเปลี่ยนห,องเรียนให,อยู�ใน
ระเบียบอันดี 

3. มีมนุษยสัมพันธ! ความสัมพันธ!ที่ครูเอาใจใส�นักเรียน      
สร,างบรรยากาศเป=นกันเอง           
ทํากิจกรรมต�างๆ ร�วมกันใส�ใจใน
ความคดิเห็นและความต,องการของ
นักเรียน 

1. เอาใจใส�ด,วยการสังเกต หมั่นถามทุกข!สขุ
ของนักเรียนเป=นระยะ 

2. ใส�ใจในความคิดเหน็และความต,องการของ
นักเรียน 

3. มีความไวต�ออารมณ!ของนกัเรียน รู,จักและ
เข,าใจนักเรียนแต�ละคน 

4. ให,คําชม ให,รางวัลกับพฤติกรรมทีด่ีของ
นักเรียนมากกว�าการลงโทษ 

5. สร,างบรรยากาศเป=นกันเอง ทํากิจกรรม  
นอกห,องเรียนร�วมกัน 
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ตาราง 9 องค!ประกอบย�อย นิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมบ�งช้ีขององค!ประกอบหลัก 
  ด,านเจตคติต�อวิชาคณิตศาสตร! 

องค'ประกอบย)อย นิยามเชิงปฏิบัติการ สัญลักษณ'และพฤติกรรมบ)งชี้ 
1. ตระหนักถึงความสําคัญ
ของวิชาคณิตศาสตร! 

คํานึงถึงวิชาคณิตศาสตร!ว�าเป=นวิชาที่
มีบทบาทสําคัญอย�างย่ิงต�อการพัฒนา
ความคดิมนุษย! ช�วยให,คาดการณ!
วางแผนตัดสินแก,ปKญหาได,อย�าง
ถูกต,องและเหมาะสม 
 

1. วิชาคณิตศาสตร!เป=นวิชาที่มีบทบาท
สําคัญย่ิงต�อการพัฒนาความคดิของมนุษย! 

2. วิชาคณิตศาสตร!ช�วยฝQกให,คนมคีวามคิด
รอบคอบ มีเหตุผล รู,จักความจริง 

3. วิชาคณิตศาสตร!ทําให,คาดการ วางแผน
ตัดสินใจแก,ปKญหาได,อย�างถูกต,องเหมาะสม 

4. วิชาคณิตศาสตร!เป=นแบบแผนการ
วิเคราะห!ปKญหาและสถานการณ!ได, 
อย�างถี่ถ,วน 

5. วิชาคณิตศาสตร!ใช,สัญลกัษณ!ที่กําหนด
ขึ้นมาสื่อความหมายที่กระชับรัดกุมและ 
สื่อความหมายได, 

2. ศรัทธาในวิชา
คณิตศาสตร! 
 
 
 
 
 
 
 

การแสดงออกด,วยความชืน่ชมและชืน่
ชอบในวิชาคณิตศาสตร! ตระหนักว�า
วิชาคณิตศาสตร!มีความสําคญัและ
จําเป=นต�อสังคม 

1. ชื่นชมในเกียรติและรางวัลด,าน
คณิตศาสตร!ที่ได,รับและรักษาไว,อย�างเสมอ
ต,นเสมอปลาย 

2. ยกย�องชมเชยเพื่อนครูที่ประสบผลสําเร็จ
เกี่ยวกับการสอนวิชาคณิตศาสตร! 

3. รักและเอาใจใส� สนใจในวิชาคณิตศาสตร! 

4. เผยแพร�ผลสําเร็จทางคณิตศาสตร!ของ
ตนเองและเพื่อนครู 

3.ร�วมสร,างสรรค!กิจกรรม
ทางคณิตศาสตร! 

การให,ความสนใจกับการกิจกรรม 
การเรียนการสอนคณิตศาสตร!  
เตรียมความพร,อมเตรียมกิจกรรม 
การจัดการเรียนการสอนอยู�เสมอ 
 

1. เตรียมความพร,อม จัดระเบียบห,องเรียน
ให,พร,อมสําหรับจัดกิจกรรมการสอน
คณิตศาสตร! 

2. วางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยมี
หลักการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร!อยู�ใน
ใจตลอดเวลา 

3. จัดกิจกรรมที่น�าสนใจประกอบการจัด
กิจกรรมการสอนคณิตศาสตร!อยู�เสมอ 

4. คํานึงถงึความแตกต�างระหว�างบคุคลมี
การกระตุ,นและเสริมแรงพฤตกิรรมที่
เหมาะสมระหว�างการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนทางคณิตศาสตร! 
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ตาราง 9 (ต�อ) 

องค'ประกอบย)อย นิยามเชิงปฏิบัติการ สัญลักษณ'และพฤติกรรมบ)งชี้ 
4. แสวงหาความรู,ด,าน
คณิตศาสตร! 

การเรียนรู,หลักการสอนวิชา
คณิตศาสตร!แบบใหม� เรียนรู,รูปแบบ
แผนการสอนการวิจัยทางคณิตศาสตร!
ที่พัฒนาขึ้นในปKจจุบัน 
 

1. เรียนรู,หลักการสอนแบบใหม�เพื่อให,
นักเรียนมีความสขุกับการเรียน 

2. เรียนรู,รูปแบบการวิจัยทางคณิตศาสตร!ที่
พัฒนาขึ้นเพื่อแก,ไขปKญหานกัเรียน 

3. เรียนรู,รูปแบบแผนการสอนคณิตศาสตร!
แบบใหม�ที่บูรณาการการสอนกับวิชาอื่นๆ 

4. เรียนรู,การดึงศักยภาพของนักเรียน 
ในการนํามาใช,ในกระบวนการคิดทาง
คณิตศาสตร!ในชีวิตประจําวันอย�างเตม็ที่ 

 
ตาราง 10 องค!ประกอบย�อย นิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมบ�งช้ีขององค!ประกอบหลัก 

   ด,านการวัดและประเมินผล 

 

องค'ประกอบย)อย นิยามเชิงปฏิบัตดิาร สัญลักษณ'และพฤติกรรมบ)งชี้ 
1. วัดและประเมินผลหลงั
เรียนจบหน�วย 

การวัดและประเมินผลความก,าวหน,า 
ในการเรียนของนักเรียนเปรียบเทียบ
ระหว�างก�อนเรียน และหลงัเรียน  
 

1. มีการวัดผลความก,าวหน,าในการเรียนรู,ของ
นักเรียนโดยการเปรียบเทียบก�อนเรียน
ระหว�างเรียน และหลังเรียนในบทเรียนนั้นๆ 

2. มีการบันทึกแบบประเมินถูกต,อง เรียบร,อย 
และทันตามเวลาทีก่ําหนด 

3. มีการตรวจผลงานนักเรียนอย�างถกูต,อง
และเก็บข,อมูลอย�างเป=นระเบียบ 

4. มีการจัดทําเอกสารหลักฐานการวัดและ
ประเมินผลเป=นระเบียบเรียบร,อยและเป=น
ปKจจุบัน 

5. มีการแจ,งผลการวัดและประเมินผลแก�
ผู,เรียน 

2. รู,หลักการวัดและ
ประเมินผล 

รู,หลักการกําหนดวัตถุประสงค! 
สามารถวัดได,ตรงตามวัตถุประสงค!  
มีการเลือกใช,เคร่ืองมีที่มคีุณภาพและ
สอดคล,องกับวัตถปุระสงค!ที่ตั้งไว, 
 

1. รู,หลักการกําหนดวัตถุประสงค!ของการวัด 

2. สามารถวัดผลได,ตรงตามวัตถุประสงค!ที่ตั้งไว, 

3. สามารถเลือกเครื่องมือวัดผลที่สอดคล,องกับ
วัตถุประสงค! 

4. ใช,เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ 

5. แปลผลการวัดอย�างถูกต,อง 

6. สามารถนําผลการวัดไปใช,ให,เกิดประโยชน! 
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ตาราง 10 (ต�อ) 

องค'ประกอบย)อย นิยามเชิงปฏิบัตดิาร สัญลักษณ'และพฤติกรรมบ)งชี้ 
3. ปรับปรุงและพัฒนา 
การวัดและประเมินผล 

การนําผลการวัดและประเมนิผลมา
วิเคราะห! และนํามาปรับปรุงการเรียน
การสอนสร,างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ผู,เรียนให,ประสบผลสําเร็จ 
 

1. มีการวิเคราะห!ปKญหานักเรียนที่ไม�ผ�านผล
การเรียนรู, 

2. มีการนําผลจากการวัดและประเมินผลมา
ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาผู,เรียน 

3. มีการบันทึกปKญหาด,านการเรียนของ
นักเรียนเป=นรายบุคคล เพื่อประกอบการแก,ไข
ปKญหา 

4. มีการสร,างและผลิตนวัตกรรมเพื่อการแก,ไข
ปKญหานักเรียนที่มปีKญหาในการเรียนรู,ให,
ประสบผลสําเร็จ 

5. มีระบบการนิเทศภายในเพื่อปรับปรุงแก,ไข
ข,อบกพร�องในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนอย�างสมํ่าเสมอ 

 

ตาราง 11 องค!ประกอบย�อย นิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมบ�งช้ีองค!ประกอบหลัก 
   ด,านการจัดการเรียนการสอน 

 

องค'ประกอบย)อย นิยามเชิงปฏิบัติการ สัญลักษณ'และพฤติกรรมบ)งชี้ 
1. จัดการเรียนการสอน
สอดคล,องกับเนื้อหา 

การให,คําแนะนําในการแก,ปKญหา  
การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมบ�งชี้ที่พงึปรารถนา  
การบริหารจัดการชีวิตที่เหมาะสม 
และพร,อมช�วยเหลือนักเรียนด,วย 
ความจริงใจ 
 
 

1. มีวิธีการสอนที่เหมาะกับสภาพผู,เรียน 

2. มีการใช,เทคนิคการสอนและตั้งคําถามให,
นักเรียนสนใจ ตั้งใจเรียนตลอดเวลา 

3. สอนโดยใช,เนื้อหาสอดคล,องกับ
วัตถุประสงค! 

4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบถ,วน
ตามลําดับขั้นตอนของกระบวน 
การเรียนการสอน 

5. ใช,วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ให,ผู,เรียน
แสวงหาความรู, แก,ปKญหา และตดัสินใจได,
อย�างเหมาะสม 
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ตาราง 11 (ต�อ) 

องค'ประกอบย)อย นิยามเชิงปฏิบัติการ สัญลักษณ'และพฤติกรรมบ)งชี้ 
2. สอนให,นักเรียนมีทักษะ
การคิดวิเคราะห! 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝQก
ให,นักเรียนรู,จักคิดอย�างละเอียด
รอบคอบแบบมเีหตุผล ใช,แผนที่
ความคดิ ตั้งสมมตฐิานเพื่อหาคําตอบ 

1. ตั้งคาํถามเพื่อกระตุ,นความคิดของนักเรียน 

2. ให,นักเรียนตั้งสมมตฐิานเพื่อคาดคะเน
คําตอบในปKญหาที่สงสัย 

3. สอนให,นักเรียนบันทึกการเรียนรู, บันทึกข,อ
สงสัย ความรู,สกึส�วนตัว ความคดิที่เปลี่ยนไป 

4. ฝQกให,นักเรียนประเมินตนเองเพื่อประเมิน
ความคดิและความรู,สึก 

5. สอนให,นักเรียนเชื่อมโยงความรู,และ
ประสบการณ!การเรียนรู,ที่ผ�านมา 

3. จัดหาแหล�งเรียนรู,ที่
หลากหลาย 

จัดแหล�งเรียนรู,ที่สร,างเสริมความรู, 
ความคดิ สร,างเสริมประสบการณ!  
จัดแหล�งเรียนรู,ปลูกฝKงการแสวงหา
ความรู,ด,วยตนเอง 

1. จัดหาแหล�งเรียนรู,ปลูกฝKงนิสัยรักการอ�าน
การศึกษาค,นคว,า แสวงหาความรู,ด,วยตนเอง 

2. จัดหาแหล�งเรียนรู,สร,างเสริมประสบการณ!
ภาคปฏิบตั ิ

3. จัดหาแหล�งเรียนรู,เสริมสร,างความรู, 
ความคดิวิทยาการและประสบการณ! 

4. จัดหาแหล�งศกึษาตลอดชีวิตที่สามารถหา
ความรู,ต�างๆ ได,ตลอดเวลา 

5. จัดหาแหล�งเรียนรู,ที่ส�งเสริมชุมชนและ
สังคมเรียนรู,ได,ตามอัธยาศัย 

4. จัดทําวิจัยในชั้นเรียน การทําวิจัยในชั้นเรียนของครูเพื่อหา
แนวทางการแก,ไขปKญหาที่เกดิขึ้นในการ
เรียนและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

1. ใช,วิจัยในชั้นเรียนศึกษาค,นคว,าหาคําตอบ
ของปKญหาที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

2. ใช,วิจัยในชั้นเรียนในการแก,ไขปKญหา 

3. ใช,วิจัยในชั้นเรียนพัฒนาการเรียน 
การสอน 

4. มีการนํานวัตกรรมมาใช,ในการแก,ไขปKญหา
ที่พบหลงัจากทําวิจัยในชั้นเรียน 

5. จัดทํารายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนตาม
ข,อมูลและร�องรอยหลักฐานที่ปรากฏให,เห็น
อย�างชัดเจน 
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 1.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข�องกับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร' 
  จันทิมา สุวรรณพรม (2549, หน,า 59-61) ได,ศึกษาลักษณะของครู 
คณิตศาสตร!ที่พึงประสงค!ตามการรับรู,ของครูคณิตศาสตร!และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย พบว�า ลักษณะของครูคณิตศาสตร!ที่พึงประสงค!ในด,านคุณธรรม ด,านเนื้อหา 
ด,านการจัดการเรียนการสอนของครูผู,สอน ด,านความรู,ในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร!  
ด,านการวัดและประเมินผล ด,านบุคลิกลักษณะของครู มีความจําเป=นมาก ความคิดเห็น
ระหว�างครูคณิตศาสตร!และนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะครูคณิตศาสตร!ในด,านต�างๆ 
ไม�แตกต�างกัน 
  เชวง ช่ืนประโคน (2549, หน,า 79-81) ได,ทําการวิจัยเรื่อง ตัวแปรที่สัมพันธ!
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสอนของครูคณิตศาสตร!ในโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อ
พัฒนาชนบท ตามการรับรู,ของครู ผู,บริหารและศึกษานิเทศก!ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผลการวิจัยพบว�า 
   1) ลักษณะที่ส�งเสริมให,ครูผู,สอนคณิตศาสตร!มีประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน ได,แก� การที่ครูมีเจคติที่ดีต�อวิชาคณิตศาสตร! ครูมีความรู,และความสนใจ
ในการแสวงหาความรู,ใหม�เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร! มีความซื่อสัตย!สุจริตต�อหน,าที่ 
และวิชาชีพของตน ให,ความสนิทสนมเป=นกันเองไม�วางตัววางอํานาจ ถือว�าการสอนและ
การอบรมนักเรียน สอนประชาชนและบริการชุมชนเป=นหน,าที่หลักของครูทุกคนในโรงเรียน 
รับผิดชอบในหน,าที่การงานของตน โดยปฏิบัติงานให,บรรลุตามวัตถุประสงค! และมีสุขภาพ
ดี ร�าเริง ยิ้มแย,มแจ�มใส 
   2) องค!ประกอบที่สัมพันธ!กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 5  
องค!ประกอบเรียงตามลําดับคือ ขวัญและความพึงพอใจในการทํางาน บุคลิกลักษณะ 
ของครู ความสัมพันธ!ระหว�างครูและนักเรียน สวัสดิการ และสุขภาพพลานามัย 
  วโิรจน! คํานึงคุณากร (2550, หน,า 78-82) ได,ศึกษาความสัมพันธ 
ระหว�าง ผลของการประเมินประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร!ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่ประเมินโดยตนเอง เพื่อนร�วมงานและนักเรียน ผลการวิจัยแสดงว�า  
ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่ประเมินโดยตนเองและนักเรียน มีความสัมพันธ!กัน
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในคุณลักษณะด,านบุคลิกลักษณะของครู 
ด,านความสามารถทางวิชาการ ด,านเจคติของครูผู,สอนคณิตศาสตร! ด,านความสัมพันธ!
ระหว�างครูและนักเรียน ด,านการวัดและประเมินผล ผลการประเมินประสิทธิภาพ 
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การสอนที่ประเมินโดยตนเองและเพื่อนร�วมงาน มีความสัมพันธ!กันอย�างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ในคุณลักษณะด,านบุคลิกลักษณะของครู ผลการวิเคราะห!ความคิดเห็น
ต�อการประเมินประสิทธิภาพการสอนของครูผู,สอนและเพื่อนร�วมงานสอดคล,องกัน  
โดยเห็นว�าประเมินการสอนมีประโยชน! ครูควรประเมินการสอนตลอดเวลา 
  ลัดดา จันทร!แสง (2552, หน,า 72-73) ได,ทําวิจัยเรื่อง การวิเคราะห! 
ตัวประกอบของประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร!ตามการประเมินตนเองและ
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ จังหวัดนครสวรรค! ผลการวิจัยสรุปได,ว�า 
ตัวประกอบที่สําคัญของประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร! ตามการประเมินตนเอง
และนักเรียนจะเห็นได,ว�า ตัวประกอบของลักษณะที่สัมพันธ!กับประสิทธิภาพการสอน   
ของครูคณิตศาสตร!ที่ค,นพบตามการประเมินของครูคณิตศาสตร!และนักเรียน มีความ
คล,ายคลึงกันมากโดนที่ตัวประกอบด,านบุคลิกลักษณะของครูคณิตศาสตร! เป=นตัวประกอบ
สําคัญอันดับแรก ตามด,วยตัวประกอบด,านการวางแผน และการเตรียมการสอน ถัดไป   
คือ ด,านการจัดการเรียนการสอนของครูผู,สอน ด,านเจตคติของครูผู,สอนคณิตศาสตร!  
ด,านความสัมพันธ!ระหว�างครูกับผู,เรียน ด,านการวัดผลประเมินผล ด,านความเป=นธรรม 
ด,านวิธีการ และด,านเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  รสพร ทองโรจน! (2553, หน,า 8) ได,ศึกษาความสัมพันธ!ระหว�าง
องค!ประกอบประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร!กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร! ของนักเรียนโรงเรียนมัธยม สังกัดกรมสามัญ จังหวัดมหาสารคาม  
กลุ�มตัวอย�างเป=นนักเรียน จํานวน 900 คน ผลการวิจัย พบว�า องค!ประกอบด,านเจตคติ
ของครูผู,สอนคณิตศาสตร! ด,านการจัดการเรียนการสอนของครูผู,สอน และด,านบุคลิกภาพ
ของครูคณิตศาสตร! สามารถพยากรณ!ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร!ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร!ของนักเรียนทั้งหมด 
  วิเชียร ไชยบัง (2553, หน,า 101) ได,ศึกษาการวิเคราะห!องค!ประกอบ 
ประสิทธิภาพการสอนตามการรับรู,ของครูคณิตศาสตร! จังหวัดกาฬสินธุ! กลุ�มตัวอย�างเป=น
ครู จํานวน 367 คน ผลการวิจัย พบว�า องค!ประกอบประสิทธิภาพการสอนตามการรับรู,
ของครูคณิตศาสตร! จังหวัดกาฬสินธุ! มี 3 องค!ประกอบ องค!ประกอบด,านบุคลิกลักษณะ
ครู องค!ประกอบด,านภูมิหลังของครู และองค!ประกอบด,านบรรยากาศในการเรียนการสอน 
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ตอนท่ี 2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับตัวบ)งชี้ 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับตัวบ�งช้ีผู,วิจัยได,นําเสนอเป=น 9 ส�วน ประกอบด,วย 
  1. ความหมายของตัวบ)งชี้ 
  ตัวบ�งช้ีในภาษาอังกฤษ คือ Indicator คํานี้มีความหมายใกล,เคียงกับดัชนี       
หรือ Index ในภาษาอังกฤษเป=นศัพท!ที่ใช,แทนกันได,มีความหมายใกล,เคียงกัน Indicator  
มีความหมายสองนัยคือเครื่องช้ีหรือตัวช้ี (Pointer) ใดๆ สําหรับบันทึกหรือแสดง 
อีกนัยหนึ่ง หมายถึง กลุ�มค�าสถิติที่นํามารวมกันเพื่อบ�งช้ีสภาพเศรษฐกิจหรือสภาพที่
ต,องการศึกษาคําว�า Index ในความหมายใหม�หมายถึงสัดส�วนหรืออัตราส�วนระหว�าง
ปริมาณสองจํานวนหรือการเปรียบเทียบปริมาณระหว�างช�วงเวลาหนึ่งกับอีกช�วงเวลาหนึ่ง
จะเห็นได,ว�า Indicator จะมีความหมายกว,างกว�า Index เพราะ Index เป=น Indicator  
ชนิดหนึ่ง(นงลักษณ! วิรัชชัย และสุวิมล ว�องวานิช, 2541, หน,า 51-52) ส�วนพจนานุกรม
ออกซ!ฟอร!ด (Johnstone, 1981, pp. 2-3) ได,อธิบายความหมายของ “ตัวบ�งช้ี” ว�าเป=น 
สิ่งที่ช้ีหรือบอกทิศทางไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Indicators as that which point out or direct 
attention to something) สําหรับในภาษาไทยมีคําที่นํามาใช,ในความหมายเดียวกับคําว�า 
“ตัวบ�งช้ี” อยู�หลายคําเช�นดัชนีดัชนีบ�งช้ีตัวบ�งช้ีตัวช้ีตัวช้ีนําตัวช้ีวัดเครื่องช้ีเครื่องช้ีบอกและ
เครื่องช้ีวัดเป=นต,นแต�สําหรับการวิจัยครั้งนี้ผู,วิจัยใช,คคําว�า “ตัวบ�งช้ี” เนื่องจากเป=นคําที่ 
ให,ความหมายชัดเจนว�าเป=นสิ่งที่บ�งบอกถึงเรื่องที่กําลังศึกษาซึ่งมีผู,ให,ความหมายของ 
ตัวบ�งช้ีไว,ต�างๆ กันดังนี้ 
   วรรณี แกมเกตุ (2540, หน,า 14) ได,ให,ความหมายว�าตัวบ�งช้ีเป=น
สารสนเทศหรือค�าที่สังเกตได,เชิงปริมาณหรือค�าที่สังเกตได,เชิงคุณภาพซึ่งใช,บ�งบอกสภาวะ
ของสิ่งที่มุ�งวัดหรือสะท,อนลักษณะรวมทั้งปKญหาหรืออุปสรรคของการดําเนินงานอย�าง
กว,างๆ ในช�วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
   อานุภาพ ธงภักดี (2543, หน,า 16) ได,ให,ความหมายว�าตัวบ�งช้ีหมายถึง 
ตัวประกอบหรือองค!ประกอบที่มีค�าแสดงถึงลักษณะหรือปริมาณของระบบการศึกษา 
ส�วนใดส�วนหนึ่งในช�วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
   รุ,งรังสี วิบูลย!ชัย (2544, หน,า 21 อ,างถึงใน เจือจันทร! จงสถิตอยู� และ
แสวง ปwxนมณี, 2529, ดัชนีทางการศึกษา) ได,ให,ความหมายว�าตัวบ�งช้ีเป=นอย�างหนึ่งที่ได,มา
จากการประมวลผลโดยใช,มาตรการทางสถิติคํานวณขึ้นเพื่อใช,ประโยชน! 
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ในการกําหนดนโยบายการวางแผนและการบริหารงานการติดตามผลการดาเนินงานและ
การจัดลําดับการพัฒนา 
   รัตนาพร ไกรถาวร (2545, หน,า 10) ได,ให,ความหมายตัวบ�งช้ีว�า 
หมายถึง ตัวแปรประกอบหรือองค!ประกอบที่มีค�าแสดงถึงลักษณะหรือปริมาณของสภาพ
ที่ต,องการศึกษาณจุดเวลาหรือช�วงเวลาหนึ่งค�าของตัวบ�งช้ีแสดง/ระบุ/บ�งบอกถึงสภาพที่
ต,องการศึกษาเป=นองค!รวมอย�างกว,างๆ แต�มีความชัดเจนเพียงพอที่ใช,ในการเปรียบเทียบ
กับเกณฑ!ที่กําหนดไว,เพื่อประเมินสภาพที่ต,องการศึกษาได,และใช,ในการเปรียบเทียบ
ระหว�างจุดเวลา/ช�วงเวลาที่ต�างกันเพื่อให,ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพที่ต,องการ
ศึกษาได, 
   สุรพงศ! เอื้อศิริพรฤทธิ์ (2547, หน,า 20) ได,ให,ความหมายว�าตัวบ�งช้ีเป=น
สิ่งที่นํามาวัดหรือช้ีให,เห็นคุณลักษณะสภาพการณ!ของสิ่งที่กําลังศึกษาในช�วงเวลาใดเวลา
หนึ่งมีลักษณะเชิงคุณภาพหรือปริมาณโดยการนําข,อมูลหรือตัวแปรหรือข,อเท็จจริงมา
สัมพันธ!กันเพื่อให,เกิดคุณค�าที่สามารถช้ีให,เห็นคุณลักษณะหรือสภาพการณ!นั้นได, 
   วิลาวัลย! มาคุ,ม (2549, หน,า 30) ได,ให,ความหมายตัวบ�งช้ีทางการศึกษา
ก็คือตัวที่นํามาวัดหรือช้ีสภาพการณ!ของระบบการศึกษาในช�วงเวลาใดเวลาหนึ่งมีลักษณะ
เชิงคุณภาพหรือปริมาณซึ่งเกิดจากการรวมตัวแปรหลายตัวเข,าด,วยกันเพื่อให,เกิดคุณค�าที่
สามารถช้ีให,เห็นคุณลักษณะหรือสภาพการณ!นั้นได,และเพื่อประโยชน!ในการกําหนด
นโยบายการวางแผนและการปฏิบัติงานการติดตามผลการดําเนินงานและการจัดลําดับ
การพัฒนา 
   ศิริชัย กาญจนวาสี (2550, หน,า 82) ได,ให,ความหมายตัวบ�งช้ี หมายถึง 
ตัวประกอบตัวแปรหรือค�าที่สังเกตได,ซึ่งใช,บ�งบอกสถานภาพหรือสะท,อนลักษณะของ
ทรัพยากรการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงาน 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห�งชาติ (2530 อ,างถึงใน  
สุทธิธัช คนกาญจน!, 2547, หน,า 45) ได,สรุปว�าตัวบ�งช้ีน�าจะเป=นตัวที่ให,ความหมายที่
สําคัญอย�างน,อย 2 ประการ คือ 
    1. ต,องกําหนดเป=นประมาณหรือคิดเป=นตัวเลขได,มใิช�เป=นการบรรยาย
ข,อความและในการตีความหมายค�าตัวเลขของตัวบ�งช้ีแต�ละตัวจะต,องนามาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ!ที่จัดทําไว,มิฉะนั้นจะไม�สามารถบอกได,ว�าค�าตัวเลขที่ได,นั้นสูงหรือตํ่า 
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    2. ค�าของตัวบ�งช้ีจะบอกความหมายในตัวเอง 2 ประการ คือ 
     2.1 ความหมายที่บ�งบอกโดยมีเงื่อนไขของเวลา กล�าวคือ 
ตัวบ�งช้ีจะบ�งบอกเฉพาะในช�วงเวลาใดเวลาหนึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู�กับตัวแปรหรือข,อมูลว�าจัดเก็บ
ในช�วงใดตัวบ�งช้ีอาจมีค�า 3 เดือน หรือช�วง 5 ปz ก็ได,ขึ้นอยู�กับระยะเวลาที่จะนําข,อมูลมาใช,
และการแปลความหมายที่บ�งบอกโดยมีเงื่อนไขสถานที่กํากับกล�าวคือค�าตัวบ�งช้ีจะบอก
ความหมายเฉพาะในเขตพื้นที่หรือบริเวณหรือส�วนใดส�วนหนึ่งของระบบที่ต,องการ
ตรวจสอบอาทิตัวบ�งช้ีด,านคุณภาพทางการศึกษาของประเทศจังหวัดภูมิภาคใดและระดับ
การศึกษาใดเป=นต,นซึ่งขึ้นอยู�กับข,อมูลหรือตัวแปรที่จัดเก็บน่ันเอง 
   Johnstone (1981, p. 3) ได,ให,ความหมายว�าตัวบ�งช้ีเป=นสารสนเทศที่ 
บ�งบอกปริมาณเชิงสัมพันธ!หรือสภาวะของสิ่งที่มุ�งวัดในเวลาใดเวลาหนึ่งโดยไม�จําเป=น
จะต,องบ�งบอกสภาวะที่เจาะจงหรือชัดเจนแต�บ�งบอกหรือสะท,อนภาพของสถานการณ!ที่เรา
สนใจเข,าไปตรวจสอบอย�างกว,างหรือให,ภาพเชิงสรุปโดยทั่วไปซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได,
ในอนาคต เช�น ตัวบ�งช้ีเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนในปzต�างๆ เป=นต,นตัวบ�งช้ีจะ
เป=นสิ่งบอกช้ีอย�างกว,างๆ ถึงสภาวะหรือสภาพของสถานการณ!ที่เราสนใจเข,าไปตรวจสอบ
ตัวอย�างของตัวบ�งช้ีที่บ�งช้ีระดับการศึกษาของชาติเช�นตัวบ�งช้ีการมีส�วนร�วมในทรัพยากร
มนุษย!ต�อการศึกษาในอนาคต 
   Burstein, L, Oakes andGuiton (1992, p. 407) ได,ให,ความหมายว�า 
ตัวบ�งช้ีเป=นค�าสถิติที่ให,สารสนเทศเกี่ยวกับสถานะคุณภาพหรือผลการปฏิบัติงานของระบบ
การศึกษาซึ่งอาจเป=นค�าสถิติเฉพาะเรื่องหรือค�าสถิติรวม (Single or composite statistics)  
ก็ได,โดยจะต,องมีเกณฑ!มาตรฐานสําหรับการตัดสินใจนอกจากนี้ยังต,องให,สารสนเทศที่
สอดคล,องกับคุณลักษณะที่ต,องการจะวัดด,วย 
  สรุปได,ว�าตัวบ�งช้ี หมายถึง สิ่งที่นํามาวัดหรือช้ีสภาพการณ!ของสิ่งที่ 
กําลังศึกษาในช�วงเวลาใดเวลาหนึ่งเป=นค�าที่สังเกตได,ทั้งเชิงคุณภาพหรือปริมาณที่บอก
ความหมายหรือสภาพของสิ่งที่ต,องการศึกษาเป=นองค!รวมอย�างกว,างๆ ซึ่งสามารถนําไปใช,
ประโยชน!ในการกําหนดนโยบายการวางแผนและการปฏิบัติงานการติดตามผล 
การดําเนินงานและการจัดลําดับการพัฒนา 
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  2. ลักษณะของตัวบ)งชี้ 
   Johnstone (1981 อ,างถึงใน นงลักษณ! วิรัชชัย และ สุวิมล ว�องวานิช, 
2541, หน,า 52) ได,สรุปลักษณะของตัวบ�งช้ีไว, 5 ประการ ดังนี้ 
    1. ตัวบ�งช้ีต,องให,สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพที่ศึกษาอย�างกว,างๆ  
ไม�จําเป=นต,องให,สารสนเทศที่ละเอียดถูกต,องแม�นยํา 
    2. ตัวบ�งช้ีมีลักษณะเป=นตัวแปรรวมสร,างขึ้นจากการรวมตัวแปรที่ให, 
สารสนเทศแต�ละด,าน (Facet) ประกอบกันเป=นภาพกว,างๆ ของสิ่งที่จะศึกษา 
    3. ค�าตัวบ�งช้ีแสดงถึงปริมาณและการแปลความหมายต,องมี 
การเปรียบเทียบกับเกณฑ!/มาตรฐานที่กําหนดขึ้นในตอนพัฒนาตัวบ�งช้ีน่ัน คือ  
ต,องมีจุดอ,างอิงที่สามารถทําให,ตัดสินคุณค�าได, 
    4. ตัวบ�งช้ีต,องให,สารสนเทศณจุดเวลาช�วงเวลาเฉพาะเมื่อนําตัวบ�งช้ี
จากช�วงเวลาหลายจุดมาเทียบกันจะต,องแสดงภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ต,องการ
ศึกษาได, 
    5. ตัวบ�งช้ีเป=นหน�วยพื้นฐาน (Basic Units) สําหรับการพัฒนาทฤษฎี 
ซึ่งมีความสําคัญยิ่งสําหรับศาสตร!ทุกสาขา 
   สรุปได,ว�าลักษณะของตัวบ�งช้ีต,องกําหนดปริมาณหรือคิดเป=นตัวเลขได,
เป=นค�าช่ัวคราวขึ้นอยู�กับเวลาสถานที่บ�งบอกถึงสภาวะที่มุ�งวัดในลักษณะกว,างๆ และเป=น
หน�วยพื้นฐานในการพัฒนาทฤษฎีซึ่งมีความสําคัญกับศาสตร!ทุกสาขา 
   ศิริชัย กาญจนวาสี (2546) และ สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ! (2539)  
ได,กล�าวถึงคุณสมบัติของตัวบ�งช้ีที่ดีมีคุณสมบัติที่สําคัญสรุปได, ดังนี้ 
    1. มีความตรง (Validity) ตัวบ�งช้ีที่ดีจะต,องได,ตามคุณลักษณะที่ 
ต,องการวัดได,อย�างถูกต,องแม�นยําซึ่งมีลักษณะสําคัญ คือ 1) มีความตรงประเด็น 
(Relevant) หมายถึง ตัวบ�งช้ีต,องช้ีวัดได,ตรงประเด็นมีความเช่ือมโยงสัมพันธ!หรือเกี่ยวข,อง
โดยตรงกับคุณลักษณะที่มุ�งวัด เช�น GPA ใช,เป=นตัวบ�งช้ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยทั่วไป
เป=นต,น 2) มีความเป=นตัวแทน (Representative) หมายถึง ตัวบ�งช้ีต,องมีความเป=นตัวแทน
คุณลักษณะที่มุ�งวัดหรือมีมุมมองที่ครอบคลุมองค!ประกอบที่สําคัญของคุณลักษณะที่มุ�งวัด
อย�างครบถ,วนเช�นอุณหภูมิร�างกายเป=นตัวบ�งช้ีสภาวะการมไีข,ของผู,ปgวย เป=นต,น 
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    2. มีความเที่ยง (Reliability) ตัวบ�งช้ีที่ดีจะต,องบ�งช้ีคุณลักษณะที่มุ�งวัด
ได,อย�างน�าเช่ือถือคงเส,นคงวาหรือบ�งช้ีได,คงที่เมื่อทําการวัดซ้ําในช�วงเวลาเดียวกันโดยมี
ลักษณะสําคัญ คือ 1) มีความเป=นปรนัย (Objective) หมายถึง ตัวบ�งช้ีต,องช้ีวัดได,อย�างเป=น
ปรนัยโดยการตัดสินใจเกี่ยวกับค�าของตัวบ�งช้ีควรขึ้นอยู�กับสภาวะที่เป=นอยู�หรือคุณสมบัติ
ของสิ่งนั้นมากกว�าที่จะขึ้นอยู�กับความรู,สึกตามอัตวิสัยและ 2) มีความคลาดเคลื่อนตํ่า
(Minimum Error) ตัวบ�งช้ีต,องช้ีวัดได,อย�างมีความคลาดเคลื่อนต�างจะต,องมาจาก
แหล�งข,อมูลที่น�าเช่ือถือ 
    3. มีความเป=นกลาง (Neutrality) ตัวบ�งช้ีที่ดีจะต,องบ�งช้ีด,วยความเป=น 
กลางปราศจากความลําเอียง (Bias) ไม�โน,มเอียงเข,าหาฝgายใดฝgายหนึ่งไม�ช้ีนําโดยการเน,น
การบ�งช้ีเฉพาะลักษณะความสําเร็จหรือความล,มเหลวหรือความไม�ยุติธรรมเพราะเมื่อมา
ใช,ในหน�วยงานประเภทผลิตและประเภทบริการตัวบ�งช้ีต,องวัดด,วยอัตราส�วนระหว�างรายได,
ต�อค�าใช,จ�ายแรงงานจึงจะเกิดความไม�ลําเอียง 
    4. มีความไวต�อความแตกต�าง (Sensitivity) ตัวบ�งช้ีที่ดีจะต,องมีความ
ไวต�อคุณลักษณะที่มุ�งวัดแสดงความผันแปรหรือความแตกต�างระหว�างหน�วยวิเคราะห!ได,
อย�างชัดเจนโดยตัวบ�งช้ีจะต,องมีมาตรและหน�วยวัดที่มีความละเอียดเพียงพอ 
    5. สะดวกในการนําไปใช, (Practicality) ตัวบ�งช้ีที่ดีจะต,องสะดวกต�อ
การนําไปใช, คือ 1) เก็บข,อมูลง�าย (Availability) หมายถึง ตัวบ�งช้ีที่ดีจะต,องสามารถนําไปใช,
วัดหรือเก็บข,อมูลได,สะดวกสามารถเก็บรวบรวมข,อมูลจากการตรวจนับวัดหรือสังเกต 
ได,ง�าย 2) แปลความหมายง�าย (Interpretability) หมายถึง ตัวบ�งช้ีที่ดีควรให,ค�าการวัดที่มี
จุดสูงสุดและตํ่าสุดเข,าใจง�ายและสามารถสร,างเกณฑ!ตัดสินคุณภาพได,ง�าย 
    6. มีความถูกต,องในเนื้อหา (Content Validity) ในการศึกษาหรือ
พัฒนาตัวบ�งช้ีจะต,องศึกษาให,แน�ชัดว�าเนื้อหาในเรื่องนั้นๆ คืออะไรตัวบ�งช้ีที่ดีต,องมี 
ความถูกต,องในเนื้อหาที่ต,องการวัด 
    7. ความถูกต,องในการพัฒนาตัวบ�งช้ี (Development Validity)  
การพัฒนาตัวบ�งช้ี คือ การนําเอาตัวแปรหลายๆ ตัว มารวมกันไม�ว�าจะนํามาบวกหรือ 
คูณกันความถูกต,องในการพัฒนาจึงขึ้นอยู�กับความสามารถพิสูจน!ได,ในเชิงทฤษฎี
สอดคล,องกับเชิงประจักษ!ตามที่ปรากฏ 
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  สรุปได,ว�าคุณสมบัติของตัวบ�งช้ีที่ดีต,องมีความตรงความเที่ยงมีความเป=น 
กลางมีความไวความสะดวกในการนําไปใช,ความถูกต,องในเนื้อหาความถูกต,อง 
ในการพัฒนาตัวบ�งช้ีเป=นต,น 

  3. บทบาทของตัวบ)งชี้ 
  ตัวบ�งช้ีการดําเนินงานมีบทบาทที่สําคัญต�อการนําไปใช, 5 ประการ ดังนี้ 
   1. การติดตามภารกิจ (Monitoring) เพื่อใช,ประกอบการตัดสินใจภายใน 
องค!กร 
   2. การประเมินผล (Evaluation) การดําเนินงานว�าบรรลุวัตถุประสงค!ที่ตั้ง 
ไว,มากน,อยเพียงใด 
   3. การเป=นบทสนทนา (Dialogue) ที่ทรงคุณค�าในการติดต�อสื่อสารให, 
เป=นไปอย�างมีความหมายแสดงให,เห็นถึงการดําเนินภารกิจขององค!กรที่เป=นอยู� 
   4. การเป=นเหตุผล (Rationalization) ที่มีบทบาทต�อกระบวนการวางแผน 
   5. การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) ให,เป=นไปอย�างมีระบบ 
มีเหตุผล 
  สรุปได,ว�าตัวบ�งช้ีการดําเนินงานมีความแตกต�างจากตัวบ�งช้ีธรรมดา
โดยทั่วไปโดยเฉพาะอย�างยิ่งความแตกต�างในคุณลักษณะ ต�อไปนี้ 
   1. ความสามารถกําหนดจุดอ,างอิงที่ชัดเจน (Point of Reference) 
จุดอ,างอิงในที่นี้เปรียบเสมือนเป=นเกณฑ!หรือบรรทัดฐานสําหรับการประเมินบริบทและ
ตัดสินคุณค�าของการปฏิบัติการ (Bordon and Bottrill, 1994) แบ�งแหล�งของจุดอ,างอิง
สําหรับตัวบ�งช้ีการดําเนินงานที่เป=นไปได,ไว, 4 ประการ คือ 
    1.1 คู�แข�งเฉพาะกิจ (Specific Competitors)  
    1.2 ความคิดทางทฤษฎีหรือบรรทัดฐาน (Theoretical Ideal or Norms)  
    1.3 เปIาหมายของรัฐ (Stated Goals)  
    1.4 การดําเนินงานในอดีตที่ผ�านมา (Past Performance)  
   2. มีลักษณะเชิงสัมพันธ! (Relativity) ตัวบ�งช้ีการดําเนินงานไม�มีค�าที่ 
แน�นอนตายตัวขึ้นอยู�กับการเปลี่ยนแปลงของเวลาและบริบทเป=นสําคัญ 
   3. ความสามารถในการย�อข,อมูล (Data Reduction) ตัวบ�งช้ีการงานถูก
จัดให,อยู�ในรูปแบบที่ง�ายต�อการนําไปใช,ประโยชน!ด,วยการลดความซ,บซ,อนของข,อมูลเป=น
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การจัดข,อมูลอย�างสรุป (Laurillard, 1980; Frackman, 1987 อ,างถึงใน Borden and Bottrill, 
1994) ทําให,องค!กรสามารถนําไปใช,ติดตามทบทวนและตัดสินใจต�อการดําเนินงานของ 
องค!กรได, 
   4. ความหลากหลายของระดับการวิเคราะห! (Multi–Level of Analysis)  
ตัวบ�งช้ีการดําเนินงานสามารถนําไปใช,ได,กับทุกระดับไม�ว�าจะเป=นองค!กรระดับประเทศหรือ
ในหน�วยงานย�อยจากคุณสมบัติที่ดีของตัวบ�งช้ีการดําเนินงานเหล�านี้เราสามารถนํามา
ประยุกต!ใช,ประโยชน!ในการจัดการศึกษาได, ดังนี้ (วันเพ็ญ ผ�องกาย, 2549, หน,า 32)  
    4.1 ใช,เป=นข,อมูลสนับสนุนการวางแผนของรัฐบาลและหน�วยงาน 
งบประมาณเพื่อจัดลําดับการจัดสรรการขยายโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพการศึกษา 
    4.2 ใช,เป=นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อนํามา 
แก,ปKญหาทางการศึกษาโดยเป=นเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพประสิทธิภาพของ 
การดําเนินงานภายในองค!กรในด,านต�างๆ เพื่อการพิจารณาให,การสนับสนุนองค!กรนั้นๆ 
ได,อย�างถูกต,อง 
    4.3 ช�วยลดความซ,บซ,อนในเรื่องต�างๆ ด,วยการนํามาสรุปเป=นเงื่อนไข 
ที่มีความชัดเจนมีเกณฑ!หรือระดับการวัดที่แน�นอนที่จะทําให,การดําเนินงานบรรลุเปIาหมาย
ตามวัตถุประสงค! 
    4.4 ช�วยสะท,อนให,เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ 
จากภายนอกทั้งในส�วนที่เป=นปKญหาทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งประสิทธิภาพ 
ในการติดตามการจัดการศึกษาว�าสามารถดําเนินการเพื่อแก,ไขปKญหาต�างๆ เหล�านี้อย�างไร 

  4. รูปแบบของตัวบ)งชี้ 
  รูปแบบการนําตัวบ�งช้ีการดําเนินงานมาใช,เริ่มจากวงการศึกษาของ
ต�างประเทศเช�นสหรัฐอเมริกาอังกฤษได,มีการพัฒนาตัวบ�งช้ีการดําเนินงานมาตั้งแต�ต,นปz 
1970 เนื่องจากการเผชิญกับปKญหาการถูกตัดทอนงบประมาณด,านการศึกษาเป=นเหตุให,
ต,องมีการรัดเข็มขัดประหยัดค�าใช,จ�ายและต,องเพิ่มมาตรการตรวจสอบการทํางานของ
สถาบันการศึกษาเพื่อให,สามารถจัดสรรงบประมาณที่ถูกจํากัดลงให,แก�สถาบันต�างๆ ได,
อย�างมีประสิทธิภาพและคุ,มค�าสูงสุดจึงทําให,เกิดแนวคิดที่จะเพิ่มภาระรับผิดชอบหรือ
ความสามารถตรวจสอบได, (Accountability) ของสถาบันการศึกษาด,วยการผลักดันให,มี
การพัฒนาตัวบ�งช้ีการดําเนินงานอย�างจริงจังจนเป=นที่แพร�หลายมาถึงปKจจุบัน  
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อมรวิชช! นาครทรรพ (2539 อ,างถึงใน วันเพ็ญ ผ�องกาย 2549, หน,า 32) โดยพบว�ามี 3 
รูปแบบใหญ� ดังนี้ 

   1. รูปแบบ input/Process/Output-Outcome Model  
   เป=นรูปแบบที่นิยมใช,กันมากที่สุดในการตรวจสอบการดําเนินงานทาง
การศึกษาโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาแนวเหตุผลของรูปแบบนี้คือกระบวนการผลิตผลผลิต
เบื้องต,นที่ถูกวัดเป=นมูลค�าเพิ่ม (Value Added) โดยมีตัวบ�งช้ีอยู� 3 ประเภท ที่ใช,มากที่สุด
ได,แก� 1) จํานวนคุณสมบัติและระดับความสามารถของนักศึกษาที่เข,าศึกษา 2) ค�าใช,จ�าย
ต�อหัวนักศึกษาระดับการศึกษาและภูมิหลังรูปแบบของโครงการสร,างการผลิต  
(เช�น การออกแบบหลักสูตร เป=นต,น) โครงสร,างที่เป=นอยู�ของสถาบัน (เช�น ขนาดห,องเรียน
จํานวนอาจารย! เป=นต,น) และตัวบ�งช้ีนักศึกษา (เช�น การคงอยู�สาขาวิชาเลือก เป=นต,น) และ 
3) จํานวนคุณลักษณะและระดับความสามารถของนักศึกษา (ความแตกต�างและคุณค�า
ของนักศึกษาที่เข,ามา) โดยมีความแตกต�างระหว�าง input/ Process/ Output Indicators ดังนี้ 
1) ตัวบ�งช้ีด,านปKจจัย (Input Indicators) เป=นตัวบ�งช้ีเกี่ยวกับทรัพยากรและมักให,ค�า 
ในเชิงปริมาณ (เช�นเงินอาคาร/สถานที่และอุปกรณ!ต�างๆ เป=นต,น) รวมถึงบุคคลที่เข,ามาอยู�
ในองค!กรนั้นด,วย 2) ตัวบ�งช้ีด,านกระบวนการ (Process Indicators) เป=นตัวบ�งช้ีที่เกี่ยวข,อง
กับการใช,ทรัพยากรหรือประโยชน!จากปKจจัยนําเข,าและการปฏิบัติการขององค!กรเป=น
วิถีทางการบริการและต,องการวัดในเชิงคุณภาพ 3) ตัวบ�งช้ีด,านผลผลิต (Output 
Indicators) เป=นตัวบ�งช้ีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ขององค!กรเป=นผลที่เกิดขึ้นทันทีและมักให,ค�า 
ในเชิงปริมาณซึ่งต�างจาก Outcome ตรงที่มีขอบเขตที่ยาวและนานกว�าให,ผลกระทบ 
เชิงคุณภาพมากกว�าด,วย 

   2. รูปแบบ Quality Definition Model  
   เป=นรูปแบบที่ได,เสนอตัวบ�งช้ีการดําเนินงานตามรูปแบบคํานิยามคุณภาพ
ในลักษณะ ต�อไปนี้ 
    2.1 ช่ือเสียงหรือการจัดอันดับองค!กร (Transcendent) โดยให, 
ความสําคัญกับองค!กรที่ได,รับความสําเร็จทางการศึกษาสูงสุดตามนิยามนี้กล�าวถึง
คุณภาพที่เน,นทรัพยากรมากกว�าการดําเนินงาน 
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    2.2 ความสัมพันธ!ระหว�าง Input และ Output (Cost/Benefit Quality)  
ตัวบ�งช้ีตามนิยามนี้ต,องการเปรียบเทียบผลของการนํา Input เข,าสู�ระบบกับการออกนอก
ระบบในลักษณะของ Output โดยมุ�งที่จะให,ค�าของการวัดคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ในการดําเนินการ 
    2.3 ความสอดคล,องกับมาตรฐานของรัฐ (Process Quality) ตัวบ�งช้ี
ตามนิยามนี้เน,นคุณภาพของกระบวนการเป=นตัวบ�งช้ีที่ต,องผ�านกระบวนการรับรอง 
วิทยฐานะขององค!กร 
    2.4 คุณสมบัติของผู,สําเร็จการศึกษาที่วัดได, (Product Quality)  
ตัวบ�งช้ีตามนิยามนี้เป=นตัวบ�งช้ีที่มุ�งวัดสมรรถภาพทางการศึกษาโดยทั่วไป 
    2.5 ความพอใจของนายจ,าง (User–Based Quality) เป=นการพัฒนา 
ตัวบ�งช้ีเพื่อประเมินคุณภาพโดยดูจากความพึงพอใจของผู,บรโิภคผลผลิตทางการศึกษา 
เป=นสําคัญ 

   3. รูปแบบ Comprehensive Indicator System Model  
   ตัวบ�งช้ีจากรูปแบบนี้จัดทําเพื่อติดตามการดําเนินงานทางการศึกษาที่
เน,นการให,ได,มาได,ซึ่งข,อมูลที่เป=นสารสนเทศสําคัญๆ ตามความต,องการของทุกฝgายที่
เกี่ยวข,องโดยให,ความสําคัญกับข,อมูลที่มีคุณภาพสูงสามารถวิเคราะห!ประเด็นและนําไปใช,
ประกอบการตัดสินใจหรือจัดทํานโยบายได,ทั้งให,ความสําคัญกับคุณค�าและเปIาหมายของ
ระบบการศึกษาของชาติเป=นหลักและมุ�งเน,นตัวบ�งช้ีที่ให,สารสนเทศเพื่อการเปรียบเทียบ
ระหว�างองค!กรได, 
  สรุปได,ว�ารูปแบบของการประยุกต!ใช,ตัวบ�งช้ีการดําเนินงานในการจัด
การศึกษาดังกล�าว พบว�า ในวงการศึกษาของไทยนิยมใช,รูปแบบ Input/Proces/Output 
Model เนื่องจากมีความสอดคล,องกับบริบทของการจัดการศึกษาของไทยเพราะเป=น
รูปแบบที่สําคัญต�อการดําเนินงานในระยะแรกและมีระบบการดําเนินงานชัดเจนกว�า
รูปแบบอื่นๆ ระบบนี้จะพิจารณาว�าปKจจัยนําเข,า (Input) กระบวนการ (Process) และปKจจัย
ผลผลิต (Output) คืออะไร เช�น ปKจจัยนําเข,าได,แก�ทรัพยากรคนทรัพยากรเงิน
สภาพแวดล,อมปKจจัยเกื้อหนุนเป=นต,นกระบวนการได,แก�กระบวนการบริหารจัดการ
กระบวนการเรียนการสอนกระบวนการวิจัยกระบวนการการให,บริการทางวิชาการและ
กระบวนการประเมินผลปKจจัยผลผลิต ได,แก� ปริมาณและคุณภาพของผู,จบการศึกษา
ศรัทธาของประชาชนเป=นต,น (อุทุมพร จามรมาน, 2532, หน,า 41)  
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  5. ประเภทของตัวบ)งชี้ 
  ตัวบ�งช้ีมีหลายประเภททั้งนี้ขึ้นอยู�กับวิธีการที่ใช,จําแนกซึ่งอาจจําแนกโดย
อาศัยวิธีการนําไปใช,หรืออาศัยแนวคิดของวิธีการสร,างตัวบ�งช้ีก็ได,บางเกณฑ!อาศัยลักษณะ
สเกลการวัดและอื่นๆ ซึ่งการแบ�งประเภทของตัวบ�งช้ีแบ�งเป=นตัวบ�งช้ีที่เป=นดัชนีแสดง
ลักษณะเฉพาะเรื่อง (Single Index) ดัชนีเฉพาะกลุ�ม (Compound Index) และดัชนีรวม 
(Composite Index) แต�ถ,ากําหนดโดยอาศัยทัศนะเชิงระบบด,วยการมองตามระบบ
การศึกษาแล,วจะกําหนดตัวบ�งช้ีเป=น 3 กลุ�มใหญ�ๆ  คือ ตัวบ�งช้ีด,านปKจจัยนําเข,า  
(Input Indicators) ตัวบ�งช้ีด,านกระบวนการ (Process Indicators) และตัวบ�งช้ีด,านผลผลิต 
(Products or Output Indicators)  
  จากการศึกษาเอกสารสามารถสรุปการจําแนกประเภทตัวบ�งช้ีได,เป=น  
7 แบบตามเกณฑ!ในการจําแนก ดังนี้ 
   1. การจัดแยกประเภทตามทฤษฎีระบบแบ�งได,เป=น 3 ประเภท ได,แก� 
ตัวบ�งช้ีด,านปKจจัย (Input Indicators) ตัวบ�งช้ีด,านกระบวนการ (Process Indicators)  
ตัวบ�งช้ีด,านผลผลิต (Output Indicators)  
   2. การจัดแยกประเภทตามลักษณะนิยามของตัวบ�งช้ีแบ�งได, 2 ประเภท
ได,แก� ตัวบ�งช้ีแบบอัตนัย (Subjective Indicators) และตัวบ�งช้ีแบบปรนัย (Objective 
Indicators)  
   3. การจัดแยกประเภทตามวิธีการสร,างแบ�งได, 3 ประเภท ได,แก� ตัวบ�งช้ี
ตัวแทน (Representative Indicators) ตัวบ�งช้ีแยก (Disaggregative Indicators) และตัวบ�งช้ี
รวมหรือตัวบ�งช้ีประกอบ (Composite Indicators)  
   4. การจัดแยกประเภทตามลักษณะตัวแปรที่ใช,สร,างตัวบ�งช้ีแบ�งได,เป=น  
4 ประเภท ได,แก� ตัวบ�งช้ีนามบัญญัติ (Nominal Indicators) ตัวบ�งช้ีเรียงอันดับ 
(Ordinal Indicators) ตัวบ�งช้ีอันตรภาคช้ัน (Interval Indicators) และตัวบ�งช้ีอัตราส�วน  
(Ratio Indicators)  
   5. การจัดแยกประเภทตามลักษณะค�าของตัวบ�งช้ีแบ�งได,เป=น 2 ประเภท
ได,แก� ตัวบ�งช้ีสัมบูรณ! (Absolute Indicators) และตัวบ�งช้ีสัมพัทธ! (Relative Indicators)  
   6. การจัดแยกประเภทตามฐานการเปรียบเทียบในการแปลความหมาย 
แบ�งได,เป=น 3 ประเภท ได,แก� ตัวบ�งช้ีอิงกลุ�ม (Norm-Referenced Indicators) ตัวบ�งช้ี 
อิงเกณฑ! (Criterion-Referenced Indicators) ตัวบ�งช้ีตน (Self-Referenced Indicators)  
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   7. การจัดแยกประเภทตามลักษณะการใช,ตัวบ�งช้ีแบ�งเป=น 2 ประเภท 
ได,แก� ตัวบ�งช้ีแสดงความหมาย (Expressive Indicators) และตัวบ�งช้ีทํานาย (Predictive 
Indicators)  

  6. ประโยชน'ของตัวบ)งชี้ทางการศึกษา 
   เอื้อมพร หลินเจริญ (2547, หน,า 17-20) ได,สังเคราะห!เอกสาร 
สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับประโยชน!ของตัวบ�งช้ีทางการศึกษาไว, 6 ด,าน ดังนี้ 
    1. ด,านกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค!ของการศึกษาทําได, 2 วิธี 
วิธีที่นิยม คือ การกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค!ทางการศึกษาโดยบูรณาการตัวบ�งช้ี
ตลอดจนเกณฑ!ที่เป=นเปIาหมายเข,าไปในนโยบายและวัตถุประสงค!การศึกษาด,วย 
    2. การกํากับและการประเมินระบบการศึกษาสภาพปรากฏการณ!ใน 
ระบบการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการดําเนินงานตาม
นโยบายและแผนงานที่กําหนดหรืออาจเกิดดังนั้นจึงจําเป=นต,องมีการกํากับดูแลและ
ตรวจสอบการดําเนินการจัดการศึกษาอย�างต�อเนื่องจึงจําเป=นต,องดําเนินการได,อย�าง 
มีประสิทธิภาพซึ่งการกํากับดูแลสภาพการเปลี่ยนแปลงจะทําได,ดีต,องอาศัยตัวบ�งช้ีทาง
การศึกษาในการรวบรวมข,อมูลเพื่อศึกษาค�าของตัวบ�งช้ีการศึกษาแต�ละช�วงแล,วนํามา
เปรียบเทียบกันจะทําให,สามารถติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงได,อย�างถูกต,องนอกจากนี้
การเปรียบเทียบตัวบ�งช้ีการศึกษากับเกณฑ!ที่กําหนดไว,ยังช�วยให,สามารถติดตามกํากับและ
ตรวจสอบได,ว�าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได,ผลตามที่กําหนดไว,เพียงใดมีผลกระทบที่มไิด,
คาดหมายไว,อย�างไรบ,าง 
    นอกจากนี้ตัวบ�งช้ีการศึกษายังเป=นประโยชน!ต�อการประเมินระบบ
การศึกษาด,วยการเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษากับเกณฑ!ที่
กําหนดไว,ในนโยบายและวัตถุประสงค!การศึกษาจะทําให,ทราบว�าการดําเนินงานได,ผลตาม
วัตถุประสงค!เพียงใดตัวบ�งช้ีการศึกษาที่จะเป=นประโยชน!ต�อการประเมินระบบการศึกษา
ต,องเป=นตัวบ�งช้ีที่มีความเป=นกลางหรือไม�ขึ้นกับกลุ�มใดๆ และควรเป=นตัวบ�งช้ีที่มีค�าเป=นไป
ได,ตามมาตรแบบช�วงจากค�าตํ่าสุดถึงค�าสูงสุดของมาตรและเมื่อตีความหมายตัวบ�งช้ีอาจ
ตีความโดยตัดสินเทียบกับเกณฑ!เฉพาะแต�ละกลุ�มได, 
    3. การจัดลําดับและจําแนกประเภทของระบบการศึกษาสภาพของ
ระบบการศึกษารวมถึงการจัดระบบการศึกษาและจําแนกประเภทของระบบการศึกษาได,
ว�าประเทศใดมีระบบการศึกษาอยู�ในลําดับการพัฒนาระดับเดียวกันประโยชน!ที่ได,       
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จากการจําแนกประเภทของระบบการศึกษาก็คือเป=นเครื่องมือสําคัญในการกระตุ,นให,เกิด
การพัฒนาและช�วยเอื้อให,มีการรวมกลุ�มประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล,เคียงสร,างกลไก
ความร�วมมือเร�งรัดการพัฒนาให,เป=นไปโดยรวดเร็วมากขึ้น 
    4. การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาการใช,ตัวแปรตัวเดียวหรือ
ตัวแทนหรือใช,ชุดของตัวแปรหลายตัวเป=นหน�วยพื้นฐานในการวิเคราะห!วิจัยเพื่อสร,างทฤษฎี
หรือเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบระบบการศึกษาหรือเพื่อการศึกษาความสัมพันธ!ระหว�าง
ระบบการศึกษากับระบบอื่นๆ ในสังคมทําให,เกิดปKญหาเนื่องจากตัวแปรหรือชุดของตัวแปร 
มีความเที่ยงหรือความตรงตํ่าและทําให,ผลการวิจัยขาดความตรงการสร,างตัวบ�งช้ีเป=น
พื้นฐานในการวิเคราะห!จะช�วยลดปKญหาดังกล�าวและทําให,ผลการวิจัยที่มีความตรง 
มากขึ้น 
    5. การแสดงความรับผิดชอบต�อหน,าที่และการประกันคุณภาพ 
การประเมินผลแบบใหม�เกิดจากแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษามีการบริหารการศึกษา  
โดยใช,ผลผลิตเป=นตัวกํากับหน�วยงานและองค!การทุกระดับมีส�วนกําหนดเกี่ยวกับผลผลิต
ร�วมกันและมีอิสระในการกําหนดวิธีการบริหารการดําเนินงานให,ได,ผลตามเกณฑ!ที่กําหนด
ไว,การประเมินผลเป=นหน,าที่ของบุคลากรในหน�วยงานโดยบุคลากรเป=นผู,กําหนดมาตรฐาน
และวิธีดําเนินงานแนวคิดในการประเมินแบบใหม�จึงให,ความสําคัญกับหน�วยงาน 
ในระดับล�างทุกหน�วยงานได,สร,างระบบแสดงความรับผิดชอบต�อภาระหน,าที่ของตนและ
สร,างระบบประกันคุณภาพการดําเนินงานของตนว�าจะได,ผลตามเปIาหมายที่กําหนด 
การสร,างระบบดังกล�าวต,องอาศัยชุดของตัวบ�งช้ีการศึกษาในการกําหนดเปIาหมายหรือ
ระดับคุณภาพของหน�วยงานและใช,ชุดตัวบ�งช้ีเป=นเครื่องมือกํากับการดําเนินงานของ
หน�วยงาน 
    6. การกําหนดเปIาหมายที่ตรวจสอบได,ระบบการศึกษาตามแนวคิด 
ใหม�ที่ใช,ในการประกันคุณภาพและการแสดงความรับผิดชอบต�อภาระหน,าที่เป=น 
การประเมินที่มีลักษณะแตกต�างไปตามหน�วยงานแต�ละระดับแนวคิดนี้ได,พัฒนาเกณฑ!
สําหรับการประเมินด,วยแต�เกณฑ!มาตรฐานแบบใหม�จะถูกกําหนดโดยผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย
จากการประเมินทุกฝgายลักษณะเกณฑ!และมาตรฐานจึงอาจแตกต�างกันได,ยิ่งไปกว�านั้น
หน�วยงานทุกหน�วยงานอาจกําหนดเกณฑ!มาตรฐานเป=นขั้นหลายระดับที่สามารถตรวจสอบ
ได,ทุกระดับการกําหนดเกณฑ!มาตรฐานจึงมีลักษณะเป=นการกําหนดเปIาหมายที่หน�วยงาน
ตั้งใจจะปฏิบัติการประเมินผลเป=นการพิจารณาความแตกต�างระหว�างเปIาหมายแต�ละขั้น
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กับผลปฏิบัติจริงแนวคิดดังกล�าวนี้เป=นที่มาของการกําหนดเกณฑ!มาตรฐานแบบเปIาหมาย
ที่ตรวจสอบได,กับเกณฑ!มาตรฐานซึ่งระบบการกําหนดเปIาหมายหลายขั้นที่ตรวจสอบได,นี้
ต,องเริ่มต,นจากการพัฒนาตัวบ�งช้ีการศึกษาเพื่อใช,เป=นข,อมูลพื้นฐานและใช,ในการ
ตรวจสอบว�าการดําเนินงานได,ผลตามเปIาหมายแต�ละขั้นที่กําหนดไว,หรือไม�และได,ผลตาม
เกณฑ!มาตรฐานกลางหรือไม�อย�างไร 
  สรุปได,ว�าตัวบ�งช้ีทางการศึกษามีประโยชน!ทางการศึกษาและการวิจัย 
โดยเฉพาะในด,านการบริหารตัวบ�งช้ีการศึกษาเป=นประโยชน!ในด,านการกําหนดนโยบาย
และวัตถุประสงค!ทางการศึกษาด,านการกํากับและประเมินระบบการศึกษาการประกัน
คุณภาพการศึกษาการแสดงความรับผิดชอบต�อหน,าที่และการกําหนดเปIาหมายที่
ตรวจสอบได,รวมทั้งการจัดลําดับจําแนกประเภทของระบบการศึกษานอกจากนี้ 
ด,านการวิจัยโดยเฉพาะตัวบ�งช้ีรวมใช,แทนลักษณะของระบบการศึกษาในงานวิจัยโดยนําไป
วิเคราะห!เพื่อศึกษาวิจัยในแง�มุมต�างๆตามต,องการได,ถูกต,องน�าเช่ือถือ 

  7. ความสําคัญของตัวบ)งชี้ทางการศึกษา 

   Johnstone (1981 อ,างถึงใน นงลักษณ! วิรัชชัย และ สุวิมล ว�องวานิช,  
2541, หน,า 54) กล�าวไว,นั้นตัวบ�งช้ีสามารถนํามาใช,ประโยชน!ทางการศึกษาได, 5 ด,าน คือ
    1. ด,านการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค!ของการศึกษาปKญหา
ส�วนใหญ�ที่พบในการวางแผน คือ ขาดความชัดเจนในการกําหนดวัตถุประสงค!และนโยบาย 
ซึ่งมักจะระบุในลักษณะที่กว,างมากเกินไปการนําตัวบ�งช้ีมาใช,ในข,อความกําหนดนโยบายจะ
ช�วยให,ทราบสิ่งที่ต,องการให,บรรลุผลตามนโยบายได,ชัดเจนขึ้น 
    2. ด,านการกํากับและประเมินระบบการศึกษาการใช,ตัวบ�งช้ีทาง 
การศึกษาในการกํากับและประเมินระบบการศึกษานั้นเป=นการติดตามผลการเปลี่ยนแปลง
ที่มีความสําคัญมากเพราะจะช�วยตรวจสอบว�าการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษานั้น
เป=นไปในทิศทางที่ต,องการหรือพึงประสงค!หรือไม�มีจุดดีจุดด,อยด,านใดอันจะนําไปสู� 
การปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาให,ดียิ่งขึ้น 
    3. ด,านการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาตัวบ�งช้ีมีประโยชน!ต�อ 
การพัฒนาการวิจัยโดยเฉพาะตัวบ�งช้ีรวมสามารถใช,แทนลักษณะของระบบการศึกษาใน
งานวิจัยโดยนําไปใช,วิเคราะห!เพื่อศึกษาวิจัยในแง�มุมต�างๆ ตามต,องการได,ถูกต,องและ 
น�าเช่ือถือดีกว�าการใช,ตัวแปรเดียวหรือตัวแปรย�อยแต�ละตัวซึ่งถือว�าเป=นพื้นฐานของ 
การวิเคราะห!เท�านั้น 
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    4. ด,านการจัดลําดับ/หรือการจัดประเภทระบบการศึกษาตัวบ�งช้ีช�วย
ทําให,การจัดแบ�งกลุ�มในระบบการศึกษามีความตรงและความเที่ยงทําให,ประเทศมีระบบ
การศึกษาในกลุ�มเดียวกันสามารถใช,ข,อมูลอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดกันได,นอกจากนี้
การจัดแบ�งกลุ�มยังช�วยช้ีให,เห็นถึงลักษณะที่เหมือนหรือแตกต�างกันในการศึกษาใช,ในการ
เปรียบเทียบการศึกษาระหว�างจังหวัดภายในประเทศหรือระหว�างประเทศได,ซึ่งดีกว�าการใช,
ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งหรือใช,ตัวแปรแต�ละชนิดหลายๆ ตัวการสร,างตัวบ�งช้ีรวมจะช�วยลด
ความผิดพลาดลงได, 
    5. ด,านการประเมินคุณภาพการศึกษาตัวบ�งช้ีเป=นเครื่องมือสําคัญใน 
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะอย�างยิ่งในการประกันคุณภาพ
การศึกษาต,องอาศัยตัวบ�งช้ีเป=นตัวกําหนดเปIาหมายที่ตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพ
การศึกษา 
   สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545, หน,า 27-28) ได,สังเคราะห!และ 
จัดหัวข,อสรุปว�าการใช,ตัวบ�งช้ีมีจุดมุ�งหมายที่สําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
    1. การบรรยายตัวบ�งช้ีการศึกษาใช,บรรยายสภาพและลักษณะของ
ระบบการศึกษาได,อย�างแม�นยําเพียงพอที่จะทําให,เข,าใจการทํางานของระบบการศึกษาได,
เป=นอย�างดีเปรียบเสมือนการฉายภาพระบบการศึกษาณจุดเวลาจุดใดจุดหนึ่ง 
    2. การแสดงแนวโน,มหรือการเปลี่ยนแปลงตัวบ�งช้ีการศึกษาประเภท 
ตัวบ�งช้ีค�าสมบูรณ!หรือตัวบ�งช้ีอิงตนใช,ศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน,ม 
การเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาในช�วงใดช�วงหนึ่งได,อย�างถูกต,องแม�นยําเปรียบเสมือน
การคิดระยะยาว 
    3. การเปรียบเทียบตัวบ�งช้ีการศึกษาประเภทตัวบ�งช้ีอิงเกณฑ!หรือ 
ตัวบ�งช้ีสัมพัทธ!ใช,ศึกษาเปรียบเทียบระบบการศึกษาได,ทั้งที่เป=นการเปรียบเทียบกบัเกณฑ!
หรือเปรียบเทียบระหว�างระบบการศึกษาของประเทศต�างๆ หรือการเปรียบเทียบสภาพ
ระหว�างภูมิภาคในประเทศใดประเทศหนึ่ง 
  สรุปได,ว�าตัวบ�งช้ีการศึกษาที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนองความต,องการใช,งานทั้ง 3 
ประการ ที่กล�าวข,างต,นนั้น Johnstone (1981, pp. 5-15) เสนอว�าตัวบ�งช้ีทางการศึกษา  
ที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใช,ประโยชน!ได, 4 ด,าน คือ ด,านการกําหนดนโยบายและ
วัตถุประสงค!การศึกษาด,านการติดตามกํากับและการประเมินระบบการศึกษา 
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ด,านการจัดลําดับ/ระดับ/ประเภทระบบการศึกษาและด,านการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ
การศึกษา 

  8. กระบวนการพัฒนาตัวบ)งชี้ทางการศึกษา 
   กระบวนการในการพัฒนาตัวบ�งช้ีทางการศึกษามีขั้นตอนคล,ายกับ
กระบวนการในการวัดตัวแปรแต�มีขั้นตอนเพิ่มมากขึ้นในส�วนที่เกี่ยวกับการรวบรวมตัวแปร
เข,าเป=นตัวบ�งช้ีการศึกษาและการตรวจสอบคุณภาพของตัวบ�งช้ีที่พัฒนาขึ้น  
(สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545, หน,า 37) ซึ่งนักการศึกษาหลายท�านได,เสนอแนวคิดที่
สําคัญเกี่ยวกับขั้นตอนในกระบวนการพัฒนาตัวบ�งช้ีไว,ดังนี้ 
   กระบวนการพัฒนาตัวบ�งช้ีโดยใช,วิธีการเชิงปริมาณนี้ตามข,อเสนอแนะ
ของ (Johnstone 1981, p. 71) สรุปว�ามีการดําเนินงานเป=น 4 ขั้นตอน ได,แก� ขั้นตอนที่ 1 
การกําหนดนิยามของตัวบ�งช้ีขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกตัวแปรที่เป=นองค!ประกอบของสิ่งที่
มุ�งศึกษาขั้นตอนที่ 3 การกําหนดวิธีรวมตัวแปรและขั้นตอนที่ 4 การกําหนดน้ําหนัก
ความสําคัญของตัวแปรแต�ละขั้นตอนจําเป=นต,องมีการตัดสินใจว�าจะใช,วิธีการแบบใดและ
การตัดสินใจในแต�ละขั้นตอนย�อมมีความสัมพันธ!กับค�าของตัวบ�งช้ีที่คํานวณในขั้นสุดท,าย
ซึ่งจะนําไปใช,ในการแปลความหมายของสิ่งที่มุ�งศึกษาดังนั้นในแต�ละขั้นตอนจึงควรได,รับ
การพิจารณาและตรวจสอบอย�างระมัดระวังเพื่อให,ได,ตัวบ�งช้ีที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล,อง
กับมโนทัศน! (Concept) ของสิ่งที่มุ�งศึกษาและวัตถุประสงค!ของการนําตัวบ�งช้ีไปใช,ประโยชน! 
   Blank (1993, pp. 65-79) ได,เสนอกระบวนการในการพัฒนาระบบ 
ตัวบ�งช้ี (Step in Developing an Indicators System) ซึ่งเป=นส�วนประกอบของกระบวนการ
ที่สามารถนําไปใช,ในการวางแผนและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาตัวบ�งช้ีทางการศึกษาได,
ทั้งระดับชาติ ระดับเขตการศึกษา หรือระดับท,องถิ่นโดยแบ�งออกเป=น 9 ขั้นตอน  
ซึ่งสามารถแบ�งเป=นกลุ�ม 
   กิจกรรมได, 3 กลุ�ม ดังนี้ คือ 
    1. การคัดเลือก 
     1.1 พัฒนากรอบแนวคิดโดยอาศัยผลการวิจัยและความสนใจของ
ผู,จัดทํานโยบายและนักการศึกษา 
     1.2 จัดทําข,อตกลงและการประสานงานของผู,นํา 
     1.3 ให,ผู,จัดทํานโยบายนักการศึกษานักวิจัยและผู,จัดการข,อมูล 
เข,ามามีส�วนร�วมในการเลือก/จัดลําดับความสําคัญของตัวบ�งช้ี 
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    2. จัดทําระบบประสานงานการเก็บรวบรวมข,อมูล 
     2.1 ตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมข,อมูล 
     2.2 ทํางานกับผู,ใช,ข,อมูลและผู,สนับสนุนเพื่อสร,างมาตรฐาน
สําหรับการเปรียบเทียบข,อมูล 
    3. การรายงานข,อมูลในรูปของตัวบ�งช้ี 
     3.1 กําหนดรูปแบบของข,อมูลและกระบวนการตรวจสอบ 
     3.2 การรวบรวมและบรรณาธิการข,อมูล 
     3.3 รายงานตัวบ�งช้ี 
   สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545, หน,า 37-52) ได,ประมวลสรุปขั้นตอน
ที่สําคัญในการพัฒนาตัวบ�งช้ีของนักการศึกษาไว,เป=น 6 ขั้นตอน ประกอบด,วย ขั้นตอนที่ 1 
การกําหนดวัตถุประสงค! ขั้นตอนที่ 2 การนิยามตัวบ�งช้ี ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมข,อมูล
ขั้นตอนที่ 4 การสร,างตัวบ�งช้ีทางการศึกษา ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพและ
ขั้นตอนที่ 6 การจัดเข,าบริบทและการนําเสนอรายงาน 
  จากการศึกษากระบวนการพัฒนาตัวบ�งช้ีของนักการศึกษาทั้งของไทยและ
ต�างประเทศ (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545, หน,า 37-52; Bottani and Walberg, 
1994; Blank, 1993, pp. 65-79; Burstein, Oakes, and Guiton, 1992, pp. 409-418; 
Johnstone, 1981) สามารถสรุปได,ว�าในการพัฒนาตัวบ�งช้ีนั้นประกอบไปด,วยขั้นตอน 
ในการพัฒนาตัวบ�งช้ี 3 ขั้นตอนหลัก ซึ่งขั้นตอนที่ 1 ได,แก�ขั้นตอนการสร,างตัวบ�งช้ี 
ซึ่งประกอบด,วย 1) การกําหนดวัตถุประสงค!ของการพัฒนาตัวบ�งช้ี 2) การกําหนดนิยาม 
ตัวบ�งช้ี 3) การคัดเลือกตัวแปรที่เป=นองค!ประกอบของสิ่งที่มุ�งศึกษา 4) การกําหนดวิธีการ
รวมตัวแปรและ 5) การกําหนดน,าหนักความสําคัญของตัวแปรขั้นตอนที่ 2 ได,แก�  
ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของตัวบ�งช้ีและขั้นตอนที่ 3 ได,แก� ขั้นตอนการจัดเข,าบริบท
และนําเสนอรายงานโดยแต�ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้ 

   1. การสร�างตัวบ)งชี้ 
    1.1 การกําหนดวัตถุประสงค! (Statement of Purposes)  
    ขั้นตอนแรกของการพัฒนาตัวบ�งช้ีการศึกษาคือการกําหนด
วัตถุประสงค!ของการพัฒนาตัวบ�งช้ีทางการศึกษานักวิจัยต,องกําหนดล�วงหน,าว�าจะนํา 
ตัวบ�งช้ีที่พัฒนาขึ้นไปใช,ประโยชน!ในเรื่องอะไรและอย�างไรวัตถุประสงค!สําคัญในการพัฒนา
ตัวบ�งช้ีการศึกษาคือเพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพตัวบ�งช้ีที่พัฒนาขึ้นให,ได,ตัวบ�งช้ี
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การศึกษาที่จะนําไปใช,ประโยชน!ที่สําคัญ 3 ประการ คือ บรรยายสภาพของระบบ
การศึกษาการแสดงแนวโน,มการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาและการเปรียบเทียบ
ระบบการศึกษากับเกณฑ!รวมทั้งการเปรียบเทียบระหว�างระบบการศึกษา 
    โดยที่ตัวบ�งช้ีการศึกษาที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช,ประโยชน!ต�างกันมีลักษณะ
ต�างกัน เช�น ตัวบ�งช้ีการศึกษาที่พัฒนาขึ้นเพื่อประเมินแผนพัฒนาการศึกษาแห�งชาติควร
เป=นตัวบ�งช้ีประเภทอิงตนเองและให,สารสนเทศที่มีความเฉพาะเจาะจงตามเปIาหมายของ
แผนพัฒนาซึ่งใช,เปรียบเทียบระบบการศึกษาในปzที่ประเมินกับระบบการศึกษาในปzที่เริ่มใช,
แผนพัฒนานั้นได,ในขณะที่ตัวบ�งช้ีการศึกษาที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช,จําแนกระบบการศึกษาของ
ประเทศต�างๆ หลายประเทศควรเป=นตัวบ�งช้ีการศึกษาประเภทอิงกลุ�มและ 
มีความเป=นกลางสูงที่ทุกประเทศสามารถใช,ประโยชน!ร�วมกันและเปรียบเทียบกันได, เป=นต,น
ด,วยเหตุนี้นักวิจัยที่ต,องการพัฒนาตัวบ�งช้ีการศึกษาจึงต,องกําหนดวัตถุประสงค! 
ในการพัฒนาตัวบ�งช้ีการศึกษาให,ชัดเจนว�าจะพัฒนาตัวบ�งช้ีการศึกษาไปใช,ประโยชน! 
ทําอะไรและเป=นประโยชน!ในการดําเนินงานอย�างไรการกําหนดวัตถุประสงค!ของการพัฒนา
ตัวบ�งช้ีทางการศึกษาที่ชัดเจนย�อมส�งผลให,ได,ตัวบ�งช้ีการศึกษาที่มีคุณภาพสูงและเป=น
ประโยชน!ตรงตามวัตถุประสงค!ที่ต,องการ 
   1.2 วิธีการกําหนดนิยาม (Definition) ของตัวบ�งช้ี 
   หลังจากการกําหนดวัตถุประสงค!ในการพัฒนาตัวบ�งช้ีการศึกษาแล,ว
กระบวนการในขั้นตอนต�อไปคือการกําหนดนิยามตัวบ�งช้ีซึ่งนิยามตัวบ�งช้ีการศึกษาจะเป=น
ตัวช้ีนําวิธีการที่จะต,องใช,ในขั้นตอนต�อไปโดยการนิยามตัวบ�งช้ีนั้นนอกจากจะเป=น 
การกําหนดนิยามแบบเดียวกันกับนิยามตัวแปรในการวิจัยทั่วไปแล,วนักวิจัยต,องกําหนด
ด,วยตัวบ�งช้ีการศึกษาประกอบด,วยตัวแปรย�อยอะไรบ,างวิธีการกําหนดนิยามของตัวบ�งช้ี
จําแนกออกได,เป=น 3 วิธีการหลัก ได,แก� การนิยามเชิงทฤษฎีการนิยามเชิงประจักษ!และ 
การนิยามเชิงปฏิบัติการซึ่งสามารถสรุปหลักการของแต�ละวิธีการได, ดังนี้ 
    1.2.1 การพัฒนาตัวบ�งช้ีโดยอาศัยการนิยามเชิงทฤษฎี (Theoretical 
Definition of an Indicators) นิยามเชิงทฤษฎีเป=นนิยามที่นักวิจัยใช,ทฤษฎีรองรับสนับสนุน
การตัดสินใจของนักวิจัยโดยตลอดและใช,วิจารณญาณของนักวิจัยน,อยกว�านิยามแบบอื่น
การนิยามตัวบ�งช้ีการศึกษาโดยใช,การนิยามเชิงทฤษฎีนั้นนักวิจัยทําได, 2 แบบ คือ แบบแรก
เป=นการใช,ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยเป=นฐานสนับสนุนเป=นหลักเพื่อสังเคราะห!ตัวแปรขึ้น
เป=นตัวบ�งช้ีตั้งแต�การกําหนดตัวแปรย�อยการกําหนดวิธีการรวมตัวแปรย�อยและการกําหนด
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น้ําหนักตัวแปรย�อยน่ันคือนักวิจัยใช,โมเดลหรือสูตรในการสร,างตัวบ�งช้ีทางการศึกษาตามที่
มีผู,พัฒนาไว,แล,วแบบที่สองเป=นการใช,ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยเป=นพื้นฐานในการ
สนับสนุนในการคัดเลือกตัวแปรย�อยและการกําหนดวิธีการรวมตัวแปรย�อยเท�านั้นส�วนใน
ขั้นตอนการกําหนดน,าหนักการรวมตัวแปรย�อยแต�ละตัวนั้นนักวิจัยใช,ความคิดเห็นของ
ผู,ทรงคุณวุฒิหรือผู,เช่ียวชาญประกอบการตัดสินใจวิธีนี้ใช,กรณีที่ยังไม�มีผู,ใดกําหนด
หลักสูตรหรือโมเดลตัวบ�งช้ีทางการศึกษาไว,ก�อน 
    1.2.2 การพัฒนาตัวบ�งช้ีโดยอาศัยนิยามเชิงประจักษ! (Empirical 
Definition of an Indicators) นิยามเชิงประจักษ!เป=นนิยามที่มีลักษณะใกล,เคียงกับนิยาม 
เชิงทฤษฎีเพราะเป=นนิยามที่นักวิจัยกําหนดว�าตัวบ�งช้ีประกอบด,วยตัวแปรย�อยอะไรและ
กําหนดรูปแบบวิธีการรวมตัวแปรให,ได,ตัวบ�งช้ีโดยมีทฤษฎีเป=นเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย
พื้นฐานแต�การกําหนดน้ําหนักของตัวแปรแต�ละตัวที่จะนํามารวมกันในการพัฒนาตัวบ�งช้ี
นั้นมไิด,อาศัยแนวคิดทฤษฎโีดยตรงแต�อาศัยการวิเคราะห!ข,อมูลเชิงประจักษ!นิยามแบบนี้มี
ความเหมาะสมและเป=นที่นิยมใช, 
    1.2.3 การพัฒนาตัวบ�งช้ีโดยอาศัยนิยามเชิงปฏิบัติการ (Pragmatic 
Definition of an Indicators) การพัฒนาตัวบ�งช้ีโดยอาศัยนิยามเชิงปฏิบัติการเป=นการพัฒนา
ตัวบ�งช้ีที่ใช,ในกรณีที่มีการรวบรวมข,อมูลเกี่ยวกับตัวแปรย�อยที่เกี่ยวข,องกับตัวบ�งช้ีไว,พร,อม
แล,วมฐีานข,อมูลแล,วหรือมีการสร,างตัวแปรประกอบจากตัวแปรย�อยๆ หลายตัวไว,แล,วโดย
การเลือกตัวแปรจากตัวแปรที่มีอยู�จํานวนหนึ่งหรือรวมตัวแปรที่มีอยู�จํานวนหนึ่งเข,าด,วยกัน
ตามการพิจารณาตัดสินของผู,พัฒนาซึ่งจะขึ้นอยู�กับเจตคติ (หรืออคติ) ส�วนในการเลือก 
ตัวแปรหนึ่งหรือคุณลักษณะหนึ่งๆ มากกว�าตัวแปรอื่นๆ วิธีการนี้ถือได,ว�าเป=นวิธีการที่มี
จุดอ�อนมากกว�าวิธีที่ 1 และ 2 และไม�ค�อยมีผู,นิยมใช,ในกรณีที่จําเป=นต,องใช,นักวิจัยควร
พยายามปรับปรุงจุดอ�อนโดยการตรวจสอบความสัมพันธ!ระหว�างตัวแปรหรือการใช,กรอบ
ทฤษฎีประกอบวิจารณญาณการเลือกตัวแปรและกําหนดนิยาม 
  1.3 การคัดเลือกตัวแปรที่เป=นองค!ประกอบของสิ่งที่มุ�งศึกษา 
  การดําเนินการในขั้นตอนนี้จะต,องมีการระบุคุณลักษณะของสิ่งที่มุ�งศึกษา
อย�างชัดเจนโดยอาศัยข,อความรู,ทางทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข,องในการนําตัวแปรที่
เกี่ยวข,องทั้งหมดมาร�วมสร,างตัวบ�งช้ีการคัดเลือกตัวแปรที่ดีต,องให,ครอบคลุมคุณลักษณะ
โดยตัวแปรที่คัดสรรควรมีความสัมพันธ!สูงกับคุณลักษณะหรือองค!ประกอบของสิ่งที่มุ�งวัด
ควรหลีกเลี่ยงตัวแปรจํานวนมากเพราะอาจทําให,มโนทัศน!ของสิ่งมุ�งที่ศึกษามีความซับซ,อน 



77 

(Complex Concept) และยากในการแปลความในขั้นนี้ควรหลีกเลี่ยงการใช,ตัวแปรหลายตัว
ที่มุ�งวัดคุณลักษณะเดียวกันและตัวแปรที่มีความคลาดเคลื่อนในการวัดมากโดยทั่วไปถ,าตัว
แปรตั้งแต� 2 ตัวขึ้นไป มีความสัมพันธ!กันสูงจะไม�นิยมใช,ตัวแปรเหล�านั้นทั้งหมดเพราะผลที่
ได,อาจมีความคลาดเคลื่อนอีกทั้งยังไม�เป=นการประหยัดด,วยแต�จะคัดเอาตัวแปรที่ไม�มี
ปKญหาด,านความคลาดเคลื่อนในการวัดไว,เพียงตัวเดียวและหาตัวแปรอื่นๆ ที่มี
ความสัมพันธ!กันภายในตํ่าแต�มีแนวโน,มว�าสามารถอธิบายสภาพการณ!หรือคุณลักษณะที่
มุ�งศึกษาได,ในระดับสูง 
  1.4 การกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปร 
  การกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรสามารถทําได, 2 วิธี คือ กําหนด
น้ําหนักความสําคัญของตัวแปรให,เท�ากัน (Equal Weight) และให,ต�างกันทางการ
(Differential Weight) สําหรับการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรให,ต�างกันตามแนว
วิจัยเชิงปริมาณนั้นอาจใช,วิธีการวัดความสําคัญของตัวแปรโดยพิจารณาจากเวลา  
(Time Taken) หรือค�าใช,จ�าย (Cost) ของการกระทํากิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข,องกับตัวแปรนั้น
หรือวิธีการใช,ข,อมูลเชิงประจักษ! (Empirical Data) ด,วยวิธีการวิเคราะห!ทางสถิติก็ได,โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ (Johnston, 1981)  
   1.4.1 วิธีพิจารณาตัดสินโดยผู,เช่ียวชาญ (Expert Judgment) วิธีนี้เป=น 
การพิจารณาลงความเห็นในหมู�ผู,เช่ียวชาญในเรื่องที่ต,องการศึกษานั้นซึ่งอาจจะเป=นนักวิจัย
หรือนักวางแผนที่เกี่ยวข,องโดยให,สมาชิกแต�ละคนเสนอค�าน้ําหนักของตัวแปรแล,วจึง
พิจารณาหาข,อยุติด,วยการหาค�าเฉลี่ยหรือการอภิปรายลงความเห็นหรืออาจใช,
แบบสอบถามเพื่อหาค�าร,อยละที่ผู,ตอบเห็นด,วยกับน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรที่ระบุแต�
ละตัวนอกจากนี้อาจใช,วิธีการที่เป=นระบบมากขึ้น เช�น การใช,เทคนิคเดลฟาย  
(Delphi Technique) เพื่อสํารวจหาฉันทามติจากผู,เช่ียวชาญโดยไม�ต,องเผชิญหน,ากัน  
เป=นต,น 
   1.4.2 วิธีวัดความสําคัญของตัวแปร (Measurement Effort Required)  
   วิธีนี้พิจารณาจากเวลา (Time Taken) หรือค�าใช,จ�าย (Cost) ของ 
การกระทํากิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข,องกับตัวแปรนั้นวิธีการนี้มีข,อตกลงเบื้องต,นว�าถ,าเวลาหรือ
ค�าใช,จ�ายที่เกิดขึ้นในการกระทําบางสิ่งบางอย�างสําหรับตัวแปรหนึ่งมากกว�าอีกตัวแปรหนึ่ง
ตัวแปรนั้นควรจะมีน้ําหนักความสําคัญมากกว�า (หรือน,อยกว�า) อีกตัวแปรหนึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู�
กับบริบทของสิ่งที่ต,องการศึกษา 
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   1.4.3 วิธีการใช,ข,อมูลเชิงประจักษ! (Empirical Data)  
   วิธีนี้เป=นการใช,วิธีการทางสถิตใินการวิเคราะห!ข,อมูลเพื่อกําหนดน้ําหนัก
ความสําคัญของแต�ละตัวแปรโดยอาจใช,หลักการวิเคราะห!องค!ประกอบ (Factors Analysis) 
การวิเคราะห!ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) การวิเคราะห!จําแนก 
(Discriminant) หรือการวิเคราะห!สหสัมพันธ!คาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis) 
Johnstone (1981, p. 36) สนับสนุนให,ใช,การวิเคราะห!องค!ประกอบโดยที่Joreskog and 
Sorbom (1996) เสนอให,ใช,การวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis)  
  สรุปได,ว�าวิธีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรไม�มีหลักเกณฑ!
ตายตัวว�าควรใช,วิธีการใดจึงจะมีความเหมาะสมมากที่สุดทั้งนี้ขึ้นอยู�กับองค!ประกอบหลาย
ประการที่ควรพิจารณาถึงเช�นธรรมชาติของตัวแปรที่จะนํามาพัฒนาตัวบ�งช้ีรวมทั้ง
ธรรมชาติของตัวบ�งช้ีที่จะพัฒนาขึ้นช�วงเวลาของการพัฒนาตัวบ�งช้ีและสารสนเทศที่มีอยู�
ตลอดจนการนําตัวบ�งช้ีที่พัฒนาขึ้นนั้นไปใช,ประโยชน!ต�อไปเป=นต,นในทางปฏิบัติส�วนใหญ�ใช,
วิธีการเชิงประจักษ!โดยอาศัยหลักการทางสถิตใินการวิเคราะห!ข,อมูลเพื่อกําหนดน้ําหนัก
ความสําคัญของตัวแปร 

  2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check) ของตัวบ)งชี้ 
  ในกระบวนการพัฒนาตัวบ�งช้ีนั้นสิ่งที่ควรคํานึงถึงและให,ความสําคัญอีก
ขั้นตอนหนึ่งก็ คือ การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ�งช้ีซึ่งประกอบด,วยหลักการกว,างๆ  
2 อย�าง คือ การตรวจสอบคุณภาพภายในใต,กรอบแนวคิดทางทฤษฎีและการตรวจสอบ
ด,วยวิธีการทางสถิติอย�างไรก็ตามการตรวจสอบด,วยวิธีการทางสถิติเป=นเพียงหลักฐาน
หรือข,อมูลเชิงประจักษ!ที่จะสนับสนุนคุณภาพของตัวบ�งช้ีว�ามีความตรงตามแนวคิดทฤษฎี
เท�านั้นความสําคัญที่แท,จริงของการตรวจสอบคุณภาพของตัวบ�งช้ีจึงอยู�ที่กรอบแนวคิด 
เชิงทฤษฎีของผู,พัฒนาเป=นสําคัญเพราะหากการพัฒนาเริ่มต,นจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่
ขาดคุณภาพแล,วเทคนิควิธีการทางสถิติก็ไม�อาจทําให,ผลการพัฒนามีคุณภาพดีขึ้นมาได,
  การวิเคราะห!ข,อมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพของตัวบ�งช้ีการศึกษาที่พัฒนาขึ้น
ครอบคลุมถึงการตรวจสอบคุณภาพของตัวแปรย�อยและตัวบ�งช้ีการศึกษาด,วยโดย
ตรวจสอบทั้งความเที่ยง (Reliability) ความตรง (Validity) ความเป=นไปได, (Feasibility)  
ความเป=นประโยชน! (Utility) ความเหมาะสม (Appropriateness) และความเช่ือถือได, 
(Credibility) (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545, หน,า 45) ตัวบ�งช้ีการศึกษาที่มีคุณภาพ   
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ซึ่งจะใช,เป=นสารสนเทศในการบริหารและการจัดระบบการศึกษาควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ  
4 ประการ Johnstone (1981 อ,างถึงใน สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545, หน,า 45) 
ประการแรก ตัวบ�งช้ีการศึกษาควรมีความทันสมัยทันเหตุการณ!เหมาะสมกับเวลาและ
สถานที่สารสนเทศที่ได,จากตัวบ�งช้ีการศึกษาต,องสามารถบอกถึงสถานะและแนวโน,ม 
การเปลี่ยนแปลงหรือสภาพปKญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได,ทันเวลาให,ผู,บริหารสามารถ
ดําเนินการแก,ปKญหาได,ทันท�วงทีประการที่สองตัวบ�งช้ีการศึกษาควรตรงกับความต,องการ
หรือจุดมุ�งหมายของการใช,งานตัวบ�งช้ีการศึกษาที่สร,างขึ้นเพื่อใช,ในการกําหนดนโยบาย
การศึกษาไม�ควรมีลักษณะเป=นแบบเดียวกับตัวบ�งช้ีทางการศึกษาที่สร,างขึ้นมาเพื่อใช,ใน
การบรรยายสภาพของระบบการศึกษาแต�อาจจะมีตัวบ�งช้ีย�อยบางตัวเหมือนกันได,ประการ
ที่สามตัวบ�งช้ีการศึกษาควรมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของการวัด คือ  
มีความตรงความเที่ยงความเป=นปรนัยและใช,ปฏิบัตไิด,จริงคุณสมบัติข,อนี้มีความสําคัญมาก
ประการสุดท,าย ตัวบ�งช้ีการศึกษาควรมีกฎเกณฑ!การวัด (Measurement Rule) ที่มีความ
เป=นกลางมีความเป=นทั่วไปและให,สารสนเทศเชิงปริมาณที่ใช,เปรียบเทียบกันได,ไม�ว�าจะเป=น
การเปรียบเทียบระหว�างจังหวัดระหว�างเขตหรือการเปรียบเทียบระหว�างประเทศ 
  ทั้งนี้การที่จะได,ตัวบ�งช้ีที่มีคุณภาพนั้นจําเป=นที่จะต,องมีการดําเนินการ
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของตัวบ�งช้ีในแต�ละขั้นตอนดังนี้ (วรรณี แกมเกตุ, 2540, 
หน,า 23-24) ผู,มีส�วนเกี่ยวข,อง (Connoisseurship) การสัมภาษณ!กลุ�มเจาะจง (Focus Group 
Interviews) (โชคชัย ศิรินพมณี, 2540, หน,า 58)  
  นอกจากนี้ยังมีวิธีการตรวจสอบคุณภาพของตัวบ�งช้ีที่สําคัญและที่เป=นที่
นิยมใช,โดยทั่วไปอีกวิธีหนึ่งคือการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร,างหรือความตรง 
เชิงทฤษฎี (Construct Validity) ซึ่งเป=นกระบวนการหรือกิจกรรมที่หาข,อมูลเชิงประจักษ!มา
สนับสนุนสมมตฐิานหรือโครงสร,างตามทฤษฎีที่ต,องการทดสอบกล�าวคือกระบวนการ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร,างจําเป=นต,องนิยามคุณลักษณะที่มุ�งวัดตามแนวคิด 
เชิงทฤษฎีซึ่งเป=นนามธรรมให,อยู�ในรูปของตัวบ�งช้ีหรือตัวบ�งช้ีที่สามารถวัดได,จากนั้นจึงนํา
ผลการวัดเชิงประจักษ!มาตรวจสอบด,วยวิธีการต�างๆ ว�าสอดคล,องตามคุณลักษณะที่
คาดหมายหรือสมมตฐิานที่กําหนดไว,หรือไม�ความตรงเชิงโครงสร,างนับเป=นความตรงที่มี
ความสําคัญมากที่สุดเพราะเป=นความตรงประเภทที่เช่ือมโยงการวัดในทางปฏิบัติกับ
ลักษณะที่ต,องการวัดในทางทฤษฎี (นงลักษณ! วิรัชชัย, 2542, หน,า 39; Allen and Yen, 
1979, p. 108) หรือกล�าวอีกอย�างหนึ่งได,ว�าความตรงเชิงโครงสร,างเป=นคุณสมบัติที่สําคัญ
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อย�างหนึ่งของมาตรวัดซึ่งเป=นตัวบ�งช้ีถึงคุณภาพของมาตรวัดว�าสามารถวัดคุณลักษณะที่
ต,องการได,สอดคล,องตามโครงสร,างทางทฤษฎีหรือไม�สําหรับวิธีการในการตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร,างนั้นสามารถทําได,หลายวิธีเช�นใช,หลักการวิเคราะห!เชิงตรรกะวิธีการ
วิจัยเชิงทดลองวิธีการศึกษาความสัมพันธ!วิธีการเปรียบเทียบกับกลุ�มที่รู,จักหรือมีหลักฐาน
อยู�แล,ววิธีการวิเคราะห!ด,วยทฤษฎีสรุปอ,างอิงวิธีเมทริกซ!หลายลักษณะหลายวิธีวิธีการ
วิเคราะห!องค!ประกอบและการวิเคราะห!โมเดลสมการโครงสร,าง (อุทุมพร จามรมาน, 
2532, หน,า 117)  
  ทั้งนี้วิธีการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร,างโดยวิธีการวิเคราะห!
องค!ประกอบนั้นผู,วิจัยมีความเห็นว�าวิธีการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis : CFA) นับเป=นวิธีการที่มีจุดเด�นที่ดีกว�าการวิเคราะห!องค!ประกอบ 
เชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) จุดเด�นประการแรก คือ การวิเคราะห!
องค!ประกอบเชิงยืนยันมีการผ�อนคลายข,อตกลงเบื้องต,นโดยยอมให,ความคลาดเคลื่อนของ
ตัวแปรสัมพันธ!กันได, ประการที่สองการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันเป=นการวิเคราะห!
ข,อมูลที่มีพื้นฐานทางทฤษฎีรองรับเหมาะสําหรับการวิจัยที่มีกรอบความคิดตามทฤษฎีและ
มโีมเดลทางทฤษฎีต,องการตรวจสอบและผลการวิเคราะห!สามารถนํามาแปลความหมาย
ได,ง�ายกว�าและมีความถูกต,องมากกว�า ประการที่สามการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยัน
มีการตรวจสอบความสอดคล,องกลมกลืนกันระหว�างโมเดลกับข,อมูลที่ได,มาอย�างชัดเจน
และประการสุดท,ายผลการวิเคราะห!ข,อมูลให,ค�าประมาณพารามิเตอร!และมีการทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิติของค�าพารามิเตอร!ทุกค�า (สมเกียรติ ทานอก, 2539, หน,า 54;  
นงลักษณ! วิรัชชัย, 2542, หน,า 142)  

  3. การจัดเข�าบริบทและการนําเสนอรายงาน (Contextualization and 
Presentation)  
  ขั้นตอนนี้เป=นขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนหนึ่งในการพัฒนาตัวบ�งช้ีเพราะเป=น
การสื่อสาร (Communication) ระหว�างนักวิจัยที่พัฒนากับผู,ใช,ตัวบ�งช้ีทางการศึกษา
หลังจากที่ได,สร,างและตรวจสอบคุณภาพของตัวบ�งช้ีแล,วนักวิจัยต,องวิเคราะห!ข,อมูลให,ได,
ค�าของตัวบ�งช้ีการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบท (Context) โดยอาจวิเคราะห!ตีความแยกตาม
ระดับเขตการศึกษาจังหวัดอําเภอโรงเรียนหรือแยกตามประเภทของบุคลากรหรืออาจ
วิเคราะห!ตีความในระดับมหาภาคแล,วจึงรายงานค�าของตัวบ�งช้ี/ผู,บริหาร/นักวางแผน/
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นักวิจัยตลอดจนนักการศึกษาทั่วไปได,ทราบและใช,ประโยชน!จากตัวบ�งช้ีการศึกษาได,อย�าง
ถูกต,องต�อไป 
  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ�งช้ีในส�วนที่ผู,วิจัยจัดอยู�ในขั้นตอนการสร,าง 
ตัวบ�งช้ีดังที่ผู,วิจัยได,กล�าวมาข,างต,นนั้นจัดได,ว�าเป=นแนวคิดในการพัฒนาตัวบ�งช้ีตามวิธีการ
เชิงปริมาณที่เป=นที่ยอมรับและนําไปใช,โดยทั่วไปนอกจากนี้ยังมีขั้นตอนการพัฒนาตัวบ�งช้ีที่
สําคัญเป=นที่ยอมรับและได,ถูกนํามาใช,ในการพัฒนาตัวบ�งช้ีการศึกษาอย�างหลากหลายด,วย
เช�น กันซึ่งผู,วิจัยได,จัดให,มีการพัฒนาตัวบ�งช้ีโดยใช,วิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Approach) โดยผู,ที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการนี้คือ Eisner นักการศึกษาด,านศิลปะซึ่งเป=น
ผู,ที่ให,ความสําคัญกับการพัฒนาตัวบ�งช้ีโดยใช,โมเดลระบบผู,เช่ียวชาญ (Connoisseurship 
Model) หรือเรียกอีกอย�างหนึ่งว�า Eisner’s Connoisseurship Model และได,เสนอแนวคิดใน
การพัฒนาตัวบ�งช้ีโดยใช,โมเดลระบบผู,เช่ียวชาญโดยในการเสนอแนวคิดนี้ Eisner เช่ือว�า
การรู,ทันสิ่งต�างๆ เป=นคุณลักษณะพื้นฐานของความเป=นผู,เช่ียวชาญ (Eisner’s 
Connoisseurship) และได,ช้ีให,เห็นถึงปKญหาของการวิจัยทางการศึกษาที่มักถูกครอบงําด,วย
กระบวนการหาความรู,ทางวิทยาศาสตร!หรือวิธีการเชิงปริมาณมากเกินไปจึงได,เสนอ
รูปแบบการประเมินซึ่งมีลักษณะแนวคิด ดังนี้ (Eisner, 1976, pp. 135-150; Pophan, 
1993, pp. 43-44; อาทิตยา ดวงมณี, 2540, หน,า 28)  
   1. เป=นรูปแบบที่มไิด,เน,นสัมฤทธิ์ผลของวัตถุประสงค!ตามรูปแบบ 
การประเมินแบบอิงเปIาหมาย (Goal-Based Model) การตอบสนองปKญหาและ 
ความต,องการของผู,เกี่ยวข,องตามรูปแบบการประเมินแบบตอบสนอง (Responsive Model) 
หรือการรองรับกระบวนการตัดสินใจตามรูปแบบการประเมินแบบอิงการตัดสินใจ 
(Decision-Making Model) อย�างใดอย�างหนึ่งแต�เป=นการประเมินที่ให,ความสําคัญกับผู,รู,
หรือผู,เช่ียวชาญในการใช,วิจารญาณวิเคราะห!วิจารณ!อย�างลึกซึ้งในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
ที่นําขึ้นมาให,พิจารณาซึ่งไม�จําเป=นต,องเกี่ยวข,องสัมพันธ!กับวัตถุประสงค!หรือกับ 
ผู,ที่มีส�วนเกี่ยวข,องใดๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให,ได,ข,อสรุปประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมของสิ่งที่ทํา 
การประเมิน 
   2. เป=นรูปแบบการประเมินผลที่เน,นความเฉพาะทาง (Specialization)  
ในเรื่องที่ประเมินโดยพัฒนามาจากรูปแบบการวิจารณ!งานศิลปะ (Art Criticism) ที่มีความ
ละเอียดอ�อนลึกซึ้งและต,องอาศัยผู,เช่ียวชาญระดับสูงมาเป=นผู,วินิจฉัยเนื่องจากในการวัด
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คุณค�าไม�อาจประเมินได,อย�างสมบูรณ!ด,วยเครื่องมือวัดใดๆ ได,นอกจากการใช,
วิจารณญาณของผู,รู,ผู,เช่ียวชาญเท�านั้น 
   3. เป=นรูปแบบการประเมินที่ใช,วิจารณญาณ (Judgment) ของบุคคลที่ 
เป=นผู,เช่ียวชาญเป=นเครื่องมือในการประเมินผลโดยให,ความเช่ือถือในภูมิหลังประสบการณ!
ความคิดวิจารณญาณที่ดีและความเที่ยงธรรมของผู,เช่ียวชาญทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑ!
พิจารณาต�างๆ เกิดขึ้นจากประสบการณ!และความชํานาญของผู,เช่ียวชาญน่ันเอง 
  เมื่อนําแนวคิดตามโมเดลระบบผู,เช่ียวชาญของ Eisner (1976, p. 135-150) 
มาใช,ในขั้นตอนการสร,างตัวบ�งช้ีสามารถดําเนินการได, ดังนี้ 
   1. การกําหนดนิยามตัวบ�งช้ีเป=นการพัฒนาค�าจํากัดความตัวบ�งช้ีโดย
อาศัยความรู,และประสบการณ!ของผู,ทรงคุณวุฒิผู,เช่ียวชาญที่มีความรู,ความชํานาญเพื่อให,
ได,ความหมายโครงสร,างและองค!ประกอบของตัวบ�งช้ี 
   2. การคัดเลือกตัวแปรที่จะนํามาสร,างเป=นตัวบ�งช้ีเป=นการพัฒนา 
กล่ันกรองคัดเลือกเฉพาะตัวแปรที่มีความสําคัญและมีความเกี่ยวข,องระหว�างตัวแปรน,อย
ให,ได,ชุดของตัวแปรตามวิจารณญาณของผู,เช่ียวชาญผู,ทรงคุณวุฒิ 
   3. การกําหนดวิธีการรวมตัวแปรเช�นการกําหนดระดับความสําคัญ 
ของตัวแปรและวิธีการรวมตัวแปรเพื่อสร,างตัวบ�งช้ีเป=นต,น 
   4. การกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรเป=นการพิจารณา
ความสําคัญของตัวแปรแต�ละตัวโดยอาศัยความรู,และประสบการณ!จากผู,เช่ียวชาญและ
ผู,ทรงคุณวุฒใินส�วนของขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของตัวบ�งช้ีทําได,โดยการให,
ผู,ทรงคุณวุฒิผู,เช่ียวชาญเป=นผู,พิจารณาตรวจสอบคุณภาพของตัวบ�งช้ีภายใต,กรอบแนวคิด
ทางทฤษฎใีนด,านความเหมาะสมความตรงความต,องการหรือจุดมุ�งหมายของการใช,งาน
และสามารถนําไปใช,ปฏิบัตไิด,จริงอย�างไรก็ตามในส�วนของการตรวจสอบคุณภาพของตัว
บ�งช้ี Eisner มไิด,มีกําหนดวิธีการตรวจสอบคุณภาพของตัวบ�งช้ีที่ชัดเจนดังนั้นผู,นําแนวคิดนี้
ไปใช,ในการพัฒนาตัวบ�งช้ีจึงอาจทําการตรวจสอบคุณภาพของตัวบ�งช้ีโดยใช,วิธีการเชิง
คุณภาพหรือวิธีการเชิงปริมาณอย�างใดอย�างหนึ่งหรือสามารถประยุกต!ใช,ทั้งวิธีการเชิง
ปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพร�วมกันได, 
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  สําหรับกิจกรรมในการพัฒนาตัวบ�งช้ีโดยใช,โมเดลระบบผู,เช่ียวชาญใน 
แต�ละขั้นตอนอาจใช,กิจกรรมที่ต�างกันได,เช�นการใช,เทคนิคเดลฟายการจัดประชุมกลุ�ม 
สมมตินัย (Nominal) การระดมสมอง (Brain Storming) เป=นต,น ในบรรดากิจกรรมที่ดําเนิน 
การตามโมเดลระบบผู,เช่ียวชาญนี้การใช,เทคนิคเดลฟายได,รับความนิยมค�อนข,างมาก
เพราะความคิดเห็นที่ได,จากผู,เช่ียวชาญไม�มีอิทธิพลจากผู,เช่ียวชาญคนอื่นเนื่องจากแต�ละ
คนให,ความเห็นโดยไม�ต,องเผชิญหน,าและการให,ผู,เช่ียวชาญไตร�ตรองหลายรอบจนกว�าจะ
ได,ฉันทามติ (Consensus) หรือการเห็นตรงกันจากผู,เช่ียวชาญทุกคน 

 1.9 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข�องกับการสร�างและพัฒนาตัวบ)งชี้ 
  ไกศิษฎ! เปลรินทร! (2552, บทคัดย�อ) ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ�งช้ี
ภาวะผู,นําทางวิชาการสําหรับผู,บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว�า ได,ตัวบ�งช้ีภาวะผู,นํา
ทางวิชาการสําหรับผู,บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 60 ตัวบ�งช้ี ที่เป=นไปตาม
หลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข,องประกอบด,วยตัวบ�งช้ีการกําหนดวิสัยทัศน!เปIาหมายและ
พันธกิจการเรียนรู, จํานวน 12 ตัวบ�งช้ี ตัวบ�งช้ีการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน
จํานวน 13 ตัวบ�งช้ี ตัวบ�งช้ีการพัฒนานักเรียน จํานวน 12 ตัวบ�งช้ี ตัวบ�งช้ีการพัฒนาครู
จํานวน 10 ตัวบ�งช้ี ตัวบ�งช้ีการสร,างบรรยากาศการเรียนรู, จํานวน 13 ตัวบ�งช้ี 
  ประยูร เจริญสุข (2553, บทคัดย�อ) ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ�งช้ี 
งานวิชาการสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผลการวิจัยผลการพัฒนาตัวบ�งช้ีปรากฏว�าได, 
1) องค!ประกอบงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวนองค!ประกอบหลัก 15 
องค!ประกอบย�อยตัวบ�งช้ี จํานวน 88 ตัวบ�งช้ี ที่เป=นไปตามหลักการแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข,องผลการศึกษา พบว�า ตัวบ�งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาพรวมมี
ค�าเฉลี่ยความเหมาะสมในการเป=นตัวบ�งช้ีงานวิชาการอยู�ในระดับมากทุกตัวบ�งช้ี  
2) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบว�า ค�าเฉลี่ยความเหมาะสมในการเป=นตัวบ�งช้ีงาน
วิชาการอยู�ในระดับมากโดยมีคะแนนสูงสุด คือ การส�งเสริมให,ครูจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่เน,นทักษะกระบวนการ 3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู,พบว�าค�าเฉลี่ย
ความเหมาะสมในการเป=นตัวบ�งช้ีงานวิชาการอยู�ในระดับมากโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ
การจัดการให,ครูใช,วิธีการหลากหลายให,ครูพัฒนาตนเอง 4) การนิเทศภายใน พบว�า
ค�าเฉลี่ยความเหมาะสมในการเป=นตัวบ�งช้ีงานวิชาการอยู�ในระดับมากโดยมีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด คือ การกําหนดนโยบายการนิเทศภายในไว,ในแผนปฏิบัติการประจําปz  
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5) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว�า ค�าเฉลี่ยความเหมาะสมในการเป=น 
ตัวบ�งช้ีงานวิชาการอยู�ในระดับมากทุกตัวบ�งช้ีโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือการทบทวน
วิสัยทัศน!ภารกิจเปIาหมายและการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  อาภารัตน! ราชพัฒน! (2554, บทคัดย�อ) ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ�งช้ี
ภาวะผู,นําของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยตัวบ�งช้ีภาวะผู,นําของครูมีค�าเฉลี่ย
และค�าสัมประสิทธิ์การกระจายเพื่อคัดสรรไว,ในโมเดลความสัมพันธ!เชิงโครงสร,าง 
ตัวบ�งช้ีภาวะผู,นําของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมตามเกณฑ!ที่กําหนดไว,คือ 
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับหรือสูงกว�า 3.00 และค�าสัมประสิทธิ์การกระจายเท�ากับหรือตํ่ากว�า 20%  
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บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัย เรื่องการพัฒนาตัวบ�งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร% 
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 นี้มี 
ความมุ�งหมายของงานวิจัย 1) เพื่อพัฒนาตัวบ�งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร% 
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 และ  
2) เพื่อตรวจสอบความสอดคล2องของโมเดลเชิงโครงสร2างตัวบ�งช้ีประสิทธิภาพการสอน
ของครูคณิตศาสตร% ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 21 กับข2อมูลเชิงประจักษ%ซึ่งมีการดําเนินการวิจัยใน 2 ระยะ ดังนี้  
  ระยะที่ 1 การพัฒนาตัวบ�งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร% 
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ประกอบด2วย 
   1. วิเคราะห%เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข2อง 
   2. การสร2างและพัฒนาตัวบ�งช้ี 
  ระยะที่ 2 การตรวจสอบความสอดคล2องของโมเดลเชิงโครงสร2างตัวบ�งช้ี
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร% ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กับข2อมูลเชิงประจักษ% ประกอบด2วย 
   1. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
   2. ตัวแปรที่ศึกษา 
   3. เครื่องมือที่ใช2ในการวิจัย 
   4. การเก็บรวบรวมข2อมูล 
   5. การวิเคราะห%ข2อมูลและเกณฑ%การแปลความ 
   6. สร2างแนวทางการใช2ตัวบ�งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร%
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
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ระยะท่ี 1 การพัฒนาตัวบ�งชี้ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร& 

 ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 21  
 การดําเนินงานในระยะนี้ผู2วิจัยได2ดําเนินการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. วิเคราะห%เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข2องกับประสิทธิภาพการสอนของครู
คณิตศาสตร%โดยค2นคว2าเอกสาร บทความ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข2องกับประสิทธิภาพ 
การสอนของครูคณิตศาสตร% แล2วนําข2อมูลมาสงเคราะห%เป>นกรอบแนวคิดการวิจัย  
ซึ่งผลที่ได2จากการศึกษา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข2อง นํามาเป>นข2อมูลในการกําหนด
องค%ประกอบหลักและองค%ประกอบย�อยประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร% 
  2. การพัฒนาตัวบ�งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร% ระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ผู2วิจัยดําเนินการ 
โดยนําองค%ประกอบหลักและองค%ประกอบย�อยมาสังเคราะห%หาตัวบ�งช้ีที่เหมาะสม  
ซึ่งการสังเคราะห%ได2มาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข2อง 
 จากการศึกษาในระยะที่ 1 จะทําให2ได2กรอบแนวความคิดในการวิจัยการพัฒนา
ตัวบ�งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร%ประกอบด2วย 5 องค%ประกอบ คือ  
1) ด2านบุคลิกลักษณะของครู 2) ด2านความสัมพันธ%ระหว�างครูกับนักเรียน 3) ด2านเจตคติ
ต�อวิชาคณิตศาสตร% 4) ด2านการวัดและประเมินผล 5) ด2านการจัดการเรียนการสอน 

ระยะท่ี 2 การตรวจสอบความสอดคล-องของโมเดลเชิงโครงสร-างตัวบ�งชี้
ประสิทธิภาพ 

 การสอนของครูคณิตศาสตร& ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กับข-อมูลเชิงประจักษ&  
 การดําเนินงานในระยะนี้ผู2วิจัยได2ดําเนินการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
   1.1 ประชากรที่ใช2ในการวิจัยครั้งนี้ ได2แก� ครูคณิตศาสตร%ที่สอนอยู�ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ป?การศึกษา 
2560 จํานวน 329 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21, 2560, หน2า 7) 
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   1.2 กลุ�มตัวอย�างที่ใช2ในการวิจัย คือ ครูผู2สอนคณิตศาสตร%ที่สอนอยู�ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ป?การศึกษา 
2560 ทั้งนี้พิจารณาจากทัศนะของ (นงลักษณ% วิรัชชัย, 2542, หน2า 311 อ2างถึงใน ชูเกียรติ  
บุญกะนันท%, 2550, หน2า 65) การวิเคราะห%ความสัมพันธ%เชิงสาเหตุ อัตราส�วนระหว�าง
หน�วยตัวอย�างและจํานวนพารามิเตอร%หรือจํานวนตัวแปรควรจะเป>น 10-20 หน�วยตัวอย�าง
ต�อตัวแปรในการวิจัย 1 หน�วย สําหรับในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรสังเกตได2 23 ตัวแปร  
หากใช2อัตราส�วน 10 : 1 จะได2กลุ�มตัวอย�าง จํานวน 230 คน แต�ผู2วิจัยเลือกใช2กลุ�มตัวอย�าง
จํานวน 250 คน ตามวิธีการสุ�มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Stage sampling) ดังนี้ 
    1.2.1 จําแนกขนาดโรงเรียน (ขนาดใหญ� ขนาดกลาง ขนาดเล็ก)  
ใช2ขนาดโรงเรียนเป>นหน�วยสุ�มโดยเลือกใช2 ร2อยละ 90 ของโรงเรียนแต�ละขนาดในเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ใช2โรงเรียนขนาดใหญ� 8 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง  
18 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก 24 โรงเรียน 
    1.2.2 ใช2โรงเรียนเป>นหน�วยสุ�มเลือกโรงเรียนแต�ละขนาดที่ใช2เป>น 
กลุ�มตัวอย�างโดยวิธีการสุ�มอย�างง�าย (Simple Random Sampling) 
    1.2.3 ใช2ครูเป>นหน�วยสุ�มโดยเลือกครูคณิตศาสตร%แต�ละโรงเรียน 
ร2อยละ 90 ของครูคณิตศาสตร%ทั้งหมดในโรงเรียน 

ตาราง 12 จํานวนประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

ลําดับ
ท่ี 

สถานศึกษา 
ขนาด

สถานศึกษา 

ประชากร กลุ�มตัวอย�าง 

ครู
ผู2ส

อน

คณ
ิตศ

าส
ตร

% 

ครู
ผู2ส

อน

คณ
ิตศ

าส
ตร

% 

1 ปทุมเทพวิทยาคาร ใหญ� 19 17 

2 บึงกาฬ ใหญ� 17 15 

3 ชุมพลโพนพิสัย ใหญ� 15 14 

4 ท�าบ�อ ใหญ� 15 14 

5 เซกา ใหญ� 14 13 

6 ศรีวไิลวิทยา ใหญ� 14 13 

7 พรเจริญวิทยา ใหญ� 13 11 

8 ปากคาดพิทยาคม ใหญ� 12 0 
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ตาราง 12 (ต�อ) 

ลําดับ
ท่ี 

สถานศึกษา 
ขนาด

สถานศึกษา 

ประชากร กลุ�มตัวอย�าง 

ครู
ผู2ส

อน

คณ
ิตศ

าส
ตร

% 

ครู
ผู2ส

อน

คณ
ิตศ

าส
ตร

% 

9 โซ�พิสัยพิทยาคม ใหญ� 13 11 

10 หนองคายวิทยาคาร กลาง 12 0 

11 บุ�งคล2านคร กลาง 7 6 

12 กุดบงพิทยาคาร กลาง 7 6 

13 สังคมวิทยา กลาง 7 6 

14 เซิมพิทยาคม กลาง 6 5 

15 ปากสวยพิทยาคม กลาง 6 5 

16 วังหลวงพิทยาสรรพ% กลาง 7 6 

17 บึงโขงหลงวิทยาคม กลาง 10 0 

18 ประชาบดีพิทยาคม กลาง 6 5 

19 นาสวรรค%พิทยาคม กลาง 6 5 

20 พานพร2าว กลาง 7 6 

21 นํ้าสวยวิทยา กลาง 6 5 

22 โพธ์ิตากพิทยาคม กลาง 7 6 

23 หนองหัวช2างวิทยา กลาง 7 6 

24 นาหนังพัฒนศึกษา กลาง 6 5 

25 ศรีชมพูวิทยา กลาง 7 6 

26 หนองหิ้งพิทยา กลาง 8 7 

27 เจ็ดสีวิทยาคาร กลาง 4 4 

28 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กลาง 6 5 

29 เหล�าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กลาง 4 4 

30 เดื่อวิทยาคาร เล็ก 3 3 

31 วังม�วงพิทยาคม เล็ก 3 3 

32 โพนทองประชาสรรค% เล็ก 2 2 

33 นาดีพิทยาคม เล็ก 3 3 

34 พระบาทนาสิงห%พิทยาคม เล็ก 2 2 

35 โพธ์ิทองวิทยานุสรณ% เล็ก 3 0 
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ตาราง 12 (ต�อ) 

ลําดับ
ท่ี 

สถานศึกษา 
ขนาด

สถานศึกษา 

ประชากร กลุ�มตัวอย�าง 

ครู
ผู2ส

อน

คณ
ิตศ

าส
ตร

% 

ครู
ผู2ส

อน

คณ
ิตศ

าส
ตร

% 

36 หนองเข็งวิทยาคม เล็ก 3 3 

37 ฝางพิทยาคม เล็ก 2 2 

38 เวียงคําวิทยาคาร เล็ก 2 2 

39 พระพุทธบาทวิทยาคม เล็ก 3 3 

40 ร�มธรรมานุสรณ% เล็ก 3 3 

41 โสกก�ามวิทยา เล็ก 2 0 

42 ประชานิมิตพิทยานุกูล เล็ก 3 3 

43 ถ�อนวิทยา เล็ก 2 2 

44 หินโงมพิทยาคม เล็ก 3 3 

45 ท�าบ�อพิทยาคม เล็ก 3 3 

46 ท�าดอกคําวิทยาคม เล็ก 2 2 

47 หนองนางพิทยาคม เล็ก 2 2 

48 โนนคําพิทยาคม เล็ก 3 0 

49 ศรีสําราญวิทยาคม เล็ก 2 2 

50 พระธาตุบังพวนวิทยา เล็ก 2 2 

51 ปทุมเทพวิทยาคาร 2  เล็ก 2 2 

52 วรลาโภนุสรณ% เล็ก 1 1 

53 สมสนุกพิทยาคม เล็ก 2 2 

54 ค�ายบกหวานวิทยา เล็ก 1 1 

55 โคกคอนวิทยาคม เล็ก 2 2 

56 ภูทอกวิทยา เล็ก 1 1 

รวม 329 250 
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  2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

  ตัวแปรที่ใช2ในการวิจัยครั้งนี้ คือ การพัฒนาตัวบ�งช้ีประสิทธิภาพการสอน
ของครูคณิตศาสตร% ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 21 ที่ได2จากการวิเคราะห% สังเคราะห%เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข2อง โดยใช2
แบบสอบถามเพื่อหาคุณภาพตัวบ�งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร%  
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยศึกษา
องค%ประกอบหลัก 5 องค%ประกอบ คือ 
   2.1 ด2านบุคลิกภาพของครู 
   2.2 ด2านความสัมพันธ%ระหว�างครูและนักเรียน 
   2.3 ด2านเจตคติต�อวิชาคณิตศาสตร% 
   2.4 ด2านการวัดและประเมินผล 
   2.5 ด2านการจัดการเรียนการสอน 

  3. เครื่องมือท่ีใช-ในการวิจัย 

   3.1 แบบสอบถามที่ประกอบด2วยข2อคําถามใน 5 องค%ประกอบหลัก 
ลักษณะของแบบสอบถามที่ใช2ในการวิจัย จําแนกออกเป>น 2 ตอน ดังนี้ 
    ตอนที่ 1 แบบสอบถามปลายป\ด (Close-ended Question) เกี่ยวกับ 
สถานภาพของกลุ�มตัวอย�างผู2ให2ข2อมูล (informant) เป>นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
ได2แก� เพศ อายุ ตําแหน�ง วุฒิการศึกษาสูงสุดและประสบการณ%ในการทํางาน 
    ตอนที่ 2 แบบสอบถาม เป>นแบบมาตราส�วนประเมินค�า  
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามรูปแบบของ Likert's Scale ซึ่งมีรายละเอียดอันดับคะแนนที่ให2
ความหมาย คือ  
     ระดับ 5 หมายถึง ตัวบ�งช้ีที่มีความเหมาะสมมากที่สุด 
     ระดับ 4 หมายถึง ตัวบ�งช้ีที่มีความเหมาะสมมาก 
     ระดับ 3 หมายถึง ตัวบ�งช้ีที่มีความเหมาะสมปานกลาง 
     ระดับ 2 หมายถึง ตัวบ�งช้ีที่เหมาะสมน2อย 
     ระดับ 1 หมายถึง ตัวบ�งช้ีที่มีความเหมาะสมน2อยที่สุด 
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    โดยจัดเรียงเนื้อหา ข2อคําถาม ตามลําดับขององค%ประกอบที่นํามา
ศึกษา ดังนี้ 
     1. องค%ประกอบหลักด2านบุคลิกภาพของครู 
     2. องค%ประกอบหลักด2านความสัมพันธ%ระหว�างครูและนักเรียน 
     3. องค%ประกอบหลักด2านเจตคติต�อวิชาคณิตศาสตร% 
     4. องค%ประกอบหลักด2านการวัดและประเมินผล 
     5. องค%ประกอบด2านการจัดการเรียนการสอน 
   3.2 การสร2างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
   ผู2วิจัยได2ดําเนินการสร2างและตรวจคุณภาพของแบบสอบถาม  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    3.2.1 นําข2อมูลที่ได2จากกรอบแนวคิดการวิจัยมาร�างแบบสอบถาม  
เพื่อใช2สอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ�งช้ีประสิทธิภาพ 
การสอนของครูคณิตศาสตร% ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 แล2วนํามาเสนอที่ปรึกษาวิทยานิพนธ% เพื่อตรวจสอบ ความครอบคลุม
ขององค%ประกอบของตัวบ�งช้ี ความถูกต2องเหมาะสมในด2านการใช2ภาษา ความเรียบร2อย
และนําข2อเสนอแนะที่ได2ไปปรับปรุงแก2ไข 
    3.2.2 นําร�างแบบสอบถามที่แก2ไขและปรับปรุงตามข2อเสนอแนะของ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ%เสนอผู2เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ความเหมาะสมและความสอดคล2องของเครื่องมือ (สุวิมล ติรกานันท%, 2550) โดยการหา
ค�าดัชนีความสอดคล2อง (Index of Item Objective Congruence/IOC) ของความคิดเห็นของ
ผู2เช่ียวชาญเพื่อคัดเลือกเฉพาะตัวบ�งช้ีที่มีค�า IOC = .50 ขึ้นไป ซึ่งแสดงว�า ตัวบ�งช้ีนั้น
สอดคล2องกับเนื้อหาที่มุ�งวัด (ธีระวุฒิ เอกะกุล, 2549; สุรพงษ% โสธนะเสถียร, 2549; 
สุวิมล ติรกานันท%, 2550) โดยได2กําหนดระดับความคิดเห็นของผู2เช่ียวชาญ ดังนี้ 
     +1 เมื่อแน�ใจว�าข2อความนั้นเป>นตัวบ�งช้ีประสิทธิภาพการสอนของ
ครูคณิตศาสตร% 
     0 เมื่อไม�แน�ใจว�าข2อความนั้นเป>นตัวบ�งช้ีประสิทธิภาพการสอนของ
ครูคณิตศาสตร% 
     -1 เมื่อแน�ใจว�าข2อความนั้นไม�เป>นตัวบ�งช้ีประสิทธิภาพการสอน
ของครูคณิตศาสตร%โดยคุณสมบัติของผู2เช่ียวชาญ 5 คน ดังนี้ (ภาคผนวก ก) 
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     1. อาจารย%สถาบันอุดมศึกษาที่มีความเช่ียวชาญทางด2านการสอน
วิชาคณิตศาสตร%มีประสบการณ%สอนไม�ตํ่ากว�า 10 ป? 1 คน 
     2. ศึกษานิเทศก%ที่มีประสบการณ%ด2านการประเมินการสอนของ
ครูผู2สอนคณิตศาสตร% 1 คน เป>นศึกษานิเทศก%ไม�ตํ่ากว�า 10 ป? 
     3. ผู2บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ%ด2านการประเมินการสอน
ของครูผู2สอนคณิตศาสตร% 1 คน เป>นผู2บริหารโรงเรียนมาไม�ตํ่ากว�า 10 ป? 
     4. ครูที่มีประสบการณ%ด2านการสอนคณิตศาสตร% ไม�ตํ่ากว�า 20 ป?  
2 คน 
    เมื่อพิจารณาเลือกผู2เช่ียวชาญแล2ว ผู2วิจัยจึงส�งหนังสือ 
ขอความอนุเคราะห% จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถึงผู2เช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบตัวบ�งช้ีด2วยตนเองและได2แนบข2อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยไปด2วย จากนั้นจึงประสาน
ขอรับแบบสอบถามคืนเพื่อทําการวิเคราะห%ข2อมูลต�อไป 
    ในการนําข2อมูลไปหาความสอดคล2องนั้นผู2วิจัยสร2างข2อคําถาม 
จํานวน 87 ข2อ แต�เมื่อนําแบบสอบถามมาวิเคราะห%ความสอดคล2องจากผู2เช่ียวชาญ 
โดยคัดเลือกเฉพาะตัวบ�งช้ีที่มีค�า IOC = 0.50 ขึ้นไปพบตัวบ�งช้ีสอดคล2องกับจุดมุ�งหมาย/
เนื้อหาที่มุ�งวัด จํานวน 82 ตัวบ�งช้ี และได2ตัวบ�งช้ีเพิ่มเติมจากข2อเสนอแนะ 2 ข2อ  
รวมตัวบ�งช้ีที่ได2 84 ตัวบ�งช้ี โดยมีค�าความสอดคล2องตั้งแต� 0.60–1.00 
   3.2.3 นําร�างแบบสอบถามที่ได2จากการวิเคราะห%ค�าดัชนีความสอดคล2อง
ที่อยู�ในระดับเหมาะสม ให2อาจารย%ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ%ตรวจสอบให2ข2อเสนอแนะเพื่อ 
การปรับปรุงข2อคําถามก�อนนําไปเก็บข2อมูลเชิงประจักษ%ในขั้นตอนต�อไป 
   3.2.4 นําแบบสอบถามที่สร2างขึ้นไปทดลองใช2 (Try-out) กับครูผู2สอน 
คณิตศาสตร%ระดับมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  
จํานวน 50 คน จาก 5 โรงเรียน ได2แก� โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลโรงเรียนพังโคนวิทยาคม 
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมโิรงเรียนสว�างแดนดิน โรงเรียนสกลพัฒนศึกษา โรงเรียนละ 10 คน 
แล2วนําข2อมูลที่เก็บรวบรวมได2ไปหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการวิเคราะห%หาค�าอํานาจ
จําแนกรายข2อของแบบสอบถาม ค�าอํานาจจําแนกควรมีค�าอํานาจจําแนกตั้งแต� .20 ขึ้นไป
(รังสรรค% มณีเล็ก และคณะ, 2546 และหาค�าความเช่ือม่ัน (Alpha Coefficient)  
ด2วยวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งกําหนดเกณฑ%ว�าต2องมีค�า .70 ขึ้นไป  
(สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ%, 2546)  
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  4. การเก็บรวบรวมข-อมูล 
  ผู2วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข2อมูล ดังนี้ 
   1. ผู2วิจัยขอหนังสือราชการขอความร�วมมือในการเก็บรวบรวมข2อมูลจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเป>นหนังสือนําในการขอ 
ความอนุเคราะห%จากผู2ให2ข2อมูลในการตอบแบบสอบถาม 
   2. ผู2วิจัยส�งหนังสือขอความอนุเคราะห%ในการตอบแบบสอบถาม 
พร2อมส�งแบบสอบถามถึงครูผู2สอนคณิตศาสตร%ที่เป>นกลุ�มตัวอย�างทางไปรษณีย%และ 
สอดซองจดหมายติดแสตมปwให2ผู2ตอบแบบสอบถามส�งแบบสอบถามกลับและหากพบว�า
โรงเรียนใดยังไม�ส�งผู2วิจัยได2ติดต�อรับเองที่โรงเรียน ผู2วิจัยได2แบบสอบถามคืนตามกําหนด 
250 ฉบับคิดเป>นร2อยละ 100  
   3. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ%มาตรวจให2คะแนนตามเกณฑ%ที่กําหนด
เพื่อทําการวิเคราะห%ทางสถิติต�อไป 

  5. การวิเคราะห&ข-อมูลและเกณฑ&การแปลความ 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู2วิจัยวิเคราะห%ข2อมูลโดยใช2โปรแกรมคอมพิวเตอร%สําเร็จรูป
เพื่อหาค�าสถิติต�างๆ ดังนี้ 
   1. การวิเคราะห%ข2อมูลเบื้องต2นของกลุ�มตัวอย�าง เป>นการวิเคราะห%เพื่อให2
ทราบลักษณะภูมิหลังของกลุ�มตัวอย�าง ได2แก� เพศ อายุ ตําแหน�ง วุฒิการศึกษาสูงสุดและ
ประสบการณ%ในการทํางาน โดยใช2ความถี่และค�าร2อยละ 
   2. วิเคราะห%ข2อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ�งช้ีประสิทธิภาพ 
การสอนของครูคณิตศาสตร%โดยการหาค�าเฉลี่ย (Mean) และค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) มาเปรียบเทียบกับเกณฑ%การแปลผลที่กําหนด ซึ่งผู2วิจัยได2กําหนด
เกณฑ%การแปลความหมาย ดังนี้ 
    ค�าเฉลี่ย 4.50–5.00 หมายถึง เป>นตัวบ�งช้ีที่มีความเหมาะสม 
มากที่สุด 
    ค�าเฉลี่ย 3.50–4.49 หมายถึง เป>นตัวบ�งช้ีที่มีความเหมาะสมมาก 
    ค�าเฉลี่ย 2.50–3.49 หมายถึง เป>นตัวบ�งช้ีที่มีความเหมาะสม 
ปานกลาง 
    ค�าเฉลี่ย 1.50–2.49 หมายถึง เป>นตัวบ�งช้ีที่มีความเหมาะสมน2อย 
    ค�าเฉลี่ย 1.00–1.49 หมายถึง เป>นตัวบ�งช้ีที่มีความเหมาะสมน2อยที่สุด 
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   โดยการวิเคราะห%หาค�าเฉลี่ย โดยใช2เกณฑ%ในการคัดเลือกตัวบ�งช้ีเพื่อ
กําหนดในโมเดล ที่จะนําไปทดสอบดังนี้ คือ ค�าเฉลี่ยเท�ากับหรือมากกว�า 3  
(สุทธิธัช คนกาญจน%, 2547 อ2างถึงใน อาภารัตน% ราชพัฒน%, 2554) และวัดค�าการวัด 
ความเบ2 (Skewness) และความโด�ง (Kurtosis) โดยปกตแิล2วถ2าตัวแปรสุ�มใดมีการแจกแจง
แบบปกติ (มโีค2งรูประฆังคว่ํา) เมื่อวัดขนาดความเบ2 (Skewness) จะเท�ากับ 0 และ 
ความโด�ง เท�ากับ 3 ดังนั้น จึงนิยมใช2ค�าทั้งสองเป>นค�ามาตรฐานในการทดสอบว�า 
ตัวแปรสุ�มที่สนใจมีการแจกแจงแบบปกติ (เริงชัย ตันสุชาติ, 2548) โดยที ่
    สัมประสิทธิ์ความเบ2 (Coefficient of Skewness) 
     ถ2า S > +1  แสดงว�า โค2งเบ2ขวา 
     S < -1   แสดงว�า โค2งเบ2ซ2าย 
     S = 0   แสดงว�า โค2งสมมาตร 
    สัมประสิทธิ์ความโด�ง (Coefficient of Kurtosis) 
     ถ2า K > 3   แสดงว�า โค2งโด�งมากกว�าปกติ 
     K <3    แสดงว�า โค2งโด�งน2อยกว�าปกติ 
     K = 3    แสดงว�า โค2งโด�งปกติ 
   3. การวิเคราะห%สหสัมพันธ% (Correlation Analysis) โดยหาค�าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ%ด2วยวิธีของเพียร%สัน (Pearson Product Moment Correlation (r)) มีค�าตั้งแต� +1 
ถึง -1 ค�าลบแสดงความสัมพันธ%ทางลบหรือทางตรงกันข2ามค�าบวกแสดงความสัมพันธ%
ทางบวกหรือทางเดียวกัน 
    r = .50 ถึง 1.00 หรือ r = -.50 ถึง -1.00 ถือว�าข2อมูลมี
ความสัมพันธ%ในระดับสูง 
    r = .30 ถึง .49 หรือ r = -.30 ถึง -.49 ถือว�าข2อมูลมีความสัมพันธ%
ในระดับปานกลาง 
    r = .10 ถึง .29 หรือ r = -.10 ถึง -.29 ถือว�าข2อมูลมีความสัมพันธ%ใน
ระดับตํ่า 
    r = .00 ถือว�าข2อมูลไม�มีความสัมพันธ%กัน 
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   4. การวิเคราะห%องค%ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factory Analysis) 
เพื่อทดสอบความสอดคล2องกลมกลืนของโมเดลโครงสร2างองค%ประกอบและกําหนด
น้ําหนักตัวแปรย�อยที่ใช2ในการสร2างตัวบ�งช้ีกับข2อมูลเชิงประจักษ% โดยจากการวิเคราะห%
ข2อมูลจากแบบสอบถามเพื่อหาน้ําหนักตัวแปรย�อยที่ใช2ในการสร2างตัวบ�งช้ีและ 
ทําการตรวจสอบความสอดคล2องกลมกลืนของโมเดลการวิจัยที่เป>นโมเดลเชิงทฤษฎีที่
ผู2วิจัยสร2างขึ้นด2วยการวิเคราะห%องค%ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองกับข2อมูลเชิงประจักษ% 
   5. การตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข2อมูล 
เชิงประจักษ% ซึ่งถ2าผลการวิเคราะห%ข2อมูลครั้งแรกยังไม�เป>นไปตามเกณฑ%ที่กําหนด  
ผู2วิจัยต2องปรับโมเดล เพื่อให2เป>นไปตามเกณฑ%ที่กําหนด ผู2วิจัยใช2ค�าสถิติที่จะตรวจสอบ 
ดังนี้ 
    5.1 ค�าไคสแควร% (chi-square statisitcs) เป>นค�าสถิติที่ใช2ทดสอบ
สมมตฐิานทางสถิติว�าฟ�งก%ชันความกลมกลืนมีค�าเป>นศูนย% ถ2าค�าไคสแควร% มีค�าตํ่ามาก 
หรือ ยิ่งเข2าใกล2ศูนย%มากเท�าไรแสดงว�าข2อมูลโมเดลลิสเรล มีความกลมกลืนกับข2อมูล 
เชิงประจักษ% (นงลักษณ% วิรัชชัย, 2548) 
    5.2 ดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness-of-fit Index : GFI) ซึ่งเป>น
อัตราส�วนของผลต�างระหว�างฟ�งก%ชันความกลมกลืนจากโมเดลก�อน และหลังปรับโมเดล
กับฟ�งก%ชัน ความกลมกลืนก�อนปรับโมเดล ค�า GFI มีค�าตั้งแต� .90-1.00 แสดงว�าโมเดลมี
ความกลมกลืนกับข2อมูลเชิงประจักษ% (นงลักษณ% วิรัชชัย, 2548) 
    5.3 ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล2ว (Adjusted Goodness-of-fit 
Index : AGFI) ซึ่งนํา GFI มาปรับแก2 โดยคํานึงถึงขนาดขององศาอิสระ (df) ซึ่งรวมทั้ง
จํานวนตัวแปรและขนาดกลุ�มตัวอย�างหากค�า AGFI มีค�าตั้งแต� .90-1.00 แสดงว�าโมเดลมี
ความกลมกลืนกับข2อมูลเชิงประจักษ% (นงลักษณ% วิรัชชัย, 2551) 
    5.4 ค�าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค�าพารามิเตอร%  
(Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA) เป>นค�าที่บ�งบอกถึงความไม�
กลมกลืนของโมเดลที่สร2างซึ่งค�า RMSEA ตํ่ากว�า .05 แสดงว�าโมเดลมีความกลมกลืนกับ
ข2อมูลเชิงประจักษ% (นงลักษณ% วิรัชชัย, 2548) 
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    5.5 ค�าไค-สแควร%สัมพัทธ% (Relative Chi-Square) หรือค�าอัตราส�วน
ไค-สแควร%สัมพัทธ% (Relative Chi-Square Ratio) เป>นอัตราส�วนระหว�างค�าสถิตไิค-สแควร%
สัมพัทธ%กับจํานวนองศาอิสระ (X2/df) โดยหลักทั่วไป ถ2าไค-สแควร%สัมพันธ%น2อยกว�า 2  
ถือว�ามีความกลมกลืนกับข2อมูลเชิงประจักษ% (นงลักษณ% วิรัชชัย, 2548) 
   ดังนั้น ผู2วิจัยจึงใช2เกณฑ%ในการตรวจสอบความกลมกลืนระหว�างโมเดลที่
ผู2วิจัยพัฒนาขึ้นกับข2อมูลเชิงประจักษ% สรุปได2ดังตาราง 8 

ตาราง 13 แสดงค�าสถิติที่ใช2ในการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ%    
             โครงสร2างตามสมมตฐิานกับข2อมูลเชิงประจักษ% 

สถิติที่ใช2วัดความกลมกลืน ระดับการยอมรับ 

1. ค�าไค-สแควร% (X2) X2 ที่ไม�มีนัยสําคัญหรือค�า p–value สูงกว�า 0.05  
แสดงว�าโมเดลมีความกลมกลืน 

2. ค�า GFI มีค�าตั้งแต� .90–1.00 แสดงว�า โมเดลมีความกลมกลืน 

3. ค�า AGFI มีค�าตั้งแต� .90–1.00 แสดงว�า โมเดลมีความกลมกลืน 

4. ค�า RMSEA มีค�าตํ่ากว�า .05 แสดงว�า โมเดลมีความกลมกลืน 

5. ค�า (X 2/df) มีค�าตํ่ากว�า 2 โมเดลสอดคล2องกับข2อมูลเชิงประจักษ% 

 
    5.6 นําผลการวิเคราะห%ตรวจสอบความสอดคล2องกลมกลืนของ
โมเดลมาคัดเลือกตัวบ�งช้ีที่แสดงว�ามีค�าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร2างตามเกณฑ% ดังนี้ 
     1. เท�ากับหรือมากกว�า .70 สําหรับองค%ประกอบหลัก  
(Farrell, A.M. & Rudd, J.M., 2011)  
     2. เท�ากับหรือมากกว�า .30 สําหรับองค%ประกอบย�อย และ ตัวบ�งช้ี 
(Tacq, 1997 อ2างถึงใน วิลาวัลย% มาคุ2ม, 2549) 
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  6. การสร-างแนวทางการใช-ตัวบ�งชี้ 
  การสร2างแนวทางการใช2ตัวบ�งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร% 
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีวิธีการ
ดําเนินการ ดังนี้   
   1. เขียนความเป>นมาและแนวคิดของประสิทธิภาพการสอนของครู 
คณิตศาสตร%ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
   2. กําหนดนิยาม องค%ประกอบหลัก องค%ประกอบย�อยและตัวบ�งช้ี 
   3. สร2างรายการตัวบ�งช้ี แหล�งข2อมูลเพื่อการวัดตัวบ�งช้ีและเกณฑ% 
การประเมิน  
   4. สร2างแบบประเมินความเหมาะสมของตัวบ�งช้ีประสิทธิภาพการสอน
ของครูคณิตศาสตร% ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21 
   5. เมื่อดําเนินการสร2างแนวทางการใช2ตัวบ�งช้ีเสร็จแล2ว ให2ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ% ตรวจสอบความสอดคล2องระหว�างตัวบ�งช้ีกับแหล�งข2อมูลว�ามีความเหมาะสม
หรือไม�แล2วดําเนินการปรับแก2ตามที่ได2รับคําแนะนํา 
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ระยะการดําเนินการวิจัยดังกล�าวข-างต-นแสดงในภาพประกอบ 8 
 

 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 

ข้ันตอนการดําเนินการ วิธีการดําเนินการ ผลจากการดําเนินการ 

ระยะที่ 1 
การพัฒนา

ตัวบ�งช้ี 

1. ศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวข2องกับประสิทธิภาพการสอนของครู
คณิตศาสตร% โดยค2นคว2าเอกสาร บทความ รวมท้ังงานวิจัย 

ในประเทศและต�างประเทศ 

2. แนวคิดทฤษฏีท่ีเกี่ยวข2องมาวิเคราะห% สังเคราะห%
องค%ประกอบและตัวบ�งช้ี ท่ีได2จากการศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข2อง 

ร�างตัวบ�งช้ี
ประสิทธิภาพ
การสอนของ

ครู 

คณิตศาสตร% 

พัฒนาเครื่องมือที่ใช-ในการวจัิย 
- สร2างแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวบ�งช้ีประสิทธิภาพการสอนของ
ครูคณิตศาสตร% 

การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามทีใ่ช-ในการวิจัย 
- ผู2เช่ียวชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
- ทดลองใช2 จํานวน 50 คน เพือ่หาคุณภาพของเคร่ืองมือโดย
หาค�าอํานาจจําแนก และค�าความเช่ือม่ัน 

เก็บข-อมูลเชงิประจักษ& เกี่ยวกบัตัวบ�งช้ีประสิทธิภาพการสอน

ของครูคณิตศาสตร% จากกลุ�มตัวอย�าง จํานวน 250 คน 
วิเคราะห%ข2อมูลด2วยการวิเคราะห%องค%ประกอบเชิงยืนยัน 

การตรวจสอบความสอดคล-อง ตรวจสอบความสอดคล2อง

ของโมเดลโครงสร2างท่ีพัฒนาขึ้นกับข2อมูลเชิงประจักษ%ด2วย
โปรแกรม LISREL  

ระยะที่ 2 
การ

ตรวจสอบ
ความ

สอดคล2อง
ของข2อมูลที่
สร2างขึ้นกับ
ข2อมูลเชิง

ประจักษ% 

ตัวบ�งช้ี
ประสิทธิภาพ
การสอนของ

ครู

คณิตศาสตร% 

แนวทางการ

ใช2ตัวบ�งช้ี

ประสิทธิภา

พการสอน

ของครู

คณิตศาสตร% 
สร2างแนวทางการใช2ตัวบ�งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร% 

ภาพประกอบ 8 แสดงระยะการดําเนินการวิจัย 
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ตาราง 14 แสดงแผนการดําเนินการวิจัย 

ระยะ วิธีการดําเนินการ เครื่องมือ 
ผู2ให2ข2อมูล/ 

กลุ�มตัวอย�าง 
การวิเคราะห%ข2อมูล ผลที่ได2 ระยะเวลา 

ระยะที่ 1 
การสร2าง

และพัฒนา 
ตัวบ�งชี้ 

1. การศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข2องกับ
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร% 

โดยค2นคว2าเอกสาร บทความ รวมทั้งงานวิจัย
ในประเทศและต�างประเทศ 
2. นําแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข2องมาสังเคราะห%

ตัวบ�งชี้ประสิทธิภาพการสอนของครู
คณิตศาสตร%  

1. เอกสารและ
งานวิจัยที่

เกี่ยวข2อง 

- วิเคราะห%ข2อมูล 
เชิงเนื้อหา 

1. องค%ประกอบหลักของ
ประสิทธิภาพการสอนของครู

คณิตศาสตร% 
2. องค%ประกอบย�อยของ
ประสิทธิภาพการสอนของครู 

3. ตัวบ�งชี้ประสิทธิภาพการ
สอนของครูคณิตศาสตร% 

ช�วงเดือน
กุมภาพันธ%-

เมษายน
2561 

ระยะที่ 2 
ตรวจสอบ

สมมติฐาน
กับข2อมูลเชิง

ประจักษ% 

พัฒนาเครื่องมือที่ใช2ในการวิจัย 
- สร2างแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวบ�งชี้
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร% 

- พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
โดยผู2เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน  

- นําแบบสอบถามไปทดลองใช2 (Try-out)  
กับครูและนักเรียนรวมกัน จํานวน 50 คน  
โดยหาค�าอํานาจจําแนก และค�าความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถามโดยใช2 
ค�าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

1. เอกสารและ
งานวิจัยที่ 
เกี่ยวข2อง 

2. แบบสอบถาม
ความเหมาะสม

ของตัวบ�งชี้
ประสิทธิภาพ 
การสอนของครู

คณิตศาสตร% 

- กลุ�มผู2เชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คน 
- กลุ�มทดลองใช2

แบบสอบถาม 
จํานวน 50 คน 

- กลุ�มตัวอย�าง 
จํานวน 250 คน 

1. วิเคราะห%ข2อมูลค�า 
IOC 
2. หาค�าอํานาจจําแนก

รายข2อ 
3. หาค�าความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถาม 
4. วิเคราะห%ข2อมูลโดย
ใช2ค�าเฉลี่ย และ S.D. 

1. ร�างแบบสอบถาม
แบบสอบถามความ
เหมาะสมของตัวบ�งชี้

ประสิทธิภาพการสอนของครู
คณิตศาสตร% 

2. แบบสอบถาม 
แบบสอบถามความ
เหมาะสมของตัวบ�งชี้

ประสิทธิภาพการสอนของครู
คณิตศาสตร% 

ช�วงเดือน 

มิถุนายน
2561 และ 
กรกฎาคม-
สิงหาคม 

2561 
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ตาราง 14 (ต�อ)  

ระยะ วิธีการดําเนินการ เครื่องมือ 
ผู2ให2ข2อมูล/ 

กลุ�มตัวอย�าง 
การวิเคราะห%ข2อมูล ผลที่ได2 ระยะเวลา 

ระยะที่ 2 
ตรวจสอบ

สมมติฐาน
กับข2อมูลเชิง
ประจักษ% 

(ต�อ) 

- นําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข2อมูลกับ
กลุ�มตัวอย�าง จํานวน 250 คน 

- ทําการวิเคราะห%ข2อมูลโดยการคํานวณ
ค�าเฉลี่ยและค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ%ของตัว
บ�งชี้และตรวจสอบความสอดคล2องของโมเดล

ระหว�างโมเดลการวิจัยกับข2อมูลเชิงประจักษ% 

- - 5. ค�าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ%ของตัวบ�งชี้ 

6. ตรวจสอบความ
สอดคล2องของโมเดล
ระหว�างโมเดลการวิจัย

กับข2อมูลเชิงประจักษ% 

3. ตัวบ�งชี้ที่เหมาะสม
เกี่ยวกับประสิทธิภาพ

การสอนของครูผู2สอน
คณิตศาสตร% ช�วงเดือน

กันยายน–

ตุลาคม 
2561 และ 

พฤศจิกายน- 
ธันวาคม 

2561 

- สร2างแนวทางการใช2ตัวบ�งชี้ประสิทธิภาพ

การสอนของครูคณิตศาสตร% ระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

- - - แนวทางการใช2ตัวบ�งชี้

ประสิทธิภาพการสอน
ของครูคณิตศาสตร% 
ระดับมัธยมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 21 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชีป้ระสิทธิภาพการสอนของครู

คณิตศาสตร ์ระดับมัธยมศึกษาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสรา้ง

ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศกึษาที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูล 

เชงิประจักษ์ และสร้างคู่มอืการใชต้ัวบ่งชีป้ระสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์  

ระดับมัธยมศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ผลการน าเสนอ

เป็นล าดับขั้นตอนต่อไปนี้ 

  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหค์่าสถิตพิืน้ฐานของขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบ

แบบสอบถามและผลการพัฒนาตัวบ่งชีป้ระสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร ์ 

ระดับมัธยมศกึษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

   1.1 ผลการวิเคราะหค์่าสถิติพืน้ฐานของข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

   1.2 ผลการพัฒนาตัวบ่งชีป้ระสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร ์

ระดับมัธยมศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21  

  ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสรา้งตัวบ่งชี้

ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศกึษาที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูล 

เชงิประจักษ์ ดังนี้ 

   2.1 ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันเพื่อสร้างสเกลองค์ประกอบ 

   2.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยันอันดับสองเพื่อพัฒนาโมเดล

โครงสรา้งตัวบ่งชีป้ระสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ ที่พัฒนาขึน้กับข้อมูล 

เชงิประจักษ์ 

   2.3 น้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบหลัก  

องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชีข้องตัวบ่งชีป้ระสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร ์ระดับ 

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21  

  ตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบความเหมะสมของคู่มือการใช้ตัวบ่งช้ี

ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศกึษา 
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สัญลักษณ์และอักษรย่อท่ีใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 เพื่อให้สะดวกในการท าความเข้าใจผูว้ิจัยจึงน าเสนอเป็นล าดับ ดังต่อไปนี้ 

  1. สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ตรงกันในการน าเสนอและการแปรความหมายผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผู้วจิัยได้ก าหนด

สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล ดังนี้ 

   1.1 อักษรย่อที่ใช้แทนองค์ประกอบหลักองค์ประกอบย่อย 

    PERS แทน บุคลิกภาพของครู วัดจากองค์ประกอบย่อย  

4 องค์ประกอบ คือ 

     PERS 1 แทน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

     PERS 2 แทน มีความเสียสละ 

     PERS 3 แทน มคีวามมั่นคงในอารมณ์ 

     PERS 4 แทน มคีวามกระตือรอืร้น 

    RELA แทน ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน วัดจาก

องค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ คอื 

     RELA 1 แทน การใหค้ าปรึกษา 

     RELA 2 แทน ดูแลความประพฤติของโรงเรียน 

     RELA 3 แทน มีมนุษยสัมพันธ์ 

    ATTI แทน เจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตร ์วัดจากองค์ประกอบย่อย  

4 องค์ประกอบ คือ 

     ATTI 1 แทน ตระหนักถึงความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ 

     ATTI 2 แทน แสวงหาความรู้ดา้นคณิตศาสตร์ 

     ATTI 3 แทน ความศรัทธาในวิชาคณิตศาสตร์ 

     ATTI4 แทนการร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 

    EVAL แทน การวัดและประเมินผลวัดจากองค์ประกอบย่อย  

3 องค์ประกอบ คือ 

     EVAL 1 แทน การวัดและประเมินผลหลังจากเรียนจบหน่วย 

     EVAL 2 แทน การรู้หลักการวัดและประเมินผล 

     EVAL 3 แทน การปรับปรุงและพัฒนาการวัดและประเมินผล 
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    TEAC แทน การจัดการเรียนการสอนวัดจากองค์ประกอบย่อย  

4 องค์ประกอบ คือ 

     TEAC 1 แทน จัดการเรยีนการสอนสอดคล้องกับเนือ้หา 

     TEAC 2 แทน สอนให้นักเรียนมทีักษะการคิดวิเคราะห์ 

     TEAC 3 แทน จัดหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

     TEAC 4 แทน จัดท าวิจัยในช้ันเรียน 

   1.2 สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใชแ้ทนค่าสถิติ 

          แทน ค่าเฉลี่ย (mean) 

    S.D.   แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

    Skew แทน ค่าที่ใชว้ัดความเบ้ของโค้งความถี่   

    Kur   แทน ค่าที่ใชว้ัดความโด่งของโค้งปกติ 

    r   แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s product 

moment correlation coefficient) 

    2
R   แทน ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณยกก าลังสอง (squared multiple 

correlation) หรอืสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 

    
2

 แทน ค่าสถิตไิค-สแควร์ (chi-square) 

    df   แทน องศาอิสระ (degree of freedom) 

    **  แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P < .01) 

    GFI  แทน ดัชนวีัดระดับความสอดคล้องเหมาะสม (goodness of fit 

index) 

    AGFI   แทน ดัชนวีัดระดับความความสอดคล้องเหมาะสม 

ที่ปรับแก้แลว้ (adjusted goodness of fit index) 

    RMSEA แทน ดัชนีคา่ความคลาดเคลื่อนในการประมาณ

ค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of approximation) 

    b     แทน น้ าหนักองค์ประกอบ 

    SE  แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard error) 

    FS  แทน ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 

    e   แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (error) ของตัวบ่งช้ี 

      แทน ตัวบ่งชี้ (ตัวแปรที่สังเกตได้) 



104 

     แทน องค์ประกอบย่อย (ตัวแปรแฝง) 

     แทน องค์ประกอบหลัก (ตัวแปรแฝง) 

     แทน ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรตน้กับตัวแปรตาม

หัวลูกศรแสดงทิศทางของอิทธิพล 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 การวเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถามและค่าสถติิพื้นฐานความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการสอน

ของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 21   

   1. ผลการวิเคราะหค์่าสถิติพืน้ฐานของข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบ 

สอบถามจากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับกลับคนืมา จ านวน 250 ฉบับ  

คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของแบบสอบถามจ านวนทั้งหมดที่ส่งไปผูว้ิจัยได้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์

แสดงสถานภาพของครูคณิตศาสตร์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 21 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นความถี่และค่าร้อยละ ดังนี้ 

ตาราง 15 ความถี่และร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 

1. เพศ 

   1.1 ชาย 

   1.2 หญิง 

 

116 

134 

 

46.40 

53.60 

รวม 250 100.00 

2. ต าแหน่ง 

คร ู

 

250 

 

100.00 

รวม 250 100.00 

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

   3.1 ปริญญาตร ี

   3.2 ปริญญาโท 

   3.3 ปริญญาเอก 

 

105 

135 

10 

 

42.00 

54.00 

4.00 

รวม 250 100.00 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 

4. ประสบการณ์ในการท างาน 

   4.1 ไม่เกนิ 10 ป ี

   4.2 10-20 ป ี

   4.3 21-30 ป ี

   4.4 31-40 ป ี

   4.5 41 ปีข้ึนไป 

 

61 

85 

96 

6 

2 

 

24.40 

34.00 

38.40 

2.40 

0.80 

รวม 250 100.00 

 

   ผลการวิเคราะหข์้อมูลตามตาราง 15 พบว่า ครูคณิตศาสตร์สว่นใหญ่ 

เป็นเพศหญิง จ านวน 134 คนคิดเป็นรอ้ยละ 53.60 เป็นเพศชาย จ านวน 116 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 46.40 ตามล าดับเมื่อจ าแนกต าแหน่ง ครู 250 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00

เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศกึษาสูงสุด พบว่า ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท จ านวน 

135 คน คิดเป็นรอ้ยละ 54.00 รองลงมาปริญญาตรี จ านวน 105 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

42.00 และปริญญาเอก จ านวน 10 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.00 เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์

ในการท างาน พบว่า ส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ในการท างานระหว่าง 21–30 ปี จ านวน 

96 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.40 รองลงมา คือ มปีระสบการณ์ในการท างานระหว่าง  

10–20 ปี จ านวน 85 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.00 และมีประสบการณใ์นการท างานน้อยที่สุด

คือ 41 ปีขึ้นไป จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.80 ตามล าดับ 

  2. ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการสอนของครูคณติศาสตร์  

ระดับมัธยมศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 

  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ และความโด่งของประสิทธิภาพ 

การสอนของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 21 แสดงในตาราง 16 
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ตาราง 16 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ และความโด่งขององค์ประกอบ 

             หลักประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร ์ระดับมัธยมศกึษาสังกัด 

             ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

ล าดับ

ที ่
องค์ประกอบหลัก 

  S.D. Skew Kur 
ความ 

เหมะสม 

1 ด้านบุคลิกภาพของคร ู 3.97 0.65 -0.57 0.63 มาก 

2 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน 3.57 0.70 -0.13 0.22 มาก 

3 ด้านเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 3.95 0.70 -0.60 0.76 มาก 

4 ด้านการวัดและประเมินผล 3.98 0.66 -0.55 0.35 มาก 

5 ด้านการจัดการเรียนการสอน 3.88 0.60 -0.50 0.90 มาก 

 

  จากตาราง 16 พบว่า ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ ระดับ

มัธยมศกึษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 องค์ประกอบหลัก  

ทุกองค์ประกอบมีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ 

ด้านการวัดและประเมินผล (  = 3.98, S.D. = 0.66) ดา้นบุคลิกภาพของครู (  = 3.97, 

S.D. = 0.65) ด้านเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (  = 3.95, S.D. = 0.70) ด้านการจัด 

การเรียนการสอน (   = 3.88, S.D. = 0.60) และด้านความสัมพันธ์ระหว่างครูและ

นักเรียน (  = 3.57, S.D. = 0.70) และเมื่อพจิารณาความเบ้ (Skewness) จากตาราง

พบว่า ข้อมูลมีลักษณะเบ้ซ้าย (หากค่า skewness > +1 แสดงวา่เบ้ขวา, skewness < -1 

แสดงวา่เบ้ซ้ายและ skewness = 0 แสดงว่าสมมาตร) และเมื่อพิจารณาความโด่ง 

(Kurtosis) พบว่า ข้อมูลมีลักษณะโด่งน้อยกว่าปกติ (หากค่า kurtosis > 3แสดงว่าโด่ง

มากกว่าปกติ, kurtosis < 3 แสดงวา่ โด่งน้อยกว่าปกติและ kurtosis = 0 แสดงว่า  

โด่งปกติ) แสดงวา่การแจกแจงของขอ้มูลมีลักษณะเข้าใกล้การแจกแจงปกต ิ
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ตาราง 17 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ และความโด่งของประสิทธิภาพ 

             การสอนของครูคณิตศาสตร ์ระดับมัธยมศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ 

             การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ด้านบุคลิกภาพของครู 

ล าดับท่ี องค์ประกอบย่อยและตัวชี้วัด 
  

 

S.D. 
 

Skew 
 

Kur 
ความ 

เหมะสม 

องค์ประกอบหลักท่ี 1 บุคลิกภาพของครู 

องค์ประกอบย่อยท่ี 1 ประพฤตตินเป็นแบบอย่างท่ีดี 

1 
มีความสภุาพเรียบรอ้ยและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่

นักเรียน 
3.98 0.80 -0.64 0.49 มาก 

2 มีความอดทน รู้จักผอ่นปรนต่อปัญหา 3.97 0.74 -0.42 0.35 มาก 

3 มีความรับผดิชอบต่อหน้าที่และต่อตนเอง 4.15 0.77 -0.58 -0.18 มาก 

4 
มีความยุติธรรมและท าให้ศษิยเ์กิด 

ความอบอุ่นใจ 
4.18 0.73 -0.67 0.40 มาก 

5 มีการด ารงตนอย่างเรียบง่าย ประหยัด อดออม 4.09 0.75 -0.50 -0.06 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.07 0.63 -0.64 0.56 มาก 

องค์ประกอบย่อยท่ี 2 มคีวามเสียสละ 

6 มีน้ าใจชว่ยเหลือนักเรียนโดยไม่หวังผลตอบแทน 3.75 0.75 -0.46 0.42 มาก 

7 เสียสละเวลาเพื่อให้นักเรียนและการท างาน 3.88 0.74 -0.40 0.40 มาก 

8 เสียสละทรัพย์ส่วนตัวเพื่อการสอน 3.97 0.82 -0.60 0.21 มาก 

9 
เข้าร่วมกิจกรรมอาสาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม 
3.86 0.78 -0.30 -0.04 มาก 

10 มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละตอ่สังคม 4.03 0.81 -0.55 0.05 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.90 0.64 -0.51 0.55 มาก 

องค์ประกอบย่อยท่ี 3 มีความมั่นคงในอารมณ์ 

11 สามารถควบคุมตนเอง มีสติย้ังคิด 4.30 0.70 -0.55 -0.55 มาก 

12 สามารถอดทนในสถานการณ์ที่กดดนัได้ 3.50 1.11 -0.56 -0.28 มาก 

13 ใชเ้หตุผลในการแก้ไขปญัหาแทนการใชอ้ารมณ์ 4.09 0.78 -0.61 0.32 มาก 

14 
สามารถควบคุมอารมณจ์นสามารถผ่าน

อุปสรรคได ้
3.95 0.86 -0.79 0.80 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.96 0.67 -0.45 -0.01 มาก 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

ล าดับท่ี องค์ประกอบย่อยและตัวชี้วัด 
  

 

S.D. 
 

Skew 
 

Kur 
ความ 

เหมะสม 

องค์ประกอบย่อยท่ี 4 มคีวามกระตอืรือรน้ 

15 
มีความรับผดิชอบ ท างานได้เสร็จทันตามเวลาที่

ก าหนด 
3.71 0.79 -0.55 0.83 มาก 

16 มีความฝักใฝ่ เร่งรีบในการท างาน 3.90 0.83 -0.72 0.85 มาก 

17 
มีความพยายามที่จะเรยีนรู้สิ่งใหม่ๆ  อันเป็น

ประโยชน์ต่อการท างาน 
4.06 0.72 -0.67 1.14 มาก 

18 
มีพลัง (Active) ในการท างาน ตามความคิดและ

แนวทางที่ก าหนด 
4.10 0.69 -0.65 1.35 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.94 0.64 -0.65 1.43 มาก 

รวมเฉลี่ยด้านบุคลกิภาพของครู 3.97 0.65 -0.57 0.63 มาก 

 

  จากตาราง 17 พบว่า ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ ระดับ

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 องค์ประกอบหลัก 

ด้านบุคลิกภาพของครู มีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งภาพรวมและองค์ประกอบย่อย  

โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (  = 4.07,  

S.D. = 0.63) มีความมั่นคงในอารมณ์ (  = 3.96, S.D. = 0.67) มีความกระตอืรือร้น 

(  = 3.94, S.D. = 0.64) มคีวามเสียสละ (  = 3.90, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณา

ภาพรวมองค์ประกอบหลัก ด้านบุคลิกภาพของครู มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

(  = 3.97, S.D. = 0. 65)   

  และเมื่อพิจารณาความเบ้ (Skewness) จากตารางพบว่าข้อมูล 

มีลักษณะเบ้ซ้าย (หากค่า skewness > +1 แสดงว่าเบ้ขวา, skewness < -1 แสดงว่าเบ้ซ้าย

และ skewness = 0 แสดงว่าสมมาตร) และเมื่อพิจารณาความโด่ง (Kurtosis) พบว่า ข้อมูล

มีลักษณะโด่งน้อยกว่าปกติ (หากค่า kurtosis > 3 แสดงว่าโด่งมากกว่าปกติ, kurtosis < 3

แสดงวา่โด่งน้อยกว่าปกติและ kurtosis = 0 แสดงว่าโด่งปกติ) แสดงวา่การแจงแจงของ

ข้อมูลมีลักษณะเข้าใกล้การแจกแจงปกติ 
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ตาราง 18 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเบ้ และความโด่งของประสิทธิภาพ 

              การสอนของครูคณิตศาสตร ์ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 

             การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน 

ล าดับท่ี องค์ประกอบย่อยและตัวชี้วัด   

 

S.D. 
 

Skew 
 

Kur 
ความ 

เหมะสม 

องค์ประกอบหลักท่ี 2 ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรยีน 

องค์ประกอบย่อยท่ี 1 การให้ค าปรึกษา 

19 
รับฟังปัญหาและช่วยคิดวิธีแก้ไขปญัหาร่วมกับ

นักเรียน 
4.26 0.70 -0.76 1.06 มาก 

20 ช่วยนักเรียนตัดสินใจแก้ปัญหาในทางสรา้งสรรค์ 3.29 0.76 -0.10 0.31 ปานกลาง 

21 
มีความจริงใจในการช่วยเหลือนกัเรียนแก้ไข

ปัญหา 
2.84 1.07 0.08 -0.40 ปานกลาง 

22 ให้ค าปรกึษาในเรื่องส่วนตัวและสังคม 3.05 0.83 0.04 0.44 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.36 0.65 0.05 0.55 ปานกลาง 

องค์ประกอบย่อยท่ี 2 ดูแลความประพฤตขิองนักเรยีน 

23 
อบรมความประพฤตขิองนกัเรียน 

ด้านการเข้าเรียนและการมาเรียนแตล่ะวัน 
3.14 0.83 0.20 0.35 ปานกลาง 

24 
ดูแลเคร่ืองแตง่กายนักเรียนให้แตง่ตามระเบียบ

ของโรงเรียน 
3.54 0.77 0.04 -0.08 มาก 

25 
อบรมความประพฤตขิองนกัเรียนให้เหมะกับ

สภาพและวัย 
3.74 0.77 -0.16 -0.05 มาก 

26 
อบรมนักเรียนไม่ให้ก่อการทะเลาะวิวาทหรือ 

ชักน าคนอื่นไปในทางเสื่อมเสีย 
3.86 0.77 -0.23 -0.07 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.57 0.64 -0.24 0.42 มาก 

องค์ประกอบย่อยท่ี 3 มีมนุษยสัมพันธ์ 

27 
เอาใจใส่ด้วยการสังเกต หมั่นไถ่ถามทุกข์สขุของ

นักเรียนเป็นระยะ 
3.63 0.78 -0.09 -0.11 มาก 

28 
ใสใ่จในความคิดเห็นและความต้องการของ

นักเรียน 3.64 0.75 -0.05 -0.32 มาก 

 

 

 

 

 



110 

ตาราง 18 (ต่อ) 

ล าดับ

ท่ี 
องค์ประกอบย่อยและตัวชี้วัด   

 

S.D. 
 

Skew 
 

Kur 
ความ 

เหมะสม 

29 
มีความไวต่ออารมณข์องนกัเรียน รู้จักและเข้าใจ

นักเรียนแต่ละคน 
3.71 0.86 -0.18 -0.61 มาก 

30 
ให้ค าชม ให้รางวัลกับพฤติกรรมที่ดขีองนักเรียน

มากกว่าการลงโทษ 
3.91 0.77 -0.21 -0.52 มาก 

31 
สรา้งบรรยากาศเป็นกันเอง ท ากิจกรรม 

นอกห้องเรียนร่วมกัน 
3.99 0.74 -0.41 -0.02 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.78 0.81 -0.21 -0.30 มาก 

รวมเฉลี่ยด้านความสัมพันธ์ระหวา่งครูและนักเรียน 3.57 0.70 -0.13 0.22 มาก 

 

  จากตาราง 18 พบว่า ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ ระดับ

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ด้านความสัมพันธ์

ระหว่างครูและนักเรียน เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน  

ระดับปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ มีมนุษยสัมพันธ์ (  = 3.78, S.D. = 0.81) ดูแล 

ความประพฤติของนักเรียน (  = 3.57, S.D. = 0.64) และการให้ค าปรึกษา  

(  = 3.36, S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาภาพรวมองค์ประกอบหลัก ด้านด้านความสัมพันธ์

ระหว่างครูและนักเรียนมีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (   = 3.57, S.D. = 0.70)   

  และเมื่อพิจารณาความเบ้ (Skewness) จากตารางพบว่าข้อมูลมีลักษณะ 

เบ้ซ้าย (หากค่า skewness > +1 แสดงว่าเบ้ขวา, skewness < -1 แสดงว่า 

เบ้ซ้ายและ skewness = 0 แสดงวา่สมมาตร) และเมื่อพิจารณาความโด่ง (Kurtosis)  

พบว่า ข้อมูลมีลักษณะโด่งน้อยกว่าปกติ (หากค่า kurtosis > 3 แสดงว่า โด่งมากกว่าปกติ, 

kurtosis < 3 แสดงว่า โด่งน้อยกว่าปกติและ kurtosis = 3 แสดงว่า โด่งปกติ)  

แสดงวา่การแจกแจงของขอ้มูลมลีักษณะเข้าใกล้การแจกแจงปกติ 
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ตาราง 19 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ และความโด่งของประสิทธิภาพ 

             การสอนของครูคณิตศาสตร ์ระดับมัธยมศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ 

             การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ด้านเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 

ล าดับท่ี องค์ประกอบย่อยและตัวชี้วัด 
  

S.D. Skew Kur 
ความ 

เหมะสม 

องค์ประกอบหลักท่ี 3 เจตคตติ่อวิชาคณิตศาสตร์ 

องค์ประกอยย่อยท่ี 1 ตระหนักถงึความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ 

32 
วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มบีทบาทส าคัญ

ย่ิงต่อการพัฒนาความคิดของมนษุย์ 
4.03 0.89 -0.90 0.63 มาก 

33 
วิชาคณิตศาสตร์ชว่ยฝึกให้คนมคีวามคิด

รอบคอบ มีเหตุผล รูจ้ักความจริง 
4.08 0.81 -0.65 -0.03 มาก 

34 
วิชาคณิตศาสตร์ท าให้คาดการณ์ วางแผน

ตัดสินใจแก้ปญัหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
4.00 0.77 -0.47 -0.09 มาก 

35 
วิชาคณิตศาสตร์เป็นแบบแผนการวิเคราะห์

ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน 
4.02 0.79 -0.63 0.46 มาก 

36 

วิชาคณิตศาสตร์ใช้สัญลักษณท์ี่ก าหนด

ขึน้มาสื่อความหมายที่กระชับรัดกุมและ 

สื่อความหมายได้ 

3.98 0.76 -0.58 0.63 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.02 0.71 -0.57 0.07 มาก 

องค์ประกอบย่อยท่ี 2 แสวงหาความรู้ด้านคณิตศาสตร์ 

37 
เรียนรู้หลักการสอนแบบใหม่เพื่อให้นกัเรียน

มีความสขุกับการเรียน 
4.02 0.74 -0.69 1.02 มาก 

38 
เรียนรู้รูปแบบการวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่

พัฒนาขึน้เพื่อแก้ไขปญัหานกัเรียน 
3.93 0.76 -0.70 1.20 มาก 

39 
เรียนรู้รูปแบบแผนการสอนคณิตศาสตร์แบบ

ใหม่ที่บูรณาการสอนกับวิชาอื่นๆ 
3.73 0.78 -0.42 0.48 มาก 

40 

เรียนรู้การดึงศักยภาพของนักเรียน 

ในการน ามาใช้ในกระบวนการคิดทาง

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันอยา่งเตม็ที่ 

4.12 0.77 -0.64 0.35 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.95 0.65 -0.66 1.00 มาก 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

ล าดับท่ี องค์ประกอบย่อยและตัวชี้วัด 
  

S.D. Skew Kur 
ความ 

เหมะสม 

องค์ประกอบย่อยท่ี 3 ศรัทธาในวชิาคณิตศาสตร์ 

41 

ชื่นชมในเกียรติและรางวัลด้านคณิตศาสตร์

ที่ไดรั้บและรักษาไวอ้ย่างเสมอต้นเสมอ

ปลาย 

4.00 0.78 -0.47 0.14 มาก 

42 
ยกย่องชมเชยผลส าเร็จเกี่ยวกับการสอนวิชา

คณิตศาสตร์ 
3.90 0.83 -0.58 0.66 มาก 

43 รักและเอาใจใส่ สนใจในวิชาคณิตศาสตร์ 3.93 0.81 -0.68 0.94 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.94 0.75 -0.55 0.61 มาก 

องค์ประกอบย่อย 4 ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 

44 

เตรยีมความพร้อม จัดระเบียบห้องเรียนให้

พร้อมส าหรับจัดกิจกรรมการสอน

คณิตศาสตร์ 

3.82 0.86 -0.58 0.62 มาก 

45 

วางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยมี

หลักการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์อยู่

ตลอดเวลา 

3.75 0.86 -0.51 0.27 มาก 

46 
จัดกิจกรรมที่นา่สนใจประกอบการจัด

กิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์อยู่เสมอ 
3.85 0.80 -0.82 1.81 มาก 

47 

ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการ

กระตุ้นและเสรมิแรงพฤตกิรรมที่เหมาะสม

ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ทางคณิตศาสตร์ 

4.09 0.79 -0.81 1.10 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.88 0.71 -0.63 1.35 มาก 

รวมเฉลี่ยด้านเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 3.95 0.70 -0.60 0.76 มาก 

 

  จากตาราง 19 พบว่า ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ ระดับ

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ด้านเจตคติต่อวิชา

คณิตศาสตร ์มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและองค์ประกอบย่อย โดยเรียงล าดับ

จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ตระหนักถึงความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ 

(  = 4.02, S.D. = 0.71) แสวงหาความรูด้้านคณิตศาสตร์ (  = 3.95, S.D. = 0.65) 

ศรัทธาในวิชาคณิตศาสตร์ (  = 3.94, S.D. = 0.75) ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมทาง 
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คณิตศาสตร์ (   = 3.88, S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณาภาพรวมองคป์ระกอบหลัก 

ด้านเจตคติต่อวชิาคณิตศาสตรม์ีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 3.95, S.D. = 0.70) 

  และเมื่อพิจารณาความเบ้ (Skewness) จากตาราง พบว่า ขอ้มูลมีลักษณะ 

เบ้ซ้าย (หากค่า skewness > +1 แสดงว่า เบ้ขวา, skewness < -1 แสดงว่า เบ้ซ้าย และ 

skewness = 0 แสดงว่า สมมาตร) และเมื่อพิจารณาความโด่ง (Kurtosis) พบว่า ขอ้มูลมี

ลักษณะโด่งน้อยกว่าปกติ (หากค่า kurtosis >3 แสดงว่า โด่งมากกว่าปกติ, kurtosis <3 

แสดงวา่ โด่งนอ้ยกว่าปกติ และ kurtosis = 3 แสดงว่า โด่งปกติ) แสดงว่าการแจกแจง 

ของขอ้มูลมีลักษณะเข้าใกล้การแจกแจงปกติ 
 

ตาราง 20 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ และความโด่งของประสิทธิภาพ 

              การสอนของครูคณิตศาสตร ์ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 

              การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ด้านการวัดและประเมินผล 
 

ล าดับท่ี องค์ประกอบย่อยและตัวชี้วัด 
  

S.D. Skew Kur 
ความ 

เหมะสม 

องค์ประกอบหลักท่ี 4 การวัดและประเมนิผล 

องค์ประกอบย่อยท่ี 1 วัดและประเมนิผลหลังเรียนจบหน่วย 

48 

มีการวัดผลความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของ

นักเรียนโดยการเปรียบเทียบก่อนเรยีน 

ระหว่างเรียน และหลังเรียนในบทเรียนนั้นๆ 

4.07 0.78 -0.69 0.63 
 

มาก 

49 
มีการบันทึกแบบประเมนิถูกต้อง เรียบรอ้ย 

และทันตามเวลาทีก่ าหนด 
4.04 0.77 -0.71 0.82 

 

มาก 

50 
มีการตรวจผลงานนักเรียนอย่างถูกตอ้งและ

เก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ 
3.94 0.84 -0.62 0.38 

 

มาก 

51 

มีการจัดท าเอกสารหลักฐานการวัดและ

ประเมินผลเป็นระเบียบเรียบรอ้ยและ 

เป็นปัจจุบัน 

4.04 0.85 -0.94 1.32 
 

มาก 

52 
มีการแจ้งผลการวัดและประเมินผลแก่

ผู้เรียน 
4.04 0.79 -0.59 0.01 

 

มาก 

รวมเฉลี่ย 4.03 0.72 -0.72 0.71 มาก 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

ล าดับท่ี องค์ประกอบย่อยและตัวชี้วัด 
  

S.D. Skew Kur 
ความ 

เหมะสม 

องค์ประกอบย่อยท่ี 2 รู้หลักการวัดและประเมนิผล 

53 รู้หลักการก าหนดวัตถุประสงค์ของการวัด 3.99 0.70 -0.33 0.03 มาก 

54 สามารถวัดผลตรงตามวัตถุประสงคท์ี่ตั้งไว้ 3.90 0.72 -0.36 0.10 มาก 

55 
สามารถเลือกเคร่ืองมือวัดผลที่สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค ์
3.92 0.67 -0.37 0.40 มาก 

56 ใชเ้คร่ืองมือวัดที่มคีุณภาพ 3.97 0.73 -0.46 0.54 มาก 

57 แปลผลการวัดอย่างถกูต้อง 3.88 0.78 -0.47 0.33 มาก 

58 สามารถน าผลการวัดไปใชใ้ห้เกดิประโยชน์ 3.97 0.76 -0.50 0.40 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.94 0.64 -0.36 -0.03 มาก 

องค์ประกอบย่อยท่ี 3 ปรับปรุงและพัฒนาการวัดและประเมนิผล 

59 
มีการวิเคราะห์ปญัหานักเรียนที่ไม่ผ่านผล

การเรียนรู้ 
3.84 0.77 -0.48 0.42 มาก 

60 

มีการน าผลจากการวัดและประเมินผลมา

ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนา

ผู้เรียน 

4.01 0.76 -0.47 -0.01 มาก 

61 

 

มีการบันทึกปญัหาด้านการเรียนของ

นักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อประกอบ 

การแก้ไขปญัหา 

4.01 0.74 -0.62 0.52 มาก 

62 

 

มีการสรา้งและผลิตนวัตกรรมเพื่อการแก้ไข

ปัญหานกัเรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้ให้

ประสบผลส าเร็จ 

3.98 0.81 -0.72 0.58 มาก 

63 

มีระบบการนิเทศภายในเพื่อปรับปรุงแก้ไข

ข้อบกพร่องในการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนอย่างสม่ าเสมอ 

4.02 0.77 -0.57 0.46 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.97 0.69 -0.56 0.38 มาก 

รวมเฉลี่ยด้านการวัดและประเมินผล 3.98 0.66 -0.55 0.35 มาก 

 

  จากตาราง 20 พบว่า ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์  

ระดับมัธยมศกึษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ด้านการวัดและ

ประเมินผลมีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและองค์ประกอบย่อย โดยเรียงล าดับ 

จากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีวัดและประเมินผลหลังเรยีนจบหนว่ย (  = 4.03, S.D. = 0.72) 

ปรับปรุงและพัฒนาการวัดและประเมินผล (  = 3.97, S.D. = 0.69) รู้หลักการวัดและ 
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ประเมินผล (  = 3.94, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาภาพรวมองค์ประกอบหลัก  

ด้านการวัดและประเมินผลมีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (   = 3.98, S.D. = 0.66)  

  และเมื่อพิจารณาความเบ้ (Skewness) จากตารางพบว่า ขอ้มูลมีลักษณะ 

เบ้ซ้าย (หากค่า skewness > +1 แสดงว่า เบ้ขวา, skewness < -1 แสดงว่า  

เบ้ซ้าย และ skewness = 0 แสดงวา่ สมมาตร) และเมื่อพิจารณาความโด่ง (Kurtosis) 

พบว่า ขอ้มูลมีลักษณะโด่งน้อยกว่าปกติ (หากค่า kurtosis >3 แสดงว่า โด่งมากกว่าปกติ, 

kurtosis <3 แสดงว่า โด่งน้อยกว่าปกติ และ kurtosis = 3 แสดงว่า โด่งปกติ) แสดงว่า 

การแจงแจงของข้อมูลมลีักษณะเข้าใกล้การแจกแจงปกติ 
 

ตาราง 21 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ และความโด่งของประสิทธิภาพ 

              การสอนของครูคณิตศาสตร ์ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 

             การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

ล าดับท่ี องค์ประกอบย่อยและตัวชี้วัด   S.D. Skew Kur 
ความ 

เหมะสม 

องค์ประกอบหลักท่ี 5 การจัดการเรียนการสอน 

องค์ประกอบย่อยท่ี 1 จัดการเรียนการสอนสอดคลอ้งกับเนือ้หา 

64 มีวิธีการสอนที่เหมาะกบัสภาพผู้เรียน 3.86 0.85 -0.69 0.48 มาก 

65 
มีการใชเ้ทคนคิการสอนและตั้งค าถามให้

นักเรียนสนใจ ตั้งใจเรียนตลอดเวลา 
3.94 0.74 -0.39 0.03 มาก 

66 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบถ้วน

ตามล าดับขั้นตอนของกระบวนการเรียน

การสอน 

3.98 0.73 -0.42 0.11 มาก 

67 

ใชว้ิธีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียน

แสวงหาความรู ้แก้ปญัหา และตดัสินใจได้

อย่างเหมาะสม 

3.98 0.71 -0.30 -0.09 มาก 

68 
ล าดับก่อนหลังของเนือ้หาที่น าเสนอต่อ

นักเรียน 
3.39 0.74 -0.42 0.07 ปานกลาง 

69 
ถอดเนื้อหาจากบทเรียนน ามาจัดการเรียน

การสอนให้สอดคล้องกับยคุปัจจุบัน 
3.97 0.73 -0.44 0.15 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.85 0.64 -0.42 0.21 มาก 

 

 

 

 

 



116 

ตาราง 21 (ต่อ) 

ล าดับท่ี องค์ประกอบย่อยและตัวชี้วัด   S.D. Skew Kur 
ความ 

เหมะสม 

องค์ประกอบย่อยท่ี 2 สอนให้นักเรียนมีทักษะการคิด วเิคราะห์ 

70 
ตั้งค าถามเพื่อกระตุ้นความคิดของ

นักเรียน 
4.12 0.77 -0.64 0.35 มาก 

71 
ให้นักเรียนตั้งสมมติฐานเพื่อคาดคะเน

ค าตอบในปัญหาที่สงสัย 
3.82 0.86 -0.58 0.62 มาก 

72 

สอนให้นักเรียนบันทึกการเรียนรู้  

บันทึกข้อสงสัย ความรูส้ึกส่วนตัว 

ความคดิที่เปลี่ยนไป 

4.04 0.81 -0.56 0.07 มาก 

73 
ฝึกให้นักเรียนประเมินตนเองเพื่อประเมิน

ความคดิและความรู้สึก 
4.03 0.89 -0.90 0.64 มาก 

74 
สอนให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้และ

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผ่านมา 
3.63 0.77 -0.09 -0.08 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.93 0.61 -0.40 0.46 มาก 

องค์ประกอบย่อยท่ี 3 จัดหาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

75 

จัดแหลง่เรียนรู้ปลูกฝังนิสัยรักการอา่น

การศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรูด้้วย

ตนเอง 

3.74 0.78 -0.41 0.50 มาก 

76 
จัดหาแหล่งเรียนรู้สร้างเสรมิประสบการณ์

ภาคปฏิบตั ิ
3.97 0.74 -0.42 0.39 มาก 

77 
จัดแหลง่เรียนรู้เสริมสรา้งความรู้ ความคิด

วิทยาการและประสบการณ์ 
3.86 0.77 -0.24 -0.04 มาก 

78 
จัดแหลง่ศึกษาตลอดชีวิตทีส่ามารถหา

ความรู้ตา่งๆ ไดต้ลอดเวลา 
4.04 0.77 -0.72 0.88 มาก 

79 
จัดแหลง่เรียนรู้ที่ส่งเสรมิชุมชนและสงัคม

เรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย 
4.02 0.77 -0.57 0.44 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.93 0.60 -0.56 1.15 มาก 

องค์ประกอบย่อยท่ี 4 จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

80 

ใชว้ิจัยในชัน้เรยีนศึกษาค้นคว้าหาค าตอบ

ของปัญหาที่เกิดจากการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน 

3.99 0.79 -0.66 0.54 มาก 

81 ใชว้ิจัยในชัน้เรยีนพัฒนาการเรียนการสอน 3.72 0.78 -0.57 0.86 มาก 

82 ใชว้ิจัยในชัน้เรยีนในการแก้ไขปัญหา 3.30 0.76 -0.11 0.29 ปานกลาง 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

ล าดับท่ี องค์ประกอบย่อยและตัวชี้วัด 
  

S.D. Skew Kur 
ความ 

เหมะสม 

83 
มีการน านวัตกรรมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่

พบหลังจากท าวิจัยในชัน้เรยีน 
3.94 0.84 -0.62 0.38 มาก 

84 

จัดท ารายงานผลการวิจัยในชัน้เรยีนตาม

ข้อมูลและร่องรอยหลักฐานที่ปรากฏให้เห็น

อย่างชัดเจน 

4.08 0.81 -0.65 -0.03 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.80 0.57 -0.61 1.76 มาก 

รวมเฉลี่ยด้านการจัดการเรียนการสอน 3.88 0.60 -0.50 0.90 มาก 

 

  จากตาราง 21 พบว่า ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์  

ระดับมัธยมศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ด้านการจัด 

การเรียนการสอน เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน ได้แก่  

จัดการเรยีนการสอนสอดคล้องกับเนือ้หา (  = 3.85, S.D. = 0.64) สอนให้นักเรียนมี

ทักษะการคิด วิเคราะห์ (  = 3.93, S.D. = 0.61) จัดหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  

(  = 3.93, S.D. = 0.60) และจัดท าวิจัยในช้ันเรยีน (  = 3.80, S.D. = 0.57)  

เมื่อพจิารณาภาพรวมองคป์ระกอบหลัก ด้านการจัดการเรียนการสอนมีคา่เฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก (   = 3.88, S.D. = 0.60)   

  และเมื่อพิจารณาความเบ้ (Skewness) จากตารางพบว่า ขอ้มูลมีลักษณะ 

เบ้ซ้าย (หากค่า skewness > +1 แสดงว่า เบ้ขวา, skewness < -1 แสดงว่า เบ้ซ้าย และ 

skewness = 0 แสดงว่า สมมาตร) และเมื่อพิจารณาความโด่ง (Kurtosis) พบว่า ขอ้มูลมี

ลักษณะโด่งน้อยกว่าปกติ (หากค่า kurtosis >3 แสดงว่า โด่งมากกว่าปกติ, kurtosis <3 

แสดงวา่ โด่งนอ้ยกว่าปกติ และ kurtosis = 3 แสดงว่า โด่งปกติ) แสดงว่าการแจกแจง 

ของขอ้มูลมีลักษณะเข้าใกล้การแจกแจงปกติ 

  ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างของ

ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศกึษา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

  โดยผู้วจิัยได้น าเสนอโมเดลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งช้ี

ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศกึษา จากการศกึษาเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องท าใหไ้ด้โมเดลเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับตัวบ่งชีป้ระสิทธิภาพการสอนของครู
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คณิตศาสตร ์ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

จ านวน 84 ตัวบ่งชี้ โดยโมเดลนีม้ีลักษณะเป็นโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยัน

อันดับสาม (Third Order Confirmatory Factor Analysis) ดังแสดงในภาพประกอบ 9 

 
 

ภาพประกอบ 9 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสามของ 

ตัวบ่งชีป้ระสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร ์ระดับมัธยมศกึษา 
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  การวิเคราะหโ์มเดลในครั้งนี้เป็นการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยัน 

อันดับสามไม่สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วเิคราะห์ในครั้งเดียวได้เนื่องจากข้อจ ากัด

ของโปรแกรมในการวิเคราะห์ ซึ่งยอมใหก้ารวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยัน  

อันดับที่สองเท่านั้น ดังนัน้ ผูว้ิจัยจงึแยกการวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนแรกเป็นการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันเพื่อสร้างสเกล

องค์ประกอบ และตอนที่สองเป็นการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันอันดับที่สองเพื่อ

พัฒนาตัวบ่งชีป้ระสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศกึษา  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ซึ่งผลการวิเคราะหท์ี่ได้จะ 

ใกล้เคียงกับการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันอันดับที่สาม (วิลาวัลย์ มาคุ้ม, 2549) 

   1. การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อสร้างสเกลองค์ประกอบ 

การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยันในส่วนนี้เพื่อทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ 

โมเดลประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร ์ระดับมัธยมศกึษา สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 กับข้อมูลเชิงประจักษ์และน ามาสร้างสเกล

องค์ประกอบส าหรับน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองต่อไป แตเ่นื่องจาก

ข้อจ ากัดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยันจาก

องค์ประกอบย่อย 18 องค์ประกอบตัวบ่งชี้ 84 ตัวบ่งชี้ ได้ในครั้งเดียวดังนั้นผูว้ิจัย 

จงึแยกวิเคราะหโ์มเดลย่อยทั้งหมด 5 โมเดล ดังนี้ 

    1) องค์ประกอบหลักบุคลิกภาพของครู มีองค์ประกอบย่อย  

4 องค์ประกอบมีตัวบ่งชี้ 18 ตัวบ่งชี้ 

    2) องค์ประกอบหลักความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนมี

องค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบมีตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งช้ี 

    3) องค์ประกอบหลักเจตคติต่อวชิาคณิตศาสตร์มีองค์ประกอบย่อย  

4 องค์ประกอบมีตัวบ่งชี้ 16 ตัวบ่งชี้ 

    4) องค์ประกอบหลักการวัดและประเมินผลมีองค์ประกอบย่อย  

3 องค์ประกอบมีตัวบ่งชี้ 16 ตัวบ่งชี้ 

    5) องค์ประกอบหลักการจัดการเรียนการสอน มีองค์ประกอบย่อย  

4 องค์ประกอบ มตีัวบ่งชี ้21 ตัวบ่งชี้ 
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 ลักษณะของโมเดลดังกล่าวข้างตน้นีแ้สดงในรูปของโมเดลการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชงิยืนยันปรากฏในภาพประกอบ 10 

 
ภาพประกอบ 10 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยันของบุคลิกภาพของครู 
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ภาพประกอบ 11 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ 

ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน 
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ภาพประกอบ 12 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยันของ 

เจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตร์ 
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ภาพประกอบ 13 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยันของการวัดและประเมินผล 
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ภาพประกอบ 14 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยันของการจัดการเรยีนการสอน 
 

  ผลการวิเคราะหค์่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันประสิทธิภาพ 

การสอนของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 21 แสดงในตาราง 22
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ตาราง 22 แสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งช้ีองค์ประกอบย่อยในโมเดลบุคลิกภาพของครู 
 

ตัวบ่งชี ้ P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 

P1 1.00                  

P2 .73** 1.00                 

P3 .53** .54** 1.00                

P4 .62** .68** .68** 1.00               

P5 .62** .63** .57** .69** 1.00              

P6 .52** .51** .44** .51** .56** 1.00             

P7 .52** .50** .56** .56** .57** .66** 1.00            

P8 .54** .49** .59** .53** .55** .54** .61** 1.00           

P9 .49** .49** .49** .50** .52** .61** .57** .50** 1.00          

P10 .50** .52** .53** .57** .53** .59** .57** .60** .67** 1.00         

P11 .48** .53** .56** .58** .49** .52** .54** .55** .54** .68** 1.00        

P12 .28** .32** .38** .29** .34** .40** .38** .45** .40** .45** .33** 1.00       

P13 .49** .52** .55** .47** .47** .43** .48** .53** .47** .49** .49** .42** 1.00      

P14 .43** .47** .57** .47** .55** .47** .50** .46** .40** .47** .47** .46** .68** 1.00     

P15 .38** .41** .42** .40** .36** .52** .42** .45** .47** .48** .38** .34** .61** .62** 1.00    

P16 .53** .56** .56** .54** .56** .50** .50** .56** .51** .54** .53** .41** 61** .67** .64** 1.00   

P17 .51** .59** .47** .59** .55** .45** .46** .46** .41** .46** .56** .30** .52** .52** .50** .64** 1.00  

P18 .55** .58** .55** .59** .50** .47** .55** .52** .46** .51** .60** .31** .55** .51** .50** .66** .79** 1.00 

** ท่ีระดับนัยส าคัญ .01 (p < .01)
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  จากตาราง 22 ผลการวิเคราะหค์่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ของตัวบ่งช้ีองค์ประกอบย่อยโมเดลบุคลิกภาพของครู (PERS) พบว่า มคีวามสัมพันธ์กัน 

เชงิบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01) โดยตัวบ่งชีท้ี่มคีวามสัมพันธ์สูงสุด 

คือ มีพลัง (Active) ในการท างาน ตามความคิดและแนวทางที่ก าหนดเสมอ (P18)  

และมีความพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ตอ่การท างาน (P17)  

มีคา่สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .79 ส่วนตัวบ่งชีท้ี่มีความสัมพันธ์นอ้ยที่สุด คอื  

สามารถอดทนในสถานการณ์ที่กดดันได้ (P12) และมีความสุภาพเรียบร้อยและ 

เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน (P1) คือ มีคา่สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .28  
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ตาราง 23 แสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งช้ีองค์ประกอบย่อยในโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน 
 

ตัวบ่งช้ี R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 

R19 1.00             

R20 .35** 1.00            

R21 .16** .62** 1.00           

R22 .25** .63** .62** 1.00          

R23 .25** .60** .59** .85** 1.00         

R24 .30** .36** .41** .46** .46** 1.00        

R25 .41** .42** .43** .50** .47** .71** 1.00       

R26 .46** .36** .32** .42** .40** .62** .76** 1.00      

R27 .43** .49** .42** .46** .42** .44** .57** .54** 1.00     

R28 .42** .44** .37** .46** .43** .38** .55** .54** .81** 1.00    

R29 .39** .37** .29** .38** .36** .36** .48** .45** .75** .73** 1.00   

R30 .42** .35** .24** .34** .30** .31** .50** .47** .59** .63** .69** 1.00  

R31 .52** .36** .35** .37** .36** .34** .46** .41** .49** .48** .44** .41** 1.00 

** ที่ระดับนัยส าคัญ .01 (p < .01) 
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  จากตาราง 23 ผลการวิเคราะหค์่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ของตัวบ่งช้ีองค์ประกอบย่อยโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน (RELA) พบว่า

องค์ประกอบย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบ มคีวามสัมพันธ์กันเชงิบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01(p<.01) โดยตัวบ่งชีท้ี่มคีวามสัมพันธ์สูงสุด คือ อบรมความประพฤติของ

นักเรียนด้านการเข้าเรียนและการมาเรียนแต่ละวัน (R23) และให้ค าปรึกษาในเรื่องส่วนตัว

และสังคม (R22) มีคา่สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .85 ส่วนตัวบ่งช้ีที่มีความสัมพันธ์ 

น้อยที่สุด คือ มีความจริงใจในการช่วยเหลือนักเรียนแก้ไขปัญหา (R21) และรับฟังปัญหา

และช่วยคิดวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกับนักเรียน (R19) มีคา่สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .16  
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ตาราง 24 แสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งช้ีองค์ประกอบย่อยในโมเดลเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร์ 
 

ตัวบ่งชี ้ A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 

A32 1.00                

A33 .77** 1.00               

A34 .72** .75** 1.00              

A35 .57** .66** .76** 1.00             

A36 .59** .71** .82** .85** 1.00            

A37 .47** .55** .60** .61** .64** 1.00           

A38 .53** .61** .64** .66** .70** .82** 1.00          

A39 .40** .43** .47** .49** .51** .54** .58** 1.00         

A40 .47** .48** .49** .54** .50** .60** .57** .65** 1.00        

A41 .49** .46** .50** .52** .52** .57** .60** .68** .79** 1.00       

A42 .45** .43** .48** .51** .52** .61** .58** .66** .65** .74** 1.00      

A43 .48** .49** .52** .57** .55** .61** .61** .67** .69** .84** .79** 1.00     

A44 .50** .53** .59** .59** .58** .53** .58** .61** .48** .54** .57** .58** 1.00    

A45 .50** .51** .56** .55** .57** .52** .56** .55** .44** .51** .54** .57** .81** 1.00   

A46 .49** .45** .53** .55** .56** .46** .54** .50** .44** .53** .56** .55** .66** .67** 1.00  

A47 .39** .54** .53** .59** .65** .64** .63** .52** .52** .52** .58** .61** .58** .60** .54** 1.00 

** ที่ระดับนัยส าคัญ .01 (p < .01 
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  จากตาราง 24 ผลการวิเคราะหค์่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของ 

ตัวบ่งชีอ้งค์ประกอบย่อยโมเดลเจตคตติ่อวิชาคณิตศาสตร์ (ATTI) พบว่า องค์ประกอบย่อย

ทั้ง 4 องค์ประกอบ มคีวามสัมพันธ์กันเชงิบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01        

(p<.01) โดยตัวบ่งชีท้ี่มคีวามสัมพันธ์สูงสุด คือ วชิาคณิตศาสตร์ใช้สัญลักษณ์ที่ก าหนด

ขึน้มาสื่อความหมายที่กระชับรัดกุมและสื่อความหมายได้ (A36) และวิชาคณิตศาสตรเ์ป็น

แบบแผนการวิเคราะหป์ัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน (A35) มีคา่สัมประสิทธ์

สหสัมพันธ์เท่ากับ .85 ส่วนตัวบ่งชีท้ี่มคีวามสัมพันธ์น้อยที่สุด คอื ค านึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลมีการกระตุ้นและเสริมแรงพฤติกรรมที่เหมาะสมระหว่างการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์ (A47) และวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มบีทบาทส าคัญ

ยิ่งตอ่การพัฒนาความคิดของมนุษย์ (A32) มีคา่สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .39 
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ตาราง 25 แสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งช้ีองค์ประกอบย่อยในโมเดลการวัดและประเมินผล 
 

** ที่ระดับนัยส าคัญ .01 (p < .01 

 

 

ตัวบ่งช้ี E48 E49 E50 E51 E52 E53 E54 E55 E56 E57 E58 E59 E60 E61 E62 E63 

E48 1.00                

E49 .82** 1.00               

E50 .69** .79** 1.00              

E51 .75** .84** .79** 1.00             

E52 .62** .75** .66** .78** 1.00            

E53 .55** .64** .52** .62** .72** 1.00           

E54 .57** .63** .56** .61** .65** .78** 1.00          

E55 .61** .66** .65** .66** .66** .73** .84** 1.00         

E56 .62** .60** .61** .61** .63** .59** .61** .64** 1.00        

E57 .62** .68** .64** .70** .72** .68** .68** .70** .80** 1.00       

E58 .62** .70** .66** .72** .73** .70** .70** .71** .73** .84** 1.00      

E59 .64** .69** .67** .66** .69** .67** .71** .75** .72** .82** .80** 1.00     

E60 .68** .76** .66** .71** .75** .70** 71** .70** .73** .81** .85** .78** 1.00    

E61 .62** .66** .66** .66** .68** .60** .63** .66** .69** .72** .71** .72** .74** 1.00   

E62 .60** .66** .64** .64** .65** .61** .61** .63** .69** .70** .69** .71** .73** .84** 1.00  

E63 .63** .69** .67** .69** .71** .63** .65** .64** .72** .77** .73** .74** .76** .80** .88** 1.00 
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  จากตาราง 25 ผลการวิเคราะหค์่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของ

ตัวบ่งชีอ้งค์ประกอบย่อยโมเดลการวัดและประเมินผล (EVAL) พบว่า องค์ประกอบย่อยทั้ง 

3 องค์ประกอบ มีความสัมพันธ์กันเชงิบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

โดยตัวบ่งชีท้ี่มคีวามสัมพันธ์สูงสุด คอื มีระบบการนิเทศภายในเพื่อปรับปรุงแก้ไข

ข้อบกพร่องในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนอย่างสม่ าเสมอ (E63) และมีการสร้างและ

ผลตินวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้ใหป้ระสบผลส าเร็จ 

(E62) คือ มีคา่สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .88 ส่วนตัวบ่งชีท้ี่มคีวามสัมพันธ์น้อยที่สุด 

คือ รู้หลักการก าหนดวัตถุประสงค์ของการวัด (E53) และมีการวัดผลความก้าวหน้า 

ในการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการเปรียบเทียบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน 

ในบทเรียนนั้นๆ (E48) คือ มีคา่สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .55 
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ตาราง 26 แสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งช้ีองค์ประกอบย่อยในโมเดลการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ T64 T65 T66 T67 T68 T69 T70 T71 T72 T73 T74 T75 T76 T77 T78 T79 T80 T81 T82 T83 T84 

T64 1.00                     

T65 .81** 1.00                    

T66 .77** .86** 1.00                   

T67 .51** .56** .60** 1.00                  

T68 .52** .61** .63** .79** 1.00                 

T69 .56** .63** .66** .71** .78** 1.00                

T70 .60** .71** .71** .71** .79** .82** 1.00               

T71 .53** .58** .57** .46** .50** .50** .47** 1.00              

T72 .47** .55** .56** .47** .51** .53** .54** .43** 1.00             

T73 .41** .41** .43** .38** .44** .40** .43** .48** .43** 1.00            

T74 .47** .54** .54** .44** .43** .50** .43** .53** .48** .37** 1.00           

T75 .52** .56** .57** .43** .46** .50** .51** .62** .51** .38** .46** 1.00          

T76 .46** .51** .57** .41** .39** .42** .44** .40** .50** .38** .45** .41** 1.00         

T77 .46** .49** .51** .48** .52** .53** .49** .41** .46** .35** .53** .41** .41** 1.00        

T78 .62** .70** .54** .49** .51** .55** .58** .58** .52** .43** .52** .59** .61** .47** 1.00       

T79 .70** .70** .75** .54** .56** .55** .60** .61** .51** .45** .49** .56** .53** .46** .69** 1.00      

T80 .53** .53** .57** .51** .49** .54** .47** .40** .49** .38** .45** .43** .72** .47** .56** .55** 1.00     

T81 .49** .52** .48** .41** .47** .48** .46** .56** .46** .41** .48** .57** .40** .36** .48** .52** .38** 1.00    

T82 .29** .35** .27** .27** .31** .32** .28** .37** .34** .39** .42** .26** .31** .35** .32** .30** .32** .38** 1.00   

T83 .61** .66** .68** .50** .48** .53** .53** .57** .48** .41** .48** .61** .57** .41** .78** .67** .54** .49** .31** 1.00  

T84 .45** .50** .48** .47** .50** .45** .49** .50** .43** .76** .38** .40** .43** .39** .51** .51** .45** .35** .34** .44** 1.00 

** ที่ระดับนัยส าคัญ .01 (p < .01) 
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  จากตาราง 26 ผลการวิเคราะหค์่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของ 

ตัวบ่งชีอ้งค์ประกอบย่อยโมเดลการจัดการเรียนการสอน (TEAC) พบว่า องค์ประกอบย่อย

ทั้ง 4 องค์ประกอบ มคีวามสัมพันธ์กันเชงิบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

(p<.01) โดยตัวบ่งชีท้ี่มคีวามสัมพันธ์สูงสุด คือ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบถ้วน

ตามล าดับขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน (T66) มีการใชเ้ทคนิคการสอน  

และตั้งค าถามให้นักเรียนสนใจ ตัง้ใจเรียนตลอดเวลา (T65) คอื  

มีคา่สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .86 ส่วนตัวบ่งชีท้ี่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด คอื ใช้วจิัย

ในชั้นเรียนในการแก้ไขปัญหา (T82) และจัดแหล่งเรียนรู้ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านการศกึษา

ค้นคว้า แสวงหาความรูด้้วยตนเอง (T75) คือ มีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .26 

  ผลการวิเคราะหค์่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันตัวบ่งชีป้ระสิทธิภาพ

การสอนของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศกึษา จากตาราง 26 แสดงให้เห็นว่าในแต่ละ

โมเดลมีความสัมพันธ์กันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 (p<.01) ทุกค่า 

  ส าหรับผลการวิเคราะหค์่าสถิตอิื่นๆ ที่ใชใ้นการพิจารณาความเหมาะสม 

ได้แก่ ค่าสถิตขิอง Bartlett และค่าดัชนีไกเซอร์–ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser–Mayer-Olkin 

Measurers of Sampling Adequacy MSA) จ าแนกตามโมเดลย่อย คือ โมเดลบุคลิกภาพ

ของครูโมเดลสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนโมเดลเจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตร์  

โมเดลการวัดและประเมินผลและโมเดลการจัดการเรียนการสอน แสดงในตาราง 27 
 

ตาราง 27 แสดงค่าสถิต ิBartlett ดัชน ีKMO ของโมเดลย่อยประสิทธิภาพการสอนของ 

             ครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศกึษา 
 

โมเดล 

Bartlett's 

Test of 

Sphericity 

p 

Kaiser – Meyer-

Olkin Measure of 

Sampling 

Adequacy 

บุคลิกภาพของครู 3112.57 .00 .94** 

ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน 2143.82 .00 .89** 

เจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตร์ 3594.58 .00 .93** 

การวัดและประเมินผล 4566.59 .00 .95** 

การจัดการเรียนการสอน 4022.61 .00 .94** 
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  จากตาราง 27 ผลการวิเคราะหเ์พื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์

สหสัมพันธ์ก่อนน าไปวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยัน พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 

ตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติเมื่อพิจารณาเรียง

ตามล าดับทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพของครูด้านความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน

ด้านเจตคติต่อวชิาคณิตศาสตร ์ดา้นการวัดและประเมินผล และด้านการจัด 

การเรียนการสอน พบว่า ค่าBartlett test of Sphericity มีคา่เท่ากับ 3112.57, 2143.82, 

3594.58, 4566.59 และ 4022.61 โดยที่ทุกโมเดลมีค่าความน่าจะเป็น .00 (p < .01) 

ส่วนค่า Kaiser–Meyer–Olkin มีค่าเท่ากับ .94, .89, .93, .95 และ .94 ทุกตัวมีคา่มากกว่า 

.50 และเข้าสู่ 1 จงึสรุปได้ว่า มคีวามเหมาะสมที่จะวิเคราะหอ์งค์ประกอบ 

  ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

เพื่อสร้างสเกลองค์ประกอบมาตรฐานจากตัวบ่งชี ้84 ตัวบ่งชี ้ตามโมเดลย่อยทั้ง 5 โมเดล  

   1. โมเดลบุคลิกภาพของครู 

   ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันของโมเดล บุคลิกภาพของครู 

(PERS) แสดงในตาราง 28 

ตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันของโมเดล บุคลิกภาพของครู  

              (PERS) 
 

องคป์ระกอบ

ย่อย 
ตัวบ่งช้ี 

น้ าหนัก

องคป์ระกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธ์ิ

การพยากรณ ์

( 2
R ) 

สัมประสิทธ์ิ

คะแนน

องคป์ระกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลื่อนของ 

ตัวบ่งช้ี (e) 

PERS1 P1 0.74**(0.03) 0.55 0.09 0.45 

 P2 0.78**(0.03) 0.60 0.13 0.40 

 P3 0.74**(0.03) 0.55 0.13 0.45 

 P4 0.82**(0.03) 0.67 0.19 0.33 

 P5 0.80**(0.03) 0.65 0.23 0.35 

PERS2 P6 0.73**(0.04) 0.54 0.13 0.46 

 P7 0.74**(0.03) 0.55 0.12 0.45 

 P8 0.77**(0.04) 0.60 0.21 0.40 

 



136 

ตาราง 28 (ต่อ) 

องคป์ระกอบ

ย่อย 
ตัวบ่งช้ี 

น้ าหนัก

องคป์ระกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธ์ิ

การพยากรณ ์

( 2
R ) 

สัมประสิทธ์ิ

คะแนน

องคป์ระกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลื่อนของ 

ตัวบ่งช้ี (e) 

 P9 0.75**(0.04) 0.56 0.17 0.44 

 P10 0.76**(0.05) 0.58 0.09 0.42 

PERS3 P11 0.74**(0.03) 0.55 0.11 0.46 

 P12 0.53**(0.05) 0.29 0.03 0.71 

 P13 0.67**(0.03) 0.46 0.04 0.53 

 P14 0.66**(0.04) 0.44 0.03 0.55 

PERS4 P15 0.65**(0.03) 0.43 0.13 0.57 

 P16 0.84**(0.03) 0.70 0.30 0.30 

 P17 0.77**(0.03) 0.59 0.09 0.41 

 P18 0.79**(0.03) 0.62 0.14 0.98 

Chi-Square = 99.38 df = 100 p-value = 0.50 GFI = 0.96 

AGFI = 0.93 RMSEA = 0.00** (p < .01) 

ตาราง 29 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 4 ตัว ในองค์ประกอบบุคลิกภาพ    

              ของครู 
 

องค์ประกอบย่อย PERS1 PERS2 PERS3 PERS4 

PERS1 1.00    

PERS2 0.90** 1.00   

PERS3 0.89** 0.97** 1.00  

PERS4 0.87** 0.83** 0.98** 1.00 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 
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  จากตาราง 28 และ 29 สามารถสร้างโมเดลบุคลิกภาพของครู  

ได้ดังภาพประกอบ 14  

 
 

Chi - Square = 99.38, df = 100, p - value = 0.50, RMSEA = 0.00 
 

ภาพประกอบ 15 โมเดลบุคลิกภาพของครู 
 

  จากตาราง 28 และภาพประกอบ 15 ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบ 

เชงิยืนยันของโมเดลบุคลิกภาพของครู พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล 

เชงิประจักษ์ดพีิจารณาจาก ค่าไค-สแควร ์(Chi-Square) มีคา่เท่ากับ 99.38  

ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 100 ค่านัยส าคัญทางสถิติ (p-value) เท่ากับ 0.50 ไม่มี

นัยส าคัญเมื่อพิจารณาตามเกณฑค์ือ ค่าไค-สแควร์/df เท่ากับ .99 ซึ่งมีคา่ต่ ากว่า 2 

นอกจากนีย้ังพบว่า ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) มีคา่เท่ากับ 0.96 มีคา่ดัชนวีัด

ระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แลว้ (AGFI) เท่ากับ 0.93และค่าความคลาดเคลื่อน 

ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.00 เป็นไปตามหลักการพิจารณา 
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ความกลมกลืนแสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่วา่โมเดลการวิจัยสอดคล้องกลมกลืนกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์  

  เมื่อพจิารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตาราง 28 และภาพประกอบ 15

พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีทั้ง 18 ตัวมีคา่เป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.53–0.84 

ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าซึ่งแสดงให้เห็น

ว่าตัวบ่งชีเ้หล่านีเ้ป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ 

ตัวบ่งชี ้P1-P5 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

(PERS 1) ตัวบ่งชีท้ี ่P6–P10 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยมีความเสียสละ 

(PERS 2) ตัวบ่งชีท้ี ่P11-P14 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยมีความม่ันคงใน

อารมณ์ (PERS 3) และตัวบ่งช้ีที ่P15-P18 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อย  

มีความกระตอืรอืร้น (PERS 4) นอกจากจะพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบแล้วยัง

สามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย ( 2
R ) และ 

ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ใหค้วามหมาย 

ในท านองเดียวกัน 

  จากตาราง 29 แสดงว่าองค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดล 

บุคลิกภาพของครูมีความสัมพันธ์กันทุกตัวซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความ 

สัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้เป็น

มาตรฐานแลว้โดยมีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่ 0.83–0.98 และตัวบ่งชี้ 

แตล่ะตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วยซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชีก้ับ 

ตัวบ่งชีอ้ื่นในโมเดลในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยันในครั้งนี้ได้น าค่าความ

คลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะหด์้วยผูว้ิจัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จาก

การวิเคราะหค์รั้งนี้ไปใช้ในการสร้างสเกลองค์ประกอบย่อยเพื่อให้ได้ตัวแปรใหม่ส าหรับ

น าไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชีป้ระสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ ระดับ

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ต่อไป ส าหรับโมเดล

บุคลิกภาพของครู ได้สเกลองค์ประกอบ 4 ตัวดังสมการ 

   PERS 1 = 0.09 (P1) + 0.13 (P2) + 0.13 (P3) + 0.19 (P4) + 0.23 (P5)  

   PERS 2 = 0.13 (P6) + 0.12 (P7) + 0.21 (P8) + 0.17 (P9) + 0.09 (P10) 

   PERS 3 = 0.11 (P11) + 0.03 (P12) + 0.04 (P13) + 0.03 (P14)  

   PERS 4 = 0.13 (P15) + 0.30 (P16) + 0.09 (P17) + 0.14 (P18) 
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  จากการวิเคราะหค์่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีทั้ง 18 ตัว พบว่า 

สามารถจัดล าดับตัวบ่งชีท้ี่มีความเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชีค้วามพึงพอใจในการท างาน 

จากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 

   1. มีความฝักใฝ่ เร่งรบีในการท างาน (b = 0.84) 

   2. มีความยุติธรรมและท าใหศ้ษิย์เกิดความอบอุ่นใจ (b = 0.82) 

   3. มีการด ารงตนอย่างเรียบง่าย ประหยัด อดออม (b = 0.80) 

   4. มีพลัง (Active) ในการท างาน ตามความคิดและแนวทางที่ก าหนด         

(b = 0.79) 

   5. มีความอดทน รู้จักผอ่นปรนตอ่ปัญหา (b = 0.78) 

   6. เสียสละทรัพย์ส่วนตัวเพื่อการสอน (b = 0.77) 

   7. มีความพยายามที่จะเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ตอ่การท างาน        

(b = 0.77) 

   8. มีความเอือ้เฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม (b = 0.76) 

   9. เข้าร่วมกิจกรรมอาสาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ตอ่ส่วนรวม (b = 0.75) 

   10. สามารถควบคุมตนเอง มีสตยิั้งคิด (b = 0.74) 

   11. เสียสละเวลาเพื่อใหน้ักเรียนและการท างาน (b = 0.74) 

   12. มีความสุภาพเรียบร้อยและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน (b = 0.74) 

   13. มีความรับผดิชอบต่อหน้าที่และต่อตนเอง (b = 0.74) 

   14. มีน้ าใจชว่ยเหลือนักเรียนโดยไม่หวังผลตอบแทน (b = 0.73) 

   15. ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาแทนการใชอ้ารมณ์ (b = 0.67) 

   16. สามารถควบคุมอารมณ์จนสามารถผา่นอุปสรรคได้ (b = 0.66) 

   17. มีความรับผิดชอบ ท างานได้เสร็จทันตามเวลาที่ก าหนด (b = 0.65) 

   18. สามารถอดทนในสถานการณท์ี่กดดันได้ (b = 0.53) 

  2. โมเดลความความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรยีน 

  ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันของโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างครู

และนักเรียน (RELA) ดังน าเสนอในตาราง 30 
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ตาราง 30 แสดงผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันของโมเดลความสัมพันธ์ระหว่าง 

              ครูและนักเรียน (RELA) 
 

องคป์ระกอบ

ย่อย 
ตัวบ่งช้ี 

น้ าหนัก

องคป์ระกอบ 

b (SE) 

สัมประสิทธ์ิการ

พยากรณ์ 

( 2
R ) 

สัมประสิทธ์ิ

คะแนน

องคป์ระกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลื่อนของ 

ตัวบ่งช้ี (e) 

RELA1 R19 0.74**(0.03) 0.55 0.73 0.44 

 R20 0.76**(0.03) 0.58 0.19 0.42 

 R21 0.73**(0.03) 0.55 0.46 0.45 

 R22 0.81**(0.03) 0.67 0.15 0.32 

RELA2 R23 0.61**(0.03) 0.38 0.50 0.61 

 R24 0.72**(0.04) 0.52 0.09 0.47 

 R25 0.89**(0.03) 0.80 0.42 0.19 

 R26 0.85**(0.03) 0.71 0.33 0.29 

RELA3 R27 0.92**(0.03) 0.84 0.43 0.16 

 R28 0.89**(0.03) 0.79 0.29 0.20 

 R29 0.81**(0.03) 0.65 0.06 0.35 

 R30 0.75**(0.03) 0.57 0.23 0.43 

 R31 0.54**(0.04) 0.29 0.04 0.70 

Chi-Square = 40.46 df = 42 p-value = 0.54 GFI = 0.98 

AGFI = 0.95 RMSEA = 0.00** (p < .01) 
 

ตาราง 31 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 3 ตัวในองค์ประกอบความสามารถ 

             ในการพัฒนานักเรียน 
 

องค์ประกอบย่อย RELA1 RELA2 RELA3 

RELA1 1.00   

RELA2 0.60** 1.00  

RELA3 0.60** 0.71** 1.00 

  



141 

  จากตาราง 30 และ 31 สามารถสร้างโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างครูและ

นักเรียน ได้ดังภาพประกอบ 16  

 
Chi - Square = 40.46, df = 42, p - value = 0.54, RMSEA = 0.00 
 

ภาพประกอบ 16 โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน 
 

  จากตาราง 30 และภาพประกอบ 16 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

เชงิยืนยันของโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน พบว่า โมเดลมีความสอดคล้อง

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดพีิจารณาจาก ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) มีคา่เท่ากับ 

40.46 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 42 ค่านัยส าคัญทางสถิติ (p-value) เท่ากับ 0.54  

ไม่มนีัยส าคัญ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ คือ ค่าไค–สแควร์/df เท่ากับ .96ซึ่งมีคา่ต่ ากว่า 2 

นอกจากนีย้ัง พบว่า ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) มีคา่เท่ากับ 0.98 มีค่าดัชนีวัด

ระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แลว้ (AGFI) เท่ากับ 0.95 และค่าความคลาดเคลื่อน 

ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.00 เป็นไปตามหลักการพิจารณา 

ความกลมกลืนแสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่วา่โมเดลการวิจัยสอดคล้องกลมกลืนกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์  
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  เมื่อพจิารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตาราง 30 และภาพประกอบ 16

พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีทั้ง 13 ตัว มีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.54–0.92  

ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าซึ่งแสดง 

ให้เห็นว่าตัวบ่งชีเ้หล่านีเ้ป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ 

ตัวบ่งชี ้R19–R22 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยการให้ค าปรึกษา (RELA 1) 

ตัวบ่งชีท้ี ่R23-R26 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยดูแลความประพฤติของ

นักเรียน (RELA 2) และตัวบ่งช้ีที่ R27-R31 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยมี

มนุษยสัมพันธ์ (RELA 3) นอกจากจะพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบแล้วยังสามารถ 

พิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (
2

R ) และค่าสัมประสิทธิ์

คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ให้ความหมายในท านองเดียวกัน 

  จากตาราง 31 แสดงว่าองค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดล 

ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนมคีวามสัมพันธ์กันทุกตัวซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจาก

ความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับ

ให้เป็นมาตรฐานแลว้มีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่ 0.60–0.71 และตัวบ่งชี้ 

แตล่ะตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วยซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชีก้ับ 

ตัวบ่งชีอ้ื่นในโมเดลในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยันในครั้งนีไ้ด้น าค่า 

ความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ดว้ยผู้วจิัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้

จากการวิเคราะหค์รั้งนีไ้ปใช้ในการสร้างสเกลองค์ประกอบย่อยเพื่อให้ได้ตัวแปรใหม่

ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชีป้ระสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร ์ 

ระดับมัธยมศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ต่อไป ส าหรับ

โมเดลสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนได้สเกลองค์ ประกอบ 3 ตัว ดังสมการ 

   RELA 1 = 0.73 (R19) + 0.19 (R20) + 0.46 (R21) + 0.15 (R22)  

   RELA 2 = 0.50 (R23) + 0.09 (R24) + 0.42 (R25) + 0.33 (R26) 

   RELA 3 = 0.43 (R27) + 0.29 (R28) + 0.06 (R29) + 0.23 (R30) + 

0.04 (R31) 
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  จากการวิเคราะหค์่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีทั้ง 13 ตัว พบว่า 

สามารถจัดล าดับตัวบ่งชีท้ี่มีความเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชีส้ัมพันธ์ระหว่างครูและ

นักเรียนจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 

   1. เอาใจใส่ด้วยการสังเกต หมั่นไถ่ถามทุกข์สุขของนักเรียนเป็นระยะ        

(b = 0.92) 

   2. ใส่ใจในความคิดเห็นและความตอ้งการของนักเรียน (b = 0.89) 

   3. อบรมความประพฤติของนักเรียนให้เหมะกับสภาพและวัย (b = 0.89) 

   4. อบรมนักเรียนไม่ใหก้่อการทะเลาะวิวาทหรอืชักน าคนอื่นไปในทาง

เสื่อมเสีย (b = 0.85) 

   5. ให้ค าปรึกษาในเรื่องสว่นตัวและสังคม (b = 0.81) 

   6. มีความไวต่ออารมณข์องนักเรียน รู้จักและเข้าใจนักเรียนแต่ละคน       

(b = 0.81) 

   7. ช่วยนักเรียนตัดสินใจแก้ปัญหาในทางสร้างสรรค์ (b = 0.76) 

   8. ให้ค าชม ให้รางวัลกับพฤติกรรมที่ดีของนักเรียนมากกว่าการลงโทษ 

(b = 0.75) 

   9. รับฟังปัญหาและช่วยคิดวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกับนักเรียน (b = 0.74) 

   10. มีความจริงใจในการช่วยเหลอืนักเรียนแก้ไขปัญหา (b = 0.73) 

   11. ดูแลเครื่องแตง่กายนักเรียนใหแ้ตง่ตามระเบียบของโรงเรียน  

(b = 0.72) 

   12. อบรมความประพฤติของนักเรียนด้านการเข้าเรียนและการมาเรียน

แตล่ะวัน (b = 0.61) 

   13. สร้างบรรยากาศเป็นกันเองท ากิจกรรมนอกห้องเรยีนรว่มกัน 

(b = 0.54) 

  3. โมเดลเจตคติต่อวิชาคณติศาสตร์ 

  ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันของโมเดลเจตคติตอ่วิชา

คณิตศาสตร ์(ATTI) ดังตาราง 32 
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ตาราง 32 แสดงผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันของโมเดลเจตคติต่อ 

              วิชาคณิตศาสตร์ (ATTI) 
 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

Chi-Square = 74.71 df = 75 p-value = 0.49 GFI = 0.96 

AGFI = 0.93 RMSEA = 0.00** (p < .01) 

 

 

 

 

 

 

องคป์ระกอบ

ย่อย 
ตัวบ่งช้ี 

น้ าหนัก

องคป์ระกอบ 

b (SE) 

สัมประสิทธ์ิ

การพยากรณ ์

( 2
R ) 

สัมประสิทธ์ิ

คะแนน

องคป์ระกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลื่อนของ 

ตัวบ่งช้ี (e) 

ATTI1 A32 0.79**(0.03) 0.64 0.36 0.36 

 A33 0.77**(0.03) 0.59 0.10 0.41 

 A34 0.88**(0.03) 0.78 0.12 0.22 

 A35 0.88**(0.04) 0.77 0.18 0.23 

 A36 0.92**(0.03) 0.85 0.47 0.15 

ATTI2 A37 0.70**(0.03) 0.49 0.16 0.51 

 A38 0.82**(0.03) 0.69 0.27 0.31 

 A39 0.71**(0.03) 0.49 0.09 0.51 

 A40 0.73**(0.03) 0.54 0.15 0.46 

ATTI3 A41 0.91**(0.04) 0.84 0.40 0.16 

 A42 0.87**(0.03) 0.76 0.30 0.24 

 A43 0.90**(0.03) 0.82 0.22 0.18 

ATTI4 A44 0.74**(0.03) 0.55 0.09 0.44 

 A45 0.72**(0.04) 0.52 0.05 0.48 

 A46 0.73**(0.03) 0.54 0.08 0.46 

 A47 0.75**(0.03) 0.58 0.24 0.42 
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ตาราง 33 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 4 ตัว ในองค์ประกอบเจตคติต่อ 

              วิชาคณิตศาสตร์ 
 

องค์ประกอบย่อย ATTI1 ATTI2 ATTI3 ATTI4 

ATTI1 1.00    

ATTI2 0.86** 1.00   

ATTI3 0.66** 1.01** 1.00  

ATTI4 0.84** 0.95** 0.86** 1.00 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01)  
 

  จากตาราง 32 สามารถสร้างโมเดลเจตคตติ่อวิชาคณิตศาสตร์  

ได้ดังภาพประกอบ 17 
 

 
Chi-Square = 74.71, df = 75, p-value = 0.49, RMSEA = 0.00 

 

ภาพประกอบ 17 โมเดลเจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตร์ 
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  จากตาราง 32 และภาพประกอบ 17 ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบ 

เชงิยืนยันของโมเดลบรรยากาศของโรงเรียนพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ดพีิจารณาจาก ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) มีคา่เท่ากับ 74.71  

ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 75 ค่านัยส าคัญทางสถิติ (p-value) เท่ากับ 0.49 ไม่มนีัยส าคัญ 

เมื่อพจิารณาตามเกณฑ์ คือ ค่าไค–สแควร์/df มีค่าได้ประมาณ 1.00 ซึ่งมีคา่ต่ ากว่า 2 

นอกจากนีย้ัง พบว่า ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) มีคา่เท่ากับ 0.96 มีค่าดัชนวีัด

ระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แลว้ (AGFI) เท่ากับ 0.93 และค่าความคลาดเคลื่อน 

ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.00 เป็นไปตามหลักการพิจารณา 

ความกลมกลืนแสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่วา่โมเดลการวิจัยสอดคล้องกลมกลืนกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

  เมื่อพจิารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตาราง 32 และภาพประกอบ 17

พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีทั้ง 16 ตัว มีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.70–0.92 

ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าซึ่งแสดง 

ให้เห็นว่าตัวบ่งชีเ้หล่านีเ้ป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ 

ตัวบ่งชี ้A32-A36 เป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยตระหนักถึงความส าคัญของ

วิชาคณิตศาสตร์ (ATTI 1) ตัวบ่งชีท้ี่ A37–A40 เป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อย

แสวงหาความรู้ดา้นคณิตศาสตร์ (ATTI 2) ตัวบ่งชีท้ี ่A41-A43 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญของ

องค์ประกอบย่อยศรัทธาในวิชาคณิตศาสตร์ (ATTI 3) และตัวบ่งช้ีที่ A44-A47 เป็นตัวบ่งชี้

ที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ (ATTI 4) 

นอกจากจะพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบแล้วยังสามารถพิจารณาได้จากค่า 

ความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย ( 2
R ) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 

(Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ใหค้วามหมายในท านองเดียวกัน 

  จากตาราง 33 แสดงว่าองค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดล 

เจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจาก

ความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับ

ให้เป็นมาตรฐานแลว้มีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุดถึงสูงสุด ตั้งแต ่0.66–1.01 และตัวบ่งชี้ 

แตล่ะตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วยซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชีก้ับ 

ตัวบ่งชีอ้ื่นในโมเดลในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยันในครั้งนีไ้ด้น าค่า 
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ความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ดว้ยผู้วจิัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้

จากการวิเคราะหค์รั้งนีไ้ปใช้ในการสร้างสเกลองค์ประกอบย่อยเพื่อให้ได้ตัวแปรใหม่

ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาพัฒนาตัวบ่งชีป้ระสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ 

ระดับมัธยมศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ต่อไป  

ส าหรับโมเดลเจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตร์ ได้สเกลองค์ประกอบ 4 ตัว ดังสมการ 

   ATTI 1 = 0.36 (A32) + 0.10 (A33) + 0.12 (A34) + 0.18 (A35) + 0.47 

(A36) 

   ATTI 2 = 0.16 (A37) + 0.27 (A38) + 0.09 (A39) + 0.15 (A40)  

   ATTI 3 = 0.40 (A41) + 0.30 (A42) + 0.22 (A43)  

   ATTI 4 = 0.09 (A44) + 0.05 (A45) + 0.08 (A46) + 0.24 (A47) 

  จากการวิเคราะหค์่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีทั้ง 16 ตัว พบว่า 

สามารถจัดล าดับตัวบ่งชีท้ี่มีความเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชีเ้จตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

จากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 

   1. วิชาคณิตศาสตร์ใช้สัญลักษณ์ที่ก าหนดขึน้มาสื่อความหมายที่ 

กระชับรัดกุมและสื่อความหมายได้ (b = 0.92) 

   2. ชื่นชมในเกียรตแิละรางวัลด้านคณิตศาสตร์ที่ได้รับและรักษาไว้อย่าง

เสมอต้นเสมอปลาย (b = 0.91) 

   3. รักและเอาใจใส่ สนใจในวิชาคณิตศาสตร์ (b = 0.90) 

   4. วิชาคณิตศาสตร์ท าใหค้าดการณ์ วางแผนตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม (b = 0.88) 

   5. วิชาคณิตศาสตร์เป็นแบบแผนการวิเคราะหป์ัญหาและสถานการณ์ได้

อย่างถี่ถ้วน (b = 0.88) 

   6. ยกย่องชมเชยผลส าเร็จเกี่ยวกับการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (b = 0.87) 

   7. เรียนรู้รูปแบบการวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึน้เพื่อแก้ไขปัญหา

นักเรียน (b = 0.82) 

   8. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มบีทบาทส าคัญยิ่งตอ่การพัฒนาความคิด

ของมนุษย์ (b = 0.79) 

   9. วิชาคณิตศาสตร์ช่วยฝกึใหค้นมีความคิดรอบคอบ มเีหตุผล  

รู้จักความจริง (b = 0.77) 
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   10. ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการกระตุ้นและเสรมิแรง

พฤติกรรมที่เหมาะสมระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์           

(b = 0.75) 

   11. เตรียมความพร้อม จัดระเบียบหอ้งเรียนให้พรอ้มส าหรับจัดกิจกรรม

การสอนคณิตศาสตร์ (b = 0.74) 

   12. วางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยมีหลักการจัดกิจกรรมทาง

คณิตศาสตรอ์ยู่ตลอดเวลา (b = 0.72) 

   13. จัดกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบการจัดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์

อยู่เสมอ (b = 0.73) 

   14. เรียนรู้การดึงศักยภาพของนักเรียนในการน ามาใช้ในกระบวนการคิด

ทางคณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวันอย่างเต็มที่ (b = 0.73) 

   15. เรียนรู้รูปแบบแผนการสอนคณิตศาสตร์แบบใหม่ที่บูรณาการสอน

กับวิชาอื่นๆ (b = 0.71) 

   16. เรียนรู้หลักการสอนแบบใหม่เพื่อให้นักเรียนมคีวามสุขกับการเรียน 

(b = 0.70) 

  4. โมเดลการวัดและประเมินผล 

  ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันของโมเดลการวัดและประเมินผล 

(EVAL) ดังน าเสนอในตาราง 34 
 

ตาราง 34 แสดงผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันของโมเดลการวัดและประเมินผล 

              (EVAL) 
 

องคป์ระกอบ

ย่อย 
ตัวบ่งช้ี 

น้ าหนัก

องคป์ระกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธ์ิ

การพยากรณ ์

( 2
R ) 

สัมประสิทธ์ิ

คะแนน

องคป์ระกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลื่อนของ 

ตัวบ่งช้ี (e) 

EVAL1 E48 0.81**(0.03) 0.66 0.13 0.34 

 E49 0.89**(0.03) 0.79 0.07 0.21 

 E50 0.86**(0.03) 0.75 0.27 0.25 

 E51 0.89**(0.05) 0.80 0.20 0.20 

 



149 

ตาราง 34 (ต่อ) 

องคป์ระกอบ

ย่อย 
ตัวบ่งช้ี 

น้ าหนัก

องคป์ระกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธ์ิ

การพยากรณ ์

( 2
R ) 

สัมประสิทธ์ิ

คะแนน

องคป์ระกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลื่อนของ 

ตัวบ่งช้ี (e) 

 E52 0.86**(0.03) 0.74 0.28 0.26 

EVAL2 E53 0.76**(0.03) 0.59 0.06 0.40 

 E54 0.78**(0.04) 0.61 0.05 0.39 

 E55 0.80**(0.03) 0.63 0.04 0.37 

 E56 0.81**(0.03) 0.66 0.08 0.34 

 E57 0.91**(0.03) 0.82 0.20 0.18 

 E58 0.91**(0.04) 0.82 0.21 0.18 

EVAL3 E59 0.87**(0.03) 0.76 0.12 0.24 

 E60 0.90**(0.03) 0.82 0.18 0.18 

 E61 0.82**(0.03) 0.67 0.05 0.33 

 E62 0.80**(0.03) 0.65 0.03 0.35 

 E63 0.84**(0.03) 0.71 0.06 0.29 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

Chi-Square = 76.14 df = 79 p-value = 0.57 GFI = 0.96 

AGFI = 0.94 RMSEA = 0.00** (p < .01) 
 

ตาราง 35 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 4 ตัว ในองค์ประกอบการวัดและ 

              ประเมินผล 
 

องค์ประกอบย่อย EVAL1 EVAL2 EVAL3 

EVAL1 1.00   

EVAL2 0.87** 1.00  

EVAL3 0.92** 0.99** 1.00 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 
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  จากตาราง 34 และ 35 สามารถสร้างโมเดลการวัดและประเมินผล 

ได้ดังภาพประกอบ 18 
 

 
 

Chi-Square = 76.14, df = 79, p-value = 0.57, RMSEA = 0.00 
 

ภาพประกอบ 18 โมเดลการวัดและประเมินผล 
 

  จากตาราง 34 และภาพประกอบ 18 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

เชงิยืนยันของโมเดลการวัดและประเมินผล พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ด ีพิจารณาจาก ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) มีคา่เท่ากับ 76.14 

ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 79 ค่านัยส าคัญทางสถิติ (p-value) เท่ากับ 0.57 ไม่มนีัยส าคัญ 

เมื่อพจิารณาตามเกณฑ์ คือ ค่าไค–สแควร์/df มีค่าได้ประมาณ .96 ซึ่งมีคา่ต่ ากว่า 2 

นอกจากนีย้ัง พบว่า ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) มีคา่เท่ากับ 0.96 มีค่าดัชนี 

วัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.94 และค่าความคลาดเคลื่อน 

ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.00 เป็นไปตามหลักการพิจารณา 

ความกลมกลืนแสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่วา่โมเดลการวิจัยสอดคล้องกลมกลืนกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์  
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  เมื่อพจิารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตาราง 34 และภาพประกอบ 18 

พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีทั้ง 16 ตัว มีค่าเป็นบวก มีคา่ตั้งแต ่0.76–0.91 

ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้

เห็นว่าตัวบ่งชีเ้หล่านีเ้ป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ  

ตัวบ่งชี ้E48–E52 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยวัดและประเมินผล 

หลังเรยีนจบหน่วย (EVAL 1) ตัวบ่งชีท้ี่ E53–E58 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อย

รู้หลักการวัดและประเมินผล (EVAL 2) และตัวบ่งชีท้ี่ E59–E63 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญของ

องค์ประกอบย่อยปรับปรุงและพัฒนาการวัด และประเมินผล (EVAL 3) นอกจากจะ

พิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบแล้วยังสามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวน

ร่วมกับองค์ประกอบย่อย ( 2
R ) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score 

Coefficient) ซึ่งก็ใหค้วามหมายในท านองเดียวกัน 

  จากตาราง 35 แสดงว่าองค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดล 

การวัดและประเมินผล มีความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นีเ้กิดจากความสัมพันธ์

ระหว่างความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้เปน็

มาตรฐานแลว้ มคี่าความสัมพันธ์ต่ าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่ 0.82–0.99 และตัวบ่งชีแ้ต่ละตัวจะมี

ความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชีก้ับตัวบ่งชี้อื่น 

ในโมเดลในการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันในครั้งนี ้ได้น าค่าความคลาดเคลื่อนเข้ามา

วิเคราะห์ด้วย ผู้วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้

ไปใช้ในการสรา้งสเกลองค์ประกอบย่อย เพื่อให้ได้ตัวแปรใหม่ส าหรับน าไปวิเคราะหเ์พื่อ

พัฒนาตัวบ่งชีป้ระสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศกึษา  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ต่อไป ส าหรับโมเดลการวัดและ

ประเมินผล ได้สเกลองค์ประกอบ 3 ตัว ดังสมการ 

   EVAL 1 = 0.13 (E48) + 0.07 (E49) + 0.27 (E50) + 0.20 (E51) + 0.28 

(E52) 

   EVAL 2 = 0.06 (E53) + 0.05 (E54) + 0.04 (E55) + 0.08 (E56) + 

0.20 (E57) + 0.21 (E58) 

   EVAL 3 =0.12 (E59) + 0.18 (E60) + 0.05 (E61) + 0.03 (E62) + 0.06 

(E63)  
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  จากการวิเคราะหค์่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีทั้ง 16 ตัว พบว่า 

สามารถจัดล าดับตัวบ่งชีท้ี่มีความเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชีก้ารวัดและประเมินผล  

จากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 

   1. แปลผลการวัดอย่างถูกต้อง (b = 0.91) 

   2. สามารถน าผลการวัดไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ (b = 0.91) 

   3. มกีารน าผลจากการวัดและประเมินผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน

และพัฒนาผูเ้รียน (b = 0.90) 

   4. มีการบันทึกแบบประเมินถูกต้อง เรยีบร้อย และทันตามเวลาที่ก าหนด 

(b = 0.89) 

   5. มกีารจัดท าเอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผลเป็นระเบียบ

เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน (b = 0.89) 

   6. มีการวิเคราะหป์ัญหานักเรียนที่ไม่ผ่านผลการเรียนรู้ (b = 0.87) 

   7. มีการจัดท าเอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล 

เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน (b = 0.86) 

   8. มีการแจ้งผลการวัดและประเมินผลแก่ผู้เรยีน (b = 0.86) 

   9. มีระบบการนเิทศภายในเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ (b = 0.84) 

   10. มีการบันทึกปัญหาด้านการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล  

เพื่อประกอบการแก้ไขปัญหา (b = 0.82) 

   11. มกีารวัดผลความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียน 

โดยการเปรียบเทียบก่อนเรยีน ระหว่างเรียน และหลังเรียนในบทเรียนนั้นๆ (b = 0.81) 

   12. ใช้เครื่องมอืวัดที่มคีุณภาพ (b = 0.81) 

   13. สามารถเลือกเครื่องมอืวัดผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

(b = 0.80) 

   14. มีการสร้างและผลตินวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีปัญหา

ในการเรียนรู้ใหป้ระสบผลส าเร็จ (b = 0.80) 

   15. สามารถวัดผลตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ (b = 0.78) 

   16. รู้หลักการก าหนดวัตถุประสงค์ของการวัด (b = 0.76) 
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  4. โมเดลการจัดการเรียนการสอน 

  ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันของโมเดลการจัดการเรียนการสอน 

(TEAC) ดังน าเสนอในตาราง 36 
 

ตาราง 36 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยันของโมเดลการจัดการเรยีน      

              การสอน (TEAC) 
 

องคป์ระกอบ

ย่อย 
ตัวบ่งช้ี 

น้ าหนัก

องคป์ระกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธ์ิ

การพยากรณ ์

( 2
R ) 

สัมประสิทธ์ิ

คะแนน

องคป์ระกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลื่อนของ 

ตัวบ่งช้ี (e) 

TEAC1 T64 0.76**(0.03) 0.58 0.01 0.42 

 T65 0.83**(0.03) 0.70 0.04 0.30 

 T66 0.86**(0.03) 0.74 0.18 0.26 

 T67 0.68**(0.03) 0.46 0.01 0.54 

 T68 0.71**(0.03) 0.50 0.00 0.49 

 T69 0.73**(0.03) 0.54 0.01 0.46 

TEAC2 T70 0.78**(0.04) 0.62 0.29 0.38 

 T71 0.73**(0.03) 0.53 0.20 0.47 

 T72 0.69**(0.03) 0.48 0.14 0.52 

 T73 0.58**(0.04) 0.35 0.05 0.64 

 T74 0.67**(0.03) 0.45 0.13 0.55 

TEAC3 T75 0.66**(0.03) 0.44 0.01 0.56 

 T76 0.62**(0.03) 0.39 0.04 0.60 

 T77 0.61**(0.03) 0.37 0.05 0.63 

 T78 0.80**(0.03) 0.63 0.05 0.37 

 T79 0.83**(0.03) 0.68 0.14 0.32 

TEAC4 T80 0.67**(0.04) 0.45 0.10 0.55 

 T81 0.63**(0.03) 0.40 0.10 0.60 
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ตาราง 36 (ต่อ) 

องคป์ระกอบ

ย่อย 
ตัวบ่งช้ี 

น้ าหนัก

องคป์ระกอบ 

b (SE) 

สัมประสิทธ์ิ

การพยากรณ ์

( 2
R ) 

สัมประสิทธ์ิ

คะแนน

องคป์ระกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลื่อนของ 

ตัวบ่งช้ี (e) 

 T82 0.43**(0.03) 0.19 0.05 0.61 

 T83 0.77**(0.03) 0.59 0.15 0.41 

 T84 0.63**(0.03) 0.39 0.16 0.61 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

Chi-Square = 137.35 df = 139 p-value = 0.52 GFI = 0.95 

AGFI = 0.92 RMSEA = 0.00** (p < .01) 
 

ตาราง 37 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 4 ตัวในองค์ประกอบการจัดการเรียน 

              การสอน 
 

องค์ประกอบย่อย TEAC1 TEAC2 TEAC3 TEAC4 

TEAC1 1.00    

TEAC2 0.98** 1.00   

TEAC3 1.02** 0.98** 1.00  

TEAC4 1.01** 0.94** 0.99** 1.00 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 
 

  จากตาราง 36 และ 37 สามารถสร้างโมเดลการจัดการเรียนการสอน 

ได้ดังภาพประกอบ 19 
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Chi-Square = 137.35, df = 139, p-value = 0.52, RMSEA = 0.00 
 

ภาพประกอบ 19 โมเดลการจัดการเรยีนการสอน 
 

  จากตาราง 36 และภาพประกอบ 19 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

เชงิยืนยันของโมเดลการจัดการเรียนการสอน พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ด ีพิจารณาจาก ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) มีคา่เท่ากับ 137.35 

ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 139 ค่านัยส าคัญทางสถิติ (p-value) เท่ากับ 0.52 ไม่มี

นัยส าคัญ เมื่อพิจารณาตามเกณฑค์ือ ค่าไค–สแควร์/df มีคา่ได้ประมาณ .99 

ซึ่งมีคา่ต่ ากว่า 2 นอกจากนี้ยัง พบว่า ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) มีค่าเท่ากับ 

0.95 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แลว้ (AGFI) เท่ากับ 0.92 และ 

ค่าความคลาดเคลื่อนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.00  

เป็นไปตามหลักการพิจารณาความกลมกลืนแสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่วา่โมเดล 

การวิจัยสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
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  เมื่อพจิารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตาราง 36 และภาพประกอบ19 

พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีทั้ง 21 ตัว มีคา่เป็นบวก มีคา่ตั้งแต ่0.43–0.86 

ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้

เห็นว่าตัวบ่งชีเ้หล่านีเ้ป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ  

ตัวบ่งชี ้T64–T69 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยการจัดการเรยีนการสอน

สอดคล้องกับเนือ้หา (TEAC 1) ตัวบ่งชีท้ี่ T70–T74 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญของ 

องค์ประกอบย่อยสอนใหน้ักเรียนมทีักษะการคิด วิเคราะห์ (TEAC 2) ตัวบ่งชีท้ี่ T75–T79 

เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยจัดหาแหลง่เรียนรู้ที่หลากหลาย (TEAC 3) ตัวบ่งชี้

ที่ T80–T84 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยจัดท าวิจัยในช้ันเรียน (TEAC 4) 

นอกจากจะพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบแล้วยังสามารถพิจารณาได้จากค่า 

ความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย ( 2
R ) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 

(Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ใหค้วามหมายในท านองเดียวกัน 

  จากตาราง 37 แสดงว่าองค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดล 

การจัดการเรียนการสอน มีความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจาก

ความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับ

ให้เป็นมาตรฐานแลว้ มคี่าความสัมพันธ์ต่ าสุดถึงสูงสุดตั้งแต ่0.94–1.02 และตัวบ่งชี้ 

แตล่ะตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชีก้ับ 

ตัวบ่งชีอ้ื่นในโมเดลในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยันในครั้งนี ้ได้น าค่า 

ความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ดว้ย ผูว้ิจัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้

จากการวิเคราะหค์รั้งนีไ้ปใช้ในการสร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพื่อให้ได้ตัวแปรใหม่

ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชีป้ระสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร ์ 

ระดับมัธยมศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ต่อไป  

ส าหรับโมเดลการจัดการเรียนการสอน ได้สเกลองค์ประกอบ 4 ตัว ดังสมการ 

   TEAC 1 = 0.01 (T64) + 0.04 (T65) + 0.18 (T66) + 0.01 (T67) + 0.00 

(T68) + 0.01 (T69) 

   TEAC 2 = 0.29 (T70) + 0.20 (T71) + 0.14 (T72) + 0.05 (T73) + 0.13 

(T74) 

   TEAC 3 =0.01 (T75) + 0.04 (T76) + 0.05 (T77) + 0.05 (T78) + 0.14 

(T79)  
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   TEAC 4 = 0.10 (T80) + 0.10 (T81) + 0.05 (T82) + 0.15 (T83) + 0.16 

(T84)  

  จากการวิเคราะหค์่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีทั้ง 21 ตัว พบว่า 

สามารถจัดล าดับตัวบ่งชีท้ี่มีความเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชีก้ารจัดการเรียนการสอน 

จากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 

   1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบถ้วนตามล าดับขั้นตอนของ

กระบวนการเรียนการสอน (b = 0.86) 

   2. มีการใช้เทคนิคการสอนและตั้งค าถามให้นักเรียนสนใจ ตัง้ใจเรียน

ตลอดเวลา (b = 0.83) 

   3. จัดแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมชุมชนและสังคมเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย 

(b = 0.83) 

   4. จัดแหล่งศกึษาตลอดชีวิตที่สามารถหาความรูต้่างๆ ได้ตลอดเวลา 

(b = 0.80) 

   5. ตัง้ค าถามเพื่อกระตุ้นความคิดของนักเรียน (b = 0.78) 

   6. มีการน านวัตกรรมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่พบหลังจากท าวิจัย 

ในชั้นเรียน (b = 0.77) 

   7. มีวธิีการสอนที่เหมาะกับสภาพผูเ้รียน (b = 0.76) 

   8. ใหน้ักเรียนตัง้สมมตฐิานเพื่อคาดคะเนค าตอบในปัญหาที่สงสัย 

(b = 0.73) 

   9. ถอดเนื้อหาจากบทเรียนน ามาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ

ยุคปัจจุบัน (b = 0.73) 

   10. ล าดับก่อนหลังของเนื้อหาที่น าเสนอต่อนักเรียน (b = 0.71) 

   11. ให้นักเรียนตั้งสมมตฐิานเพื่อคาดคะเนค าตอบในปัญหาที่สงสัย 

(b = 0.69) 

   12. ใช้วธิีการจัดการเรียนการสอนที่ใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้ แก้ปัญหา 

และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม (b = 0.68) 

   13. ใชว้ิจัยในชั้นเรียนศกึษาค้นคว้าหาค าตอบของปัญหาที่เกิดจาก 

การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน (b = 0.67) 
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   14. สอนใหน้ักเรียนเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ 

ที่ผ่านมา (b = 0.67) 

   15. จัดแหล่งเรียนรู้ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านการศกึษาค้นคว้า  

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง (b = 0.66) 

   16. ใช้วจิัยในช้ันเรียนพัฒนาการเรียนการสอน (b = 0.63) 

   17. จัดท ารายงานผลการวิจัยในช้ันเรยีนตามข้อมูลและร่องรอยหลักฐาน

ที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน (b = 0.63) 

   18. จัดหาแหล่งเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติ (b = 0.62) 

   19. จัดแหล่งเรียนรู้เสริมสร้างความรู ้ความคิดวิทยาการและ

ประสบการณ์ (b = 0.61) 

   20. ฝึกใหน้ักเรียนประเมินตนเองเพื่อประเมินความคิดและความรู้สกึ 

(b = 0.58) 

   21. ใช้วจิัยในช้ันเรยีนในการแก้ไขปัญหา (b = 0.43) 

  2. การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองเพื่อทดสอบ 

ความสอดคล้องของโมเดลตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการสอนของครูคณติศาสตร์  

ระดับมัธยมศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 

  การวิเคราะหใ์นตอนนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดล

โครงสรา้งประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศกึษา สังกัด      

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 กับข้อมูลเชงิประจักษ์ 

  จากสเกลองค์ประกอบที่สร้างขึ้นและองค์ประกอบหลัก 5  

องค์ประกอบหลัก ได้แก่ บุคลิกภาพของครู (PERS) ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน 

(RELA) เจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตร์ (ATTI) การวัดและประเมินผล (EVAL) และการจัด 

การเรียนการสอน (TEAC) ที่น ามาวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันอันดับสองสามารถแสดง

โมเดลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันอันดับที่สองประสิทธิภาพการสอนของครู

คณิตศาสตร ์ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21  

ดังภาพประกอบ 20 
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ภาพประกอบ 20 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยันอันดับสอง 
 

  ก่อนการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันอันดับสองผูว้ิจัยได้ศกึษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างสเกลองค์ประกอบย่อยหรือตัวบ่งชีใ้หม่ทั้ง 18 ตัว เพื่อพิจารณา 

ความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่จะน าไปวิเคราะหอ์งค์ประกอบรวมถึง 

การวิเคราะหค์่าสถิตขิอง Bartlett (Bartlett’ Test of Sphericity) และค่าดัชนี KMO  

(Kaiser–Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) เพื่อพิจารณาว่าองค์ประกอบมี

ความเหมาะสมหรอืไม่ดังแสดงในตาราง 38 
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ตาราง 38 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชีป้ระสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร ์ระดับมัธยมศกึษา  

              สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

ตัวบ่งชี ้ PERS1 PERS2 PERS3 PERS4 RELA1 RELA2 RELA3 ATTI1 ATTI2 ATTI3 ATTI4 EVAL1 EVAL2 EVAL3 TEAC1 TEAC2 TEAC3 TEAC4 

PERS1 1.00                  

PERS2 .76** 1.00                 

PERS3 .69** .75** 1.00                

PERS4 .72** .70** .76** 1.00               

RELA1 .49** .56** .47 ** .59** 1.00              

RELA2 .52** .58** .51** .56** .71** 1.00             

RELA3 .64** .65** .63** .65** .60** .64** 1.00            

ATTI1 .63** .63** .61** .69** .55** .52** .66** 1.00           

ATTI2 .72** .73** .72** .74** .53** .57** .67** .72** 1.00          

ATTI3 .67** .67** .74** .69** .41** .45** .65** .61** .82** 1.00         

ATTI4 .59** .63** .65** .69** .51** .50** .66** .70** .73** .70** 1.00        

EVAL1 .77** .71** .68** .72** .47** .53** .65** .70** .80** .73** .77** 1.00       

EVAL2 .71** .71** .60** .70** .49** .53** .64** .68** .73** .68** .72** .82** 1.00      

EVAL3 .70** .70** .66** .73** .45** .50** .67** .70** .76** .75** .75** .83** .89** 1.00     

TEAC1 .70** .74** .63** .70** .47** .58** .66** .66** .73** .71** .70** .75** .82** .84** 1.00    

TEAC2 .69** .82** .75** .76** .62** .63** .82** .81** .79** .75** .82** .75** .76** .77** .82** 1.00   

TEAC3 .84** .79** .76** .80** .55** .68** .74** .73** .86** .79** .77** .89** .83** .87** .82** .83** 1.00  

TEAC4 .80** .76** .74** .83** .71** .63** .73** .81** .80** .71** .74** .81** .75** .77** .77** .84** .85** 1.00 
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*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 
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  จากตาราง 38 ผลการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์พบว่าผลการวิเคราะห์ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครู

คณิตศาสตร ์ระดับมัธยมศึกษา พบว่า ตัวบ่งชีท้ั้ง 18 ตัว มีความสัมพันธ์กันเชงิบวกอย่าง 

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) โดยตัวบ่งชีท้ี่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด คือ  

มีปรับปรุงและพฒันาการวัดและประเมินผล (EVAL 3) และรู้หลักการวัดและประเมินผล 

(EVAL 2) คือ มีคา่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .89 ส่วนตัวบ่งชีท้ี่มคีวามสัมพันธ์กัน 

น้อยที่สุด คือ ศรัทธาในวิชาคณิตศาสตร์ (ATTI 3) และการให้ค าปรึกษา (RELA 1) คือ 

มีคา่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .41 และพบว่า ทุกคู่ที่มคี่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ 

0.30 ขึน้ไป ผูว้ิจัยจึงน าไปวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบในการพิจารณาความเหมาะสม 

ดังแสดงในตาราง 38 
 

ตาราง 39 แสดงค่าสถิติ Bartlett ดัชน ีKMO ของโมเดลประสิทธิภาพการสอนของครู 

              คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศกึษา 
 

โมเดล 
Bartlett’s Test of 

Sphericity 
P 

Kaiser–Meyer-Olkin 

Measure of 

Sampling Adequacy 

ประสิทธิการสอน

ของครูคณิตศาสตร์ 

ระดับมัธยมศกึษา 

5693.55 .00 .94** 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 
 

  จากตาราง 39 พบว่า ค่า Bartlett’s Test of Sphericity มีคา่เท่ากับ 

5693.55 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .00 (p < .01) ส่วนค่า KMO หรอื  

Kaiser–Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy เท่ากับ .94 ซึ่งมากกว่า .50  

ดังนัน้ จึงสามารถน าไปวิเคราะห์องคป์ระกอบได้ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

เชงิยืนยันอันดับสองเพื่อพัฒนาตัวบ่งชีป้ระสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร ์ 

ระดับมัธยมศกึษาปรากฏในตาราง 40 และภาพประกอบ 21 
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ตาราง 40 แสดงผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันอันดับสองเพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ี 

              ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ 
 

ตัวบ่งช้ี 

น้ าหนัก 

องคป์ระกอบ 

b (SE) 

สัมประสิทธ์ิ 

การพยากรณ ์

(
2

R ) 

สัมประสิทธ์ิ 

คะแนน 

องคป์ระกอบ (FS) 

ความคลาด 

เคลื่อนของตัว 

บ่งช้ี (e) 

อันดับแรก     

PERS1 0.55** 0.75 0.39 0.10 

PERS2 0.56**(0.03) 0.76 0.39 0.07 

PERS3 0.57**(0.03) 0.73 0.32 0.03 

PERS4 0.56**(0.03) 0.77 0.47 0.09 

RELA1 0.43** 0.44 0.19 0.23 

RELA2 0.45**(0.03) 0.48 0.12 0.21 

RELA3 0.71**(0.03) 0.78 0.68 0.14 

ATTI1 0.58** 0.67 0.17 0.10 

ATTI2 0.58**(0.03) 0.80 0.21 0.07 

ATTI3 0.61**(0.03) 0.67 0.08 0.18 

ATTI4 0.59**(0.03) 0.70 0.13 0.15 

EVAL1 0.66** 0.85 0.50 0.08 

EVAL2 0.54**(0.03) 0.73 0.12 0.11 

EVAL3 0.61**(0.03) 0.79 0.06 0.10 

TEAC1 0.53** 0.70 0.06 0.12 

TEAC2 0.55**(0.02) 0.81 0.18 0.07 

TEAC3 0.56**(0.03) 0.89 0.34 0.04 

TEAC4 0.51**(0.03) 0.81 0.10 0.08 

อันดับสอง     

PERS 0.94**(0.04) 0.88 - - 

RELA 0.90**(0.05) 0.81 - - 

ATTI 0.98**(0.04) 0.97 - - 

EVAL 0.99**(0.05) 0.97 - - 

TEAC 1.01**(0.05) 1.01   
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Chi-Square = 78.58 df = 79 p-value = 0.49 GFI = 0.97 

AGFI = 0.93 RMSEA = 0.00 ** (p < .01) 
 

  จากตาราง 39 และ 40 สามารถสร้างโมเดลโครงสร้างประสิทธิภาพ 

การสอนของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศกึษา ดังภาพประกอบ 21

 
Chi-Square = 78.58, df = 79, p-value = 0.49, RMSEA = 0.00 

 

ภาพประกอบ 21 โมเดลประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร ์ระดับมัธยมศกึษา 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 
 

  จากตาราง 40 และภาพประกอบ 21 ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบ 

เชงิยืนยันอันดับสอง ของโมเดลประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ ระดับ

มัธยมศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 พบว่า โมเดลมี 

ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดมีากพิจารณาจาก 
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ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) มีคา่เท่ากับ 78.58 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 79  

ค่านัยส าคัญทางสถิต ิ(p-value) เท่ากับ 0.49202 ไม่มีนัยส าคัญ  

  เมื่อพจิารณาตามเกณฑ์ คือ ค่าไค–สแควร์/df เท่ากับ 1.00 ซึ่งมีคา่ต่ ากว่า 2 

นอกจากนีย้ัง พบว่า ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) มีคา่เท่ากับ 0.97 มีคา่ดัชนวีัด

ระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แลว้ (AGFI) เท่ากับ 0.93 และค่าความคลาดเคลื่อน 

ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.00 เป็นไปตามหลักการพิจารณา 

ความกลมกลืนแสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่วา่โมเดลการวิจัยสอดคล้องกลมกลืนกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตาราง 34 และ

ภาพประกอบ 19 พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชีท้ั้ง 18 ตัว มีค่าเป็นบวกตั้งแต่ 

0.43–0.71 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเมื่อ

จัดล าดับตัวบ่งชีท้ี่มคีวามเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชีป้ระสิทธิภาพการสอนของครู

คณิตศาสตร ์ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21

จากมากไปหาน้อย ได้ดังต่อไปนี้ การจัดการเรียนการสอน (TEAC) มีน้ าหนักองค์ประกอบ

เท่ากับ 1.01 การวัดและประเมินผล (EVAL) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.99 เจตคติตอ่

วิชาคณิตศาสตร์ (ATTI) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.98 บุคลิกภาพ (PERS) มีน้ าหนัก

องค์ประกอบเท่ากับ 0.94 และความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน (RELA) มีน้ าหนัก

องค์ประกอบเท่ากับ 0.90 ตามล าดับเนื่องจากการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยัน 

อันดับสองจะไม่รายงานค่าสัมประสิทธิ์ คะแนนองค์ประกอบ ผูว้ิจัยจงึได้น าค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบส าหรับตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศกึษา

ทั้ง 5 องค์ประกอบ มาสร้างสเกลองค์ประกอบตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการสอนของครู

คณิตศาสตร ์ระดับมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

แทนค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ ซึ่ง เพชรมณี วิรยิะสบืพงศ์ (2554, อ้างถึงใน

ไกศษิฏ์ เปลรินทร์, 2552, หนา้ 243) กล่าวไว้ว่าค่าทั้งสองนี้ให้ความหมายในท านอง

เดียวกัน ดังนัน้ จงึสามารถเขียนสมการโครงสร้างตัวบ่งชีป้ระสิทธิภาพการสอนของครู

คณิตศาสตร ์ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

ได้ดังนี ้

   PRAET = 0.94 (PERS) + 0.90 (RELA) + 0.98 (ATTI) + 0.99 (EVAL) + 

1.01 (TEAC) 
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  3. น้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ขององค์ประกอบหลัก

องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ของประสิทธิภาพการสอนของครูคณติศาสตร์  

ระดับมัธยมศกึษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 

  ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลมาคัดเลือกตัวบ่งชี้ 

ที่แสดงว่ามีค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้งหรอืค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) 

ตามเกณฑ์ ดังนี้ 1) เท่ากับหรอืมากกว่า 0.70 ส าหรับองค์ประกอบหลัก (Farrell & Rudd, 

2011) และ 2) เท่ากับหรือมากกว่า 0.30 ส าหรับองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี  

(Tacq, 1997 อ้างถึงใน วิลาวัลย์ มาคุ้ม, 2549) ดังแสดงในตาราง 41 
 

ตาราง 41 น้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ขององค์ประกอบหลัก 

             องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชีข้องประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์    

             ระดับมัธยมศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 
 

องคป์ระกอบ

หลัก 

น้ าหนัก 

องคป์ระกอบ 

b (SE) 

องคป์ระกอบ 

ย่อย 

น้ าหนัก 

องคป์ระกอบ 

b (SE) 

ตัวบ่งช้ี 

น้ าหนัก 

องคป์ระกอบ 

b (SE) 

บุคลิกภาพ 

ของครู 

(PERS) 

0.94**(0.04) 

ประพฤติตนเป็น

แบบอย่างท่ีดี 

(PERS 1) 

0.55** 

P1 0.74**(0.03) 

P2 0.78**(0.03) 

P3 0.74**(0.03) 

P4 0.82**(0.03) 

P5 0.80**(0.03) 

มคีวามเสียสละ

(PERS 2) 
0.56**(0.03) 

P6 0.73**(0.04) 

P7 0.74**(0.03) 

P8 0.77**(0.04) 

P9 0.75**(0.04) 

P10 0.76**(0.05) 

มคีวามมั่นคงใน

อารมณ ์

(PERS 3) 

0.57**(0.03) 

P11 0.74**(0.03) 

P12 0.53**(0.05) 

P13 0.67**(0.03) 

P14 0.66**(0.04) 
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ตาราง 41 (ต่อ) 

องคป์ระกอบ

หลัก 

น้ าหนัก 

องคป์ระกอบ 

b (SE) 

องคป์ระกอบ 

ย่อย 

น้ าหนัก 

องคป์ระกอบ 

b (SE) 

ตัวบ่งช้ี 

น้ าหนัก 

องคป์ระกอบ 

b (SE) 

  

มคีวามกระตอืรือร้น 

(PERS 4) 

 

0.56**(0.03) 

 

 

 

P15 0.65**(0.03) 

P16 0.84**(0.03) 

P17 0.77**(0.03) 

P18 0.79**(0.03) 

ความสัมพันธ์

ระหว่างครู

และนักเรียน 

(RELA) 

0.90**(0.05) 

การให้ค าปรึกษา

(RELA 1) 
0.43** 

R19 0.74**(0.03) 

R20 0.76**(0.03) 

R21 0.73**(0.03) 

R22 0.81**(0.03) 

ดูแลความประพฤติ

ของนักเรียน 

(RELA 2) 

0.45**(0.03) 

R23 0.61**(0.03) 

R24 0.72**(0.04) 

R25 0.89**(0.03) 

R26 0.85**(0.03) 

มมีนุษยสัมพันธ์

(RELA 3) 
0.71**(0.03) 

R27 0.92**(0.03) 

R28 0.89**(0.03) 

R29 0.81**(0.03) 

R30 0.75**(0.03) 

R31 0.54**(0.04) 

เจตคติต่อ

วชิา

คณิตศาสตร์ 

(ATTI) 

0.98**(0.04) 

ตระหนักถึง

ความส าคัญของวิชา

คณิตศาสตร์ 

(ATTI 1) 

0.58** 

A32 0.79**(0.03) 

A33 0.77**(0.03) 

A34 0.88**(0.03) 

A35 0.88**(0.04) 

A36 0.92**(0.03) 

แสวงหาความรู้ดา้น

คณิตศาสตร์ 

(ATTI 2) 

0.58**(0.03) 

A37 0.70**(0.03) 

A38 0.82**(0.03) 

A39 0.71**(0.03) 

A40 0.73**(0.03) 
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ตาราง 41 (ต่อ) 

องคป์ระกอบ

หลัก 

น้ าหนัก 

องคป์ระกอบ 

b (SE) 

องคป์ระกอบ 

ย่อย 

น้ าหนัก 

องคป์ระกอบ 

b (SE) 

ตัวบ่งช้ี 

น้ าหนัก 

องคป์ระกอบ 

b (SE) 

  

ศรัทธาในวชิา

คณิตศาสตร์ 

(ATTI 3) 

0.61**(0.03) 

A41 0.91**(0.04) 

A42 0.87**(0.03) 

A43 0.90**(0.03) 

ร่วมสร้างสรรค์

กิจกรรมทาง

คณิตศาสตร์ 

(ATTI 4) 

0.59**(0.03) 

A44 0.74**(0.03) 

A45 0.72**(0.04) 

A46 0.73**(0.03) 

A47 0.75**(0.03) 

การวัดและ

ประเมินผล 

(EVAL) 

0.99**(0.05) 

วัดและประเมินผล

หลังเรียนจบหนว่ย

(EVAL 1) 

0.66** 

E48 0.81**(0.03) 

E49 0.89**(0.03) 

E50 0.86**(0.03) 

E51 0.89**(0.05) 

E52 0.86**(0.03) 

รู้หลักการวัดและ

ประเมินผล 

(EVAL 2) 

 

0.54**(0.03) 

E53 0.76**(0.03) 

E54 0.78**(0.04) 

E55 0.80**(0.03) 

E56 0.81**(0.03) 

E57 0.91**(0.03) 

E58 0.91**(0.04) 

ปรับปรุงและ

พัฒนาการวัดและ

ประเมินผล 

(EVAL 3) 

0.61**(0.03) 

E59 0.87**(0.03) 

E60 0.90**(0.03) 

E61 0.82**(0.03) 

E62 0.80**(0.03) 

E63 0.84**(0.03) 
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ตาราง 41 (ต่อ) 

องคป์ระกอบ

หลัก 

น้ าหนัก 

องคป์ระกอบ 

b (SE) 

องคป์ระกอบ 

ย่อย 

น้ าหนัก 

องคป์ระกอบ 

b (SE) 

ตัวบ่งช้ี 

น้ าหนัก 

องคป์ระกอบ 

b (SE) 

การจัด 

การเรียนการ

สอน 

(TEAC) 

1.01**(0.05) 

จัดการเรียนการ

สอนสอดคล้อง

กับเนื้อหา 

(TEAC 1) 

0.53** 

T64 0.76**(0.03) 

T65 0.83**(0.03) 

T66 0.86**(0.03) 

T67 0.68**(0.03) 

T68 0.71**(0.03) 

T69 0.73**(0.03) 

สอนให้นักเรียนมี

ทักษะการคิด 

วเิคราะห ์

(TEAC 2) 

0.55**(0.02) 

T70 0.78**(0.04) 

T71 0.73**(0.03) 

T72 0.69**(0.03) 

T73 0.58**(0.04) 

T74 0.67**(0.03) 

จัดหาแหล่งเรียนรู้

ท่ีหลากหลาย 

(TEAC 3) 

0.56**(0.03) 

T75 0.66**(0.03) 

T76 0.62**(0.03) 

T77 0.61**(0.03) 

T78 0.80**(0.03) 

T79 0.83**(0.03) 

จัดท าวจิัยในชัน้

เรียน 

(TEAC 4) 

0.51**(0.03) 

T80 0.67**(0.04) 

T81 0.63**(0.03) 

T82 0.43**(0.03) 

T83 0.77**(0.03) 

T84 0.63**(0.03) 

 

  จากตาราง 41 พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ของ

องค์ประกอบหลักทั้ง 5 องค์ประกอบหลัก มีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.90–1.01 และ 

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาก 

ไปหาน้อย คือ การจัดการเรียนการสอน (TEAC) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.01 การวัด

และประเมินผล (EVAL) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.99 เจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตร์
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(ATTI) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.98 บุคลิกภาพ (PERS) มีน้ าหนักองค์ประกอบ

เท่ากับ 0.94 และความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน (RELA) มีน้ าหนักองค์ประกอบ

เท่ากับ 0.90 ตามล าดับ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบย่อยทั้ง 18  

องค์ประกอบย่อย มีค่าเป็นบวกและมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าและค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ (factor loading) ของตัวบ่งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์  

ระดับมัธยมศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ทั้ง 84 ตัวบ่งชี้ 

มีคา่เป็นบวกตั้งแต่ 0.43–0.92และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายและข�อเสนอแนะ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาตัวบ งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครู
คณิตศาสตร� ระดับมัธยมศึกษา ตรวจสอบความสอดคล-องของโมเดลโครงสร-าง
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� ระดับมัธยมศึกษา ที่สร-างขึ้นกับข-อมูล 
เชิงประจักษ� และสร-างแนวทางการใช-ตัวบ งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� 
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
 ประชากรที่ใช-ในการวิจัยครั้งนี้ ได-แก  ครูคณิตศาสตร�ที่สอนอยู ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ป4การศึกษา 2560 
จํานวน 329 คน 
 กลุ มตัวอย างที่ใช-ในการวิจัย คือ ครูผู-สอนคณิตศาสตร�ที่สอนอยู ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ป4การศึกษา 2560 
จํานวน 250 คน โดยวิธีการสุ มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Stage sampling) 
 เครื่องมือที่ใช-ในการวิจัย เปKนแบบสอบถามที่ผู-วิจัยสร-างขึ้นเพื่อสอบถาม 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ งช้ี มีข-อคําถามรวมทั้งสิ้น 84 ข-อ มีลักษณะ
เปKนมาตราส วนประมาณค า 5 ระดับ แบบลิเคอร�ท 
 สมมตฐิานการวิจัย คือ แบบจําลองความสัมพันธ�ของโมเดลการวิเคราะห�
องค�ประกอบเชิงยืนยันตัวบ งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� ระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล-องกับ
ข-อมูลเชิงประจักษ� 
 วิธีการดําเนินการวิจัย ผู-วิจัยได-ดําเนินการวิจัย ประกอบด-วย 2 ระยะ คือ  
ระยะที่ 1 การพัฒนาตัวบ งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� ระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ระยะที่ 2 การตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร-างของโมเดลตัวบ งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� 
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กับข-อมูล 
เชิงประจักษ� 
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 การวิเคราะห�ข-อมูล โดยการวิเคราะห�เอกสารและงานวิจัย สถิติที่ใช- 
ในการวิเคราะห�ข-อมูล ใช-สถิติอ-างอิงโดยใช-โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและ 
โปรแกรมลิสเรล (Lisrel for Window) 

สรุปผลการวิจัย 

 สรุปผลการวิจัย ตามลําดับต อไปนี้ 
  1. ผลการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร�  
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พบว า  
ได-องค�ประกอบประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 5 
องค�ประกอบหลัก 18 องค�ประกอบย อย 84 ตัวบ งช้ี ประกอบด-วย บุคลิกภาพของครู 
จํานวน 18 ตัวบ งช้ี ความสัมพันธ�ระหว างครูและนักเรียน 13 ตัวบ งช้ี เจตคติต อ 
วิชาคณิตศาสตร� จํานวน 16 ตัวบ งช้ี การวัดและประเมินผล จํานวน 16 ตัวบ งช้ี  
และการจัดการเรียนการสอน จํานวน 21 ตัวบ งช้ี ดังต อไปนี้ 
   1.1 องค�ประกอบหลัก ด-านบุคลิกภาพของครู มีค าเฉลี่ยความเหมาะสม
อยู ในระดับมาก ทั้ง 4 องค�ประกอบย อย โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน-อย ดังนี้  
ประพฤติตนเปKนแบบอย างที่ดีมีความม่ันคงในอารมณ�มีความกระตือรือร-น และ 
มีความเสียสละ เมื่อพิจารณาภาพรวมองค�ประกอบหลัก ด-านบุคลิกภาพของครู  
ซึ่งมีจํานวน 18 ตัวบ งช้ี มีค าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู ในระดับมาก ซึ่งแสดงให-เห็นว าตัวบ งช้ี
ทุกตัว มีค าเฉลี่ยผ านเกณฑ� 
   1.2 องค�ประกอบหลัก ด-านความสัมพันธ�ระหว างครูและนักเรียนมี
ค าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู ในระดับมาก 2 องค�ประกอบย อย ระดับปานกลาง  
1 องค�ประกอบย อย โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน-อย ดังนี้มีมนุษยสัมพันธ� ดูแล 
ความประพฤติของนักเรียน และการให-คําปรึกษาเมื่อพิจารณาภาพรวมองค�ประกอบหลัก
ด-านความสัมพันธ�ระหว างครูและนักเรียนซึ่งมีจํานวน 13 ตัวบ งช้ี มีค าเฉลี่ยความเหมาะสม
อยู ในระดับมาก ซึ่งแสดงให-เห็นว าตัวบ งช้ีทุกตัว มีค าเฉลี่ยผ านเกณฑ� 
   1.3 องค�ประกอบหลัก ด-านเจตคติต อวิชาคณิตศาสตร� มีค าเฉลี่ย 
ความเหมาะสมอยู ในระดับมาก ทั้ง 4 องค�ประกอบย อย โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน-อย 
ดังนี้ ตระหนักถึงความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร�แสวงหาความรู-ด-านคณิตศาสตร�ศรัทธา
ในวิชาคณิตศาสตร� และร วมสร-างสรรค�กิจกรรมทางคณิตศาสตร�เมื่อพิจารณาภาพรวม 
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องค�ประกอบหลัก ด-านเจตคติต อวิชาคณิตศาสตร� ซึ่งมี จํานวน 16 ตัวบ งช้ี มีค าเฉลี่ย 
ความเหมาะสมอยู ในระดับมาก ซึ่งแสดงให-เห็นว าตัวบ งช้ีทุกตัว มีค าเฉลี่ยผ านเกณฑ� 
   1.4 องค�ประกอบหลัก ด-านการวัดและประเมินผล มีค าเฉลี่ย 
ความเหมาะสมอยู ในระดับมาก ทั้ง 3 องค�ประกอบย อย โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน-อย 
ดังนี้ มีวัดและประเมินผลหลังเรียนจบหน วย ปรับปรุงและพัฒนาการวัดและประเมินผล 
และรู-หลักการวัดและประเมินผล เมื่อพิจารณาภาพรวมองค�ประกอบหลัก ด-านการวัดและ
ประเมินผลซึ่งมี จํานวน 16 ตัวบ งช้ี มีค าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู ในระดับมาก ซึ่งแสดงให-
เห็นว าตัวบ งช้ีทุกตัว มีค าเฉลี่ยผ านเกณฑ� 
   1.5 องค�ประกอบหลักด-านการจัดการเรียนการสอน มีค าเฉลี่ย 
ความเหมาะสมอยู ในระดับมาก ทั้ง 4 องค�ประกอบย อย โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน-อย 
ดังนี้ จัดหาแหล งเรียนรู-ที่หลากหลาย สอนให-นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห�  
จัดการเรียนการสอนสอดคล-องกับเนื้อหา และจัดทําวิจัยในช้ันเรียนเมื่อพิจารณาภาพรวม
องค�ประกอบหลัก ด-านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมี จํานวน 21 ตัวบ งช้ี มีค าเฉลี่ย 
ความเหมาะสมอยู ในระดับมาก ซึ่งแสดงให-เห็นว าตัวบ งช้ีทุกตัว มีค าเฉลี่ยผ านเกณฑ� 
  2. ผลการตรวจสอบความสอดคล-องของโมเดลโครงสร-างประสิทธิภาพ 
การสอนของครูคณิตศาสตร� ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 สรุปตามขั้นตอนการวิเคราะห� ได-ดังนี้ 
   2.1 การวิเคราะห�การสร-างสเกลองค�ประกอบประสิทธิภาพการสอนของ
ครูคณิตศาสตร� ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
โดยการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน ซึ่งก อนการวิเคราะห�ผู-วิจัยได-วิเคราะห�
ความสัมพันธ�ระหว างตัวบ งช้ี 84 ตัวบ งช้ี พบว า สหสัมพันธ�ระหว างตัวบ งช้ีในแต ละโมเดลมี

ความสัมพันธ�กันอย างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p <.01) ทุกค า 
  สรุปได-ว าโมเดลมีความเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะห�องค�ประกอบ เมื่อนําไป
วิเคราะห�องค�ประกอบพบว า โมเดลตามสมมตฐิานการวิจัยสอดคล-องกับข-อมูล 
เชิงประจักษ� ค าน้ําหนักองค�ประกอบของตัวบ งช้ีมีนัยสําคัญทางสถิติทุกค า แสดงว าตัวบ งช้ี
ทั้ง 84 ตัวบ งช้ี เปKนตัวบ งช้ีขององค�ประกอบประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� 
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
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   2.2 การวิเคราะห�การพัฒนาตัวบ งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครู
คณิตศาสตร� ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
พบว ามีความสอดคล-องกับข-อมูลเชิงประจักษ� โดยมี ค าไค-สแควร� (Chi–Square : X 2)  
มีค าเท ากับ 78.58 ค าองศาอิสระ (df) เท ากับ 79 ค านัยสําคัญทางสถิติ (p-value) เท ากับ 
0.49 ไม มีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณาค า X 2/df เท ากับ 0.99 ซึ่งมีค าตํ่ากว า 2 นอกจากนี้ยัง
พบว า ค าดัชนีวัดระดับความสอดคล-อง (GFI) มีค าเท ากับ 0.97 มีค าดัชนีวัดระดับ 
ความสอดคล-องที่ปรับแก-แล-ว (AGFI) เท ากับ 0.93 ค าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
ค าพารามิเตอร� (RMSEA) เท ากับ 0.000 และค าดัชนีที่แสดงขนาดของกลุ มตัวอย างที่
ยอมรับ (CN) เท ากับ 333.51 (Chi–Square = 78.59 df= 79 ค า P = 0.49ค า GFI = 0.97 
ค า AGFI = 0.93 ค า RMSEA = 0.00 CN = 333.51) ซึ่งเปKนไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว-  
เมื่อพิจารณาค าน้ําหนักองค�ประกอบของทั้ง 84 ตัวบ งช้ี พบว า มีค าตั้งแต  0.43–0.92  
จึงสรุปว าตัวบ งช้ีทุกตัวมีความเหมาะสม 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผู-วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ งช้ีประสิทธิภาพการสอนของ
ครูคณิตศาสตร� ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
ดังต อไปนี้ 
  1. ผลการพัฒนาตัวบ งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� ระดับ 
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พบว า ตัวบ งช้ีทุกตัวมี
ค าผ านเกณฑ� คือ ค าเฉลี่ยเท ากับหรือมากกว า 3.00 เพื่อคัดสรรกําหนดไว-ในโมเดล
ความสัมพันธ�โครงสร-างแสดงให-เห็นองค�ประกอบทั้ง 5 องค�ประกอบ คือ บุคลิกภาพ 
ของครู ความสัมพันธ�ระหว างครูและนักเรียน เจตคติต อวิชาคณิตศาสตร� การวัดและ
ประเมินผล และการจัดการเรียนการสอน เปKนองค�ประกอบที่สําคัญของประสิทธิภาพ 
การสอนของครูคณิตศาสตร� ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งสอดคล-องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย 
รวมทั้งสอดคล-องกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข-องกับประสิทธิภาพ 
การสอนของครูคณิตศาสตร� โดยได-ดําเนินการนําข-อมูลมาร างตัวบ งช้ีสร-างแบบสอบถาม
เพื่อหาคุณภาพตัวบ งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร�ระดับมัธยมศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ถึงผู-เช่ียวชาญ เมื่อได-รับ
แบบสอบถามกลับคืนมา ผลวิจัยวิเคราะห�หาความตรงเชิงเนื้อหา ได-ค าดัชนี 
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ความสอดคล-อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยทุกตัวมีค า IOC อยู 
ระหว าง 0.60–1.00 แล-วผู-วิจัยทําแบบสอบถามถึงครูผู-สอนคณิตศาสตร�เพื่อวิเคราะห�หา
ค าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยการหาค าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบัค (Cronbach’s 
alpha coefficient) ซึ่งปรากฏว าแบบสอบถามโดยภาพรวม มีค าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท ากับ 
0.98 จึงถือได-ว า ตัวบ งช้ีใช-ได-ทุกตัวสอดคล-องกับงานวิจัยของ ไกศิษฏ� เปลรินทร�  
(2552, บทคัดย อ) กล าวว า ตัวบ งช้ีที่ได-เปKนไปตามหลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข-อง 
อาภารัตน� ราชพัฒน� (2554, บทคัดย อ) กล าวว า ตัวบ งช้ีที่ได-เปKนไปตามหลักการแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข-องของผลการศึกษาและ ประยูร เจริญสุข (2553, บทคัดย อ) กล าวว า  
ตัวบ งช้ีที่ได-มีความเหมาะสมตามเกณฑ�ที่กําหนดไว-การพัฒนาตัวบ งช้ีตามขั้นตอนดังกล าว
จนได-ตัวบ งช้ีที่สอดคล-องกับงานวิจัย นอกจากนี้ผู-วิจัยยังได-ดําเนินการพัฒนาตัวบ งช้ีตาม
ขั้นตอนของ Natdo, et al (2005); Blank (1993); Burtein, Oakes, and Guiton (1992); 
Johnstone, (1981) อ-างถึงใน นงลักษณ� วิรัชชัย, (2551) ที่ได-ดําเนินการพัฒนาตัวบ งช้ี  
6 ขั้นตอน คือ ขั้นการกําหนดวัตถุประสงค�ของการพัฒนาตัวบ งช้ี การนิยามตัวบ งช้ี  
การรวมรวมข-อมูล การสร-างตัวบ งช้ี การตรวจสอบคุณภาพตัวบ งช้ี และการนําเสนอ
รายงาน 
  2. ผลการวิเคราะห�โมเดลตัวบ งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร�  
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พบว า โมเดล 
ตัวบ งช้ีที่ผู-วิจัยสร-างขึ้นมีความสอดคล-องกับข-อมูลเชิงประจักษ�และมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ทุกค า แสดงให-เห็นว าองค�ประกอบหลักของประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� 
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  
ทั้ง 5 องค�ประกอบ คือ 1) บุคลิกภาพของครู 2) ความสัมพันธ�ระหว างครูและนักเรียน  
3) เจตคติต อวิชาคณิตศาสตร� 4) การวัดและประเมินผล 5) การจัดการเรียนการสอน  
เปKนองค�ประกอบที่สําคัญของประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� ระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ซึ่งสอดคล-องกับกรอบแนวคิดใน
การวิจัยและสมมตฐิานการวิจัย ดังนั้น องค�ประกอบหลักประสิทธิภาพการสอนของครู
คณิตศาสตร� ระดับมัธยมศึกษาทั้ง 5 องค�ประกอบหลัก จึงประกอบด-วยตัวบ งช้ีรวม
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� ระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ทั้ง 84 ตัวบ งช้ี ดังนี้ 
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   2.1 ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ สองของตัวบ งช้ี
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พบว า ทั้ง 5 องค�ประกอบ เปKนองค�ประกอบที่สําคัญของ
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ได-เนื่องจากเปKนองค�ประกอบที่มีความเที่ยงตรง 
เชิงโครงสร-าง โดยการจัดการเรียนการสอน (TEAC) มีน้ําหนักองค�ประกอบเท ากับ 1.01 
การวัดและประเมินผล (EVAL) มีน้ําหนักองค�ประกอบเท ากับ 0.99 เจตคติต อวิชา
คณิตศาสตร� (ATTI) มีน้ําหนักองค�ประกอบเท ากับ 0.98 บุคลิกภาพ (PERS) มีน้ําหนัก
องค�ประกอบเท ากับ 0.94 และความสัมพันธ�ระหว างครูและนักเรียน (RELA) มีน้ําหนัก
องค�ประกอบเท ากับ 0.90 ตามลําดับ แสดงให-เห็นว ากลุ มตัวอย างให-ความสําคัญกับ
องค�ประกอบการจัดการเรียนการสอนเปKนอันดับแรก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัด 
การเรียนการสอนส งผลต อประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� ซึ่งสอดคล-องกับ
จันทิมา สุวรรณพรม (2549, หน-า 14) กล าวว า ลักษณะของครูคณิตศาสตร�ด-าน 
การจัดการเรียนการสอนของครูผู-สอน เปKนลักษณะที่ครูเตรียมการสอน เตรียมสื่อและ
วิธีการสอนมาใช-ในการสอน เพื่อให-ผู-เรียนบรรลุจุดประสงค�ที่กําหนดซึ่งสอดคล-องกับ 
อารมณ� เทียนพิทักษ� (2549, หน-า 16) กล าวว า การจัดการเรียนการสอนของครูเปKน 
การวางแผน กําหนดจุดมุ งหมายและคัดเลือกเนื้อหาที่ใช-สอน ซึ่งสอดคล-องกับ  
ภัทรา จินดาศรี (2550, หน-า 16) กล าวว า การจัดการเรียนการสอนของครูผู-สอนเปKน 
การถ ายทอดเนื้อหาเพื่อให-นักเรียนเกิดการเรียนรู-ตามศักยภาพ ซึ่งสอดคล-องกับ  
คงคา พฤทธสาโรช (2551, หน-า 13) กล าวถึง การจัดการเรียนการสอนของครูผู-สอน  
ไว-ว าเปKนการจัดการเรียนที่ครูผู-สอนให-นักเรียนศึกษาตามความถนัดและความสนใจโดยยึด
ผู-เรียนเปKนสําคัญ และสอดคล-องกับ ลัดดา จันทร�แสง (2552, หน-า 10) กล าวถึง 
การจัดการเรียนการสอนของครูผู-สอน ไว-ว า เปKนการถ ายทอดความรู-โดยใช-วิธีการสอนที่
หลากหลาย เปKนต-น 
   2.2 ตัวบ งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� ระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ทั้ง 5 องค�ประกอบหลัก 18 
องค�ประกอบย อย และตัวบ งช้ี 84 ตัวบ งช้ี มีค าเฉลี่ยอยู ในระดับปานกลางขึ้นไป ซึ่งเปKนไป
ตามเกณฑ�ที่กําหนด ดังนั้น จึงสามารถเปKนตัวบ งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครู
คณิตศาสตร� ระดับมัธยมศึกษาได- ซึ่งสอดคล-องกับผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน 
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ตัวบ งช้ี 84 ตัวบ งช้ี มีค าน้ําหนักองค�ประกอบ (Factors Loading) เกิน 0.30 และมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ แสดงให-เห็นว า เปKนตัวบ งช้ีองค�ประกอบย อยที่สามารถวัดองค�ประกอบหลักได- 
เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนน-อย โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห�ในส วนของ

สัมประสิทธิ์การพยากรณ� (R2) (สุภมาศ อังศุโชติ สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล 
ภิญโญภานุวัฒน�, 2551) มีความสอดคล-องกับแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข-อง  
ที่ได-จากการศึกษาค-นคว-า ซึ่งมีข-ออภิปรายเกี่ยวกับตัวบ งช้ีตามลําดับในแต ละองค�ประกอบ 
ดังนี้ 
   2.2.1 องค�ประกอบหลัก บุคลิกภาพของครู ซึ่งประกอบด-วย  
4 องค�ประกอบย อย 18 ตัวบ งช้ี มีค าน้ําหนักประกอบ (Factors Loading) เกิน 0.30  
และมีนัยสําคัญทางสถิติ อภิปรายผล ดังนี้ 
    2.2.1.1 ค าน้ําหนักองค�ประกอบย อยประพฤติตนเปKนแบบอย างที่ดี 
ผลการวิจัย พบว า ทุกองค�ประกอบย อยมีค าน้ําหนักสูงกว า 0.30 ทุกตัวบ งช้ี โดยเรียง 
ค าน้ําหนักมากไปหาน-อย ดังนี้ มีความยุติธรรมและทําให-ศิษย�เกิดความอบอุ นใจ (0.82)  
มีการดํารงตนอย างเรียบง าย ประหยัด อดออม (0.80) มีความอดทน รู-จักผ อนปรนต อ
ป�ญหา (0.78) มีความสุภาพเรียบร-อยและเปKนตัวอย างที่ดีแก นักเรียน (0.74)  
และมีความรับผิดชอบต อหน-าที่และต อตนเอง (0.74) และสอดคล-องกับงานวิจัยของ  
อุทุมพร ทองอุทัย (2548, หน-า 57-58); จันทิมา สุวรรณพรม (2549, หน-า 59-61); 
อารมณ� เทียนพิทักษ� (2549, หน-า 69); วโิรจน� คํานึงคุณากร (2550, หน-า 81); 
ภัทรา จินดาศรี (2550, หน-า 67); ลัดดา จันทร�แสง (2552, หน-า 72); วิเชียร ไชยบัง  
(2553, หน-า 101) ที่ว าครูมีความยุติธรรม ดํารงชีวิตอย างเรียบง าย มีความอดทน สุภาพ
เรียบร-อยย อมเปKนแบบอย างที่ดีแก นักเรียน  
    2.2.1.2 ค าน้ําหนักองค�ประกอบย อยมีความเสียสละ ผลการวิจัย 
พบว า ทุกองค�ประกอบย อยมีค าน้ําหนักสูงกว า 0.30 ทุกตัวบ งช้ี โดยเรียงค าน้ําหนัก 
มากไปหาน-อย ดังนี้ เสียสละทรัพย�ส วนตัวเพื่อการสอน (0.77) มีความเอื้อเฟ��อเผ่ือแผ และ
เสียสละต อสังคม (0.76) เข-าร วมกิจกรรมอาสาต างๆ ที่เปKนประโยชน�ต อส วนรวม (0.75)  
เสียสละเวลาเพื่อให-นักเรียนและการทํางาน (0.74) และมีน้ําใจช วยเหลือนักเรียนโดยไม หวัง
ผลตอบแทน (0.73) สอดคล-องกับงานวิจัยของ อุทุมพร ทองอุทัย (2548, หน-า 57-58); 
จันทิมา สุวรรณพรม (2549, หน-า 59-61); เชวง ช่ืนประโคน (2549, หน-า 79-81); 
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ภัทรา จินดาศรี (2550, หน-า 67); ลัดดา จันทร�แสง (2552, หน-า 72); วิเชียร ไชยบัง 
(2553, หน-า 101) ที่ว า ครูเปKนอาชีพที่เสียสละทั้งทรัพย�ส วนตัวเสียสละเวลา  
มีความเอื้อเฟ��อเผ่ือแผ ต อสังคม พร-อมทั้งมีน้ําใจช วยเหลือนักเรียนโดยไม หวังสิ่งตอบแทน 
    2.2.1.3 ค าน้ําหนักองค�ประกอบย อยมีความม่ันคงในอารมณ�
ผลการวิจัย พบว า ทุกองค�ประกอบย อยมีค าน้ําหนักสูงกว า 0.30 ทุกตัวบ งช้ี โดยเรียง 
ค าน้ําหนักมากไปหาน-อยดังนี้สามารถควบคุมตนเอง มีสติยั้งคิด (0.74) ใช-เหตุผล 
ในการแก-ไขป�ญหาแทนการใช-อารมณ� (0.67) สามารถควบคุมอารมณ�จนสามารถ 
ผ านอุปสรรคได- (0.66) และสามารถอดทนในสถานการณ�ที่กดดันได- (0.53) สอดคล-องกับ
งานวิจัยของ อุทุมพร ทองอุทัย (2548, หน-า 57-58); จันทิมา สุวรรณพรม (2549, หน-า 
59-61); อารมณ� เทียนพิทักษ� (2549, หน-า 69); ภัทรา จินดาศรี (2550, หน-า 67);  
ลัดดา จันทร�แสง (2552, หน-า 72); Musgrove and Taylar (1969, p. 143) ที่ว าครูต-อง 
มีสติตลอดเวลา ไม ใช-อารมณ�แต ใช-เหตุผลในการแก-ไขป�ญหาและต-องควบคุมอารมณ�จน
ผ านอุปสรรคต างๆ ได-) 
    2.2.1.4 ค าน้ําหนักองค�ประกอบย อยมีความกระตือรือร-นผลการวิจัย 
พบว า ทุกองค�ประกอบย อยมีค าน้ําหนักสูงกว า 0.30 ทุกตัวบ งช้ี โดยเรียงค าน้ําหนักมากไป
หาน-อยดังนี้มีความฝ�กใฝ� เร งรีบในการทํางาน (0.84) มีพลัง (Active) ในการทํางานตาม
ความคิดและแนวทางที่กําหนด (0.79) มีความพยายามที่จะเรียนรู-สิ่งใหม ๆ  อันเปKน
ประโยชน�ต อการทํางาน (0.77) และมีความรับผิดชอบ ทํางานได-เสร็จทันตามเวลาที่
กําหนด (0.65) และสอดคล-องกับงานวิจัยของ เชวง ช่ืนประโคน (2549, หน-า 79-81);  
ภัทรา จินดาศรี (2550, หน-า 67); รสพร ทองโรจน� (2553, หน-า 43); วิเชียร ไชยบัง 
(2553, หน-า 101); Musgrove and Taylar (1969, p. 143) ที่ว า ครูต-องมีความกระตือรือร-น
ฝ�กใฝ�เร งรีบในการทํางาน มีพลังพยายามเรียนรู-สิ่งใหม ๆ ที่มีประโยชน�ต อการทํางานและ 
มีความรับผิดชอบทํางานที่ได-รับมอบหมายเสร็จตามเวลาที่กําหนด  
  จากที่กล าวถึงองค�ประกอบหลักบุคลิกภาพของครู ประกอบด-วย  
4 องค�ประกอบย อย 18 ตัวบ งช้ี ซึ่งสามารถจัดลําดับตัวบ งช้ีที่มีความเหมาะสม 
ในการเปKนตัวบ งช้ี จากมากไปน-อย ดังนี้ 
   1. มีความฝ�กใฝ� เร งรีบในการทํางาน (b = 0.84) 
   2. มีความยุติธรรมและทําให-ศิษย�เกิดความอบอุ นใจ (b = 0.82) 
   3. มีการดํารงตนอย างเรียบง าย ประหยัด อดออม (b = 0.80) 
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   4. มีพลัง (Active) ในการทํางาน ตามความคิดและแนวทางที่กําหนด  
(b = 0.79) 
   5. มีความอดทน รู-จักผ อนปรนต อป�ญหา (b = 0.78) 
   6. เสียสละทรัพย�ส วนตัวเพื่อการสอน (b = 0.77) 
   7. มีความพยายามที่จะเรียนรู-สิ่งใหม ๆ  อันเปKนประโยชน�ต อการทํางาน  
(b = 0.77) 
   8. มีความเอื้อเฟ��อเผ่ือแผ และเสียสละต อสังคม (b = 0.76) 
   9. เข-าร วมกิจกรรมอาสาต างๆ ที่เปKนประโยชน�ต อส วนรวม (b = 0.75) 
   10. สามารถควบคุมตนเอง มีสติยั้งคิด (b = 0.74) 
   11. เสียสละเวลาเพื่อให-นักเรียนและการทํางาน (b = 0.74) 
   12. มีความสุภาพเรียบร-อยและเปKนตัวอย างที่ดีแก นักเรียน (b = 0.74) 
   13. มีความรับผิดชอบต อหน-าที่และต อตนเอง (b = 0.74) 
   14. มีน้ําใจช วยเหลือนักเรียนโดยไม หวังผลตอบแทน (b = 0.73) 
   15. ใช-เหตุผลในการแก-ไขป�ญหาแทนการใช-อารมณ� (b = 0.67) 
   16. สามารถควบคุมอารมณ�จนสามารถผ านอุปสรรคได- (b = 0.66) 
   17. มีความรับผิดชอบ ทํางานได-เสร็จทันตามเวลาที่กําหนด (b = 0.65) 
   18. สามารถอดทนในสถานการณ�ที่กดดันได- (b = 0.53) 
  2.2.2 องค�ประกอบหลัก ความสัมพันธ�ระหว างครูและนักเรียน ซึ่งประกอบ
ไปด-วย 3 องค�ประกอบย อย 18 ตัวบ งช้ี มีค าน้ําหนักองค�ประกอบ (Factors Loading)  
เกิน 0.30 และมีนัยสําคัญทางสถิติ อภิปรายผล ดังนี้ 
   2.2.2.1 ค าน้ําหนักองค�ประกอบย อยการให-คําปรึกษา ผลการวิจัย พบว า
ทุกองค�ประกอบมีค าน้ําหนักสูงกว า 0.30 ทุกตัวบ งช้ี โดยเรียงลําดับค าน้ําหนัก 
จากมากไปน-อย ดังนี้ ให-คําปรึกษาในเรื่องส วนตัวและสังคม (0.81) ช วยนักเรียนตัดสินใจ
แก-ป�ญหาในทางสร-างสรรค� (0.76) รับฟ�งป�ญหาและช วยคิดวิธีแก-ไขป�ญหาร วมกับนักเรียน 
(0.74) และมีความจริงใจในการช วยเหลือนักเรียนแก-ไขป�ญหา (0.73) ซึ่งสอดคล-องกับ  
อุทุมพร ทองอุทัย (2548, หน-า 57-58); เตือนใจ เกตุษา (2550, หน-า 77);  
วโิรจน� คํานึงคุณากร (2550, หน-า 81); ภัทรา จินดาศรี (2550, หน-า 67);  
คงคา พฤทธสาโรช (2551, หน-า 82); ลัดดา จันทร�แสง (2552, หน-า 73)  
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ที่ว า ครูเปKนบุคคลที่นักเรียนให-ความไว-ใจในการให-คําปรึกษาในเรื่องส วนตัวและสังคม  
รับฟ�งป�ญหาและช วยนักเรียนแก-ไขป�ญหาด-วยความจริงใจ 
   2.2.2.2 ค าน้ําหนักองค�ประกอบย อยดูแลความประพฤติของนักเรียน
ผลการวิจัย พบว า ทุกองค�ประกอบมีค าน้ําหนักสูงกว า 0.30 ทุกตัวบ งช้ี โดยเรียงลําดับ 
ค าน้ําหนักจากมากไปน-อย ดังนี้ อบรมความประพฤติของนักเรียนให-เหมะกับสภาพและวัย 
(0.89) อบรมนักเรียนไม ให-ก อการทะเลาะวิวาทหรือชักนําคนอื่นไปในทางเสื่อมเสีย (0.85) 
ดูแลเครื่องแต งกายนักเรียนให-แต งตามระเบียบของโรงเรียน (0.72) และอบรม 
ความประพฤติของนักเรียนด-านการเข-าเรียนและการมาเรียนแต ละวัน (0.71) ซึ่งสอดคล-อง
กับ จันทิมา สุวรรณพรม (2549, หน-า 59-61); วโิรจน� คํานึงคุณากร (2550, หน-า 81); 
ภัทรา จินดาศรี (2550, หน-า 67); ลัดดา จันทร�แสง (2552, หน-า 73) ที่ว า ครูเปKนผู-ดูแล
นักเรียนโดยตรงทั้งเรื่องอบรมความประพฤตไิม ให-ก อการทะเลาะวิวาท อบรมด-าน 
การเข-าเรียนการแต งกายตามระเบียบของโรงเรียนและการมาเรียนในแต ละวัน  
   2.2.2.3 ค าน้ําหนักองค�ประกอบย อยมีมนุษยสัมพันธ�ผลการวิจัย พบว า
ทุกองค�ประกอบมีค าน้ําหนักสูงกว า 0.30 ทุกตัวบ งช้ี โดยเรียงลําดับค าน้ําหนัก 
จากมากไปน-อย ดังนี้ เอาใจใส ด-วยการสังเกต หม่ันไถ ถามทุกข�สุขของนักเรียนเปKนระยะ
(0.92) ใส ใจในความคิดเห็นและความต-องการของนักเรียน (0.89) มีความไวต ออารมณ�
ของนักเรียน รู-จักและเข-าใจนักเรียนแต ละคน (0.81) ให-คําชม ให-รางวัลกับพฤติกรรมที่ดี
ของนักเรียนมากกว าการลงโทษ (0.75) สร-างบรรยากาศเปKนกันเอง และทํากิจกรรม 
นอกห-องเรียนร วมกัน (0.54) ซึ่งสอดคล-องกับ จันทิมา สุวรรณพรม (2549, หน-า 59-61); 
เตือนใจ เกตุษา (2550, หน-า 77); ลัดดา จันทร�แสง (2552, หน-า 73) ที่ว า ครูเปKนบุคคลที่
มีเอาใจใส นักเรียน ใส ใจความต-องการ เข-าใจนักเรียนแต ละคนพร-อมทั้งให-คําชมกับ
พฤติกรรมที่ดีของนักเรียนทั้งหมดนี้เปKนการสร-างมนุษยสัมพันธ�กับนักเรียน  
  จากที่กล าวถึงองค�ประกอบหลักด-านความสัมพันธ�ระหว างครูและนักเรียน 
ซึ่งประกอบด-วย 3 องค�ประกอบย อย 13 ตัวบ งช้ี ซึ่งสามารถจัดลําดับตัวบ งช้ีที่มี 
ความเหมาะสมในการเปKนตัวบ งช้ี จากมากไปน-อยได- ดังนี้ 
   1. เอาใจใส ด-วยการสังเกต หม่ันไถ ถามทุกข�สุขของนักเรียนเปKนระยะ  
(b = 0.92) 
   2. ใส ใจในความคิดเห็นและความต-องการของนักเรียน (b = 0.89) 
   3. อบรมความประพฤติของนักเรียนให-เหมะกับสภาพและวัย (b = 0.89) 
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   4. อบรมนักเรียนไม ให-ก อการทะเลาะวิวาทหรือชักนําคนอื่นไปในทาง
เสื่อมเสีย (b = 0.85) 
   5. ให-คําปรึกษาในเรื่องส วนตัวและสังคม (b = 0.81) 
   6. มีความไวต ออารมณ�ของนักเรียน รู-จักและเข-าใจนักเรียนแต ละคน 
(b = 0.81) 
   7. ช วยนักเรียนตัดสินใจแก-ป�ญหาในทางสร-างสรรค� (b = 0.76) 
   8. ให-คําชม ให-รางวัลกับพฤติกรรมที่ดีของนักเรียนมากกว าการลงโทษ     
(b = 0.75) 
   9. รับฟ�งป�ญหาและช วยคิดวิธีแก-ไขป�ญหาร วมกับนักเรียน (b = 0.74) 
   10. มีความจริงใจในการช วยเหลือนักเรียนแก-ไขป�ญหา (b = 0.73) 
   11. ดูแลเครื่องแต งกายนักเรียนให-แต งตามระเบียบของโรงเรียน  
(b = 0.72) 
   12. อบรมความประพฤติของนักเรียนด-านการเข-าเรียนและการมาเรียน
แต ละวัน (b = 0.61) 
   13. สร-างบรรยากาศเปKนกันเอง ทํากิจกรรมนอกห-องเรียนร วมกัน 
(b = 0.54) 
  2.2.3 องค�ประกอบหลัก เจตคติต อวิชาคณิตศาสตร� ซึ่งประกอบด-วย  
4 องค�ประกอบย อย 16 ตัวบ งช้ี มีค าน้ําหนัก (Factors Loading) เกิน 0.30 และมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ อภิปรายผล ดังนี้ 
   2.2.3.1 ค าน้ําหนักขององค�ประกอบย อยตระหนักถึงความสําคัญของ 
วิชาคณิตศาสตร� ผลการวิจัย พบว า ทุกองค�ประกอบย อยมีค าน้ําหนักสูงกว า 0.30  
ทุกตัวบ งช้ี โดยเรียงลําดับค าน้ําหนักมากไปหาน-อย ดังนี้ วิชาคณิตศาสตร�ใช-สัญลักษณ�ที่
กําหนดขึ้นมาสื่อความหมายที่กระชับรัดกุมและสื่อความหมายได- (0.92) วิชาคณิตศาสตร�
ทําให-คาดการณ� วางแผนตัดสินใจแก-ป�ญหาได-อย างถูกต-องเหมาะสม (0.88)  
วิชาคณิตศาสตร�เปKนแบบแผนการวิเคราะห�ป�ญหาและสถานการณ�ได-อย างถี่ถ-วน (0.88) 
วิชาคณิตศาสตร�เปKนวิชาที่มีบทบาทสําคัญยิ่งต อการพัฒนาความคิดของมนุษย� (0.79) และ
วิชาคณิตศาสตร�ช วยฝ�กให-คนมีความคิดรอบคอบ มีเหตุผล รู-จักความจริง (0.77) 
ซึ่งสอดคล-องกับ อุทุมพร ทองอุทัย (2548, หน-า 57-58); เชวง ช่ืนประโคน (2549, หน-า 
79-81); วโิรจน� คํานึงคุณากร (2550, หน-า 67); ภัทรา จินดาศรี (2550, หน-า 67); 



182 

ลัดดา จันทร�แสง (2552, หน-า 73) ที่ว าการเปKนครูคณิตศาสตร�ต-องตระหนักว า  
วิชาคณิตศาสตร�ใช-สัญลักษณ�ในการสื่อความหมาย ใช-คาดการณ�วางแผนในการแก-ป�ญหา 
พร-อมทั้งมีบทบาทสําคัญยิ่งต อการพัฒนาความคิดมนุษย� ช วยฝ�กให-คนมีความคิดรอบคอบ
และมีเหตุผล 
   2.2.3.2 ค าน้ําหนักขององค�ประกอบย อยแสวงหาความรู-ด-าน
คณิตศาสตร�ผลการวิจัย พบว า ทุกองค�ประกอบย อยมีค าน้ําหนักสูงกว า 0.30 ทุกตัวบ งช้ี 
โดยเรียงลําดับค าน้ําหนักมากไปหาน-อย ดังนี้ เรียนรู-รูปแบบการวิจัยทางคณิตศาสตร�ที่
พัฒนาขึ้นเพื่อแก-ไขป�ญหานักเรียน (0.82) เรียนรู-การดึงศักยภาพของนักเรียน 
ในการนํามาใช-ในกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร�ในชีวิตประจําวันอย างเต็มที่ (0.73) 
เรียนรู-รูปแบบแผนการสอนคณิตศาสตร�แบบใหม ที่บูรณาการสอนกับวิชาอื่นๆ (0.71)  
และเรียนรู-หลักการสอนแบบใหม เพื่อให-นักเรียนมีความสุขกับการเรียน (0.70)  
ซึ่งสอดคล-องกับ เชวง ช่ืนประโคน (2549, หน-า 79-81); ภัทรา จินดาศรี (2550, หน-า 67); 
ลัดดา จันทร�แสง (2552, หน-า 73); รสพร ทองโรจน� (2553, หน-า 73) ที่ว า การเปKนครู
คณิตศาสตร�ต-องมีการแสวงหาความรู-ด-านคณิตศาสตร�ตลอดเวลา โดยต-องเรียนรู-รูปแบบ
การวิจัยเพื่อแก-ไขป�ญหานักเรียนเพื่อเข-ากับยุคป�จจุบัน เรียนรู-รูปแบบแผนการสอนแบบ
ใหม ที่บูรณาการกับวิชาอื่นๆ พร-อมทั้งเรียนรู-หลักการสอนใหม เพื่อให-นักเรียนมีความสุขกับ
การเรียน 
   2.2.3.3 ค าน้ําหนักขององค�ประกอบย อยศรัทธาในวิชาคณิตศาสตร�
ผลการวิจัย พบว า ทุกองค�ประกอบย อยมีค าน้ําหนักสูงกว า 0.30 ทุกตัวบ งช้ี  
โดยเรียงลําดับค าน้ําหนักมากไปหาน-อย ดังนี้ ช่ืนชมในเกียรติและรางวัลด-านคณิตศาสตร�ที่
ได-รับและรักษาไว-อย างเสมอต-นเสมอปลาย (0.91) รักและเอาใจใส  สนใจในวิชา
คณิตศาสตร� (0.90) และยกย องชมเชยผลสําเร็จเกี่ยวกับการสอนวิชาคณิตศาสตร� (0.87) 
ซึ่งสอดคล-องกับ วโิรจน� คํานึงคุณากร (2550, หน-า 67); คงคา พฤทธสาโรช (2551,  
หน-า 82); ลัดดา จันทร�แสง (2552, หน-า 73) ที่ว า ครูช่ืนชมในรางวัลที่ได-รับด-าน
คณิตศาสตร� เอาใจใส สนใจในวิชาคณิตศาสตร�และยกย องชมเชยผลสําเร็จเกี่ยวกับ 
การสอนวิชาคณิตศาสตร�ล-วนเปKนศรัทธาในวิชาคณิตศาสตร�ทั้งสิ้น 
   2.2.3.4 ค าน้ําหนักขององค�ประกอบย อยร วมสร-างสรรค�กิจกรรมทาง
คณิตศาสตร�ผลการวิจัย พบว า ทุกองค�ประกอบย อยมีค าน้ําหนักสูงกว า 0.30 ทุกตัวบ งช้ี 
โดยเรียงลําดับค าน้ําหนักมากไปหาน-อย ดังนี้ คํานึงถึงความแตกต างระหว างบุคคลมี 
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การกระตุ-นและเสริมแรงพฤติกรรมที่เหมาะสมระหว างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทางคณิตศาสตร� (0.75) เตรียมความพร-อม จัดระเบียบห-องเรียนให-พร-อมสําหรับจัด
กิจกรรมการสอนคณิตศาสตร� (0.74) จัดกิจกรรมที่น าสนใจประกอบการจัดกิจกรรม 
การสอนคณิตศาสตร�อยู เสมอ (0.73) และวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยมีหลักการ
จัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร�อยู ตลอดเวลา (0.72) ซึ่งสอดคล-องกับ อุทุมพร ทองอุทัย 
(2548, หน-า 57-58); วโิรจน� คํานึงคุณากร (2550, หน-า 67); ภัทรา จินดาศรี (2550, 
หน-า 67); รสพร ทองโรจน� (2553, หน-า 73) ที่ว า ครูคณิตศาสตร�ต-องจัดกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร�โดยคํานึงถึงความแตกต างระหว างบุคคล มีการกระตุ-นเสริมแรงระหว าง 
การจัดกิจกรรม มีการเตรียมพร-อมจัดระเบียบห-องเรียนให-พร-อมกับการจัดกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร� มีการหากิจกรรมที่น าสนใจประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
และมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการสอนตลอดเวลา 
  จากที่กล าวถึงองค�ประกอบหลักด-านเจตคติต อวิชาคณิตศาสตร�  
ซึ่งประกอบด-วย 4 องค�ประกอบย อย 16 ตัวบ งช้ี ซึ่งสามารถจัดลําดับตัวบ งช้ีที่มี 
ความเหมาะสมในการเปKนตัวบ งช้ี จากมากไปหาน-อยได- ดังต อไปนี้ 
   1. วิชาคณิตศาสตร�ใช-สัญลักษณ�ที่กําหนดขึ้นมาสื่อความหมายที่ 
กระชับรัดกุมและสื่อความหมายได- (b = 0.92) 
   2. ช่ืนชมในเกียรติและรางวัลด-านคณิตศาสตร�ที่ได-รับและรักษาไว-อย าง
เสมอต-นเสมอปลาย (b = 0.91) 
   3. รักและเอาใจใส  สนใจในวิชาคณิตศาสตร� (b = 0.90) 
   4. วิชาคณิตศาสตร�ทําให-คาดการณ� วางแผนตัดสินใจแก-ป�ญหาได-อย าง
ถูกต-องเหมาะสม (b = 0.88) 
   5. วิชาคณิตศาสตร�เปKนแบบแผนการวิเคราะห�ป�ญหาและสถานการณ�ได-
อย างถี่ถ-วน (b = 0.88) 
   6. ยกย องชมเชยผลสําเร็จเกี่ยวกับการสอนวิชาคณิตศาสตร� (b = 0.87) 
   7. เรียนรู-รูปแบบการวิจัยทางคณิตศาสตร�ที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก-ไขป�ญหา
นักเรียน (b = 0.82) 
   8. วิชาคณิตศาสตร�เปKนวิชาที่มีบทบาทสําคัญยิ่งต อการพัฒนาความคิด
ของมนุษย� (b = 0.79) 
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   9. วิชาคณิตศาสตร�ช วยฝ�กให-คนมีความคิดรอบคอบ มีเหตุผล รู-จัก
ความจริง (b = 0.77) 
   10. คํานึงถึงความแตกต างระหว างบุคคลมีการกระตุ-นและเสริมแรง
พฤติกรรมที่เหมาะสมระหว างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร�           
(b = 0.75) 
   11. เตรียมความพร-อม จัดระเบียบห-องเรียนให-พร-อมสําหรับจัดกิจกรรม
การสอนคณิตศาสตร� (b = 0.74) 
   12. วางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยมีหลักการจัดกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร�อยู ตลอดเวลา (b = 0.72) 
   13. จัดกิจกรรมที่น าสนใจประกอบการจัดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร�
อยู เสมอ (b = 0.73) 
   14. เรียนรู-การดึงศักยภาพของนักเรียนในการนํามาใช-ในกระบวนการคิด
ทางคณิตศาสตร�ในชีวิตประจําวันอย างเต็มที่ (b = 0.73) 
   15. เรียนรู-รูปแบบแผนการสอนคณิตศาสตร�แบบใหม ที่บูรณาการสอน
กับวิชาอื่นๆ (b = 0.71) 
   16. เรียนรู-หลักการสอนแบบใหม เพื่อให-นักเรียนมีความสุขกับการเรียน      
(b = 0.70) 
  2.2.4 องค�ประกอบหลัก การวัดและประเมินผล ซึ่งประกอบด-วย  
3 องค�ประกอบย อย 16 ตัวบ งช้ี มีค าน้ําหนัก (Factors Loading) เกิน 0.30 และมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ อภิปรายผล ดังนี้ 
   2.2.4.1 ค าน้ําหนักขององค�ประกอบย อยวัดและประเมินผลหลังเรียนจบ 
หน วยผลการวิจัย พบว า ทุกองค�ประกอบย อยมีค าน้ําหนักสูงกว า 0.30 ทุกตัวบ งช้ี  
โดยเรียงลําดับค าน้ําหนักมากไปหาน-อย ดังนี้ มีการบันทึกแบบประเมินถูกต-อง เรียบร-อย 
และทันตามเวลาที่กําหนด (0.89) มีการจัดทําเอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผลเปKน
ระเบียบเรียบร-อยและเปKนป�จจุบัน (0.89) มีการตรวจผลงานนักเรียนอย างถูกต-องและ 
เก็บข-อมูลอย างเปKนระเบียบ (0.86) มีการแจ-งผลการวัดและประเมินผลแก ผู-เรียน (0.86) 
และมีการวัดผลความก-าวหน-าในการเรียนรู-ของนักเรียนโดยการเปรียบเทียบก อนเรียน  
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ระหว างเรียน และหลังเรียนในบทเรียนนั้นๆ (0.81) ซึ่งสอดคล-องกับ อุทุมพร ทองอุทัย 
(2548, หน-า 57-58); เตือนใจ เกตุษา (2550, หน-า 77); วโิรจน� คํานึงคุณากร (2550, 
หน-า 57-58); ภัทรา จินดาศรี (2550, หน-า 67); Musgrove and Taylar (1969, p. 171) 
ที่ว า ครูนอกจะทําหน-าที่สอนแล-วต-องมีการวัดและประเมินผล โดยต-องบันทึกแบบประเมิน
ให-ถูกต-องและทันเวลา มีการบันทึกเอกสารการวัดและประเมินผลเรียบร-อยและ 
เปKนป�จจุบัน ตรวจผลงานนักเรียนอย างถูกต-องมีการแจ-งผลการวัดให-นักเรียนทราบอยู 
เสมอพร-อมทั้งวัดผลความก-าวหน-าในการเรียนรู-ของนักเรียนโดยการเปรียบเทียบก อนเรียน 
ระหว างเรียน และหลังเรียนในบทเรียนนั้นๆ เพื่อให-นักเรียนพัฒนาปรับปรุงตนเองอย าง
ต อเนื่อง  
   2.2.4.2 ค าน้ําหนักขององค�ประกอบย อยรู-หลักการวัดและประเมินผล
ผลการวิจัย พบว า ทุกองค�ประกอบย อยมีค าน้ําหนักสูงกว า 0.30 ทุกตัวบ งช้ี  
โดยเรียงลําดับค าน้ําหนักมากไปหาน-อย ดังนี้ แปลผลการวัดอย างถูกต-อง (0.91) สามารถ
นําผลการวัดไปใช-ให-เกิดประโยชน� (0.91) ใช-เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ (0.81) สามารถเลือก
เครื่องมือวัดผลที่สอดคล-องกับวัตถุประสงค� (0.80) สามารถวัดผลตรงตามวัตถุประสงค�
ที่ตั้งไว- (0.78) และรู-หลักการกําหนดวัตถุประสงค�ของการวัด (0.76) ซึ่งสอดคล-องกับ  
จันทิมา สุวรรณพรม (2549, หน-า 59-61); เตือนใจ เกตุษา (2550, หน-า 77); 
วโิรจน� คํานึงคุณากร (2550, หน-า 81); Berliner and Tikunoff (1976, p. 143) ที่ว า 
การวัดและประเมินผลสิ่งที่สําคัญ คือ ต-องรู-หลักการวัดและประเมินผล โดยเมื่อวัดและ
ประเมินผลแล-วต-องแปลผลการวัดอย างถูกต-อง และนําผลการวัดไปใช-ให-เกิดประโยชน� 
เลือกใช-เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ สอดคล-องและตรงตามกับวัตถุประสงค�ของการวัด  
   2.2.4.3 ค าน้ําหนักขององค�ประกอบย อยปรับปรุงและพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลผลการวิจัย พบว า ทุกองค�ประกอบย อยมีค าน้ําหนักสูงกว า 0.30 ทุกตัวบ งช้ี 
โดยเรียงลําดับค าน้ําหนักมากไปหาน-อย ดังนี้ มีการนําผลจากการวัดและประเมินผลมา
ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาผู-เรียน (0.90) มีการวิเคราะห�ป�ญหานักเรียนที่ไม 
ผ านผลการเรียนรู- (0.87) มีระบบการนิเทศภายในเพื่อปรับปรุงแก-ไขข-อบกพร องในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย างสมํ่าเสมอ (0.84) มีการบันทึกป�ญหาด-านการเรียนของ
นักเรียนเปKนรายบุคคล เพื่อประกอบการแก-ไขป�ญหา (0.82) และมีการสร-างและผลิต
นวัตกรรมเพื่อการแก-ไขป�ญหานักเรียนที่มีป�ญหาในการเรียนรู-ให-ประสบผลสําเร็จ (0.80) 
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ซึ่งสอดคล-องกับ อุทุมพร ทองอุทัย (2548, หน-า 57-58); วโิรจน� คํานึงคุณากร (2550, 
หน-า 81); ภัทรา จินดาศรี (2550, หน-า 67); Musgrove and Taylar (1969, p. 171) 
ที่ว า ครูผู-สอนเมื่อทําการวัดและประเมินผลต-องมีการนําผลจากการวัดและประเมินผลมา
ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาผู-เรียนมีการวิเคราะห�ป�ญหานักเรียนที่ไม ผ านผล 
การเรียนรู-มีระบบการนิเทศภายในเพื่อปรับปรุงแก-ไขข-อบกพร องในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนอย างสมํ่าเสมอ มีการบันทึกป�ญหาของนักเรียนและสร-างนวัตกรรมเพื่อ
แก-ไข เปKนการปรับปรุงและพัฒนาการวัดและประเมินผลให-มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  จากที่กล าวถึงองค�ประกอบหลักการวัดและประเมินผล ซึ่งประกอบด-วย  
3 องค�ประกอบย อย 16 ตัวบ งช้ี ซึ่งสามารถจัดลําดับตัวบ งช้ีที่มีความเหมาะสมในการเปKน
ตัวบ งช้ี จากมากไปน-อยได- ดังต อไปนี้ 
   1. แปลผลการวัดอย างถูกต-อง (b = 0.91) 
   2. สามารถนําผลการวัดไปใช-ให-เกิดประโยชน� (b = 0.91) 
   3. มีการนําผลจากการวัดและประเมินผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน
และพัฒนาผู-เรียน (b = 0.90) 
   4. มีการบันทึกแบบประเมินถูกต-อง เรียบร-อย และทันตามเวลาที่กําหนด 
(b = 0.89) 
   5. มีการจัดทําเอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผลเปKนระเบียบ
เรียบร-อยและเปKนป�จจุบัน (b = 0.89) 
   6. มีการวิเคราะห�ป�ญหานักเรียนที่ไม ผ านผลการเรียนรู- (b = 0.87) 
   7. มีการจัดทําเอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผลเปKนระเบียบ
เรียบร-อยและเปKนป�จจุบัน (b = 0.86) 
   8. มีการแจ-งผลการวัดและประเมินผลแก ผู-เรียน (b = 0.86) 
   9. มีระบบการนิเทศภายในเพื่อปรับปรุงแก-ไขข-อบกพร องในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย างสมํ่าเสมอ (b = 0.84) 
   10. มีการบันทึกป�ญหาด-านการเรียนของนักเรียนเปKนรายบุคคล  
เพื่อประกอบการแก-ไขป�ญหา (b = 0.82) 
   11. มีการวัดผลความก-าวหน-าในการเรียนรู-ของนักเรียน 
โดยการเปรียบเทียบก อนเรยีน ระหว างเรียน และหลังเรียนในบทเรียนนั้นๆ (b = 0.81) 
   12. ใช-เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ (b = 0.81) 
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   13. สามารถเลือกเครื่องมือวัดผลที่สอดคล-องกับวัตถุประสงค�  
(b = 0.80) 
   14. มีการสร-างและผลิตนวัตกรรมเพื่อการแก-ไขป�ญหานักเรียนที่มีป�ญหา
ในการเรียนรู-ให-ประสบผลสําเร็จ (b = 0.80) 
   15. สามารถวัดผลตรงตามวัตถุประสงค�ที่ตั้งไว- (b = 0.78) 
   16. รู-หลักการกําหนดวัตถุประสงค�ของการวัด (b = 0.76) 
  2.2.5 องค�ประกอบหลัก การจัดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด-วย  
4 องค�ประกอบย อย 21 ตัวบ งช้ี มีค าน้ําหนัก (Factors Loading) เกิน 0.30 และมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ อภิปรายผล ดังนี้ 
    2.2.5.1 ค าน้ําหนักขององค�ประกอบย อยจัดการเรียนการสอน
สอดคล-องกับเนื้อหาผลการวิจัย พบว า ทุกองค�ประกอบย อยมีค าน้ําหนักสูงกว า 0.30  
ทุกตัวบ งช้ี โดยเรียงลําดับค าน้ําหนักมากไปหาน-อยดังนี้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ครบถ-วนตามลําดับขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน (0.86) มีการใช-เทคนิคการสอน
และตั้งคําถามให-นักเรียนสนใจ ตั้งใจเรียนตลอดเวลา (0.83) มีวิธีการสอนที่เหมาะกับ
สภาพผู-เรียน (0.76) ถอดเนื้อหาจากบทเรียนนํามาจัดการเรียนการสอนให-สอดคล-องกับ
ยุคป�จจุบัน (0.73) ลําดับก อนหลังของเนื้อหาที่นําเสนอต อนักเรียน (0.71) และใช-วิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่ให-ผู-เรียนแสวงหาความรู- แก-ป�ญหา และตัดสินใจได-อย างเหมาะสม
(0.68) ซึ่งสอดคล-องกับ จันทิมา สุวรรณพรม (2549, หน-า 59-61); อารมณ� เทียนพิทักษ� 
(2549, หน-า 69); คงคา พฤทธสาโรช (2551, หน-า 82); ลัดดา จันทร�แสง (2552,  
หน-า 73) ที่ว า การจัดการเรียนการสอนครูต-องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบถ-วนตาม
ขั้นตอนและกระบวนการ มีการใช-เทคนิค ตั้งคําถามเพื่อให-นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจ
เรียนตลอดเวลา มีวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสภาพผู-เรียน ถอดเนื้อหาบทเรียนที่นํามาสอน
ให-สอดคล-องกับยุคป�จจุบัน ลําดับก อนหลังของเนื้อหา ใช-วิธีการจัดการเรียนการสอนให-
นักเรียนแสวงหาความรู-และตัดสินใจแก-ป�ญหาได-อย างเหมาะสม  
   2.2.5.2 ค าน้ําหนักขององค�ประกอบย อยสอนให-นักเรียนมีทักษะการคิด  
วิเคราะห�ผลการวิจัย พบว า ทุกองค�ประกอบย อยมีค าน้ําหนักสูงกว า 0.30 ทุกตัวบ งช้ี  
โดยเรียงลําดับค าน้ําหนักมากไปหาน-อย ดังนี้ ตั้งคําถามเพื่อกระตุ-นความคิดของนักเรียน
(0.78) ให-นักเรียนตั้งสมมติฐานเพื่อคาดคะเนคําตอบในป�ญหาที่สงสัย (0.73) สอนให-
นักเรียนบันทึกการเรียนรู- บันทึกข-อสงสัย ความรู-สึกส วนตัว ความคิดที่เปลี่ยนไป (0.69) 
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สอนให-นักเรียนเช่ือมโยงความรู-และประสบการณ�การเรียนรู-ที่ผ านมา (0.67) และฝ�กให-
นักเรียนประเมินตนเองเพื่อประเมินความคิดและความรู-สึก (0.58) ซึ่งสอดคล-องกับ  
จันทิมา สุวรรณพรม (2549, หน-า 59-61); ภัทรา จินดาศรี (2550, หน-า 67);  
รสพร ทองโรจน� (2553, หน-า 43) ที่ว า ในยุคป�จจุบันการสอนตามเนื้อหาอย างเดียว 
ยังได-ผลไม ดีพอ ครูจึงจําเปKนต-องสอนให-นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห� โดยการที่ครูตั้ง
คําถามเพื่อกระตุ-นความคิด ให-นักเรียนตั้งสมมตฐิานเพื่อคาดคะเนคําตอบในป�ญหาที่
นักเรียนสงสัยพร-อมทั้งบันทึกข-อสงสัยเพื่อเช่ือมโยงกับประสบการณ�เรียนรู-ที่ผ านมา  
   2.2.5.3 ค าน้ําหนักขององค�ประกอบย อยจัดหาแหล งเรียนรู-ที่หลากหลาย
ผลการวิจัย พบว า ทุกองค�ประกอบย อยมีค าน้ําหนักสูงกว า 0.30 ทุกตัวบ งช้ี  
โดยเรียงลําดับค าน้ําหนักมากไปหาน-อย ดังนี้ จัดแหล งเรียนรู-ที่ส งเสริมชุมชนและสังคม
เรียนรู-ได-ตามอัธยาศัย (0.83) จัดแหล งศึกษาตลอดชีวิตที่สามารถหาความรู-ต างๆ 
ได-ตลอดเวลา (0.80) จัดแหล งเรียนรู-ปลูกฝ�งนิสัยรักการอ านการศึกษาค-นคว-า แสวงหา
ความรู-ด-วยตนเอง (0.66) จัดหาแหล งเรียนรู-สร-างเสริมประสบการณ�ภาคปฏิบัติ (0.62) 
และจัดแหล งเรียนรู-เสริมสร-างความรู- ความคิดวิทยาการและประสบการณ� (0.61)  
ซึ่งสอดคล-องกับ จันทิมา สุวรรณพรม (2549, หน-า 59-61); ภัทรา จินดาศรี (2550,  
หน-า 67); ลัดดา จันทร�แสง (2552, หน-า 73) ที่ว า เนื่องจากครูต-องจัดหาแหล งเรียนรู-
เพิ่มเติมให-กับนักเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให-ดียิ่งขึ้น  
โดยจัดแหล งเรียนรู-ตามอัธยาศัย จัดแหล งเรียนรู-ที่นักเรียนสามารถศึกษาค-นคว-าหาความรู-
ได-ตลอด จัดแล-งเรียนรู-เพื่อปลูกฝ�งให-นักเรียนรักการอ าน แสวงหาความรู-ด-วยตนเอง 
สร-างเสริมประสบการณ�ด-านปฏิบัติ ด-านความรู- ความคิดและประสบการณ�ทั้งหมด 
ที่กล าวมาข-างต-นเปKนการจัดแหล งเรียนรู-ที่หลากหลายเพิ่มเติมจากการจัดแหล งเรียนรู-ใน
ห-องเรียน 
   2.2.5.4 ค าน้ําหนักขององค�ประกอบย อยจัดทําวิจัยในช้ันเรียน
ผลการวิจัย พบว า ทุกองค�ประกอบย อยมีค าน้ําหนักสูงกว า 0.30 ทุกตัวบ งช้ี  
โดยเรียงลําดับค าน้ําหนักมากไปหาน-อย ดังนี้ มีการนํานวัตกรรมมาใช-ในการแก-ไขป�ญหาที่
พบหลังจากทําวิจัยในช้ันเรียน (0.77) ใช-วิจัยในช้ันเรียนศึกษาค-นคว-าหาคําตอบของป�ญหา
ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (0.67) ใช-วิจัยในช้ันเรียนพัฒนา 
การเรียนการสอน (0.63) จัดทํารายงานผลการวิจัยในช้ันเรียนตามข-อมูลและร องรอย 
หลักฐานที่ปรากฏให-เห็นอย างชัดเจน (0.63) และใช-วิจัยในช้ันเรียนพัฒนา 
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การเรียนการสอน (0.43) ซึ่งสอดคล-องกับ อารมณ� เทียนพิทักษ� (2549, หน-า 69);  
ลัดดา จันทร�แสง (2552, หน-า 73); รสพร ทองโรจน� (2553, หน-า 43) ที่ว า  
การจัดการเรียนการสอนต-องทําวิจัยในช้ันเรียนควบคู ไปด-วยโดยสามารถใช-ประโยชน�จาก
การวิจัยในช้ันเรียนได-อย างหลากหลาย โดยการนํานวัตกรรมมาใช-ในการแก-ไขป�ญหาที่พบ
หลังจากทําวิจัยในช้ันเรียนสามารถใช-วิจัยในช้ันเรียนศึกษาค-นคว-าหาคําตอบของป�ญหาที่
เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช-วิจัยในช้ันเรียนพัฒนาการเรียนการสอนและ
จัดทํารายงานผลการวิจัยในช้ันเรียนตามข-อมูลและร องรอยหลักฐานที่ปรากฏให-เห็นอย าง
ชัดเจน 
  จากที่กล าวถึงองค�ประกอบหลักด-านการจัดการเรียนการสอน  
ซึ่งประกอบด-วย 4 องค�ประกอบย อย 21 ตัวบ งช้ี ซึ่งสามารถจัดลําดับตัวบ งช้ีที่มี 
ความเหมาะสมในการเปKนตัวบ งช้ี จากมากไปน-อยได- ดังต อไปนี้ 
   1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบถ-วนตามลําดับขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนการสอน (b = 0.86) 
   2. มีการใช-เทคนิคการสอนและตั้งคําถามให-นักเรียนสนใจ ตั้งใจเรียน
ตลอดเวลา (b = 0.83) 
   3. จัดแหล งเรียนรู-ที่ส งเสริมชุมชนและสังคมเรียนรู-ได-ตามอัธยาศัย  
(b = 0.83) 
   4. จัดแหล งศึกษาตลอดชีวิตที่สามารถหาความรู-ต างๆ ได-ตลอดเวลา  
(b = 0.80) 
   5. ตั้งคําถามเพื่อกระตุ-นความคิดของนักเรียน (b = 0.78) 
   6. มีการนํานวัตกรรมมาใช-ในการแก-ไขป�ญหาที่พบหลังจากทําวิจัยใน 
ช้ันเรียน (b = 0.77) 
   7. มีวิธีการสอนที่เหมาะกับสภาพผู-เรียน (b = 0.76) 
   8. ให-นักเรียนตั้งสมมตฐิานเพื่อคาดคะเนคําตอบในป�ญหาที่สงสัย  
(b = 0.73) 
   9. ถอดเนื้อหาจากบทเรียนนํามาจัดการเรียนการสอนให-สอดคล-องกับ 
ยุคป�จจุบัน (b = 0.73) 
   10. ลําดับก อนหลังของเนื้อหาที่นําเสนอต อนักเรียน (b = 0.71) 
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   11. ให-นักเรียนตั้งสมมตฐิานเพื่อคาดคะเนคําตอบในป�ญหาที่สงสัย  
(b = 0.69) 
   12. ใช-วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ให-ผู-เรียนแสวงหาความรู- แก-ป�ญหา 
และตัดสินใจได-อย างเหมาะสม (b = 0.68) 
   13. ใช-วิจัยในช้ันเรียนศึกษาค-นคว-าหาคําตอบของป�ญหาที่เกิดจาก 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (b = 0.67) 
   14. สอนให-นักเรียนเช่ือมโยงความรู-และประสบการณ�การเรียนรู- 
ที่ผ านมา (b = 0.67) 
   15. จัดแหล งเรียนรู-ปลูกฝ�งนิสัยรักการอ านการศึกษาค-นคว-า แสวงหา
ความรู-ด-วยตนเอง (b = 0.66) 
   16. ใช-วิจัยในช้ันเรียนพัฒนาการเรียนการสอน (b = 0.63) 
   17. จัดทํารายงานผลการวิจัยในช้ันเรียนตามข-อมูลและร องรอยหลักฐาน
ที่ปรากฏให-เห็นอย างชัดเจน (b = 0.63) 
   18. จัดหาแหล งเรียนรู-สร-างเสริมประสบการณ�ภาคปฏิบัติ (b = 0.62) 
   19. จัดแหล งเรียนรู-เสริมสร-างความรู- ความคิดวิทยาการและ
ประสบการณ� (b = 0.61) 
   20. ฝ�กให-นักเรียนประเมินตนเองเพื่อประเมินความคิดและความรู-สึก       
(b = 0.58) 
   21. ใช-วิจัยในช้ันเรียนในการแก-ไขป�ญหา (b = 0.43) 

ข�อเสนอแนะ 

 1. ข�อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช� 
  1.1 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู-วิจัยได-ใช-วิธีการวิเคราะห�เพื่อพัฒนาตัวบ งช้ีรวม 
โดยใช-ข-อมูลเชิงประจักษ� แล-วทําการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห�
องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองเปKนสําคัญ ซึ่งพบว า เปKนวิธีการที่สามารถพัฒนา 
ตัวบ งช้ีรวมได-ดี ดังนั้น หน วยงานที่เกี่ยวข-องกับการกําหนดตัวบ งช้ีหรือกําหนดนโยบาย
สามารถนําวิธีการพัฒนาตัวบ งช้ีตามวิธีการนี้ไปใช-ในการพัฒนาตัวบ งช้ีในเรื่องอื่นๆ ต อไป 
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  1.2 ผลการวิจัย พบว า ตัวบ งช้ีทั้ง 84 ของประสิทธิภาพการสอนของ 
ครูคณิตศาสตร� ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
เปKนตัวบ งช้ีที่สําคัญสอดคล-องกับข-อมูลเชิงประจักษ�และมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร-างเปKน
ตัวบ งช้ีที่สามารถแสดงถึงประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร�ในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการได- ดังนี้ 
   1.2.1 บุคลิกภาพของครู ควรให-ความสําคัญกับตัวบ งช้ี ดังนี้  
1) มีความม่ันคงในอารมณ� 2) มีความเสียสละ 3) มีความกระตือรือร-น 4) ประพฤติตนเปKน
แบบอย างที่ดี     
   1.2.2 ความสัมพันธ�ระหว างครูและนักเรียน ควรให-ความสําคัญกับ 
ตัวบ งช้ี ดังนี้ 1) มีมนุษยสัมพันธ� 2) ดูแลความประพฤติของนักเรียน 3) การให-คําปรึกษา 
   1.2.3 เจตคติต อวิชาคณิตศาสตร� ควรให-ความสําคัญกับตัวบ งช้ี ดังนี้ 
1) ศรัทธาในวิชาคณิตศาสตร� 2) ร วมสร-างสรรค�กิจกรรมทางคณิตศาสตร� 3) ตระหนักถึง
ความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร� 4) แสวงหาความรู-ด-านคณิตศาสตร� 
   1.2.4 การวัดและประเมินผล ควรให-ความสําคัญกับตัวบ งช้ี ดังนี้  
1) วัดและประเมินผลหลังเรียนจบหน วย 2) ปรับปรุงและพัฒนาการวัดและประเมินผล  
3) รู-หลักการวัดและประเมินผล 
   1.2.5 การจัดการเรียนการสอน ควรให-ความสําคัญกับตัวบ งช้ี ดังนี้ 
1) จัดหาแหล งเรียนรู-ที่หลากหลาย 2) สอนให-นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห�  
3) จัดการเรียนการสอนสอดคล-องกับเนื้อหา 4) จัดทําวิจัยในช้ันเรียน 
  1.3 ผู-มีส วนได-ส วนเสีย (Stakeholder) และหน วยงานที่เกี่ยวข-อง สามารถนํา
ผลการวิจัยครั้งนี้ ไปเปKนกรอบในการตรวจสอบประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� 

 2. ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต'อไป  
 เพื่อประโยชน�ด-านประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร�ผู-วิจัยจึงเสนอแนะ
ดังนี้ 
  2.1 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับประสิทธิภาพของครูคณิตศาสตร�โดย
ควรศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาเพิ่มเติมด-วยเพื่อให-ได-สารสนเทศเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การสอนของครูคณิตศาสตร�ชัดเจนมากขึ้น 
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  2.2 ควรทําการศึกษาวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใช-
โมเดลที่ได-รับการทดสอบจากงานวิจัยที่เปKนแนวทาง ซึ่งจะทําให-ได-โปรแกรมในการฝ�ก 
อบรมหรือพัฒนาครูคณิตศาสตร�เพื่อให-มีประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร�มากยิ่งขึ้น 
  2.3 ควรนําตัวบ งช้ีทั้ง 84 ตัวบ งช้ี ดังกล าว ไปทดลองใช-ในสถานการณ�จริง
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แล-วติดตามผล โดยใช-รูปแบบ 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
  2.4 ควรวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครู
คณิตศาสตร�ในสังกัดอื่น เพื่อให-ได-ตัวบ งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร�ที่
เหมาะสมกับบริบทนั้นๆ 
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รายชื่อผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอืการวิจัย 
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รายชื่อผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 

1. ผูช�วยศาสตราจารย�สุดประไทย บุพศิริ    
 ตําแหน�ง  อาจารย�ประจําสาขาวิชาคณิตศาสตร� 
 หน�วยงาน  คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2. นางนฤมล ไกลสกุล   
 ตําแหน�ง   ศึกษานิเทศก� 
 หน�วยงาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
3. นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร   
 ตําแหน�ง   ผูอํานวยการโรงเรียน 
 หน�วยงาน  โรงเรียนโซ�พิสัยพิทยาคม 
4. ดร.สุทธินันท� ภักดีวุฒิ   
 ตําแหน�ง   ครูชํานาญการพิเศษ 
 หน�วยงาน  โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ� 
5. นางธนิษฐา ทวีอุทิศ   
 ตําแหน�ง   ครูชํานาญการพิเศษ 
 หน�วยงาน  โรงเรียนบึงกาฬ 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห�เก็บข�อมูลการวิจัย 
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ภาคผนวก ค 
แสดงผลการวิเคราะห�ค�าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) 

ของแบบสอบถาม 
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คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามน้ีเป�นส�วนหน่ึงของการวิจัย หลักสูตรการบริหารและพัฒนาการศึกษา  
คณะครุศาสตร- มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค-เพื่อพัฒนาตัวบ�งช้ีประสิทธิภาพ 
การสอนของครูคณิตศาสตร- ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
 2. แบบสอบถามมี 4 ตอน ดังน้ี 
  ตอนท่ี 1 องค-ประกอบหลัก ด7านบุคลิกภาพ 
  ตอนท่ี 2 องค-ประกอบหลัก ด7านความสัมพันธ-ระหว�างครูและนักเรียน 
  ตอนท่ี 3 องค-ประกอบหลัก ด7านเจตคติต�อวิชาคณิตศาสตร- 
  ตอนท่ี 4 องค-ประกอบหลัก ด7านการวัดและประเมินผล 
  ตอนท่ี 5 องค-ประกอบหลัก ด7านการจัดการเรียนการสอน 
 3. ขอความอนุเคราะห-ท�านได7แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบ�งช้ีท่ีได7พัฒนาในแต�ละข7อว�ามี
ความเหมาะสมและความสอดคล7องกับองค-ประกอบย�อยหรือไม� โดยทําเคร่ืองหมาย ลงในช�องท่ีตรงกับ
ความคิดเห็นของท�าน หากท�านไม�เห็นด7วยกรุณาให7ข7อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพ่ิมเติมในช�องท่ี
กําหนดให7 
 4. การตอบแบบสอบถามฉบับน้ีจะไม�ส�งผลกระทบใดๆ ต�อท�าน จึงขอให7ตอบทุกข7อตามความ
คิดเห็นท่ีแท7จริง คําตอบของท�านจะมีคุณค�าอย�างย่ิงต�อการหาคุณภาพตัวบ�งช้ีท่ีเป�นเคร่ืองมือในการวิจัย 
ต�อไป 
 
 

ขอขอบพระคุณเป�นอย�างสูง 
นางสาวภัคประภา สุพัฒนานนท- 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
คณะครุศาสตร- มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
 
 
 

แบบทดสอบเพื่อหาคุณภาพตัวบ�งชี้ 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ�งชี้ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร�      

ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
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ตอนท่ี 1 องค�ประกอบหลัก ด�านบุคลิกภาพ 

 บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะการแสดงออกท่ีเหมาะสมของครูคณิตศาสตร- ได7แก� มีความ
ประพฤติเป�นแบบอย�างท่ีดี ความม่ันคงในอารมณ- กระตือรือร7นในการทํางาน เสียสละ มีความสามารถ
ในการถ�ายทอดความรู7 และมีความมุ�งม่ันท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร-เพื่อให7บรรลุตาม
เปAาหมาย 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นิยามเชิงปฏิบัติการ 

 1. ประพฤติตนเป�นแบบอย�างท่ีดี หมายถึง มคีวามสุภาพ เรียบร7อย ประพฤติดีสมํ่าเสมอ 
เป�นตัวอย�างท่ีดีแก�ศิษย- มีความรับผิดชอบต�อหน7าท่ี มีความยุติธรรมและควบคุมอารมณ-ตนเองได7 
 2. มีความเสียสละ หมายถึง มีความเอื้อเฟCDอเผื่อแผ�และเสียสละต�อสังคม เสียสละเวลาส�วนตัว
เพื่อให7นักเรียนและการทํางาน มีจิตอาสาร�วมกิจกรรมต�างๆ ท่ีเป�นประโยชน-ต�อสังคม 
 3. มีความม่ันคงในอารมณ- หมายถึง การใช7เหตุผลในการแก7ปEญหาไม�ตอบโต7หรือโต7แย7งทุก
สถานการณ- ควบคุมอารมณ-ของตนและบุคคลอื่นจนสามารถผ�านอุปสรรคยากลําบากได7 
 4. มีความกระตือรือร7น หมายถงึ มีความรับผิดชอบในหน7าท่ี ทํางานท่ีได7รับมอบหมายเสร็จ
ตามกําหนดเวลา มีความฝEกใฝG เร�งรีบและคล�องตัวในการทํางานมีพลังและมีการเรียนรู7สิ่งใหม�ๆ
ตลอดเวลา 
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องค-ประกอบหลัก ด7านบุคลิกภาพ 

องค-ประกอบย�อย ตัวบ�งช้ี 

ความคิดเห็น 

ข7อเสนอ 
แนะ 

เห็
นด

7วย
 (1

) 

ไม
�แน

�ใจ
 (0

) 

ไม
�เห็

นด
7วย

 (-
1) 

1. ประพฤติตนเป�น
แบบอย�างที่ด ี

1. มีความสุภาพเรียบร7อยและเป�นตัวอย�างที่ดีแก�
นักเรียน 

    

2. มีความอดทน รู7จักผ�อนปรนต�อปEญหา     

3. มีความรับผิดชอบต�อหน7าที่และต�อตนเอง     

4. มีความยุติธรรมและทําให7ศิษย-เกิด 
ความอบอุ�นใจ 

    

5. มีการดํารงตนอย�างเรียบง�าย ประหยัด อดออม     

2. มีความเสียสละ 

1. มีน้ําใจช�วยเหลือนักเรียนโดยไม�หวังผลตอบแทน     

2. เสียสละเวลาเพื่อนักเรียนและการทํางาน     

3. เสียสละทรัพย-ส�วนตัวเพื่อการสอน     

4. เข7าร�วมกิจกรรมอาสาต�างๆ ที่เป�นประโยชน-ต�อ
ส�วนรวม 

    

5. มีความเอื้อเฟCDอเผ่ือแผ�และเสียสละต�อสังคม     

3. มีความมั่นคงในอารมณ- 

1. สามารถควบคมุตนเอง มีสติย้ังคดิ     

2. สามารถอดทนในสถานการณ-ที่กดดันได7     

3. ใช7เหตุผลในการแก7ไขปEญหาแทนการใช7อารมณ-     

4. สามารถควบคุมอารมณ-จนสามารถผ�าน
อุปสรรคได7 

    

5. มีวิธีปลดปล�อยอารมณ-ผ�อนคลาย 
ความตึงเครียด และแสวงหาความสนุกสนาน 
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องค-ประกอบหลัก ด7านบุคลิกภาพ (ต�อ) 

องค-ประกอบย�อย ตัวบ�งช้ี 

ความคิดเห็น 

ข7อเสนอ 
แนะ 

เห็
นด

7วย
 (1

) 

ไม
�แน

�ใจ
 (0

) 

ไม
�เห็

นด
7วย

 (-
1) 

4. มีความกระตือรือร7น 

1. มีความรับผิดชอบ ทํางานได7เสร็จทันตามเวลาที่
กําหนด 

    

2. มีความฝEกใฝG เร�งรีบในการทํางาน     

3. ทํางานมีชีวติชีวา สดชื่น     

4. มีความพยายามที่จะเรียนรู7สิ่งใหม�ๆ  
อันเป�นประโยชน-ต�อการทํางาน 

    

5. มีพลัง (Active) ในการทํางาน ตามความคดิและ
แนวทางที่กําหนด 
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ตอนท่ี 2 องค�ประกอบหลัก ด�านความสัมพันธ�ระหว�างครูและนักเรียน 

 ความสัมพันธ-ระหว�างครูและนักเรียน หมายถึง การมีมนุษย-สัมพันธ-ให7ความเป�นกันเอง 
ยอมรับฟEงความคิดเห็น เข7าใจจติใจและเอาใจใส�นักเรียน ให7คําปรึกษากับนักเรียนท่ีมีปEญหา  
คอยแนะนําตักเตือนให7นักเรียนปฏิบัติอยู�ในระเบียบวินัย สร7างปฏิสัมพันธ-ระหว�างเพื่อนนักเรียนและ
สภาพแวดล7อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยามเชิงปฏิบัติการ 

 1. การให7คําปรึกษา หมายถึง การให7คําแนะนําในการแก7ปEญหา การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมบ�งช้ีท่ีพึงปรารถนาการบริหารจัดการชีวิตท่ีเหมาะสม และพร7อมช�วยเหลือนักเรียนด7วย 
ความจริงใจ 
 2. ดูแลความประพฤติของนักเรียน หมายถึง การแนะนําพรํ่าสอนนักเรียนให7ปฏิบัติตนอยู�ใน
ระเบียบวินัยของโรงเรียน 
 3. มีมนุษยสัมพันธ- หมายถึงความสัมพันธ-ท่ีครูเอาใจใส�นักเรียน สร7างบรรยากาศเป�นกันเอง 
ทํากิจกรรมต�างๆ ร�วมกัน ใส�ใจในความคิดเห็นและความต7องการของนักเรียน 
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องค-ประกอบหลัก ด7านความสัมพันธ-ระหว�างครูและนักเรียน 

องค-ประกอบย�อย ตัวบ�งช้ี 

ความคิดเห็น 

ข7อเสนอ 
แนะ 

เห็
นด

7วย
 (1

) 

ไม
�แน

�ใจ
 (0

) 

ไม
�เห็

นด
7วย

 (-
1) 

1. การให7คําปรึกษา 

1. รับฟEงปEญหาและช�วยคิดวิธแีก7ไขปEญหาร�วมกบั
นักเรียน 

    

2. ช�วยนักเรียนตัดสินใจแก7ปEญหาในทาง
สร7างสรรค- 

    

3. มีความจริงใจในการช�วยเหลือนกัเรียนแก7ไข
ปEญหา 

    

4. ให7คําปรึกษาในเร่ืองส�วนตัวและสงัคม     

2. ดูแลความประพฤติของ
นักเรียน 

1. อบรมความประพฤติของนักเรียน 
ด7านการเข7าเรียนและการมาเรียนแต�ละวัน 

    

2. ดูแลเคร่ืองแต�งกายนักเรียนให7แต�งตามระเบียบ
ของโรงเรียน 

    

3. อบรมความประพฤตขิองนกัเรียนให7เหมะกับ
สภาพและวัย 

    

4. อบรมนักเรียนไม�ให7ก�อการทะเลาะวิวาทหรือ 
ชักนําคนอื่นไปในทางเสื่อมเสีย 

    

5. อบรมระเบียบแถวเดินเข7าห7องเรียน เข7าห7อง
ประชุม หรือเปลี่ยนห7องเรียนให7อยู�ในระเบียบอันดี 

    

3. มีมนุษยสัมพันธ- 

1. เอาใจใส�ด7วยการสังเกต หมั่นถามทุกข-สขุของ
นักเรียนเป�นระยะ 

    

2. ใส�ใจในความคิดเหน็และความต7องการของ
นักเรียน 

    

3. มีความไวต�ออารมณ-ของนกัเรียน รู7จักและ
เข7าใจนักเรียนแต�ละคน 

    

4. ให7คําชม ให7รางวัลกับพฤติกรรมทีด่ีของนักเรียน
มากกว�าการลงโทษ 

    

5. สร7างบรรยากาศเป�นกันเอง ทํากิจกรรม นอก
ห7องเรียนร�วมกัน 
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ตอนท่ี 3 องค�ประกอบหลัก ด�านเจตคติต�อวิชาคณิตศาสตร� 

 เจตคติต�อวิชาคณิตศาสตร- หมายถึง ความรู7สึกรักและศรัทธาในวิชาคณิตศาสตร- เห็น
ความสําคัญและคุณค�าของคณติศาสตร- ให7ความสนใจแสวงหาความรู7สิ่งใหม�ๆ  และมีส�วนร�วม 
ในกิจกรรมทางด7านคณิตศาสตร-อยู�เสมอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยามเชิงปฏิบัติการ 

 1. ตระหนักถึงความสําคัญของวชิาคณิตศาสตร- หมายถึง คํานึงถึงวิชาคณิตศาสตร-ว�าเป�นวิชา
ท่ีมีบทบาทสําคัญอย�างย่ิงต�อการพัฒนาความคิดมนุษย- ช�วยให7คาดการณ-วางแผนตัดสินแก7ปEญหาได7
อย�างถูกต7องและเหมาะสม 
 2. แสวงหาความรู7ด7านคณิตศาสตร- หมายถึง การเรียนรู7หลักการสอนวิชาคณิตศาสตร- 
แบบใหม� เรียนรู7รูปแบบแผนการสอนการวิจัยทางคณิตศาสตร-ท่ีพัฒนาขึ้นในปEจจุบัน 
 3. ศรัทธาในวิชาคณิตศาสตร- หมายถึง การแสดงออกด7วยความช่ืนชมและช่ืนชอบ 
ในวิชาคณิตศาสตร- ตระหนักว�าวิชาคณิตศาสตร-มีความสําคญัและจําเป�นต�อสังคม 
 4. ร�วมสร7างสรรค-กิจกรรมวิชาคณิตศาสตร- หมายถึงการให7ความสนใจกับการกิจกรรม 
การเรียนการสอนคณิตศาสตร- เตรียมความพร7อมเตรียมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนอยู�เสมอ 
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องค-ประกอบหลัก ด7านเจตคติต�อวิชาคณิตศาสตร- 

องค-ประกอบย�อย ตัวบ�งช้ี 

ความคิดเห็น 

ข7อเสนอ 
แนะ 

เห็
นด

7วย
 (1

) 

ไม
�แน

�ใจ
 (0

) 

ไม
�เห็

นด
7วย

 (-
1) 

1. ตระหนักถึง
ความสําคัญของวิชา
คณิตศาสตร- 

1. วิชาคณิตศาสตร-เป�นวิชาที่มีบทบาทสําคัญ
ย่ิงต�อการพัฒนาความคิดของมนษุย- 

    

2. วิชาคณิตศาสตร-ช�วยฝUกให7คนมคีวามคิด
รอบคอบ มีเหตุผล รู7จักความจริง 

    

3. วิชาคณิตศาสตร-ทําให7คาดการณ- วางแผน
ตัดสินใจแก7ปEญหาได7อย�างถูกต7องเหมาะสม 

    

4. วิชาคณิตศาสตร-เป�นแบบแผนการวิเคราะห-
ปEญหาและสถานการณ-ได7อย�างถี่ถ7วน 

    

5. วิชาคณิตศาสตร-ใช7สัญลกัษณ-ที่กําหนด
ขึ้นมาสื่อความหมายที่กระชับรัดกุมและสื่อ
ความหมายได7 

    

2. แสวงหาความรู7ด7าน
คณิตศาสตร- 

1. เรียนรู7หลักการสอนแบบใหม�เพื่อให7นักเรียน
มีความสขุกับการเรียน 

    

2. เรียนรู7รูปแบบการวิจัยทางคณิตศาสตร-ที่
พัฒนาขึ้นเพื่อแก7ไขปEญหานกัเรียน 

    

3. เรียนรู7รูปแบบแผนการสอนคณิตศาสตร-
แบบใหม�ที่บูรณาการการสอนกับวิชาอื่นๆ 

    

4. เรียนรู7การดึงศักยภาพของนักเรียน 
ในการนํามาใช7ในกระบวนการคิดทาง
คณิตศาสตร-ในชีวิตประจําวันอย�างเตม็ที่ 

    

3. ศรัทธาในวิชา
คณิตศาสตร- 

1. ชื่นชมในเกียรติและรางวัลด7านคณิตศาสตร-
ที่ได7รับและรักษาไว7อย�างเสมอต7นเสมอปลาย 

    

2. ยกย�องชมเชยเพื่อนครูที่ประสบผลสําเร็จ
เกี่ยวกับการสอนวิชาคณิตศาสตร- 

    

3. รักและเอาใจใส� สนใจในวิชาคณิตศาสตร-     
4. เผยแพร�ผลสําเร็จทางคณิตศาสตร-ของ
ตนเองและเพื่อนครู 
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องค-ประกอบหลัก ด7านเจตคติต�อวิชาคณิตศาสตร- (ต�อ) 

องค-ประกอบย�อย ตัวบ�งช้ี 

ความคิดเห็น 

ข7อเสนอ 
แนะ 

เห็
นด

7วย
 (1

) 

ไม
�แน

�ใจ
 (0

) 

ไม
�เห็

นด
7วย

 (-
1) 

4. ร�วมสร7างสรรค-
กิจกรรมทางคณิตศาสตร- 

1. เตรียมความพร7อม จัดระเบียบห7องเรียนให7
พร7อมสําหรับจัดกิจกรรมการสอน
คณิตศาสตร- 

    

2. วางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยมี
หลักการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร-อยู�
ตลอดเวลา 

    

3. จัดกิจกรรมที่น�าสนใจประกอบการจัด
กิจกรรมการสอนคณิตศาสตร-อยู�เสมอ 

    

4. คํานึงถงึความแตกต�างระหว�างบคุคล 
มีการกระตุ7นและเสริมแรงพฤติกรรมที่
เหมาะสมระหว�างการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนทางคณิตศาสตร- 
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ตอนท่ี 4 การวัดและประเมินผล 

 การวัดและประเมินผล หมายถึง การมีความรู7ความเข7าใจในเร่ืองระเบียบการวัดผลประเมินผล 
รู7หลักการสร7างเคร่ืองมือ ให7นักเรียนมีส�วนร�วมในการสร7างเกณฑ- ใช7วิธีการวัดผลท่ีหลากหลายรูปแบบ 
รายงานผลการประเมิน เพื่อให7นักเรียนทราบความก7าวหน7าของตนเอง 

 
 
องค-ประกอบหลัก ด7านการวัดและประเมินผล 

องค-ประกอบย�อย ตัวบ�งช้ี 

ความคิดเห็น 

ข7อเสนอ 
แนะ 

เห็
นด

7วย
 (1

) 

ไม
�แน

�ใจ
 (0

) 

ไม
�เห็

นด
7วย

 (-
1) 

1. วัดและประเมินผลหลงั
เรียนจบหน�วย 

1. มีการวัดผลความก7าวหน7าในการเรียนรู7ของ
นักเรียนโดยการเปรียบเทียบก�อนเรียนระหว�าง
เรียน และหลังเรียนในบทเรียนนั้นๆ 

    

2. มีการบันทึกแบบประเมินถูกต7อง เรียบร7อย 
และทันตามเวลาทีก่ําหนด 

    

3. มีการตรวจผลงานนักเรียนอย�างถกูต7อง
และเก็บข7อมูลอย�างเป�นระเบียบ 

    

4. มีการจัดทําเอกสารหลักฐานการวัดและ
ประเมินผลเป�นระเบียบเรียบร7อยและเป�น
ปEจจุบัน 

    

5. มีการแจ7งผลการวัดและประเมินผลแก�
ผู7เรียน 

    

 

นิยามเชิงปฏิบัติการ 

 1. วัดและประเมินผลหลังเรียนจบหน�วย หมายถึง การวัดและประเมินผลความก7าวหน7าในการ
เรียนของนักเรียนเปรียบเทียบระหว�างก�อนเรียน และหลังเรียน  
 2. รู7หลักการวัดและประเมินผล หมายถึง รู7หลักการกําหนดวัตถุประสงค-สามารถวัดได7ตรง
ตามวัตถุประสงค- มีการเลือกใช7เคร่ืองมีท่ีมีคุณภาพและสอดคล7องกับวัตถุประสงค-ท่ีตั้งไว7 
 3. ปรับปรุงและพัฒนาการวัดและประเมินผล หมายถึง การนําผลการวัดและประเมินผลมา
วิเคราะห- และนํามาปรับปรุงการเรียนการสอนสร7างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู7เรียนให7ประสบผลสําเร็จ 
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องค-ประกอบหลัก ด7านการวัดและประเมินผล (ต�อ)  

องค-ประกอบย�อย ตัวบ�งช้ี 

ความคิดเห็น 

ข7อเสนอ 
แนะ 

เห็
นด

7วย
 (1

) 

ไม
�แน

�ใจ
 (0

) 

ไม
�เห็

นด
7วย

 (-
1) 

2. รู7หลักวัดและ
ประเมินผล 

1. รู7หลักการกําหนดวัตถุประสงค-ของการวัด     
2. สามารถวัดผลได7ตรงตามวัตถุประสงค-ที่ตั้งไว7     
3. สามารถเลือกเครื่องมือวัดผลที่สอดคล7องกับ
วัตถุประสงค- 

    

4. ใช7เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ     
5. แปลผลการวัดอย�างถูกต7อง     
6. สามารถนําผลการวัดไปใช7ให7เกิดประโยชน-     

3. ปรับปรุงและ
พัฒนาการวัดและ

ประเมินผล 

1. มีการวิเคราะห-ปEญหานักเรียนที่ไม�ผ�านผล 
การเรียนรู7 

    

2. มีการนําผลจากการวัดและประเมินผลมา
ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาผู7เรียน 

    

3. มีการบันทึกปEญหาด7านการเรียนของนักเรียน
เป�นรายบุคคล เพื่อประกอบการแก7ไขปEญหา 

    

4. มีการสร7างและผลิตนวัตกรรมเพื่อการแก7ไข
ปEญหานักเรียนที่มปีEญหาในการเรียนรู7ให7ประสบ
ผลสําเร็จ 

    

5. มีระบบการนิเทศภายในเพื่อปรับปรุงแก7ไข
ข7อบกพร�องในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย�างสมํ่าเสมอ 
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ตอนท่ี 5 ด�านการจัดการเรียนการสอน 

 การจัดการเรียนการสอน หมายถึง ความสามารถของครูผู7สอนวิชาคณิตศาสตร-ในการสอน รู7
หลักการสอนและใช7เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย จัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล7องกับเนื้อหา จัด
กิจกรรมท่ีเน7นให7นักเรียนคิดวิเคราะห- ทําวิจัยในช้ันเรียนควบคู�ไปกับการสอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยามเชิงปฏิบัติการ 

 1. จัดการเรียนการสอนสอดคล7องกับเนื้อหา หมายถึง การให7คาํแนะนําในการแก7ปEญหา  
การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบ�งช้ีท่ีพึงปรารถนา การบริหารจัดการชีวิตท่ีเหมาะสม และ
พร7อมช�วยเหลือนักเรียนด7วยความจริงใจ 
 2. สอนให7นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห- หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีฝUกให7
นักเรียนรู7จักคิดอย�างละเอียดรอบคอบแบบมีเหตุผล ใช7แผนท่ีความคิด ต้ังสมมติฐานเพื่อหาคาํตอบ 
 3. จัดหาแหล�งเรียนรู7ท่ีหลากหลาย หมายถึง จัดแหล�งเรียนรู7ท่ีสร7างเสริมความรู7 ความคิด 
สร7างเสริมประสบการณ- จัดแหล�งเรียนรู7ปลูกฝEงการแสวงหาความรู7ด7วยตนเอง 
 4. จัดทําวิจัยในช้ันเรียน หมายถงึ การทําวิจัยในช้ันเรียนของครูเพื่อหาแนวทางการแก7ไข
ปEญหาท่ีเกิดขึ้นในการเรียนและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
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องค-ประกอบหลัก ด7านการจัดการเรียนการสอน 

องค-ประกอบย�อย ตัวบ�งช้ี 

ความคิดเห็น 

ข7อเสนอ 
แนะ 

เห็
นด

7วย
 (1

) 

ไม
�แน

�ใจ
 (0

) 

ไม
�เห็

นด
7วย

 (-
1) 

1. จัดการเรียนการสอน
สอดคล7องกับเนื้อหา 

1. มีวิธีการสอนที่เหมาะกับสภาพผู7เรียน     
2. มีการใช7เทคนิคการสอนและตั้งคําถามให7
นักเรียนสนใจ ตั้งใจเรียนตลอดเวลา 

    

3. สอนโดยใช7เนื้อหาสอดคล7องกับ
วัตถุประสงค- 

    

4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบถ7วน
ตามลําดับขั้นตอนของกระบวน 
การเรียนการสอน 

    

5. ใช7วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ให7ผู7เรียน
แสวงหาความรู7 แก7ปEญหา และตดัสินใจได7
อย�างเหมาะสม 

    

2. สอนให7นักเรียนมี
ทักษะการคดิวิเคราะห- 

1. ตั้งคาํถามเพื่อกระตุ7นความคิดของนักเรียน     
2. ให7นักเรียนตั้งสมมตฐิานเพื่อคาดคะเน
คําตอบในปEญหาที่สงสัย 

    

3. สอนให7นักเรียนบันทึกการเรียนรู7 บันทึกข7อ
สงสัย ความรู7สกึส�วนตัว ความคดิที่เปลี่ยนไป 

    

4. ฝUกให7นักเรียนประเมินตนเองเพื่อประเมิน
ความคดิและความรู7สึก 

    

5. สอนให7นักเรียนเชื่อมโยงความรู7และ
ประสบการณ-การเรียนรู7ที่ผ�านมา 

    

3. จัดหาแหล�งเรียนรู7ที่
หลากหลาย 

1. จัดหาแหล�งเรียนรู7ปลูกฝEงนิสัยรักการอ�าน
การศึกษาค7นคว7า แสวงหาความรู7ด7วยตนเอง 

    

2. จัดหาแหล�งเรียนรู7สร7างเสริมประสบการณ-
ภาคปฏิบตั ิ

    

3. จัดหาแหล�งเรียนรู7เสริมสร7างความรู7 
ความคดิวิทยาการและประสบการณ- 

    

4. จัดหาแหล�งศกึษาตลอดชีวิตที่สามารถหา
ความรู7ต�างๆ ได7ตลอดเวลา 

    

5. จัดหาแหล�งเรียนรู7ที่ส�งเสริมชุมชนและ
สังคมเรียนรู7ได7ตามอัธยาศัย 
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องค-ประกอบหลัก ด7านการจัดการเรียนการสอน (ต�อ) 

องค-ประกอบย�อย ตัวบ�งช้ี 

ความคิดเห็น 

ข7อเสนอ 
แนะ 

เห็
นด

7วย
 (1

) 

ไม
�แน

�ใจ
 (0

) 

ไม
�เห็

นด
7วย

 (-
1) 

4. จัดทําวิจัยในชั้นเรียน 

1. ใช7วิจัยในชั้นเรียนศึกษาค7นคว7าหาคําตอบ
ของปEญหาที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

    

2. ใช7วิจัยในชั้นเรียนพัฒนาการเรียน 
การสอน 

    

3. ใช7วิจัยในชั้นเรียนในการแก7ไขปEญหา 
 

    

4. มีการนํานวัตกรรมมาใช7ในการแก7ไขปEญหา
ที่พบหลงัจากทําวิจัยในชั้นเรียน 

    

5. จัดทํารายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนตาม
ข7อมูลและร�องรอยหลักฐานที่ปรากฏให7เห็น
อย�างชัดเจน 
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แสดงผลการวิเคราะห�ค�าดัชนีความสอดคล�องของแบบสอบถาม 

ลําดับที ่ องค�ประกอบหลัก/ 
องค�ประกอบย�อย/ 

ตัวบ�งชี ้

ผู�เชี่ยวชาญคนที ่
รวม 

ผลการ
วิเคราะห� 

แปลผล 
ใหม� เก�า 1 2 3 4 5 

องค�ประกอบหลัก บุคลิกภาพของครู 
องค�ประกอบย�อย ประพฤติตนเป?นแบบอย�างทีด่ ี

1 1 
มีความสุภาพเรียบร7อย
และเป�นตัวอย�างท่ีดีแก�
นักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

2 2 
มีความอดทน รู7จักผ�อน
ปรนต�อปEญหา 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล7อง 

3 3 
มีความรับผิดชอบต�อ
หน7าท่ีและต�อตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

4 4 
มีความยุติธรรมและ 
ทําให7ศิษย-เกิด 
ความอบอุ�นใจ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคล7อง 

5 5 
มีการดํารงตนอย�าง
เรียบง�าย ประหยัด  
อดออม 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล7อง 

องค�ประกอบย�อย มีความเสยีสละ 

6 6 
มีนํ้าใจช�วยเหลือ
นักเรียนโดยไม�หวัง
ผลตอบแทน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล7อง 

7 7 
เสียสละเวลาเพื่อให7
นักเรียนและการทํางาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

8 8 
เสียสละทรัพย-ส�วนตัว
เพื่อการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

9 9 
เข7าร�วมกิจกรรมอาสา
ต�างๆ ท่ีเป�นประโยชน-ต�อ
ส�วนรวม 

+1 -1 +1 +1 +1 3 0.60 สอดคล7อง 
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แสดงผลการวิเคราะห-ค�าดัชนีความสอดคล7องของแบบสอบถาม (ต�อ) 

ลําดับที ่ องค�ประกอบหลัก/ 
องค�ประกอบย�อย/  

ตัวบ�งชี ้

ผู�เชี่ยวชาญคนที ่
รวม 

ผลการ
วิเคราะห� 

แปลผล 
ใหม� เก�า 1 2 3 4 5 

10 10 
มีความเอื้อเฟCDอเผื่อแผ�
และเสียสละต�อสังคม 

+1 0 +1 +1 0 3 0.60 สอดคล7อง 

องค�ประกอบย�อย มีความม่ันคงในอารมณ� 

11 11 
สามารถควบคุมตนเอง 
มีสติย้ังคิด 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคล7อง 

12 12 
สามารถอดทนใน
สถานการณ-ท่ีกดดันได7 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล7อง 

13 13 
ใช7เหตุผลในการแก7ไข
ปEญหาแทนการใช7
อารมณ- 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

14 14 
สามารถควบคุมอารมณ-
จนสามารถผ�านอุปสรรค
ได7 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล7อง 

- 15 

มีวิธีปลดปล�อยอารมณ-
ผ�อนคลาย 
ความตึงเครียด และ
แสวงหาความสนุกสนาน 

0 +1 -1 +1 +1 2 0.40 
ไม�

สอดคล7อง 

องค�ประกอบย�อย มีความกระตือรือร�น 

15 16 
มีความรับผิดชอบทํางาน
ได7เสร็จทันตาม
กําหนดเวลา 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล7อง 

16 17 
มีความฝEกใฝG เร�งรีบ 
ในการทํางาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

- 18 มีชีวิตชีวา สดช่ืน 0 -1 -1 +1 +1 0 0.00 
ไม�

สอดคล7อง 
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แสดงผลการวิเคราะห-ค�าดัชนีความสอดคล7องของแบบสอบถาม (ต�อ) 

ลําดับที ่ องค�ประกอบหลัก/ 
องค�ประกอบย�อย/ 

ตัวบ�งชี ้

ผู�เชี่ยวชาญคนที ่
รวม 

ผลการ
วิเคราะห� 

แปลผล 
ใหม� เก�า 1 2 3 4 5 

17 19 

มีความพยายามท่ีจะ
เรียนรู7สิ่งใหม�ๆ   
อันเป�นประโยชน- 
ต�อการทํางาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

18 20 
มีพลัง (Active) ในการ
ทํางาน ตามความคิด
และแนวทางท่ีกําหนด 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคล7อง 

องค�ประกอบหลัก ความสัมพนัธ�ระหว�างครูและนักเรียน 
องค�ประกอบย�อย การให�คาํปรึกษา 

19 21 
รับฟEงปEญหาและช�วยคิด
วิธีแก7ไขปEญหาร�วมกับ
นักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

20 22 
ช�วยนักเรียนตัดสินใจ
แก7ปEญหาในทาง
สร7างสรรค- 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

21 23 
มีความจริงใจ 
ในการช�วยเหลือนักเรียน
แก7ไขปEญหา 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคล7อง 

22 24 
ให7คําปรึกษาในเร่ือง
ส�วนตัวและสังคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

องค�ประกอบย�อย ดูแลความประพฤติของนักเรียน 

23 25 

อบรมความประพฤติ
ของนักเรียนด7านการเข7า
เรียนและการมาเรียน 
แต�ละวัน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล7อง 
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แสดงผลการวิเคราะห-ค�าดัชนีความสอดคล7องของแบบสอบถาม (ต�อ) 

ลําดับที ่ องค�ประกอบหลัก/ 
องค�ประกอบย�อย/  

ตัวบ�งชี ้

ผู�เชี่ยวชาญคนที ่
รวม 

ผลการ
วิเคราะห� 

แปลผล 
ใหม� เก�า 1 2 3 4 5 

24 26 
ดูแลเคร่ืองแต�งกาย
นักเรียนให7แต�งตาม
ระเบียบของโรงเรียน 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล7อง 

25 27 
อบรมความประพฤติของ
นักเรียนให7เหมะกับสภาพ
และวัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

26 28 

อบรมนักเรียนไม�ให7ก�อ 
การทะเลาะวิวาทหรือ 
ชักนําคนอื่นไป 
ในทางเสื่อมเสีย 

+1 +1 +1 +1 +1 56 1.00 สอดคล7อง 

- 29 

อบรมระเบียบแถวเดินเข7า
ห7องเรียน เข7าห7องประชุม 
หรือเปลี่ยนห7องเรียนให7อยู�
ในระเบียบอันดี 

+1 -1 0 -1 +1 0 0.00 
ไม�

สอดคล7อง 

องค�ประกอบย�อย มีมนุษยสมัพันธ� 

27 30 
เอาใจใส�ด7วยการสังเกต 
หม่ันไถ�ถามทุกข-สุขของ
นักเรียนเป�นระยะ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

28 31 
เอาใจใส�ความคิดเห็นและ
ความต7องการของนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคล7อง 

29 32 
มีความไวต�ออารมณ-ของ
นักเรียน รู7จักและเข7าใจ
นักเรียนแต�ละคน 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล7อง 

30 33 
ให7คําชม ให7รางวัลกับ
พฤติกรรมท่ีดีของนักเรียน
มากกว�าการลงโทษ 

+1 0 +1 0 +1 3 0.60 สอดคล7อง 
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แสดงผลการวิเคราะห-ค�าดัชนีความสอดคล7องของแบบสอบถาม (ต�อ) 

ลําดับที ่ องค�ประกอบหลัก/ 
องค�ประกอบย�อย/  

ตัวบ�งชี ้

ผู�เชี่ยวชาญคนที ่
รวม 

ผลการ
วิเคราะห� 

แปลผล 
ใหม� เก�า 1 2 3 4 5 

31 34 
สร7างบรรยากาศเป�น
กันเอง ทํากิจกรรมนอก
ห7องเรียนร�วมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

องค�ประกอบหลัก เจตคติต�อวิชาคณิตศาสตร� 
องค�ประกอบย�อย ตระหนักถงึความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร� 

32 35 
วิชาคณิตศาสตร-เป�นวิชาท่ี
มีบทบาทสําคัญย่ิงต�อการ
พัฒนาความคิดของมนุษย- 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

33 36 
วิชาคณิตศาสตร-ช�วยฝUกให7
คนมีความคิดรอบคอบ มี
เหตุผล รู7จักความจริง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

34 37 

วิชาคณิตศาสตร-ทําให7
คาดการณ- วางแผน
ตัดสินใจแก7ปEญหาได7อย�าง
ถูกต7องเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

35 38 

วิชาคณิตศาสตร-เป�นแบบ
แผนการวิเคราะห-ปEญหา
และสถานการณ-ได7อย�าง 
ถี่ถ7วน 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล7อง 

36 39 

วิชาคณิตศาสตร-ใช7
สัญลักษณ-ท่ีกําหนดขึ้นมา
สื่อความหมายท่ี 
กระชับรัดกุมและสื่อ
ความหมายได7 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 
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แสดงผลการวิเคราะห-ค�าดัชนีความสอดคล7องของแบบสอบถาม (ต�อ) 

ลําดับที ่ องค�ประกอบหลัก/ 
องค�ประกอบย�อย/  

ตัวบ�งชี ้

ผู�เชี่ยวชาญคนที ่
รวม 

ผลการ
วิเคราะห� 

แปลผล 
ใหม� เก�า 1 2 3 4 5 

องค�ประกอบย�อย แสวงหาความรู�ด�านคณิตศาสตร� 

37 40 
เรียนรู7หลักการสอนแบบ
ใหม�เพื่อให7นักเรียนมี
ความสุขกับการเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

38 41 เรียนรู7รูปแบบการวิจัยทาง
คณิตศาสตร-ท่ีพัฒนาขึ้น
เพื่อแก7ไขปEญหานักเรียน 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล7อง 

39 42 เรียนรู7รูปแบบแผนการ
สอนคณิตศาสตร-แบบใหม�
ท่ีบูรณาการสอนกับ 
วิชาอื่นๆ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล7อง 

40 43 

เรียนรู7การดึงศักยภาพของ
นักเรียนในการนํามาใช7ใน
กระบวนการคิดทาง
คณิตศาสตร-ใน
ชีวิตประจําวันอย�างเต็มท่ี 

0 +1 +1 +1 +1 5 0.80 สอดคล7อง 

องค�ประกอบย�อย ศรัทธาในวชิาคณิตศาสตร� 

41 44 

ช่ืนชมในเกียรติและรางวัล
ด7านคณิตศาสตร-ท่ีได7รับ
และรักษาไว7อย�างเสมอต7น
เสมอปลาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

42 45 
ยกย�องชมเชยผลสําเร็จ
เกี่ยวกับการสอนวิชา
คณิตศาสตร- 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

43 46 
รักและเอาใจใส� สนใจใน
วิชาคณิตศาสตร- 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอคดล7อง 
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แสดงผลการวิเคราะห-ค�าความสอดคล7องของแบบสอบถาม (ต�อ) 

ลําดับที ่ องค�ประกอบหลัก/ 
องค�ประกอบย�อย/  

ตัวบ�งชี ้

ผู�เชี่ยวชาญคนที ่
รวม 

ผลการ
วิเคราะห� 

แปลผล 
ใหม� เก�า 1 2 3 4 5 

- 47 
เผยแพร�ผลสําเร็จทางวิชา
คณิตศาสตร-ของตนเอง
และเพื่อนครู 

0 -1 +1 +1 +1 2 0.40 
ไม�

สอดคล7อง 

องค�ประกอบย�อย ร�วมสร�างสรรค�กิจกรรมทางคณิตศาสตร� 

44 48 

เตรียมความพร7อม จัด
ระเบียบห7องเรียนให7พร7อม
สําหรับจัดกิจกรรม 
การสอนคณิตศาสตร- 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล7อง 

45 49 

วางแผนการจัดการเรียน
การสอนโดยมีหลักการจัด
กิจกรรมทางคณิตศาสตร-
อยู�ตลอดเวลา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

46 50 

จัดกิจกรรมท่ีน�าสนใจ
ประกอบการจัดกิจกรรม
การสอนคณิตศาสตร-อยู�
เสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

47 51 

คํานึงถึงความแตกต�าง
ระหว�างบุคคลมีการ
กระตุ7นและเสริมแรง
พฤติกรรมท่ีเหมาะสม
ระหว�างการจัดกจิกรรม
การเรียนการสอนทาง
คณิตศาสตร- 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล7อง 
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แสดงผลการวิเคราะห-ค�าดัชนีความสอดคล7องของแบบสอบถาม (ต�อ) 

ลําดับที ่ องค�ประกอบหลัก/ 
องค�ประกอบย�อย/  

ตัวบ�งชี ้

ผู�เชี่ยวชาญคนที ่
รวม 

ผลการ
วิเคราะห� 

แปลผล 
ใหม� เก�า 1 2 3 4 5 

องค�ประกอบหลัก การวัดและประเมินผล 

องค�ประกอบย�อย วดัและประเมินผลหลังเรียนจบหน�วย 

48 52 

มีการวัดผลความก7าวหน7า
ในการเรียนรู7ของนักเรียน
โดยการเปรียบเทียบก�อน
เรียนระหว�างเรียน และ
หลังเรียนในบทน้ันๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

49 53 
มีการบันทึกแบบประเมิน
ถูกต7อง เรียบร7อย และทัน
ตามเวลาท่ีกําหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

50 54 

มีการตรวจสอบผลงาน
นักเรียนอย�างถูกต7องและ
เก็บข7อมูลอย�างเป�น
ระเบียบ 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล7อง 

51 55 

มีการจัดทําเอกสาร
หลักฐานการวัดและ
ประเมินผลเป�นระเบียบ
เรียบร7อยและเป�นปEจจุบัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

52 56 
มีการแจ7งผลการวัดและ
ประเมินผลแก�ผู7เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

องค�ประกอบย�อย รู�หลักการวัดและประเมินผล 

53 57 
รู7หลักการกําหนด
วัตถุประสงค-ของการวัด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

54 58 
สามารถวัดผลตรงตาม
วัตถุประสงค-ท่ีตั้งไว7 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล7อง 
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แสดงผลการวิเคราะห-ค�าความสอดคล7องของแบบสอบถาม (ต�อ) 

ลําดับที ่ องค�ประกอบหลัก/ 
องค�ประกอบย�อย/  

ตัวบ�งชี ้

ผู�เชี่ยวชาญคนที ่
รวม 

ผลการ
วิเคราะห� 

แปลผล 
ใหม� เก�า 1 2 3 4 5 

55 59 
สามารถเลือกเคร่ืองมือ
วัดผลท่ีสอดคล7องกับ
วัตถุประสงค- 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

56 60 ใช7เคร่ืองมือวัดท่ีมีคุณภาพ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

57 61 
แปลผลการวัดอย�าง
ถูกต7อง 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคล7อง 

58 62 
สามารถนําผลการวัดไปใช7
ให7เกิดประโยชน-และคุ7มค�า 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

องค�ประกอบย�อย ปรับปรุงและพัฒนาการวัดและประเมินผล 

59 63 
มีการวิเคราะห-ปEญหา
นักเรียนท่ีไม�ผ�านผล 
การเรียนรู7 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล7อง 

60 64 

มีการใช7เทคนิคการสอน
และต้ังคําถามให7นักเรียน
สนใจ ต้ังใจเรียน
ตลอดเวลา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

61 65 

มีการบันทึกปEญหาด7าน
การเรียนของนักเรียนเป�น
รายบุคคล เพื่อ
ประกอบการแก7ไขปEญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

62 66 

มีการสร7างและผลิต
นวัตกรรมเพื่อการแก7ไข
ปEญหานักเรียนท่ีมีปEญหา
ในการเรียนรู7ให7ประสบ
ผลสําเร็จ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 
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แสดงผลการวิเคราะห-ค�าความสอดคล7องของแบบสอบถาม (ต�อ) 

ลําดับที ่ องค�ประกอบหลัก/ 
องค�ประกอบย�อย/  

ตัวบ�งชี ้

ผู�เชี่ยวชาญคนที ่
รวม 

ผลการ
วิเคราะห� 

แปลผล 
ใหม� เก�า 1 2 3 4 5 

องค�ประกอบหลัก การจัดการเรียนการสอน 

องค�ประกอบย�อย จัดการเรียนการสอนสอดคล�องกับเนื้อหา 

63 67 

มีระบบการนิเทศภาย 
ในเพื่อปรับปรุงแก7ไข
ข7อบกพร�องในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
อย�างสมํ่าเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

64 68 
วิธีการสอนท่ีเหมาะกับ
สภาพผู7เรียน 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล7อง 

65 69 

มีการใช7เทคนิคการสอน
และต้ังคําถามให7นักเรียน
สนใจ ต้ังใจเรียน
ตลอดเวลา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

- 70 
สอนโดยใช7เนื้อหา
สอดคล7องกับวัตถุประสงค- 

+1 0 -1 -1 +1 0 0.00 ไม�สอดคล7อง 

66 71 

จัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนครบถ7วน
ตามลําดับขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนการสอน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคล7อง 

67 72 

ใช7วิธีการจัดการเรียน 
การสอนท่ีให7ผู7เรียน
แสวงหาความรู7แก7ปEญหา 
และตัดสินใจอย�าง
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

68 - 
ลําดับก�อนหลังของเนื้อหา
ท่ีนําเสนอต�อนักเรียน 

       
ข7อเสนอแนะ

เพ่ิมเติม 
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แสดงผลการวิเคราะห-ค�าดัชนีความสอดคล7องของแบบสอบถาม (ต�อ) 

ลําดับที ่ องค�ประกอบหลัก/ 
องค�ประกอบย�อย/  

ตัวบ�งชี ้

ผู�เชี่ยวชาญคนที ่
รวม 

ผลการ
วิเคราะห� 

แปลผล 
ใหม� เก�า 1 2 3 4 5 

69 - 

ถอดเนื้อหาจากบทเรียน
นํามาจัดการเรียนการสอน
ให7สอดคล7องกับยุค
ปEจจุบัน 

       
ข7อเสนอแนะ

เพ่ิมเติม 

องค�ประกอบย�อย สอนให�นักเรียนมีทักษะการคิดวเิคราะห� 

70 73 
การต้ังคําถามเพื่อกระตุ7น
ความคิดของนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

71 74 
นักเรียนต้ังสมมติฐานเพื่อ
คาดคะเนคําตอบในปEญหา
ท่ีสงสัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

72 75 

สอนให7นักเรียนบันทึก 
การเรียนรู7 บันทึกข7อสงสัย 
ความรู7สึกส�วนตัว 
ความคิดท่ีเปลี่ยนไป 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล7อง 

73 76 
ฝUกให7นักเรียนประเมิน
ตนเองเพื่อประเมิน
ความคิดและความรู7สึก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

74 77 
สอนให7นักเรียนเช่ือมโยง
ความรู7และประสบการณ-
การเรียนรู7ท่ีผ�านมา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

องค�ประกอบย�อย จัดหาแหล�งเรียนรู�ที่หลากหลาย 

75 78 

จัดแหล�งเรียนรู7ปลูกฝEง
นิสัยรักการอ�านการศึกษา
ค7นคว7า แสวงหาความรู7
ด7วยตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 
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แสดงผลการวิเคราะห-ค�าดัชนีความสอดคล7องของแบบสอบถาม (ต�อ) 

ลําดับที ่ องค�ประกอบหลัก/ 
องค�ประกอบย�อย/  

ตัวบ�งชี ้

ผู�เชี่ยวชาญคนที ่
รวม 

ผลการ
วิเคราะห� 

แปลผล 
ใหม� เก�า 1 2 3 4 5 

76 79 
จัดหาแหล�งเรียนรู7สร7าง
เสริมประสบการณ-
ภาคปฏิบัติ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

77 80 
จัดแหล�งเรียนรู7เสริมสร7าง
ความรู7 ความคิดวิทยา 
การและประสบการณ- 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคล7อง 

78 81 
จัดแหล�งศึกษาตลอดชีวิตท่ี
สามารถหาความรู7ต�างๆ 
ได7ตลอดเวลา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

79 82 
จัดแหล�งเรียนรู7ท่ีส�งเสริม
ชุมชนและสังคมเรียนรู7ได7
ตามอัธยาศัย 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล7อง 

องค�ประกอบย�อย จัดทําวิจัยในช้ันเรียน 

80 83 

ใช7วิจัยในช้ันเรียนศึกษา
ค7นคว7าหาคาํตอบของ
ปEญหาท่ีเกิดจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

81 84 
ใช7วิจัยในช้ันเรียน
พัฒนาการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

82 85 
ใช7วิจัยในช้ันเรียน 
ในการแก7ไขปEญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 

83 86 
มีการนํานวัตกรรมมาใช7ใน
การแก7ไขปEญหาท่ีพบ
หลังจากทําวิจัยในช้ันเรียน 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล7อง 
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แสดงผลการวิเคราะห-ค�าดัชนีความสอดคล7องของแบบสอบถาม (ต�อ) 

ลําดับที ่ องค�ประกอบหลัก/ 
องค�ประกอบย�อย/  

ตัวบ�งชี ้

ผู�เชี่ยวชาญคนที ่
รวม 

ผลการ
วิเคราะห� 

แปลผล 
ใหม� เก�า 1 2 3 4 5 

84 87 

จัดทํารายงานผลการวิจัย
ในช้ันเรียนตามข7อมูลและ
ร�องรอยหลักฐานท่ีปรากฏ
ให7เห็นอย�างชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล7อง 
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ภาคผนวก ง 

ผลการวิเคราะห�ค�าอํานาจจําแนกและค�าความเชื่อมัน่ 

ของแบบสอบถามทัง้ฉบับ 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห�ค�าอํานาจจําแนกและค�าความเชื่อมั่น 

ข$อ ประสทิธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� 
ผลการวเิคราะห�ข$อมูล 

ค�าอํานาจ
จําแนก (r) 

สรุปผล 

องค�ประกอบหลักที่ 1 บุคลิกภาพของครู 
องค�ประกอบย�อยที่ 1 ประพฤติตนเป0นแบบอย�างทีด่ ี

  

1 มีความสุภาพเรียบร!อยและเป#นตัวอย�างท่ีดีแก�นักเรียน 0.85 ใช!ได! 

2 มีความอดทน รู!จักผ�อนปรนต�อป1ญหา 0.61 ใช!ได! 

3 มีความรับผิดชอบต�อหน!าท่ีและต�อตนเอง 0.64 ใช!ได! 

4 มีความยุติธรรมและทําให!ศิษย9เกิดความอบอุ�นใจ 0.49 ใช!ได! 

5 มีการดํารงตนอย�างเรียบง�าย ประหยัด อดออม 0.82 ใช!ได! 

องค�ประกอบย�อยที่ 2 มีความเสียสละ   

6 มีนํ้าใจช�วยเหลือนักเรียนโดยไม�หวังผลตอบแทน 0.77 ใช!ได! 

7 เสียสละเวลาเพื่อให!นักเรียนและการทํางาน 0.46 ใช!ได! 

8 เสียสละทรัพย9ส�วนตัวเพื่อการสอน 0.46 ใช!ได! 

9 เข!าร�วมกิจกรรมอาสาต�างๆ ท่ีเป#นประโยชน9ต�อส�วนรวม 0.78 ใช!ได! 

10 มีความเอื้อเฟBCอเผื่อแผ�และเสียสละต�อสังคม 0.61 ใช!ได! 

องค�ประกอบย�อยที่ 3 มีความม่ันคงในอารมณ�   

11 สามารถควบคุมตนเอง มีสติย้ังคิด 0.53 ใช!ได! 

12 สามารถอดทนในสถานการณ9ท่ีกดดันได! 0.83 ใช!ได! 

13 ใช!เหตุผลในการแก!ไขป1ญหาแทนการใช!อารมณ9 0.84 ใช!ได! 

14 สามารถควบคุมอารมณ9จนสามารถผ�านอุปสรรคได! 0.54 ใช!ได! 

องค�ประกอบย�อยที่ 4 มีความกระตือรือร$น   

15 มีความรับผิดชอบ ทํางานได!เสร็จทันตามเวลาท่ีกําหนด 0.59 ใช!ได! 

16 มีความฝ1กใฝH เร�งรีบในการทํางาน 0.57 ใช!ได! 

17 
มีความพยายามท่ีจะเรียนรู!สิ่งใหม�ๆ  อันเป#นประโยชน9ต�อ
การทํางาน 

0.47 ใช!ได! 

18 
มีพลัง (Active) ในการทํางาน ตามความคิดและ 
แนวทางท่ีกําหนด 

0.39 ใช!ได! 
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ข$อ ประสทิธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� 
ผลการวเิคราะห�ข$อมูล 

ค�าอํานาจ
จําแนก (r) 

สรุปผล 

องค�ประกอบหลักที่ 2 ความสมัพันธ�ระหว�างครูและนักเรียน 
องค�ประกอบย�อยที่ 1 การให$คําปรึกษา 

  

19 รับฟ1งป1ญหาและช�วยคิดวิธีแก!ไขป1ญหาร�วมกับนักเรียน 0.80 ใช!ได! 

20 ช�วยนักเรียนตัดสินใจแก!ป1ญหาในทางสร!างสรรค9 0.81 ใช!ได! 

21 มีความจริงใจในการช�วยเหลือนักเรียนแก!ไขป1ญหา 0.63 ใช!ได! 

22 ให!คําปรึกษาในเร่ืองส�วนตัวและสังคม 0.47 ใช!ได! 

องค�ประกอบย�อยที่ 2 ดูแลความประพฤติของนักเรียน   

23 
อบรมความประพฤติของนักเรียนด!านการเข!าเรียนและ
การมาเรียนแต�ละวัน 

0.67 ใช!ได! 

24 
ดูแลเคร่ืองแต�งกายนักเรียนให!แต�งตามระเบียบของ
โรงเรียน 

0.47 ใช!ได! 

25 
อบรมความประพฤติของนักเรียนให!เหมะกับสภาพ 
และวัย 

0.80 ใช!ได! 

26 
อบรมนักเรียนไม�ให!ก�อการทะเลาะวิวาทหรือชักนําคนอื่น
ไปในทางเสื่อมเสีย 

0.45 ใช!ได! 

องค�ประกอบย�อยที่ 3 มีมนุษยสัมพันธ�   

27 
เอาใจใส�ด!วยการสังเกต หม่ันไถ�ถามทุกข9สุขของนักเรียน
เป#นระยะ 

0.47 ใช!ได! 

28 ใส�ใจในความคิดเห็นและความต!องการของนักเรียน 0.55 ใช!ได! 

29 
มีความไวต�ออารมณ9ของนักเรียน รู!จักและเข!าใจนักเรียน
แต�ละคน 

0.49 ใช!ได! 

30 
ให!คําชม ให!รางวัลกับพฤติกรรมท่ีดีของนักเรียนมากกว�า
การลงโทษ 

0.73 ใช!ได! 

31 
สร!างบรรยากาศเป#นกันเอง ทํากิจกรรมนอกห!องเรียน
ร�วมกัน 

0.84 ใช!ได! 
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ข$อ ประสทิธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� 
ผลการวเิคราะห�ข$อมูล 

ค�าอํานาจ
จําแนก (r) 

สรุปผล 

องค�ประกอบหลักที่ 3 เจตคติต�อวิชาคณิตศาสตร� 
องค�ประกอยย�อยที่ 1 ตระหนกัถึงความสาํคัญของ 
วิชาคณิตศาสตร� 

  

32 วิชาคณิตศาสตร9เป#นวิชาท่ีมีบทบาทสําคัญย่ิงต�อ 
การพัฒนาความคิดของมนุษย9 

0.66 ใช!ได! 

33 วิชาคณิตศาสตร9ช�วยฝRกให!คนมคีวามคิดรอบคอบ  
มีเหตุผล รู!จักความจริง 

0.67 ใช!ได! 

34 วิชาคณิตศาสตร9ทําให!คาดการณ9 วางแผนตัดสินใจ
แก!ป1ญหาได!อย�างถูกต!องเหมาะสม 

0.52 ใช!ได! 

35 วิชาคณิตศาสตร9เป#นแบบแผนการวิเคราะห9ป1ญหาและ
สถานการณ9ได!อย�างถี่ถ!วน 

0.59 ใช!ได! 

36 วิชาคณิตศาสตร9ใช!สัญลักษณ9ท่ีกําหนดขึ้นมาสื่อ
ความหมายท่ีกระชับรัดกุมและสื่อความหมายได! 

0.76 ใช!ได! 

องค�ประกอบย�อยที่ 2 แสวงหาความรู$ด$านคณิตศาสตร�   

37 
เรียนรู!หลักการสอนแบบใหม�เพื่อให!นักเรียนมีความสุข
กับการเรียน 

0.82 ใช!ได! 

38 
เรียนรู!รูปแบบการวิจัยทางคณิตศาสตร9ท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อ
แก!ไขป1ญหานักเรียน 

0.82 ใช!ได! 

39 เรียนรู!รูปแบบแผนการสอนคณิตศาสตร9แบบใหม�ท่ี
บูรณาการสอนกับวิชาอื่นๆ 

0.44 ใช!ได! 

40 เรียนรู!การดึงศักยภาพของนักเรียนในการนํามาใช!ใน
กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร9ในชีวิตประจําวันอย�าง
เต็มท่ี 

0.42 ใช!ได! 

องค�ประกอบย�อยที่ 3 ศรัทธาในวิชาคณิตศาสตร�   

41 ช่ืนชมในเกียรติและรางวัลด!านคณิตศาสตร9ท่ีได!รับและ
รักษาไว!อย�างเสมอต!นเสมอปลาย 

 ใช!ได! 

42 ยกย�องชมเชยผลสําเร็จเกี่ยวกับการสอนวิชา
คณิตศาสตร9 

 ใช!ได! 

43 รักและเอาใจใส� สนใจในวิชาคณิตศาสตร9  ใช!ได! 
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ข$อ ประสทิธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� 
ผลการวเิคราะห�ข$อมูล 

ค�าอํานาจ
จําแนก (r) 

สรุปผล 

องค�ประกอบย�อย 4 ร�วมสร$างสรรค�กิจกรรมทางคณิตศาสตร�   

44 เตรียมความพร!อม จัดระเบียบห!องเรียนให!พร!อมสําหรับจัด
กิจกรรมการสอนคณิตศาสตร9 

0.52 ใช!ได! 

45 วางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยมีหลักการจัดกิจกรรม
ทางคณิตศาสตร9อยู�ตลอดเวลา 

0.47 ใช!ได! 

46 จัดกิจกรรมท่ีน�าสนใจประกอบการจัดกิจกรรมการสอน
คณิตศาสตร9อยู�เสมอ 

0.50 ใช!ได! 

47 คํานึงถึงความแตกต�างระหว�างบุคคลมีการกระตุ!นและ
เสริมแรงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมระหว�างการจัดกจิกรรม 
การเรียนการสอนทางคณิตศาสตร9 

0.42 ใช!ได! 

องค�ประกอบหลักที่ 4 การวัดและประเมินผล 

องค�ประกอบย�อยที่ 1 วดัและประเมินผลหลังเรียนจบหน�วย 
  

48 มีการวัดผลความก!าวหน!าในการเรียนรู!ของนักเรียน 
โดยการเปรียบเทียบก�อนเรียนระหว�างเรียน และหลังเรียน 
ในบทเรียนน้ันๆ 

0.42 ใช!ได! 

49 มีการบันทึกแบบประเมินถูกต!อง เรียบร!อย และทันตามเวลา
ท่ีกําหนด 

0.81 ใช!ได! 

50 มีการตรวจผลงานนักเรียนอย�างถูกต!องและเก็บข!อมูลอย�าง
เป#นระเบียบ 

0.37 ใช!ได! 

51 มีการจัดทําเอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผลเป#น
ระเบียบเรียบร!อยและเป#นป1จจุบัน 

0.40 ใช!ได! 

52 มีการแจ!งผลการวัดและประเมินผลแก�ผู!เรียน 0.85 ใช!ได! 

องค�ประกอบย�อยที่ 2 รู$หลักการวัดและประเมินผล   

53 รู!หลักการกําหนดวัตถุประสงค9ของการวัด 0.57 ใช!ได! 

54 สามารถวัดผลตรงตามวัตถุประสงค9ท่ีตั้งไว! 0.51 ใช!ได! 

55 สามารถเลือกเคร่ืองมือวัดผลท่ีสอดคล!องกับวัตถุประสงค9 0.66 ใช!ได! 

56 ใช!เคร่ืองมือวัดท่ีมีคุณภาพ 0.42 ใช!ได! 

57 แปลผลการวัดอย�างถกูต!อง 0.45 ใช!ได! 

58 สามารถนําผลการวัดไปใช!ให!เกดิประโยชน9 0.51 ใช!ได! 
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ข$อ ประสทิธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� 
ผลการวเิคราะห�ข$อมูล 

ค�าอํานาจ
จําแนก (r) 

สรุปผล 

องค�ประกอบย�อยที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาการวัดและ
ประเมินผล 

  

59 มีการวิเคราะห9ป1ญหานักเรียนท่ีไม�ผ�านผลการเรียนรู! 0.60 ใช!ได! 

60 มีการนําผลจากการวัดและประเมินผลมาปรับปรุงการเรียน
การสอนและพัฒนาผู!เรียน 

0.84 ใช!ได! 

61 
 

มีการบันทึกป1ญหาด!านการเรียนของนักเรียนเป#นรายบุคคล 
เพื่อประกอบการแก!ไขป1ญหา 

0.81 ใช!ได! 

62 
 

มีการสร!างและผลิตนวัตกรรมเพื่อการแก!ไขป1ญหานักเรียนท่ี
มีป1ญหาในการเรียนรู!ให!ประสบผลสําเร็จ 

0.49 ใช!ได! 

63 มีระบบการนิเทศภายในเพื่อปรับปรุงแก!ไขข!อบกพร�อง 
ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนอย�างสมํ่าเสมอ 

0.84 ใช!ได! 

องค�ประกอบหลักที่ 5 การจัดการเรียนการสอน 

องค�ประกอบย�อยที่ 1 จัดการเรียนการสอนสอดคล$องกับ
เนื้อหา 

  

64 มีวิธีการสอนท่ีเหมาะกับสภาพผู!เรียน 0.85 ใช!ได! 

65 มีการใช!เทคนิคการสอนและต้ังคําถามให!นักเรียนสนใจ  
ต้ังใจเรียนตลอดเวลา 

0.44 ใช!ได! 

66 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบถ!วนตามลําดับขั้นตอน
ของกระบวนการเรียนการสอน 

0.73 ใช!ได! 

67 ใช!วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีให!ผู!เรียนแสวงหาความรู! 
แก!ป1ญหา และตัดสินใจได!อย�างเหมาะสม 

0.81 ใช!ได! 

68 ลําดับก�อนหลังของเนื้อหาท่ีนําเสนอต�อนักเรียน 0.38 ใช!ได! 

69 ถอดเนื้อหาจากบทเรียนนํามาจัดการเรียนการสอนให!
สอดคล!องกับยุคป1จจุบัน 

0.56 ใช!ได! 

องค�ประกอบย�อยที่ 2 สอนให$นักเรียนมีทักษะ 
การคิดวิเคราะห� 

  

70 ต้ังคําถามเพื่อกระตุ!นความคิดของนักเรียน 0.56 ใช!ได! 

71 ให!นักเรียนต้ังสมมติฐานเพื่อคาดคะเนคําตอบในป1ญหาท่ี
สงสัย 

0.56 ใช!ได! 
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ข$อ ประสทิธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� 
ผลการวเิคราะห�ข$อมูล 

ค�าอํานาจ
จําแนก (r) 

สรุปผล 

72 สอนให!นักเรียนบันทึกการเรียนรู! บันทึกข!อสงสัย ความรู!สึก
ส�วนตัว ความคิดท่ีเปลี่ยนไป 

0.63 ใช!ได! 

73 ฝRกให!นักเรียนประเมินตนเองเพื่อประเมินความคิดและ
ความรู!สึก 

0.54 ใช!ได! 

74 สอนให!นักเรียนเช่ือมโยงความรู!และประสบการณ9การเรียนรู!
ท่ีผ�านมา 

0.72 ใช!ได! 

องค�ประกอบย�อยที่ 3 จัดหาแหล�งเรียนรู$ทีห่ลากหลาย   

75 จัดแหล�งเรียนรู!ปลูกฝ1งนิสัยรักการอ�านการศึกษาค!นคว!า 
แสวงหาความรู!ด!วยตนเอง 

0.56 ใช!ได! 

76 จัดหาแหล�งเรียนรู!สร!างเสริมประสบการณ9ภาคปฏิบัติ 0.54 ใช!ได! 

77 จัดแหล�งเรียนรู!เสริมสร!างความรู! ความคิดวิทยาการและ
ประสบการณ9 

0.59 ใช!ได! 

78 จัดแหล�งศึกษาตลอดชีวิตท่ีสามารถหาความรู!ต�างๆ 
ได!ตลอดเวลา 

0.56 ใช!ได! 

79 จัดแหล�งเรียนรู!ท่ีส�งเสริมชุมชนและสังคมเรียนรู!ได!ตาม
อัธยาศัย 

0.45 ใช!ได! 

องค�ประกอบย�อยที่ 4 จัดทาํวจัิยในช้ันเรียน   

80 ใช!วิจัยในช้ันเรียนศึกษาค!นคว!าหาคําตอบของป1ญหาท่ีเกิด
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

0.78 ใช!ได! 

81 ใช!วิจัยในช้ันเรียนพัฒนาการเรียนการสอน 0.83 ใช!ได! 

82 ใช!วิจัยในช้ันเรียนในการแก!ไขป1ญหา 0.79 ใช!ได! 

83 มีการนํานวัตกรรมมาใช!ในการแก!ไขป1ญหาท่ีพบหลัง 
จากทําวิจัยในช้ันเรียน 

0.48 ใช!ได! 

84 จัดทํารายงานผลการวิจัยในช้ันเรียนตามข!อมูลและร�องรอย
หลักฐานท่ีปรากฏให!เห็นอย�างชัดเจน 

0.51 ใช!ได! 

 
Alpha = .98 
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ภาคผนวก จ 
เครื่องมือที่ใช�ในการวิจัย 
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เรียน ครูผูสอนคณิตศาสตร�
 เนื่องดวยดิฉัน นางสาวภัคประภา 
มหาบัณฑิต สาขาการบริการและพัฒนาการศึกษา คณะครุ
ทําวิทยานิพนธ�เร่ือง “การพัฒนา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
1) ผูช4วยศาสตราจารย� ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี
ดังกล4าวมีความจําเป9นอย4างย่ิ
ขอความอนุเคราะห�ท4านในการตอบแบบสอบถามเพื่อการ
 

คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามเพื่อการวิจัย แบ4งออกเป9น 

  ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพท่ัวไปของ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

  ตอนที่ 2 ระดับการรับรูประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร�
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
 2. โปรดอ4านคําช้ีแจงในการตอบแบบสอบถามแต4ละตอน 
ความเป9นจริง และตรวจสอบความเรียบรอยก4อนจัดส4งคืนแบบสอบถาม ไม4ตองระบุชื่อของผูตอบ 
โดยผูวิจัยขอรับรองว4าคําตอบของท4านจะถูกเก็บเป9นความลับ ซึ่งไม4มผีลใดๆ
ตัวท4านเอง 

ขอขอบพระคุณอย4างย่ิงท่ีใหความอนุเคราะห�ใน

 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริห

เรื่อง การพัฒนาตัวบ"งชี้
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

 
 

 
 

คณิตศาสตร�ในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
นางสาวภัคประภา สุพัฒนานนท� นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตร

การบริการและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การพัฒนาตัวบ4งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� ระดับมัธยมศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21” โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� คือ 
วันเพ็ญ นันทะศรี และ 2) ดร.อภิสิทธ์ิ สมศรีสุข ซึ่งการทําวิทยานิพนธ�

ดังกล4าวมีความจําเป9นอย4างย่ิงท่ีตองไดรับความกรุณาขอมูลจากท4าน ดังน้ันดิฉันใคร4
นในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยในคร้ังน้ี 

ถามเพื่อการวิจัย แบ4งออกเป9น 2 ตอน ดังน้ี 

ขอมูลสถานภาพท่ัวไปของครูผูสอนคณิตศาสตร� ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
21 

ระดับการรับรูประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� ในสังกัดสํานักงานเขต
มัธยมศึกษา เขต 21 

โปรดอ4านคําช้ีแจงในการตอบแบบสอบถามแต4ละตอน กรุณาอ4านแบบสอบถามทุกขอตาม
ความเป9นจริง และตรวจสอบความเรียบรอยก4อนจัดส4งคืนแบบสอบถาม ไม4ตองระบุชื่อของผูตอบ 
โดยผูวิจัยขอรับรองว4าคําตอบของท4านจะถูกเก็บเป9นความลับ ซึ่งไม4มผีลใดๆ ท้ังสิ้นต4อสถานศึกษาและ

ขอขอบพระคุณอย4างย่ิงท่ีใหความอนุเคราะห�ในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี

นางสาวภัคประภา สุพัฒนานนท� 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลับราชภัฏสกลนคร 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
ตัวบ"งชี้ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร/ระดับมัธยมศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
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ในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
หลักสูตรครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กําลัง
ระดับมัธยมศึกษา 

โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� คือ 
อภิสิทธ์ิ สมศรีสุข ซึ่งการทําวิทยานิพนธ�

ท4าน ดังน้ันดิฉันใคร4 

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

ในสังกัดสํานักงานเขต

กรุณาอ4านแบบสอบถามทุกขอตาม
ความเป9นจริง และตรวจสอบความเรียบรอยก4อนจัดส4งคืนแบบสอบถาม ไม4ตองระบุชื่อของผูตอบ  

ท้ังสิ้นต4อสถานศึกษาและ

การตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 

ระดับมัธยมศึกษา 
21 
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ตอนท่ี 1 ข�อมูลสถานภาพท่ัวไปของครูคณิตศาสตร/ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย � ลงใน � ที่ตรงกับความจริงของท4าน 

1. เพศ 
 � 1. ชาย 
 � 2. หญิง 
2. ตําแหน4ง 
 � ครู 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 � 1. ปริญญาตรี 
 � 2. ปริญญาโท  
 � 3. ปริญญาเอก 
4. ประสบการณ�ในการทํางาน 
 � 1. ไม4เกิน 10 ปF 
 � 2. 11-20 ปF 
 � 3. 21-30 ปF 
 � 4. 31-40 ปF 
 � 5. 41 ปF ขึ้นไป 
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ตอนท่ี 2 ระดับการรับรู�ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร/ระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช4องที่ตรงกับระดับการรับรูของท4านในแต4ละขอว4า 

ครู หรือบุคลากรในโรงเรียนของท4านมีคุณลักษณะ/ความพึงพอใจ/พฤติกรรมอยู4ในระดับใด 
โดยพิจารณาจากเกณฑ�ต4อไปนี้ 
 1 = นอยที่สุด 2 = นอย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด 

ข�อ ประสทิธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร/ 
ระดับการรับรู� 

1 2 3 4 5 
องค/ประกอบหลักที่ 1 บุคลิกภาพของครู 

องค/ประกอบย"อยที่ 1 ประพฤติตนเป8นแบบอย"างทีด่ ี

1 มีความสุภาพเรียบรอยและเป9นตัวอย4างท่ีดีแก4นักเรียน      

2 มีความอดทน รูจักผ4อนปรนต4อปLญหา      

3 มีความรับผิดชอบต4อหนาท่ีและต4อตนเอง      

4 มีความยุติธรรมและทําใหศิษย�เกิดความอบอุ4นใจ      

5 มีการดํารงตนอย4างเรียบง4าย ประหยัด อดออม      

องค/ประกอบย"อยที่ 2 มีความเสียสละ 

6 มีนํ้าใจช4วยเหลือนักเรียนโดยไม4หวังผลตอบแทน      

7 เสียสละเวลาเพื่อใหนักเรียนและการทํางาน      

8 เสียสละทรัพย�ส4วนตัวเพื่อการสอน      

9 เขาร4วมกิจกรรมอาสาต4างๆ ท่ีเป9นประโยชน�ต4อส4วนรวม      

10 มีความเอื้อเฟQRอเผื่อแผ4และเสียสละต4อสังคม      

องค/ประกอบย"อยที่ 3 มีความม่ันคงในอารมณ/ 
11 สามารถควบคุมตนเอง มีสติย้ังคิด      

12 สามารถอดทนในสถานการณ�ท่ีกดดันได      

13 ใชเหตุผลในการแกไขปLญหาแทนการใชอารมณ�      

14 สามารถควบคุมอารมณ�จนสามารถผ4านอุปสรรคได      

องค/ประกอบย"อยที่ 4 มีความกระตือรือร�น 

15 มีความรับผิดชอบ ทํางานไดเสร็จทันตามเวลาท่ีกําหนด      

16 มีความฝLกใฝT เร4งรีบในการทํางาน      
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ตอนท่ี 2 ระดับการรับรู�ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร/ระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช4องที่ตรงกับระดับการรับรูของท4านในแต4ละขอว4า 

ครู หรือบุคลากรในโรงเรียนของท4านมีคุณลักษณะ/ความพึงพอใจ/พฤติกรรมอยู4ในระดับใด 
โดยพิจารณาจากเกณฑ�ต4อไปนี้ 
 1 = นอยที่สุด 2 = นอย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด 

ข�อ ประสทิธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร/ 
ระดับการรับรู� 

1 2 3 4 5 

17 
มีความพยายามท่ีจะเรียนรูสิ่งใหม4ๆ  อันเป9นประโยชน�ต4อ 
การทํางาน 

     

18 
มีพลัง (Active) ในการทํางาน ตามความคิดและแนวทางท่ี
กําหนด 

     

องค/ประกอบหลักที่ 2 ความสมัพันธ/ระหว"างครูและนักเรียน 

องค/ประกอบย"อยที่ 1 การให�คําปรึกษา 
19 รับฟLงปLญหาและช4วยคิดวิธีแกไขปLญหาร4วมกับนักเรียน      

20 ช4วยนักเรียนตัดสินใจแกปLญหาในทางสรางสรรค�      

21 มีความจริงใจในการช4วยเหลือนักเรียนแกไขปLญหา      

22 ใหคําปรึกษาในเร่ืองส4วนตัวและสังคม      

องค/ประกอบย"อยที่ 2 ดูแลความประพฤติของนักเรียน 

23 
อบรมความประพฤติของนักเรียนดานการเขาเรียนและ 
การมาเรียนแต4ละวัน 

     

24 ดูแลเคร่ืองแต4งกายนักเรียนใหแต4งตามระเบียบของโรงเรียน      

25 อบรมความประพฤติของนักเรียนใหเหมะกับสภาพและวัย      

26 
อบรมนักเรียนไม4ใหก4อการทะเลาะวิวาทหรือชักนําคนอื่นไปในทาง
เสื่อมเสีย 

     

องค/ประกอบย"อยที่ 3 มีมนุษยสัมพันธ/ 
27 เอาใจใส4ดวยการสังเกต หม่ันไถ4ถามทุกข�สุขของนักเรียนเป9นระยะ      

28 ใส4ใจในความคิดเห็นและความตองการของนักเรียน      

29 มีความไวต4ออารมณ�ของนักเรียน รูจักและเขาใจนักเรียนแต4ละคน      

30 
ใหคําชม ใหรางวัลกับพฤติกรรมท่ีดีของนักเรียนมากกว4า 
การลงโทษ 

     



267 

ตอนท่ี 2 ระดับการรับรู�ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร/ระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช4องที่ตรงกับระดับการรับรูของท4านในแต4ละขอว4า 

ครู หรือบุคลากรในโรงเรียนของท4านมีคุณลักษณะ/ความพึงพอใจ/พฤติกรรมอยู4ในระดับใด 
โดยพิจารณาจากเกณฑ�ต4อไปนี้ 
 1 = นอยที่สุด 2 = นอย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด 

ข�อ ประสทิธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร/ 
ระดับการรับรู� 

1 2 3 4 5 
31 สรางบรรยากาศเป9นกันเอง ทํากิจกรรมนอกหองเรียนร4วมกัน      

องค/ประกอบหลักที่ 3 เจตคติต"อวิชาคณิตศาสตร/ 
องค/ประกอยย"อยที่ 1 ตระหนกัถึงความสาํคัญของวิชาคณติศาสตร/ 
32 วิชาคณิตศาสตร�เป9นวิชาท่ีมีบทบาทสําคัญย่ิงต4อการพัฒนา

ความคิดของมนุษย� 
     

33 วิชาคณิตศาสตร�ช4วยฝ\กใหคนมคีวามคิดรอบคอบ มีเหตุผล รูจกั
ความจริง 

     

34 วิชาคณิตศาสตร�ทําใหคาดการณ� วางแผนตัดสินใจแกปLญหาได
อย4างถูกตองเหมาะสม 

     

35 วิชาคณิตศาสตร�เป9นแบบแผนการวิเคราะห�ปLญหาและ
สถานการณ�ไดอย4างถี่ถวน 

     

36 วิชาคณิตศาสตร�ใชสัญลักษณ�ท่ีกําหนดขึ้นมาสื่อความหมายท่ี
กระชับรัดกุมและสื่อความหมายได 

     

องค/ประกอบย"อยที่ 2 แสวงหาความรู�ด�านคณิตศาสตร/      

37 
เรียนรูหลักการสอนแบบใหม4เพื่อใหนักเรียนมีความสุขกับ 
การเรียน 

     

38 
เรียนรูรูปแบบการวิจัยทางคณิตศาสตร�ท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อแกไข
ปLญหานักเรียน 

     

39 เรียนรูรูปแบบแผนการสอนคณิตศาสตร�แบบใหม4ท่ี 
บูรณาการสอนกับวิชาอื่นๆ 

     

40 เรียนรูการดึงศักยภาพของนักเรียนในการนํามาใชใน
กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร�ในชีวิตประจําวันอย4างเต็มท่ี 
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ตอนท่ี 2 ระดับการรับรู�ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร/ระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช4องที่ตรงกับระดับการรับรูของท4านในแต4ละขอว4า 

ครู หรือบุคลากรในโรงเรียนของท4านมีคุณลักษณะ/ความพึงพอใจ/พฤติกรรมอยู4ในระดับใด 
โดยพิจารณาจากเกณฑ�ต4อไปนี้ 
 1 = นอยที่สุด 2 = นอย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด 

ข�อ ประสทิธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร/ 
ระดับการรับรู� 

1 2 3 4 5 
องค/ประกอบย"อยที่ 3 ศรัทธาในวิชาคณิตศาสตร/ 
41 ช่ืนชมในเกียรติและรางวัลดานคณิตศาสตร�ท่ีไดรับและรักษาไว

อย4างเสมอตนเสมอปลาย 
     

42 ยกย4องชมเชยผลสําเร็จเกี่ยวกับการสอนวิชาคณิตศาสตร�      

43 รักและเอาใจใส4 สนใจในวิชาคณิตศาสตร�      

องค/ประกอบย"อย 4 ร"วมสร�างสรรค/กิจกรรมทางคณิตศาสตร/ 
44 เตรียมความพรอม จัดระเบียบหองเรียนใหพรอมสําหรับจัด

กิจกรรมการสอนคณิตศาสตร� 
     

45 วางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยมีหลักการจัดกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร�อยู4ตลอดเวลา 

     

46 จัดกิจกรรมท่ีน4าสนใจประกอบการจัดกิจกรรมการสอน
คณิตศาสตร�อยู4เสมอ 

     

47 คํานึงถึงความแตกต4างระหว4างบุคคลมีการกระตุนและเสริมแรง
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมระหว4างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทางคณิตศาสตร� 

     

องค/ประกอบหลักที่ 4 การวัดและประเมินผล 

องค/ประกอบย"อยที่ 1 วดัและประเมินผลหลังเรียนจบหน"วย 

48 มีการวัดผลความกาวหนาในการเรียนรูของนักเรียน 
โดยการเปรียบเทียบก4อนเรียนระหว4างเรียน และหลังเรียน 
ในบทเรียนน้ันๆ 

     

49 มีการบันทึกแบบประเมินถูกตอง เรียบรอย และทันตามเวลาท่ี
กําหนด 
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ตอนท่ี 2 ระดับการรับรู�ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร/ระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช4องที่ตรงกับระดับการรับรูของท4านในแต4ละขอว4า 

ครู หรือบุคลากรในโรงเรียนของท4านมีคุณลักษณะ/ความพึงพอใจ/พฤติกรรมอยู4ในระดับใด 
โดยพิจารณาจากเกณฑ�ต4อไปนี้ 
 1 = นอยที่สุด 2 = นอย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด 

ข�อ ประสทิธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร/ 
ระดับการรับรู� 

1 2 3 4 5 
50 มีการตรวจผลงานนักเรียนอย4างถูกตองและเก็บขอมูลอย4างเป9น

ระเบียบ 
     

51 มีการจัดทําเอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผลเป9นระเบียบ
เรียบรอยและเป9นปLจจุบัน 

     

52 มีการแจงผลการวัดและประเมินผลแก4ผูเรียน      

องค/ประกอบย"อยที่ 2 รู�หลักการวัดและประเมินผล 

53 รูหลักการกําหนดวัตถุประสงค�ของการวัด      

54 สามารถวัดผลตรงตามวัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว      

55 สามารถเลือกเคร่ืองมือวัดผลท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค�      

56 ใชเคร่ืองมือวัดท่ีมีคุณภาพ      

57 แปลผลการวัดอย4างถกูตอง      

58 สามารถนําผลการวัดไปใชใหเกดิประโยชน�      

องค/ประกอบย"อยที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาการวัดและประเมินผล 

59 มีการวิเคราะห�ปLญหานักเรียนท่ีไม4ผ4านผลการเรียนรู      

60 มีการนําผลจากการวัดและประเมินผลมาปรับปรุง 
การเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน 

     

61 
 

มีการบันทึกปLญหาดานการเรียนของนักเรียนเป9นรายบุคคล  
เพื่อประกอบการแกไขปLญหา 

     

62 
 

มีการสรางและผลิตนวัตกรรมเพื่อการแกไขปLญหานักเรียนท่ีมี
ปLญหาในการเรียนรูใหประสบผลสําเร็จ 

     

63 มีระบบการนิเทศภายในเพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพร4องในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนอย4างสมํ่าเสมอ 
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ตอนท่ี 2 ระดับการรับรู�ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร/ระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช4องที่ตรงกับระดับการรับรูของท4านในแต4ละขอว4า 

ครู หรือบุคลากรในโรงเรียนของท4านมีคุณลักษณะ/ความพึงพอใจ/พฤติกรรมอยู4ในระดับใด 
โดยพิจารณาจากเกณฑ�ต4อไปนี้ 
 1 = นอยที่สุด 2 = นอย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด 

ข�อ ประสทิธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร/ 
ระดับการรับรู� 

1 2 3 4 5 
องค/ประกอบหลักที่ 5 การจัดการเรียนการสอน 

องค/ประกอบย"อยที่ 1 จัดการเรียนการสอนสอดคล�องกับเนื้อหา 

64 มีวิธีการสอนท่ีเหมาะกับสภาพผูเรียน      

65 มีการใชเทคนิคการสอนและต้ังคําถามใหนักเรียนสนใจ ต้ังใจ
เรียนตลอดเวลา 

     

66 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบถวนตามลําดับขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนการสอน 

     

67 ใชวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนแสวงหาความรู 
แกปLญหา และตัดสินใจไดอย4างเหมาะสม 

     

68 ลําดับก4อนหลังของเนื้อหาท่ีนําเสนอต4อนักเรียน      

69 ถอดเนื้อหาจากบทเรียนนํามาจัดการเรียนการสอนใหสอดคลอง
กับยุคปLจจุบัน 

     

องค/ประกอบย"อยที่ 2 สอนให�นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห/ 
70 ต้ังคําถามเพื่อกระตุนความคิดของนักเรียน      

71 ใหนักเรียนต้ังสมมติฐานเพื่อคาดคะเนคําตอบในปLญหาท่ีสงสัย      

72 สอนใหนักเรียนบันทึกการเรียนรู บันทึกขอสงสัย ความรูสึก
ส4วนตัว ความคิดท่ีเปลี่ยนไป 

     

73 ฝ\กใหนักเรียนประเมินตนเองเพื่อประเมินความคิดและความรูสกึ      

74 สอนใหนักเรียนเช่ือมโยงความรูและประสบการณ�การเรียนรูท่ี
ผ4านมา 
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ตอนท่ี 2 ระดับการรับรู�ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร/ระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช4องที่ตรงกับระดับการรับรูของท4านในแต4ละขอว4า 

ครู หรือบุคลากรในโรงเรียนของท4านมีคุณลักษณะ/ความพึงพอใจ/พฤติกรรมอยู4ในระดับใด 
โดยพิจารณาจากเกณฑ�ต4อไปนี้ 
 1 = นอยที่สุด 2 = นอย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด 

ข�
อ 

ประสทิธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร/ 
ระดับการรับรู� 

1 2 3 4 5 
องค/ประกอบย"อยที่ 3 จัดหาแหล"งเรียนรู�ทีห่ลากหลาย 

75 จัดแหล4งเรียนรูปลูกฝLงนิสัยรักการอ4านการศึกษาคนควา แสวงหา
ความรูดวยตนเอง 

     

76 จัดหาแหล4งเรียนรูสรางเสริมประสบการณ�ภาคปฏิบัติ      

77 จัดแหล4งเรียนรูเสริมสรางความรู ความคิดวิทยาการและ
ประสบการณ� 

     

78 จัดแหล4งศึกษาตลอดชีวิตท่ีสามารถหาความรูต4างๆ ไดตลอดเวลา      

79 จัดแหล4งเรียนรูท่ีส4งเสริมชุมชนและสังคมเรียนรูไดตามอัธยาศัย      

องค/ประกอบย"อยที่ 4 จัดทาํวจัิยในช้ันเรียน 

80 ใชวิจัยในช้ันเรียนศึกษาคนควาหาคําตอบของปLญหาท่ีเกิดจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

     

81 ใชวิจัยในช้ันเรียนพัฒนาการเรียนการสอน      

82 ใชวิจัยในช้ันเรียนในการแกไขปLญหา      

83 มีการนํานวัตกรรมมาใชในการแกไขปLญหาท่ีพบหลังจากทําวิจัย
ในช้ันเรียน 

     

84 จัดทํารายงานผลการวิจัยในช้ันเรียนตามขอมูลและร4องรอย
หลักฐานท่ีปรากฏใหเห็นอย4างชัดเจน 
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ภาคผนวก ฉ 
แนวทางการใช�ตัวบ�งชี้ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร" 

ระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 
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ตัวบ�งชี้ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร" ระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

 
 

ส�วนประกอบของแนวทางการใช� 
มีดังน้ี 
 1. ความเป�นมาและแนวคิดของประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร$  
ระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
 2. นิยาม องค$ประกอบหลัก องค$ประกอบย0อย และตัวบ0งช้ี แหล0งข2อมูล 
ในการวัดตัวบ0งช้ี 
 3. สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร$  
ระดับมัธยมศึกษา 

 
 

1. ความเป/นมาและแนวคิดของประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร" 

 คณิตศาสตร$เป�นวิชาหลักซึ่งนําไปสู0ความก2าวหน2าด2านต0างๆ ไม0ว0าจะเป�นด2าน
วิชาการ ด2านเศรษฐกิจ ด2านการบริหาร ทั้งนี้วิชาคณิตศาสตร$ยังเป�นวิชาที่ช0วยให2ผู2เรียน
รู2จักใช2ความคิดมีเหตุผลแสดงความคิดอย0างเป�นระเบียบ ง0าย ชัดเจน รู2จักแก2ป;ญหาต0างๆ 
ที่เรียนในโรงเรียนได2นําไปประยุกต$ใช2แก2ป;ญหาอื่นที่พบในชีวิตประจําวันการเรียนการสอน
คณิตศาสตร$จําเป�นต2องคํานึงถึงมาตรฐานด2านทักษะหรือกระบวนการทางคณิตศาสตร$ 
เพื่อส0งเสริมให2เกิดทักษะและกระบวนการคณิตศาสตร$ต0างๆ อันได2แก0 ความสามารถ 
ในการแก2ป;ญหา การให2เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร$และ 
การนําเสนอการเช่ือมโยงความรู2 และความคิดริเริ่มสร2างสรรค$ ซึ่งกิจกรรมเหล0านี้ ได2รับ
การสอดแทรก หรือตั้งโจทย$ป;ญหาเพื่อส0งเสริมให2นักเรียนตระหนักในคุณค0าและมีเจตคติที่
ดีต0อคณิตศาสตร$ เป�นการฝ@กให2นักเรียนทํางานอย0างเป�นระบบ มีระเบียบวินัย รอบคอบ  
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือม่ันในตนเอง (กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2555, หน2า 159) น่ันคือ การเตรียมนักเรียนเข2าสู0การเป�นผู2ที่มี 

แนวทางการใช� 
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ความพร2อม มีความคิดวิจารณญาณ และมีเหตุผล สามารถเช่ือมโยงกระบวนการคิดเพื่อ
ใช2หลักคณิตศาสตร$ในการแก2ไขป;ญหาต0างๆ มีความคิดที่เป�นระบบระเบียบและเป�นพื้นฐาน
ที่ดใีนการทํางานต0อไปในอนาคต 
 จากการศึกษาของนักวิชาการและนักการศึกษา พบว0าการเรียนการสอน
คณิตศาสตร$ของไทย มีป;ญหามากมาย เช0นการศึกษาของ ฉวีวรรณ กีรติกร (2557, หน2า 
261-262) ได2สรุปป;ญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร$ ในด2านครูสอน
คณิตศาสตร$ว0ามีสาเหตุจากครูไม0ทําความเข2าใจเกี่ยวกับหลักสูตร คู0มือครู การวัดผลและ
การประเมินผล ครูใช2วิธีสอนไม0ถูกต2องและใช2วิธีอธิบายความรู2มากที่สุด รองลงไปก็ คือ 
การฟ;งผู2เรียนพูด นอกจากนั้นมีการถามนักเรียน ตอบคําถาม เขียนกระดานดํา ตรวจงาน
นักเรียนและชมเชยมีครูเพียงส0วนน2อยที่มีกิจกรรมร0วมกับนักเรียน การปกครองช้ันเรียน 
ไม0ถูกต2อง บรรยากาศการเรียนการสอน หรือความสัมพันธ$ระหว0างครูกับนักเรียนที่มี
ลักษณะที่ครูเป�นจุดศูนย$กลางใช2วิธีปกครองแบบควบคุม และดูแลการทํางานหรือการทํา
แบบฝ@กหัด และมีการลงโทษเมื่อนักเรียนทําแบบฝ@กหัดผิด ครูไม0มีความรู2เกี่ยวกับการสอน
คณิตศาสตร$และไม0เคยได2รับการนิเทศ แต0ถึงกระนั้นก็ตามยังมีครูหลายโรงเรียนที่ไม0เคย
ประชุมทําความเข2าใจเกี่ยวกับหลักสูตร คู0มือครู และหนังสือเรียนคณิตศาสตร$ ครูมักไม0
วัดผลการเรียนคณิตศาสตร$ ที่เป�นเช0นนี้เพราะครูไม0เคยใช2คู0มือครูไม0ดําเนินการสอนตาม
ขั้นตอนที่ควรทํา และไม0เคยนําผลการประเมินมาใช2เป�นเครื่องมือปรับปรุง 
การเรียนการสอน ซึ่งกระบวนการและวิธีการดังกล0าวเป�นบทบาทหน2าที่ที่มีความสําคัญ
ของความเป�นครูและบ0งบอกถึงระดับความสามารถ หรือประสิทธิภาพของครูถ2าผู2สอนไม0มี
ประสิทธิภาพในการสอนก็จะส0งผลต0อคุณภาพของนักเรียน ดังเช0น การรายงานผล 
การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปLที่ 6 ระดับประเทศ 
ปLการศึกษา 2557-2559 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรากฏว0า
กลุ0มสาระการเรียนรู2คณิตศาสตร$มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ตํ่ากว0าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศทุกปL (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559, หน2า 3) 
 ด2านการบริหารจัดการนั้นมีสาเหตุมาจากครูขาดความเข2าใจระบบบริหารจัดการ
การประสานไม0มีส0วนร0วมในการวางแผน ขาดการนิเทศ ติดตามอย0างต0อเนื่องและ 
การมอบหมายงานที่ชัดเจน ด2านนักเรียนมีสาเหตุมาจากขาดการตื่นตัวในการเรียน  
การใช2เวลาว0างไม0เป�นประโยชน$ ด2านครูผู2สอนมีสาเหตุมาจากไม0สนใจระบบการปฏิบัติงาน
ที่ได2รับมอบหมาย ขาดการวางแผน ไม0มีการจัดทําปฏิทินการทํางาน และไม0ปฏิบัติตามแผน
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โครงการหรือกิจกรรมที่กําหนดไว2 ครูบางคนขาดการใช2สื่อการสอนที่หลากหลาย และ
ไม0ได2ใช2แหล0งเรียนรู2ให2คุ2มค0า กิจกรรมการเรียนการสอนไม0หลากหลาย การวัดผล
ประเมินผลไม0หลากหลาย และการเตรียมเนื้อหาในหลักสูตร และการกําหนดการสอน 
ในแต0ละภาคเรียนไม0ชัดเจน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559, หน2า 3)  
จากผลการศึกษาวิจัยและรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะเห็นได2ว0า การเรียนการสอน
คณิตศาสตร$ประสบป;ญหามากมาย ซึ่งไม0สอดคล2องกับความคาดหวังและความต2องการ
ของประเทศที่ต2องการเตรียมนักเรียน โดยเฉพาะอย0างยิ่งในช0วงช้ันที่ 4 ซึ่งเป�นช0วงช้ันที่
สําคัญยิ่งในการเตรียมผู2เรียนให2มีคุณภาพ โดยความมีคุณภาพของผู2เรียนเมื่อจบช0วงช้ันที่ 
4 ควรจะมีความคิดรวบยอด มีความรู2 มีความเข2าใจตามสาระการเรียนที่กําหนดในช0วงช้ัน
นั้นๆ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร$ที่จําเป�นสามารถแก2ป;ญหาด2วยวิธีการที่
หลากหลายและใช2เทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถเช่ือมโยงความรู2ต0างๆ ทางคณิตศาสตร$
และเช่ือมโยงคณิตศาสตร$กับศาสตร$อื่นๆ ได2 (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2555, 
หน2า 5-6)  
 จากการศึกษาระดับความรู2ความสามารถของ IMD (Institute of Management 
Development) และการประเมินของ PISA (Program for International Student 
Assessment) พบว0า เด็กไทยอายุ 15 ปL มีความสามารถด2านคณิตศาสตร$ตํ่ากว0า 
ในกลุ0มประเทศ OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) 
นอกจากนั้นการจัดระดับด2านการศึกษาของไทยในปL 2559 อยู0ในอันดับที่ 80 จาก 144 
ประเทศ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559, หน2า 53) ซึ่งแสดงว0ากลุ0มสาระ
คณิตศาสตร$จัดเป�นกลุ0มสาระการเรียนรู2ที่มีป;ญหามากที่สุด สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได2วิเคราะห$สาเหตุที่ทําให2ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร$ตํ่า  
ว0ามีสาเหตุมาจากการใช2สื่อการเรียนการสอนยังน2อย การวัดผลประเมินผลยังไม0
หลากหลาย ครูมีภาระงานมาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด2านวิทยาศาสตร$ คณิตศาสตร$ 
โดยภาพรวมยังอยู0ในระดับพอใช2 ป;ญหาที่เกิดขึ้นมี 3 ด2าน คือ ด2านการบริหารจัดการ  
ด2านครูผู2สอนและด2านนักเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555 ข, หน2า 25) เพื่อให2นักเรียนมี
ความรู2ความสามารถในวิชาคณิตศาสตร$เพิ่มขึ้นและจากกการเปรียบเทียบสภาพ 
การเรียนการสอนกับประเทศอื่นๆ ปริมาณนักเรียนที่เรียนจบระดับช้ันมัธยมศึกษา  
เกือบร2อยละ 100 มีผลสัมฤทธิ์ตํ่า ไม0สามารถสมัครเข2าทํางานในหน0วยงานต0างๆ  
ได2เท0าที่ควรโดยเฉพาะหน0วยงานที่รับเฉพาะผู2มีความสามรถพิเศษทางด2านการคิดคํานวณ 
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คณิตศาสตร$ จํานวนนักเรียนที่ศึกษาต0อในระดับอุดมศึกษามีจํานวนน2อย จํานวนนักเรียนที่
ทําช่ือเสียงให2กับโรงเรียน หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็มีน2อย เมื่อเทียบจํานวน 
ร2อยละของนักเรียนที่เรียนจบช0วงช้ันที่ 4 ทั้งหมด (ภัทรกุล จริยวิทยานนท$, 2557,  
หน2า 17-19) กระทรวงศึกษาธิการจึงได2พยายามพัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
คณิตศาสตร$ ระดับมัธยมศึกษาอย0างต0อเนื่อง และยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อได2มีการปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป�นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พ.ศ. 2551 กลุ0มสาระการเรียนรู2คณิตศาสตร$ได2มีการเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรเดิม 
เป�นอันมาก ทั้งในด2านโครงสร2าง จุดมุ0งหมาย เนื้อหาสาระ การเรียนการสอนและ 
การประเมินผล แต0จากผลการศึกษาวิจัยของนักการศึกษาและนักวิชาการต0างๆ  
พบว0า การแก2ไขป;ญหาให2นักเรียนมีความรู2ความสามารถในวิชาคณิตศาสตร$และ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจะต2องพัฒนาประสิทธิภาพของครู (พลสัณห$ โพธิ์ศรีทอง, 
2557, หน2า 22) 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร$ของ  
(เอื้อจิตร พัฒนจักร, 2555, หน2า 44) ได2กล0าวว0า การสอนคณิตศาสตร$จะ 
ประสบผลสัมฤทธิ์มากหรือน2อยส0วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพของครูผู2สอน ทั้งนี้
ประสิทธิภาพของครูคณิตศาสตร$จะครอบคลุมถึงความสามารถต0างๆ ที่จะนําเอาความรู2 
ประสบการณ$ทั้งในด2านทฤษฎีและปฏิบัติมาใช2ให2บังเกิดผลที่จะช0วยพัฒนาผู2เรียนในด2าน
ร0างกาย สติป;ญญา อารมณ$และสังคม การพัฒนาครูให2มีคุณภาพมีความรู2ความสามารถ
ในการสอนคณิตศาสตร$จําเป�นต2องพัฒนาประสิทธิภาพของครูคณิตศาสตร$ต2องให2ครูมี
ประสิทธิภาพด2านการสอน การปฏิบัติหน2าที่ของความเป�นครู โดยเริ่มตั้งแต0การคัดกรอง
การพัฒนาครูในระหว0างขณะปฏิบัติหน2าที่อย0างต0อเนื่องทั้งในด2านความรู2 ทักษะและ
บุคลิกลักษณะอันจะทําให2ได2ครูสอนคณิตศาสตร$ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตลอดไป 
(อมเรศ ศิลาอ0อน, 2556, หน2า 23) 
 จากสภาพป;ญหาดังกล0าวและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาครูสอนคณิตศาสตร$ให2มี
ความรู2ทักษะและความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ให2แก0นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร$สูงขึ้น จําเป�นต2องพัฒนาประสิทธิภาพการสอนครูผู2สอน
คณิตศาสตร$ อันจะเป�นแนวทางให2ได2ครูคณิตศาสตร$ที่ดีมีคุณภาพสอดคล2องกับ 
สภาพป;ญหาและความต2องการในการพัฒนาครูให2เหมาะสมกับมาตรฐานของครูผู2สอน
คณิตศาสตร$ โดยพัฒนาให2มีความรู2 ทักษะและบุคลิกลักษณะที่ดี ผู2วิจัยในฐานะผู2เกี่ยวข2อง
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กับการจัดการเรียนการสอนกลุ0มสาระการเรียนรู2คณิตศาสตร$ ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
โดยตรงได2ตระหนักในป;ญหาและเห็นความสําคัญของประสิทธิภาพของครูผู2สอน
คณิตศาสตร$ จึงสนใจที่จะศึกษาและทําวิจัย เรื่องการพัฒนาตัวบ0งช้ีประสิทธิภาพการสอน
ของครูคณิตศาสตร$ ระดับช้ันมัธยมศึกษา ผลที่ได2จากการศึกษาวิจัยจะเป�นประโยชน$ต0อ
การพัฒนาครูคณิตศาสตร$ให2มีความรู2 ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการพัฒนา
นักเรียนให2มีความรู2 ความสามารถในด2านคณิตศาสตร$ให2มีคุณภาพต0อไป 
 ด2วยเหตุผลดังกล0าวผู2วิจัยจึงได2สร2างคู0มือเพื่อเป�นแนวทางในการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร$ขึ้นดังรายละเอียดต0อไปนี้ 

2. นิยาม องค"ประกอบหลัก องค"ประกอบย�อย และตัวบ�งชี้ แหล�งข�อมูลในการวัด 
ตัวบ�งชี้ 

 2.1 องค"ประกอบหลักบุคลิกภาพของครู 
 บุคลิกภาพของครู หมายถึง ลักษณะการแสดงออกที่เหมาะสมของครูคณิตศาสตร$  
ได2แก0 มีความประพฤติเป�นแบบอย0างที่ดี ความม่ันคงในอารมณ$ กระตือรือร2นในการทํางาน 
เสียสละ มีความสามารถในการถ0ายทอดความรู2 และมีความมุ0งม่ันที่จะพัฒนา 
การเรียนการสอนคณิตศาสตร$เพื่อให2บรรลุตามเปmาหมาย ซึ่งประกอบด2วย  
4 องค$ประกอบย0อย ดังนี้ 

  2.1.1 องค"ประกอบย�อยประพฤติตนเป/นแบบอย�างท่ีดี 
  นิยาม มีความสุภาพ เรียบร2อย ประพฤติดีสมํ่าเสมอ เป�นตัวอย0างที่ดีแก0ศิษย$  

มีความรับผิดชอบต0อหน2าที่ มีความยุติธรรมและควบคุมอารมณ$ตนเองได2 

ตัวบ�งชี้ แหล�งข�อมูล 
1. มีความสุภาพเรียบร2อยและเป�นตัวอย0างที่
ดีแก0นักเรียน 

- หลักฐานร0อรอย การทํากิจกรรมร0วมกัน 
เช0น เข2าค0ายพุทธธรรม 

- บันทึกภาพถ0าย วิดโีอ 
- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี

ส0วนเกี่ยวข2อง 
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ตัวบ�งชี้ แหล�งข�อมูล 
2. มีความอดทน รู2จักผ0อนปรนต0อป;ญหา - บันทึกร0องรอยการปฏิบัติงาน 

- หลักฐานร0องรอยการทํากิจกรรมร0วมกัน 
- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี

ส0วนเกี่ยวข2อง 
- บันทึกภาพถ0าย วิดโีอ 

3. ความรับชอบต0อหน2าที่ และตรงต0อเวลา - คําส่ังของโรงเรียน 
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
- บันทึกร0องรอยการปฏิบัติงาน 
- หลักฐานร0องรอยการทํากิจกรรมร0วมกัน 

เช0น กิจกรรมต0างๆ ในโรงเรียน 
- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี

ส0วนเกี่ยวข2อง 
- รายงานการปฏิบัติตน 
- บันทึกภาพถ0าย วิดโีอ 

4. มีความยุติธรรมและทําให2ศิษย$เกิดความ
อบอุ0นใจ 

- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี
ส0วนเกี่ยวข2อง 

- บันทึกภาพถ0าย วิดโีอ 
- หลักฐานร0องรอยการปฏิบัติงานร0วมกัน 

5. มีการดํารงตนอย0างเรียบร2อย ประหยัด 
อดออม 

- บันทึกภาพถ0าย วิดโีอ 
- หลักฐานร0องรอยการเข2าร0วมโครงการ

ต0างๆ ของโรงเรียน สถานศึกษาพอเพียง 
ธนาคารโรงเรียน 
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  2.1.2 องค"ประกอบย�อยมคีวามเสียสละ 
  นิยาม มีความเอื้อเฟnoอเผ่ือแผ0และเสียสละต0อสังคม เสียสละเวลาส0วนตัวเพื่อให2

นักเรียนและการทํางาน มีจิตอาสาร0วมกิจกรรมต0างๆ ที่เป�นประโยชน$ต0อสังคม 

ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
6. มีน้ําใจช0วยเหลือนักเรียนโดยไม0หวัง
ผลตอบแทน 

- หลักฐานร0องรอยการปฏิบัติงาน เช0น การ
สํารวจโครงการป;จจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน มรการป;กหมุดและเยี่ยมบ2าน
นักเรียนเป�นรายบุคคล 

- บันทึกภาพถ0าย วิดโีอ 
- รายงานการปฏิบัติงาน 
- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี

ส0วนเกี่ยวข2อง 

7. เสียสละเวลาเพื่อให2นักเรียนและ 
การทํางาน 

- หลักฐานร0องรอยการปฏิบัติงานร0วมกัน 
- คําส่ังโรงเรียน 
- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี

ส0วนเกี่ยวข2อง 
- บันทึกภาพถ0าย 
- ผลงาน 

8. เสียสละทรัพย$ส0วนตัวเพื่อการสอน - บันทึกร0องรอยการปฏิบัติงาน 
- บันทึกภาพถ0าย 
- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี

ส0วนเกี่ยวข2อง 
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ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
9. เข2าร0วมกิจกรรมต0างๆ ที่เป�นประโยชน$ต0อ
ส0วนรวม 

- บันทึกร0องรอยการปฏิบัติงาน 
- บันทึกภาพถ0าย วิดโีอ 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน 
- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี

ส0วนเกี่ยวข2อง 
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

10. มีความเอื้อเฟnoอเผ่ือแผ0 และเสียสละต0อ
สังคม 

- บันทึกภาพถ0าย 
- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี

ส0วนเกี่ยวข2อง 
- รานงานการปฏิบัติงาน 
- หลักฐานร0องรอยการปฏิบัติงานร0วมกัน 

เช0น ร0วมบริจาคอาหารและเครื่องดื่มให2
ผู2ประสบภัยน้ําท0วม ร0วมบริจาคกับ
นักเรียนที่ผู2ปกครองเสียชีวิต 
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  2.1.3 องค"ประกอบย�อยมคีวามมั่นคงในอารมณ" 
  นิยาม การใช2เหตุผลในการแก2ป;ญหาไม0ตอบโต2หรือโต2แย2งทุกสถานการณ$ 

ควบคุมอารมณ$ของตนและบุคคลอื่นจนสามารถผ0านอุปสรรคยากลําบากได2  
 

ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
11. สามารถควยคุมตน มีสติยั้งคิด - สัมภาษณ$ผู2บริการ ครู นักเรียน และผู2มี

ส0วนเกี่ยวข2อง 
- หลักฐานร0องรอยหารปฏิบัติงานร0วมกัน 

12. สามารถอดทนในสถานการณ$ที่กดดันได2 - รายงานการปฏิบัติตน 
- หลักฐานร0องรอยการปฏิบัติงานร0วมกัน 

13. ใช2เหตุผลในการแก2ไขป;ญหาแทนการใช2
อารมณ$ 

- รายงานการปฏิบัติตน 
- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี

ส0วนเกี่ยวข2อง 

14. สามรถควบคุมอารมณ$จนสามารถผ0าน
อุปสรรคได2 

- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี
ส0วนเกี่ยวข2อง 

 

  2.1.4 องค"ประกอบย�อยมคีวามกระตือรือร�น 
  นิยาม มีความรับผิดชอบในหน2าที่ ทํางานที่ได2รับมอบหมายเสร็จตาม

กําหนดเวลา มีความฝ;กใฝp เร0งรีบและคล0องตัวในการทํางาน มีพลังและมีการเรียนรู2 
สิ่งใหม0ๆ  ตลอดเวลา 

 

ตัวบ�งขี้ แหล�งท่ีมา 
15. มีความรับผิดชอบ ทํางานได2เสร็จทัน
ตามเวลาที่กําหนด 

- รายงานผลการปฏิบัติงาน 
- บันทึกภาพถ0าย วิดโีอ 
- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี

ส0วนเกี่ยวข2อง 
- เอกสาร หลักฐาน ร0องรอยการทํางาน 
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ตัวบ�งขี้ แหล�งท่ีมา 
16. มีความฝ;กใฝp เร0งรีบในการทํางาน - หลักฐานการปฏิบัติงาน 

- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี
ส0วนเกี่ยวข2อง 

17. มีความพยายามที่จะเรียนรู2สิ่งใหม0ๆ  
ที่เป�นประโยชน$ต0อการทํางาน 

- ร0องรอยหลักฐาน การแลกเปลี่ยน เรียนรู2 
- บันทึกร0องรอยการปฏิบัติงาน 
- บันทึกภาพถ0าย วิดโีอ 
- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี

ส0วนเกี่ยวข2อง 
- หลักฐานร0องรอย การอบรมที่ได2รับความรู2

ต0างๆ 

18. มีพลัง (Active) ในการทํางานตาม
ความคิดและแนวทางที่กําหนด 

- หลักฐานร0อรอย การนิเทศภายใน 
- คําส่ังโรงเรียน 
- รายงานการปฏิบัติงาน 
- บันทึกภาพถ0าย 
- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี

ส0วนเกี่ยวข2อง 

 

3. องค"ประกอบหลักความสัมพันธ"ระหว�างครูและนักเรียน 

 ความสัมพันธ$ระหว0างครูและนักเรียน หมายถึง การมีมนุษยสัมพันธ$ให2 
ความเป�นกันเอง ยอมรับฟ;งความคิดเห็น เข2าใจจิตใจและเอาใจใส0นักเรียนให2คําปรึกษากับ
นักเรียนที่มีป;ญหา คอยแนะนําตักเตือนให2นักเรียนปฏิบัติอยู0ในระเบียบวินัย  
สร2างปฏิสัมพันธ$ระหว0างเพื่อนนักเรียนและสภาพแวดล2อม ซึ่งประกอบด2วย  
3 องค$ประกอบย0อย ดังนี้ 
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 3.1 องค"ประกอบย�อยการให�คําปรึกษา 
 นิยาม การให2คําแนะนําในการแก2ป;ญหา การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ที่พึงปรารถนา การบริหารจัดการชีวิตที่เหมาะสมและพร2อมช0วยเหลือนักเรียนด2วย 
ความจริงใจ 

 

ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
19. รับฟ;งป;ญหาและช0วยคิดวิธีการแก2ไข
ป;ญหาร0วมกับนักเรียน 

- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี
ส0วนเกี่ยวข2อง 

- สมุดบันทึกการเข2าร0วมกิจกรรมพบที่
ปรึกษา, แนะแนว 

20. ช0วยนักเรียนติดสินใจแก2ป;ญหาในทาง
สร2างสรรค$ 

- หลักฐานร0องรอยการเข2าร0วมกิจกรรมแนะ
แนว,Homeroom 

21. มีความจริงใจในการช0วยเหลือนักเรียน
แก2ไขป;ญหา 

- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี
ส0วนเกี่ยวข2อง 

22. ให2คําปรึกษาในเรื่องส0วนตัวและสังคม - สมุดบันทึกการเข2าร0วมกิจกรรม 
- สัมภาษณ$นักเรียน 

 
 3.2 องค"ประกอบย�อยดูแลความประพฤติของนักเรียน 
 นิยาม การแนะนําพรํ่าสอนนักเรียนให2ปฏิบัติตนอยู0ในระเบียบวินัยของโรงเรียน 

 

ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
23. อบรมความประพฤติของนักเรียนด2าน
การเข2าเรียนและการมาเรียนแต0ละวัน 

- บันทึกภาพถ0าย วิดโีอ 
- หลักฐานร0องรอยการอบรม เช0น อบรม

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน 
- บันทึกร0องรอยการแนะแนวนักเรียน 
- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี

ส0วนเกี่ยวข2อง 
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ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
24. ดูแลเครื่องแต0งกายของนักเรียนให2แต0ง
ตามระเบียบของโรงเรียน 

- แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต0งกาย 
- บันทึกภาพถ0าย 
- สัมภาษณ$นักเรียน 

25. อบรมความประพฤติของนักเรียนให2
เหมาะกับสภาพและวัย 

- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และ 
ผู2ส0วนเกี่ยวข2อง 

- หลักฐานร0องรอยการอบรม เช0น อบรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน 

- บันทึกภาพถ0าย วิดโีอ 
- บันทึกร0องรอยการปฏิบัติงาน 

26. อบรมนักเรียนไม0ให2ก0อการทะเลาะ
วิวาทหรือชักนําคนอื่นไปในทางที่เสื่อมเสีย 

- หลักฐานร0องรอยการทํางาน เช0น การทํา 
MOU ร0วมกับผู2ปกครองนักเรียน 

- สัมภาษณ$นักเรียน 
- หลักฐานร0องรอยการอบรม เช0น อบรม

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน 

 
 3.3 องค"ประกอบย�อยมีมนุษยสัมพันธ" 
 นิยาม ความสัมพันธ$ที่ครูเอาใจใส0นักเรียนสร2างบรรยากาศเป�นกันเอง ทํากิจกรรม
ต0างๆ ร0วมกันใส0ใจในความคิดเห็นและความต2องการของนักเรียน 

 

ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
27. เอาใจใส0ด2วยการสังเกต หม่ันไถ0ถาม
ทุกข$สุขของนักเรียนเป�นระยะ 

- แบบบันทึกกิจกรรมพบที่ปรกึษา/ 
Homeroom 

- แบบบันทึกนักเรียนเป�นรายบุคคล 
- สัมภาษณ$นักเรียน 

28. ใส0ใจในความคิดเห็นและความต2องการ
ของนักเรียน 

- สัมภาษณ$นักเรียน 
- บันทึกหลังสอน 
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ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
29. มีความไวต0ออารมณ$ของนักเรียน รู2จัก
และเข2าใจนักเรียนแต0ละคน 

- แบบบันทึกนักเรียนเป�นรายบุคคล 
- สัมภาษณ$นักเรียน 

30, ให2คําชม ให2รางวัลกับนักพฤติกรรมที่ดี
ของนักเรียนมากกว0าการลงโทษ 

- สัมภาษณ$นักเรียน 
- บันทึกภาพถ0าย วิดโีอ 

31. สร2างบรรยากาศเป�นกันเอง ทํากิจกรรม
นอกห2องเรียนร0วมกัน 

- สัมภาษณ$นักเรียน และผู2มีส0วนเกี่ยวข2อง 
- หลักฐานร0องรอยการทํากิจกรรม 
- บันทึกภาพถ0าย วิดโีอ 

 

4. องค"ประกอบหลักเจตคติต�อวิชาคณิตศาสตร" 
 เจตคติต0อวาชาคณิตศาสตร$ หมายถึง ความรู2สึกรักและศรัทธาในวิชาคณิตศาสตร$ 
เห็นความสําคัญและคุณค0าของคณิตศาสตร$ ให2ความสนใจแสวงหาความรู2สิ่งใหม0ๆ  และ 
มีส0วนร0วมในกิจกรรมทางด2านคณิตศาสตร$อยู0เสมอ ซึ่งประกอบด2วย 4 องค$ประกอบย0อย 
ดังนี้ 

 4.1 องค"ประกอบย�อยตระหนักถึงความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร" 
 นิยาม คํานึงถึงวิชาคณิตศาสตร$ว0าเป�นวิชาที่มีบทบาทสําคัญอย0างยิ่งต0อ 
การพัฒนาความคิดมนุษย$ ช0วยให2คาดการณ$วางแผนตัดสินแก2ป;ญหาได2อย0างถูกต2องและ
เหมาะสม 

 

ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
32. วิชาคณิตศาสตร$เป�นวิชาที่สําคัญยิ่งต0อ
การพัฒนามนุษย$ 

- สัมภาษณ$ครูผู2สอนคณิตศาสตร$ 

33. วิชาคณิตศาสตร$ช0วยฝ@กให2คนมี
ความคิดรอบคอบ มีเหตุผล รู2จักความจริง 

- สัมภาษณ$ครูผู2สอนคณิตศาสตร$ 

34. วิชาคณิตศาสตร$ทําให2คาดการณ$ 
วางแผน ตัดสินใจแก2ป;ญหาได2อย0างถูกต2อง
เหมาะสม 

- สัมภาษณ$ครูผู2สอนคณิตศาสตร$ 
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ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
35. วิชาคณิตศาสตร$เป�นแบบแผน 
การวิเคราะห$ป;ญหาและสถานการณ$ได2 
อย0างถี่ถ2วน 

- สัมภาษณ$ครูผู2สอนคณิตศาสตร$ 

36. วิชาคณิตศาสตร$ใช2สัญลักษณ$ที่กําหนด
ขึ้นมาสื่อความหมายที่กระชับรัดกุมและ 
สื่อความหมายได2 

- สัมภาษณ$ครูผู2สอนคณิตศาสตร$ 

 
 4.2 องค"ประกอบย�อยแสวงหาความรู�ด�านคณิตศาสตร" 
 นิยาม การเรียนรู2หลักการสอนวิชาคณิตศาสตร$แบบใหม0 เรียนรู2แบบแบบแผนการ
สอนการวิจัยทางคณิตศาสตร$ที่พัฒนาขึ้นในป;จจุบัน 

 

ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
37. เรียนรู2หลักการสอนแบบใหม0เพื่อให2
นักเรียนมีความสุขกับการเรียน 

- หลักฐานร0องรอยการเข2าอบรมหรือการ
พัฒนาตนเองที่เกี่ยวข2องกับการสอน เช0น 
การอบรมโครงการคูปองครูที่เนื้อหา
หลักสูตรเกี่ยวข2องกับการสอนในรูปแบบ
ต0างๆ 

- บันทึกภาพถ0าย 
- สัมภาษณ$นักเรียน 

38. เรียนรู2รูปแบบการวิจัยทางคณิตศาสตร$
ที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก2ไขป;ญหานักเรียน 

- วิจัยในช้ันเรียน 
- สัมภาษณ$ ผู2บริหาร ครู และผู2มีส0วน

เกี่ยวข2อง 

 
 
 
 
 



289 

ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
39. เรียนรู2รูปแบบแผนการสอน
คณิตศาสตร$แบบใหม0ที่บูรณาการสอนกับ
วิชาอื่นๆ 

- แผนการสอน 
- หลักฐานร0องรอยการส0งแผนการสอนกับ

ฝpายวิชาการ 
- ร0องรอยการเข2าอบรมที่เกี่ยวข2องกับ 
- การจัดทําแผนการสอน 

40. เรียนรู2การดึงศักยภาพของนักเรียนใน
การนํามาใช2ในกระบวนการคิดทาง
คณิตศาสตร$ในชีวิตประจําวันอย0างเต็มที่ 

- สัมภาษณ$นักเรียน และผู2มีส0วนเกี่ยวข2อง 
- ร0องรอยการปฏิบัติงาน 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน 
- ผลงานนักเรียน 

 
 4.3 องค"ประกอบย�อยศรัทธาในวิชาคณิตศาสตร" 
 นิยาม การแสดงออกด2วยความช่ืนชมและช่ืนชอบในวิชาคณิตศาสตร$ ตระหนักว0า
วิชาคณิตศาสตร$มีความสําคัญและจําเป�นต0อสังคม 

 

ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
41. ช่ืนชมในเกียรติและรางวัลด2าน
คณิตศาสตร$ที่ได2รับและรักษาไว2เสมอต2น
เสมอปลาย 

- สัมภาษณ$ครูผู2สอนวิชาคณิตศาสตร$ 
- ร0องรอยรางวัลที่ได2รับ เช0น โล0รางวัล 

เกียรติบัตร 

42. ยกย0องชมเชยผลสําเร็จเกี่ยวกับวิชา
คณิตศาสตร$ 

- บันทึกภาพถ0าย 
- สัมภาษณ$ครูผู2สอนวิชาคณิตศาสตร$ 

43. รักและเอาใจใส0 สนใจในวิชา
คณิตศาสตร$ 

- สัมภาษณ$ครูผู2สอนวิชาคณิตศาสตร$ 
- หลักฐานร0องรอยการปฏิบัติงาน 
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 4.4 องค"ประกอบย�อยร�วมสร�างสรรค"กิจกรรมทางคณิตศาสตร" 
 นิยาม การให2ความสนใจกับการกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร$  

เตรียมความพร2อมเตรียมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนอยู0เสมอ 
 

ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
44. เตรียมความพร2อม จัดระเบียบห2องเรียน
ให2พร2อมสําหรับกิจกรรมการสอน
คณิตศาสตร$ 

- บันทึกภาพถ0าย 
- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู และผู2มีส0วน

เกี่ยวข2อง 
- บันทึกร0องรอยการปฏิบัติงาน 

45. วางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยมี 
หลักการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร$อยู0
ตลอดเวลา 

- แผนการจัดการเรียนรู2 

46. จัดกิจกรรมที่น0าสนใจประกอบการจัด
กิจกรรมการสอนคณิตศาสตร$อยู0เสมอ 

- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี
ส0วนเกี่ยวข2อง 

- บันทึกภาพถ0าย วิดโีอ 

47. คํานึงถึงความแตกต0างระหว0างบุคคล มี
การกระตุ2น และเสริมแรงพฤติกรรมที่
เหมาะสมระหว0างการตัดกิจกรรมการเรียน
การสอนคณิตศาสตร$ 

- บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู2 
- หลักฐานร0องรอยการทํางานร0วมกัน 
- สัมภาษณ$ผู2มีส0วนเกี่ยวข2อง 

 
5. องค"ประกอบหลักการวัดและประเมินผล 

 การวัดและประเมินผล หมายถึง การมีความรู2ความเข2าใจใน เรื่องระเบียบ 
การวัดผลประเมินผล รู2หลักการสร2างเครื่องมือ ให2นักเรียนมีส0วนร0วมในการสร2างเกณฑ$  
ใช2วิธีการวัดผลที่หลากหลายรูปแบบ รายงานผลการประเมิน เพื่อให2นักเรียนทราบ
ความก2าวหน2าของตนเอง ซึ่งประกอบด2วย 3 องค$ประกอบย0อย ดังนี้ 
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 5.1 องค"ประกอบย�อยวัดและประเมินผลหลังเรียนจบหน�วย 
 นิยาม การวัดและประเมินผลความก2าวหน2าในการเรียนของนักเรียนเปรียบเทียบ

ระหว0างก0อนเรียน และหลังเรียน  
 

ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
48. มีการวัดผลความก2าวหน2าในการเรียนรู2
ของนักเรียนโดยการเปรียบเทียบ ก0อนเรียน 
ระหว0าเรียน และหลังเรียนในบทเรียนนั้นๆ 

เอกสารหลักฐานร0องรอยต0างๆ เช0น 
- แผนการจัดการเรียนการสอน 
- แบบทดสอบ 
- แบบบันทึกคะแนน 

49. มีการบันทึกแบบประเมินถูกต2อง 
เรียบร2อย และทันตามเวลาที่กําหนด 

- แบบประเมิน 

50. มีการตรวจผลงานนักเรียนอย0างถูกต2อง
และเก็บข2อมูลอย0างเป�นระเบียบ 

- ผลงานนักเรียน 
- แบบบันทึกคะแนนนักเรียน 

51. มีการจัดทําเอกสารหลักฐานการวัดและ
ประเมินผลเป�นระเบียบเรียบร2อย และเป�น
ป;จจุบัน 

- คู0มือการวัดและประเมินผล 
- แบบบันทึกผลการเรียนของนักเรียน 

52. มีการแจ2งผลการวัดและประเมินผลแก0
ผู2เรียน 

- แบบแจ2งผลการเรียนของนักเรียน 
- ประกาศคะแนนผลการเรียนของนักเรียน 

 

 5.2 องค"ประกอบย�อยรู�หลักการวัดและประเมินผล 
 นิยาม รู2หลักการกําหนดวัตถุประสงค$สามารถวัดได2ตรงตามวัตถุประสงค$  
มีการเลือกใช2เครื่องมีที่มีคุณภาพและสอดคล2องกับวัตถุประสงค$ที่ตั้งไว2 
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ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
53. รู2หลักการกําหนดวัตถุประสงค$ของการ
วัด 

- แผนการจัดการเรียนรู2 
- ร0องรอยการปฏิบัติงาน เช0น ข2อสอบ

สอดคล2องกับมาตรฐานการเรียนรู2และ
ตัวช้ีวัด 

54. สามารถวัดผลตรงตามวัตถุประสงค$
ที่ตั้งไว2 

- แผนการจัดการเรียนรู2 
- บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู2 

55. สามารถเลือกเครื่องมือวัดผลที่
สอดคล2องกับวัตถุประสงค$ 

- แผนการจัดการเรียนรู2 
- บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู2 

56. ใช2เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ - เครื่องมือวัด เช0น แบบสอบถาม, 
แบบทดสอบ, แบบวัดเจตคติ, แบบสังเกต
พฤติกรรม 

57. แปลผลการวัดอย0างถูกต2อง - เกณฑ$การวัดผล 

58. สามารถนําผลการวัดไปใช2ให2เกิด
ประโยชน$ 

- แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู2เรียน 

 
 5.3 องค"ประกอบย�อยปรับปรุงและพัฒนาการวัดและประเมินผล 
 นิยาม การนําผลการวัดและประเมินผลมาวิเคราะห$ และนํามาปรับปรุง 
การเรียนการสอนสร2างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู2เรียนให2ประสบผลสําเร็จ 

 

ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
59. มีการวิเคราะห$ป;ญหานักเรียนที่ไม0ผ0าน
ผลการเรียนรู2 

- แผนการเรียนรู2 
- แบบบันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

60. มีการนําผลจากการวัดและประเมินผล
มาปรับปรุงการเรียนการสอนและ 
พัฒนาผู2เรียน 

- การวิจัยในช้ันเรียน 

 

 

 



293 

ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
61. มีการบันทึกป;ญหาด2านการเรียนของ
นักเรียนเป�นรายบุคคล เพื่อประกอบ 
การแก2ไขป;ญหา 

- แบบวิเคราะห$ผู2เรียนรายบุคคล 

62. มีการสร2างและผลิตนวัตกรรมเพื่อ 
การแก2ไขป;ญหานักเรียนที่มีป;ญหา 
ในการเรียนรู2ให2ประสบผลสําเร็จ 

- นวัตกรรมในการแก2ป;ญหานักเรียน 
- ทะเบียนผลิตสื่อและนวัตกรรม 

63. มีระบบกระบวนการนิเทศภายในเพื่อ
ปรับปรุงแก2ไขข2อบกพร0องของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย0างสมํ่าเสมอ 

- แบบบันทึกการนิเทศภายในช้ันเรียน 

 
6. องค"ประกอบหลักการจัดการเรียนการสอน 

 การจัดการเรียนการสอน หมายถึง ความสามารถของครูผู2สอนวิชาคณิตศาสตร$ใน
การสอน รู2หลักการสอนและใช2เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จัดการเรียนการสอนที่
สอดคล2องกับเนื้อหา จัดกิจกรรมที่เน2นให2นักเรียนคิดวิเคราะห$ ทําวิจัยในช้ันเรียนควบคู0ไป
กับการสอน ซึ่งประกอบด2วย 4 องค$ประกอบย0อย ดังนี้ 

  6.1 องค"ประกอบย�อยจัดการเรียนการสอนสอดคล�องกับเน้ือหา 
  นิยาม การให2คําแนะนําในการแก2ป;ญหา การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่พึงปรารถนา การบริหารจัดการชีวิตที่เหมาะสม และพร2อมช0วยเหลือนักเรียน
ด2วยความจริงใจ 
 

ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
64. มีวิธีการสอนที่เหมากับสภาพผู2เรียน - สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี

ส0วนเกี่ยวข2อง 
- บันทึกการนิเทศภายใน 
- แผนการจัดการเรียนรู2 
- แบบรายงานผลการเรียนของนักเรียน 
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ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
65. มีการใช2เทคนิคการสอนและตั้งคําถาม
ให2นักเรียนสนใจ ตั้งใจเรียนตลอดเวลา 

- สัมภาษณ$นักเรียน 
- แผนการจัดการเรียนรู2 
- บันทึกการนิเทศภายใน 

66. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบถ2วน
ตามลําดับขั้นตอนของกระบวนการเรียน
การสอน 

-  แผนการจัดการเรียนรู2 
- บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู2 

67. ใช2วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ให2
ผู2เรียนแสวงหาความรู2 แก2ป;ญหา และ
ตัดสินใจได2อย0างเหมาะสม 

- สัมภาษณ$นักเรียน 
- บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู2 

68. ลําดับก0อนหลังของเนื้อหาที่นําเสนอต0อ
นักเรียน 

- แผนการจัดการเรียนรู2 
- บันทึกการนิเทศภายใน 

69. ถอดเนื้อหาจากบทเรียนนํามาจัดการ
เรียนการสอนให2สอดคล2องกับยุคสมัย
ป;จจุบัน 

- บันทึกการนิเทศภายใน 
- บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู2 

 
  6.2 องค"ประกอบย�อยสอนให�นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห" 
  นิยาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝ@กให2นักเรียนรู2จักคิดอย0างละเอียด
รอบคอบแบบมีเหตุผล ใช2แผนที่ความคิด ตั้งสมมตฐิานเพื่อหาคําตอบ 

 

ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
70. ตั้งคําถามเพื่อกระตุ2นความคิดของ
นักเรียน 

- แผนการจัดการเรียนรู2 
- สัมภาษณ$ยักเรียน 

71. ให2นักเรียนตั้งสมมตฐิานเพื่อคาดคะเน
คําตอบในป;ญหาที่สงสัย 

- สัมภาษณ$นักเรียน 
- ร0องรอยการปฏิบัติงาน เช0น การเขียน

รายงานการทดลอง 
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ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
72. สอนให2นักเรียนบันทึกการเรียนรู2 
บันทึกข2อสงสัย ความรู2สึกส0วนตัว ความคิด
ที่เปลี่ยนไป 

- แบบบันทึกการเรียนรู2 

73. ฝ@กให2นักเรียนประเมินตนเองเพื่อ
ประเมินความคิดและความรู2สึก 

- แบบประเมินตนเองของนักเรียน 

74. สอนให2นักเรียนเช่ือมโยงความรู2และ
ประสบการณ$การเรียนรู2ที่ผ0านมา 

- สัมภาษณ$นักเรียน 
- แบบทดสอบ 

 
  6.3 องค"ประกอบย�อยจัดหาแหล�งเรียนรู�ท่ีหลากหลาย 
  นิยาม จัดแหล0งเรียนรู2ที่สร2างเสริม ความรู2 ความคิด สร2างเสริมประสบการณ$ 
จัดแหล0งเรียนรู2ปลูกฝ;งการแสวงหาความรู2ด2วยตนเอง 

 

ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
75. จัดแหล0งเรียนรู2ปลูกฝ;งนิสัยรักการอ0าน 
การศึกษาค2นคว2า แสวงหาความรู2ด2วย
ตนเอง 

- บันทึกภาพถ0าย วิดโีอ 
- สัมภาษณ$ผู2เกี่ยวข2อง 
- ร0องรอยการจัดแหล0งเรียนรู2 
- ทะเบียนแหล0งเรียนรู2 

76. จัดหาแหล0งเรียนรู2เสริมสร2าง
ประสบการณ$ภาคปฏิบัติ 

- บันทึกร0องรอยการปฏิบัติงาน 
- บันทึกภาพถ0าย วิดโีอ 
- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู และผู2มีส0วน

เกี่ยวข2อง 

77. จัดแหล0งเรียนรู2เสริมสร2างความรู2 
ความคิด วิทยาการและประสบการณ$ 

- ร0องรอยการจัดแหล0งเรียนรู2 
- บันทึกภาพถ0ายวิดโีอ 
- สัมภาษณ$ผู2เกี่ยวข2อง 
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ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
78. จัดแหล0งศึกษาตลอดชีวิตที่สามารถหา
ความรู2ต0างๆ ได2ตลอดเวลา 

- สัมภาษณ$ผู2เกี่ยวข2อง 
- บันทึกภาพถ0ายวิดโีอ 
- ร0องรอยการจัดแหล0งเรียนรู2 

79. จัดหาแหล0งเรียนรู2ที่ส0งเสริมชุมชน และ
สังคม เรียนรู2ได2ตามอัธยาศัย 

- ทะเบียนแหล0งเรียนรู2 
- บันทึกภาพถ0าย วิดโีอ 
- หลักฐานร0องรอย 

 
  6.4 องค"ประกอบย�อยจัดทําวิจัยในเรียน 
  นิยาม การทําวิจัยในช้ันเรียนของครูเพื่อหาแนวทางการแก2ไขป;ญหาที่เกิดขึ้น 
ในการเรียนและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

 

ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
80. ใช2วิจัยในช้ันเรียนศึกษาค2นคว2าหา
คําตอบของป;ญหาที่เกิดจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู2 
- วิจัยในช้ันเรียน 

81. ใช2วิจัยในช้ันเรียนพัฒนา 
การเรียนการสอน 

- บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู2 
- วิจัยในช้ันเรียน 

82. ใช2วิจัยในช้ันเรียนในการแก2ไขป;ญหา - วิจัยในช้ันเรียน 
- บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู2 

83. มีการนํานวัตกรรมมาใช2ในการแก2ไข
ป;ญหาที่พบหลังจากทําวิจัยในช้ันเรียน 

- นวัตกรรมที่นํามาใช2ร0วมกับการวิจัยในช้ัน
เรียน 

84. จัดทํารายงานผลการวิจัยในช้ันเรียน
ตามข2อมูลและร0องรอยหลักฐานที่ปรากฏให2
เห็นอย0างชัดเจน 

- รายงานผลการวิจัยในช้ันเรียน 
- ร0องรอยหลักฐานการทําวิจัย เช0น 

แบบทดสอบ, แบบสํารวจความพึงพอใจ, 
นวัตกรรมที่นํามาใช2ร0วมกับการวิจัย 
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7. สรุปผลการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 

 เกณฑ$การให2คะแนนแต0ละข2อรายการ ดังนี้ 
  ปฏิบัติน2อยที่สุด   ได2คะแนน 1 คะแนน 
  ปฏิบัติน2อย    ได2คะแนน 2 คะแนน 
  ปฏิบัติปานกลาง   ได2คะแนน 3 คะแนน 
  ปฏิบัติมาก    ได2คะแนน 4 คะแนน 
  ปฏิบัติมากที่สุด   ได2คะแนน 5 คะแนน 

 

 เกณฑ$ในการแปลผลการประเมิน การนําคะแนนเฉลี่ยที่คํานวณได2 
ในแต0ละองค$ประกอบหลักมาเปรียบเทียบกับเกณฑ$ในการแปลผลที่กําหนดไว2 ดังนี้ 
 

ค0าคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

4.01-5.00 สูง 

3.01-4.00 ปานกลาง 

ตั้งแต0 3.00 ลงมา ตํ่า 
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ตัวอย0าง การประมวลผลและการแปลผลการประเมินองค$ประกอบย0อย 
            ประพฤติตนเป�นแบบอย0างที่ดี 

 

ลําดับ ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร$ ระดับมัธยมศึกษา ระดับพฤติกรรม 

องค$ประกอบย0อย ประพฤติตนเป�นแบบอย0างที่ดี 

1 มีความสุภาพเรียบร2อยและเป�นตัวอย0างที่ดีแก0นักเรียน 5 

2 มีความอดทน รู2จักผ0อนปรนต0อป;ญหา 4 

3 มีความรับผิดชอบต0อหน2าที่และต0อตนเอง 4 

4 มีความยุติธรรมและทําให2ศิษย$เกิดความอบอุ0นใจ 5 

5 มีการดํารงตนอย0างเรียบง0าย ประหยัด อดออม 4 

คะแนนเฉลี่ย 4.40 

ระดับคุณภาพ สูง 
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ตัวอย0าง สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร$ ระดับมัธยมศึกษา 
 

ช่ือ .............................................................. ตําแหน0ง ............................................ 
โรงเรียน ................................................................................................................. 

 

องค$ประกอบหลักและองค$ประกอบย0อย คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค$ประกอบหลัก บุคลิกภาพของครู 

1. ประพฤติตนเป�นแบบอย0างที่ดี   

2. มีความเสียสละ   

3. มีความม่ันคงในอารมณ$   

4. มีความกระตือรือร2น   

องค$ประกอบหลักความสัมพันธ$ระหว0างครูและนักเรียน 

1. การให2คําปรึกษา   

2. ดูแลความประพฤติของนักเรียน   

3. มีมนุษยสัมพันธ$   

องค$ประกอบหลักเจตคติต0อวิชาคณิตศาสตร$ 

1. ตระหนักถึงความสําคัญของวิชา
คณิตศาสตร$ 

  

2. แสวงหาความรู2ด2านคณิตศาสตร$   

3. ศรัทธาในวิชาคณิตศาสตร$   

4. ร0วมสร2างสรรค$กิจกรรมทางคณิตศาสตร$   

องค$ประกอบหลักการวัดและประเมินผล 

1. วัดและประเมินผลหลังเรียนจบหน0วย   

2. รู2หลักการวัดและประเมินผล   

3. ปรับปรุงและพัฒนาการวัดและ
ประเมินผล 
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องค$ประกอบหลักและองค$ประกอบย0อย คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค$ประกอบหลักที่ 5 การจัดการเรียนการสอน 

1. จัดการเรียนการสอนสอดคล2องกับเนื้อหา   

2. สอนให2นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห$   

3. จัดหาแหล0งเรียนรู2ที่หลากหลาย   

4. จัดทําวิจัยในช้ันเรียน   

 
สรุปผล 
       ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร$ ระดับสูง           จํานวน.....องค$ประกอบ 
       ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร$ ระดับปานกลาง  จํานวน.....องค$ประกอบ 
       ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร$ ระดับตํ่า  จํานวน.....องค$ประกอบ 
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ภาคผนวก ช 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูลด�วยโปรแกรม Lisrel 
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แสดงผลการวิเคราะห�ข�อมูลด�านบุคลิกภาพของครู 

L I S R E L  8.52 
 

BY 
 

Karl G. J”reskog & Dag S”rbom 
 

This program is published exclusively by 
Scientific Software International, Inc. 

7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 
Lincolnwood, IL 60712, U.S.A. 

Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 
Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2002 
Use of this program is subject to the terms specified in the 

Universal Copyright Convention. 
Website: www.ssicentral.com 

 

The following lines were read from file 

C:\Users\User\Desktop\P1.LPJ: 
 

 TI 
 !DA NI=22 NO=250 NG=1 MA=CM 
 SY='C:\Users\User\Desktop\P1.dsf' NG=1 
 SE 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 / 
 MO NX=18 NK=4 LX=FU,FI PH=SY,FR TD=FU,FI 
 LK 
 PERS1 PERS2 PERS3 PERS4 
 FR LX(1,1) LX(2,1) LX(3,1) LX(4,1) LX(5,1) LX(6,2) LX(7,2) 

LX(8,2) LX(9,2) 
 FR LX(10,2) LX(11,3) LX(12,3) LX(13,3) LX(14,3) LX(15,4) LX(16,4) 

LX(17,4) LX(18,4) 
 FR TD 1 1 TD 2 2 TD 3 3 TD 4 4 TD 5 5 TD 6 6 TD 7 7 TD 8 8 TD 9 9 

TD 10 10 TD 11 11 
 FR TD 12 12 TD 13 13 TD 14 14 TD 15 15 TD 16 16 TD 17 17 TD 18 18 

TD 18 17 TD 2 1 
 FR TD 11 10 TD 14 13 TD 15 11 TD 10 9 TD 7 6 TD 6 3 TD 15 5 TD 15 

6 TD 18 5 TD 16 11 
 FR TD 14 9 TD 18 7 TD 4 3 TD 17 3 TD 14 5 TD 14 3 TD 12 10 TD 9 8 

TD 14 12 TD 15 14 
 FR TD 15 13 TD 16 14 TD 16 15 TD 12 4 TD 16 4 TD 13 3 TD 8 2 
 PD 
 OU ME=ML AM RS EF FS SS SC IT=250 
 

 TI    
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นํ้าหนักขององค�ประกอบ 

TI                                                                 
 

 Number of Iterations = 16 
 

 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                
 

         LAMBDA-X     
 

               PERS1      PERS2      PERS3      PERS4    
            --------   --------   --------   -------- 
       P1       0.74        - -        - -        - - 
              (0.03) 
               13.29 

 
       P2       0.78        - -        - -        - - 
              (0.03) 
               14.14 

 
       P3       0.74        - -        - -        - - 
              (0.03) 
               13.19 

 
       P4       0.82        - -        - -        - - 
              (0.03) 
               15.28 

 
       P5       0.80        - -        - -        - - 
              (0.03) 
               14.96 

 
       P6        - -       0.73        - -        - - 
                         (0.04) 
                          13.01 

 
       P7        - -       0.74        - -        - - 
                         (0.03) 
                          13.22 

 
       P8        - -       0.77        - -        - - 
                         (0.03) 
                          13.92 

 
       P9        - -       0.75        - -        - - 
                         (0.04) 
                          13.15 

 
      P10        - -       0.76        - -        - - 
                         (0.05) 
                          13.69 
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      P11        - -        - -       0.74        - - 
                                    (0.03) 
                                     13.06 

 
      P12        - -        - -       0.53        - - 
                                    (0.03) 
                                      8.85 

 
      P13        - -        - -       0.67        - - 
                                    (0.03) 
                                     11.71 

 
      P14        - -        - -       0.66        - - 
                                    (0.03) 
                                     11.36 

 
      P15        - -        - -        - -       0.65 
                                               (0.03) 
                                                10.81 

 
      P16        - -        - -        - -       0.84 
                                               (0.03) 
                                                15.42 

 
      P17        - -        - -        - -       0.77 
                                               (0.03) 
                                                13.83 

 
      P18        - -        - -        - -       0.79 
                                               (0.03) 
                                                14.29 

 

 

สัมประสิทธิ์การพยากรณ� (R2) 

Squared Multiple Correlations for X - Variables 

 
       P1         P2         P3         P4         P5         P6    
    --------   --------   --------   --------   --------   ------- 
      0.55       0.60       0.55       0.67       0.65       0.54 
 

Squared Multiple Correlations for X - Variables 
 

       P7         P8         P9        P10        P11        P12    
    --------   --------   --------   --------   --------   ------- 
      0.55       0.60       0.56       0.58       0.55       0.29 
 

Squared Multiple Correlations for X - Variables 
 

       P13        P14        P15        P16        P17        P18    
    --------   --------   --------   --------   --------   ------- 
      0.46       0.44       0.43       0.70       0.59       0.62 
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แสดงผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล 
ด�านบุคลิกภาพของครู 

Goodness of Fit Statistics 
 

Degrees of Freedom = 100 
Minimum Fit Function Chi-Square = 98.23 (P = 0.53) 

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 99.38 (P = 0.50) 
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 0.0 

90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 26.82) 

 
Minimum Fit Function Value = 0.39 

Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0 
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.11) 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0 

90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.033) 
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 1.00 

 
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.97 

90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.97 ; 1.08) 
ECVI for Saturated Model = 1.37 

ECVI for Independence Model = 41.60 

 
Chi-Square for Independence Model with 153 Degrees of Freedom = 

10322.69 
Independence AIC = 10358.69 

Model AIC = 241.38 
Saturated AIC = 342.00 

Independence CAIC = 10440.08 
Model CAIC = 562.40 

Saturated CAIC = 1115.17 

 
Normed Fit Index (NFI) = 0.99 

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.65 

Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 
Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 
Relative Fit Index (RFI) = 0.99 

 
Critical N (CN) = 345.28 

 

 
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.029 

Standardized RMR = 0.029 
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.96 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.93 
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.56 

 

 

 



307 

สัมประสิทธิ์องค�ประกอบ (FS) 

Factor Scores Regressions 

 

         KSI  

 

           P1         P2         P3         P4         P5         P6    

        --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

    PERS1  0.09       0.13       0.13       0.19       0.23       0.04 

    PERS2  0.02       0.08       0.03       0.09       0.05       0.13 

    PERS3  0.00       0.03       0.03       0.05       0.05       0.07 

    PERS4  0.02       0.03       0.02       0.10       0.11      -0.02 

 

         KSI  

 

            P7         P8         P9        P10        P11        P12    

        --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

    PERS1  0.03       0.08       0.04       0.03       0.04       0.03 

    PERS2  0.12       0.21       0.17       0.09       0.08       0.04 

    PERS3  0.08       0.15       0.12       0.05       0.11       0.03 

    PERS4  0.00       0.02       0.02       0.09       0.24       0.08 

 

         KSI  

 

            P13        P14        P15        P16        P17        P18    

         --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

    PERS1   0.01       0.10       0.07       0.10       0.03       0.05 

    PERS2   0.06       0.06       0.03       0.05       0.02       0.01 

    PERS3   0.04       0.03       0.07       0.24       0.10       0.10 

    PERS4   0.08       0.06       0.13       0.30       0.09       0.14 
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แสดงผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล 
ด�านบุคลิกลักษณะของครู 
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แสดงผลการวิเคราะห�ข�อมูล ด�านความสัมพันธ�ระหว3างครูและนักเรียน 

L I S R E L  8.52 
 

BY 
 

Karl G. J”reskog & Dag S”rbom 
 

 

 

This program is published exclusively by 
Scientific Software International, Inc. 

7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 
Lincolnwood, IL 60712, U.S.A. 

Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 
Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2002 
Use of this program is subject to the terms specified in the 

Universal Copyright Convention. 
Website: www.ssicentral.com 

 

The following lines were read from file 

C:\Users\User\Desktop\r.LPJ: 
 

 TI 
 !DA NI=16 NO=250 NG=1 MA=CM 
 SY='C:\Users\User\Desktop\r.dsf' NG=1 
 SE 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 / 
 MO NX=13 NK=3 LX=FU,FI PH=SY,FR TD=FU,FI 
 LK 
 RELA1 RELA2 RELA3 
 FR LX(1,1) LX(2,1) LX(3,1) LX(4,1) LX(5,2) LX(6,2) LX(7,2) 

LX(8,2) LX(9,3) 
 FR LX(10,3) LX(11,3) LX(12,3) LX(13,3) 
 FR TD 1 1 TD 2 2 TD 3 3 TD 4 4 TD 5 5 TD 6 6 TD 7 7 TD 8 8 TD 9 9 

TD 10 10 
 FR TD 11 11 TD 12 12 TD 13 13 TD 5 4 TD 3 2 TD 12 11 TD 13 1 TD 3 

1 TD 4 1 
 FR TD 5 2 TD 5 3 TD 2 1 TD 10 6 TD 12 9 TD 13 7 TD 12 6 TD 12 10 

TD 8 1 
 FR TD 8 3 TD 8 5 TD 7 6 TD 7 5 TD 6 4 
 PD 
 OU ME=ML AM RS EF FS SS SC IT=250 
 

 TI              
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นํ้าหนักองค�ประกอบ 

TI                                                                              
 

 Number of Iterations = 44 
 

 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                
 

         LAMBDA-X     
 

               RELA1      RELA2      RELA3    
            --------   --------   -------- 
      R19       0.74        - -        - - 
              (0.03) 
                7.47 

 
      R20       0.76        - -        - - 
              (0.03) 
               12.07 

 
      R21       0.73        - -        - - 
              (0.03) 
               11.49 

 
      R22       0.81        - -        - - 
              (0.03) 
               13.66 

 
      R23        - -       0.61        - - 
                         (0.03) 
                           9.20 

 
      R24        - -       0.72        - - 
                         (0.04) 
                          12.21 

 
      R25        - -       0.89        - - 
                         (0.03) 
                          16.63 

 
      R26        - -       0.85        - - 
                         (0.03) 
                          15.30 

 
      R27        - -        - -       0.92 
                                    (0.03) 
                                     18.38 

 
      R28        - -        - -       0.89 
                                    (0.03) 
                                     17.61 
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      R29        - -        - -       0.81 
                                    (0.03) 
                                     15.08 

 
      R30        - -        - -       0.75 
                                    (0.03) 
                                     11.50 

 
      R31        - -        - -       0.54 
                                    (0.04) 
                                      9.07 

 

 

สัมประสิทธิ์การพยากรณ� (R2) 
 

Squared Multiple Correlations for X - Variables 
 

      R19        R20        R21        R22        R23        R24    
   --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     0.55       0.58       0.55       0.67       0.38       0.52 
 

Squared Multiple Correlations for X - Variables 
 

      R25        R26        R27        R28        R29        R30    
   --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     0.80       0.71       0.84       0.79       0.65       0.57 
 

Squared Multiple Correlations for X - Variables 
 

      R31    
   -------- 
     0.29 
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แสดงผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล 
ด�านความสัมพันธ�ระหว3างครูและนักเรียน 

 

Goodness of Fit Statistics 
 

Degrees of Freedom = 42 
Minimum Fit Function Chi-Square = 40.14 (P = 0.55) 

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 40.46 (P = 0.54) 
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 0.0 

90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 17.34) 

 
Minimum Fit Function Value = 0.16 

Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0 
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.070) 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0 

90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.041) 
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.99 

 
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.56 

90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.56 ; 0.63) 
ECVI for Saturated Model = 0.73 

ECVI for Independence Model = 17.57 

 
Chi-Square for Independence Model with 78 Degrees of Freedom = 

4348.40 
Independence AIC = 4374.40 

Model AIC = 138.46 
Saturated AIC = 182.00 

Independence CAIC = 4433.18 
Model CAIC = 360.01 

Saturated CAIC = 593.45 

 
Normed Fit Index (NFI) = 0.99 

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.53 

Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 
Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 
Relative Fit Index (RFI) = 0.98 

 
Critical N (CN) = 411.68 

 

 
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.037 

Standardized RMR = 0.037 
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.98 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.95 
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.45 
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สัมประสิทธิ์องค�ประกอบ (FS) 

Factor Scores Regressions 
 
   KSI  
 

           R19        R20        R21        R22        R23        R24    
        --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    RELA1  0.73       0.19       0.46       1.50      -1.43       0.03 
    RELA2  0.01      -0.03       0.04      -0.38       0.50       0.09 
    RELA3  0.01       0.01       0.02       0.02      -0.02       0.08 
 

         KSI  
 

           R25        R26        R27        R28        R29        R30    
         --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    RELA1  0.18      -0.13      -0.02      -0.01      -0.01       0.00 
    RELA2  0.42       0.33       0.07       0.07       0.00       0.05 
    RELA3 -0.01       0.01       0.43       0.29       0.06       0.23 
 

         KSI  
 

            R31    
         -------- 
    RELA1  -0.26 
    RELA2  -0.03 
    RELA3   0.04 
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แสดงผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล 
ด�านความสัมพันธ�ระหว3างครูและนักเรียน 
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แสดงผลการวิเคราะห�ข�อมูลด�านเจตคติต3อวิชาคณิตศาสตร� 

L I S R E L  8.52 
 

BY 
 

Karl G. J”reskog & Dag S”rbom 
 

 

 

This program is published exclusively by 
Scientific Software International, Inc. 

7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 
Lincolnwood, IL 60712, U.S.A. 

Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 
Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2002 
Use of this program is subject to the terms specified in the 

Universal Copyright Convention. 
Website: www.ssicentral.com 

 

The following lines were read from file 

C:\Users\User\Desktop\a.LPJ: 
 

 TI 
 !DA NI=20 NO=250 NG=1 MA=CM 
 SY='C:\Users\User\Desktop\a.dsf' NG=1 
 SE 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 / 
 MO NX=16 NK=4 LX=FU,FI PH=SY,FR TD=FU,FI 
 LK 
 ATTI1 ATTI2 ATTI3 ATTI4 
 FR LX(1,1) LX(2,1) LX(3,1) LX(4,1) LX(5,1) LX(6,2) LX(7,2) 

LX(8,2) LX(9,2) 
 FR LX(10,3) LX(11,3) LX(12,3) LX(13,4) LX(14,4) LX(15,4) LX(16,4) 
 FR TD 1 1 TD 2 2 TD 3 3 TD 4 4 TD 5 5 TD 6 6 TD 7 7 TD 8 8 TD 9 9 

TD 10 10 
 FR TD 11 11 TD 12 12 TD 13 13 TD 14 14 TD 15 15 TD 16 16 TD 7 6 

TD 2 1 
 FR TD 10 9 TD 14 13 TD 5 4 TD 9 6 TD 5 1 TD 4 1 TD 9 8 TD 16 6 TD 

13 8 TD 16 1 
 FR TD 16 10 TD 3 2 TD 9 5 TD 11 10 TD 15 14 TD 15 13 TD 11 7 TD 

12 7 TD 10 7 
 FR TD 14 8 TD 10 6 
 PD 
 OU ME=ML AM RS EF FS SS SC IT=250 
 

 TI                                                                              

 

 



316 

นํ้าหนักขององค�ประกอบ 

TI                                                                              
 

 Number of Iterations = 29 
 

 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                
 

         LAMBDA-X     
 

               ATTI1      ATTI2      ATTI3      ATTI4    
            --------   --------   --------   -------- 
      A32       0.79        - -        - -        - - 
              (0.03) 
               14.36 

 
      A33       0.77        - -        - -        - - 
              (0.03) 
               13.99 

 
      A34       0.88        - -        - -        - - 
              (0.03) 
               17.38 

 
      A35       0.88        - -        - -        - - 
              (0.04) 
               16.81 

 
      A36       0.92        - -        - -        - - 
              (0.03) 
               18.43 

 
      A37        - -       0.70        - -        - - 
                         (0.03) 
                          12.40 

 
      A38        - -       0.82        - -        - - 
                         (0.03) 
                          15.31 

 
      A39        - -       0.71        - -        - - 
                         (0.03) 
                          12.59 

 
      A40        - -       0.73        - -        - - 
                         (0.03) 
                          13.29 

 
      A41        - -        - -       0.91        - - 
                                    (0.04) 
                                     18.39 
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      A42        - -        - -       0.87        - - 
                                    (0.03) 
                                     16.98 

 
      A43        - -        - -       0.90        - - 
                                    (0.03) 
                                     18.30 

 
      A44        - -        - -        - -       0.74 
                                               (0.03) 
                                                13.09 

 
      A45        - -        - -        - -       0.72 
                                               (0.04) 
                                                12.54 

 
      A46        - -        - -        - -       0.73 
                                               (0.03) 
                                                12.77 

 
      A47        - -        - -        - -       0.75 
                                               (0.03) 
                                                13.45 

 

 

สัมประสิทธิ์การพยากรณ� (R2) 

Squared Multiple Correlations for X - Variables 
 

         A32        A33        A34        A35        A36        A37    
      --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
        0.64       0.59       0.78       0.77       0.85       0.49 
 

Squared Multiple Correlations for X - Variables 
 

         A38        A39        A40        A41        A42        A43    
      --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
        0.69       0.49       0.54       0.84       0.76       0.82 
 

Squared Multiple Correlations for X - Variables 
 

         A44        A45        A46        A47    
      --------   --------   --------   -------- 
        0.55       0.52       0.54       0.58 
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แสดงผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล 
ด�านเจตคติต3อวิชาคณิตศาสตร� 

Goodness of Fit Statistics 
 

Degrees of Freedom = 75 
Minimum Fit Function Chi-Square = 78.67 (P = 0.36) 

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 74.71 (P = 0.49) 
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 0.0 

90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 24.10) 

 
Minimum Fit Function Value = 0.32 

Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0 
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.097) 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0 

90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.036) 
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 1.00 

 
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.79 

90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.79 ; 0.89) 
ECVI for Saturated Model = 1.09 

ECVI for Independence Model = 41.00 

 
Chi-Square for Independence Model with 120 Degrees of Freedom = 

10176.30 
Independence AIC = 10208.30 

Model AIC = 196.71 
Saturated AIC = 272.00 

Independence CAIC = 10280.64 
Model CAIC = 472.52 

Saturated CAIC = 886.92 

 
Normed Fit Index (NFI) = 0.99 

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.62 

Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 
Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 
Relative Fit Index (RFI) = 0.99 

 
Critical N (CN) = 337.76 

 

 
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.029 

Standardized RMR = 0.029 
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.96 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.93 
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.53 
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สัมประสิทธิ์องค�ประกอบ (FS) 

Factor Scores Regressions 
 

         KSI  
 

           A32        A33        A34        A35        A36        A37    
         --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    ATTI1  0.36       0.10       0.12       0.18       0.47      -0.03 
    ATTI2  0.14      -0.04       0.05       0.08       0.12       0.16 
    ATTI3 -0.03       0.00      -0.02      -0.02      -0.07      -0.15 
    ATTI4  0.16      -0.06       0.02       0.06       0.14      -0.12 
 

         KSI  
 

           A38        A39        A40        A41        A42        A43    
         --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    ATTI1  0.03       0.00       0.07      -0.02      -0.01      -0.01 
    ATTI2  0.27       0.09       0.15       0.43       0.28       0.20 
    ATTI3  0.49       0.02      -0.06       0.40       0.30       0.22 
    ATTI4  0.21      -0.05      -0.01       0.21       0.12       0.07 
 

         KSI  
 

           A44        A45        A46        A47    
         --------   --------   --------   -------- 
    ATTI1  0.00       0.00       0.00       0.08 
    ATTI2  0.01      -0.01      -0.02       0.11 
    ATTI3 -0.02      -0.01      -0.02       0.07 
    ATTI4  0.09       0.05       0.08       0.24 
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แสดงผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล 
ด�านเจตคติต3อวิชาคณิตศาสตร� 
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แสดงผลการวิเคราะห�ข�อมูลด�านการวัดและประเมินผล 

L I S R E L  8.52 
 

BY 
 

Karl G. J”reskog & Dag S”rbom 
 

 

 

This program is published exclusively by 
Scientific Software International, Inc. 

7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 
Lincolnwood, IL 60712, U.S.A. 

Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 
Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2002 
Use of this program is subject to the terms specified in the 

Universal Copyright Convention. 
Website: www.ssicentral.com 

 

The following lines were read from file 

C:\Users\User\Desktop\e.LPJ: 
 

 TI 
 !DA NI=19 NO=250 NG=1 MA=CM 
 SY='C:\Users\User\Desktop\e.dsf' NG=1 
 SE 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 / 
 MO NX=16 NK=3 LX=FU,FI PH=SY,FR TD=FU,FI 
 LK 
 EVAL1 EVAL2 EVAL3 
 FR LX(1,1) LX(2,1) LX(3,1) LX(4,1) LX(5,1) LX(6,2) LX(7,2) 

LX(8,2) LX(9,2) 
 FR LX(10,2) LX(11,2) LX(12,3) LX(13,3) LX(14,3) LX(15,3) LX(16,3) 
 FR TD 1 1 TD 2 2 TD 3 3 TD 4 4 TD 5 5 TD 6 6 TD 7 7 TD 8 8 TD 9 9 

TD 10 10 
 FR TD 11 11 TD 12 12 TD 13 13 TD 14 14 TD 15 15 TD 16 16 TD 16 15 

TD 8 7 
 FR TD 15 14 TD 16 14 TD 7 6 TD 8 6 TD 2 1 TD 6 5 TD 10 9 TD 12 4 

TD 13 11 
 FR TD 9 1 TD 5 3 TD 8 3 TD 5 1 TD 4 2 TD 12 8 TD 6 2 TD 13 4 TD 

15 10 
 FR TD 13 3 TD 12 10 
 PD 
 OU ME=ML AM RS EF FS SS SC IT=250 
 

 TI                                        
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นํ้าหนักองค�ประกอบ 

TI                                                                
 

 Number of Iterations = 19 
 

 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                
 

         LAMBDA-X     
 

               EVAL1      EVAL2      EVAL3    
            --------   --------   -------- 
      E48       0.81        - -        - - 
              (0.03) 
               15.28 

 
      E49       0.89        - -        - - 
              (0.03) 
               17.73 

 
      E50       0.86        - -        - - 
              (0.03) 
               16.97 

 
      E51       0.89        - -        - - 
              (0.05) 
               18.02 

 
      E52       0.86        - -        - - 
              (0.04) 
               16.75 

 
      E53        - -       0.76        - - 
                         (0.03) 
                          14.19 

 
      E54        - -       0.78        - - 
                         (0.04) 
                          14.55 

 
      E55        - -       0.80        - - 
                         (0.03) 
                          14.96 

 
      E56        - -       0.81        - - 
                         (0.03) 
                          15.44 

 
      E57        - -       0.91        - - 
                         (0.03) 
                          18.36 
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      E58        - -       0.91        - - 
                         (0.04) 
                          18.41 

 
      E59        - -        - -       0.87 
                                    (0.03) 
                                     17.24 

 
      E60        - -        - -       0.90 
                                    (0.03) 
                                     18.36 

 
      E61        - -        - -       0.82 
                                    (0.03) 
                                     15.63 

 
      E62        - -        - -       0.80 
                                    (0.03) 
                                     15.22 

 
      E63        - -        - -       0.84 
                                    (0.03) 
                                     16.43 

 

สัมประสิทธิ์การพยากรณ� (R2) 

Squared Multiple Correlations for X - Variables 
 

         E48        E49        E50        E51        E52        E53    
      --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
         0.66       0.79       0.75       0.80       0.74       0.59 
 

Squared Multiple Correlations for X - Variables 
 

         E54        E55        E56        E57        E58        E59    
      --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
         0.61       0.63       0.66       0.82       0.82       0.76 
 

Squared Multiple Correlations for X - Variables 
 

         E60        E61        E62        E63    
      --------   --------   --------   -------- 
         0.82       0.67       0.65       0.71 
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แสดงผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล 
ด�านการวัดและประเมินผล 

Goodness of Fit Statistics 
 

Degrees of Freedom = 79 
Minimum Fit Function Chi-Square = 78.32 (P = 0.50) 

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 76.14 (P = 0.57) 
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 0.0 

90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 21.41) 

 
Minimum Fit Function Value = 0.31 

Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0 
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.086) 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0 

90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.033) 
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 1.00 

 
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.78 

90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.78 ; 0.86) 
ECVI for Saturated Model = 1.09 

ECVI for Independence Model = 57.54 

 
Chi-Square for Independence Model with 120 Degrees of Freedom = 

14295.89 
Independence AIC = 14327.89 

Model AIC = 190.14 
Saturated AIC = 272.00 

Independence CAIC = 14400.23 
Model CAIC = 447.87 

Saturated CAIC = 886.92 

 
Normed Fit Index (NFI) = 0.99 

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.65 

Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 
Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 
Relative Fit Index (RFI) = 0.99 

 
Critical N (CN) = 354.37 

 

 
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.019 

Standardized RMR = 0.019 
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.96 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.94 
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.56 
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สัมประสิทธิ์องค�ประกอบ (FS) 

Factor Scores Regressions 
 
         KSI  
 

           E48        E49        E50        E51        E52        E53    
         --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    EVAL1  0.13       0.07       0.27       0.20       0.28      -0.08 
    EVAL2  0.00      -0.01       0.02       0.07       0.00       0.06 
    EVAL3  0.03       0.00       0.08       0.11       0.06       0.03 
 

         KSI  
 

           E54        E55        E56        E57        E58        E59    
         --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    EVAL1  0.07      -0.06      -0.02       0.00      -0.02       0.09 
    EVAL2  0.05       0.04       0.08       0.20       0.21       0.11 
    EVAL3  0.05       0.01       0.06       0.14       0.14       0.12 
 

         KSI  
 

           E60        E61        E62        E63    
         --------   --------   --------   -------- 
    EVAL1  0.15       0.01       0.00       0.02 
    EVAL2  0.15       0.05       0.04       0.06 
    EVAL3  0.18       0.05       0.03       0.06 
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แสดงผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล 
ด�านการวัดและประเมินผล 
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แสดงผลการวิเคราะห�ข�อมูลด�านการจัดการเรียนการสอน 

 

L I S R E L  8.52 
 

BY 
 

Karl G. J”reskog & Dag S”rbom 
 

 

This program is published exclusively by 
Scientific Software International, Inc. 

7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 
Lincolnwood, IL 60712, U.S.A. 

Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 
Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2002 
Use of this program is subject to the terms specified in the 

Universal Copyright Convention. 
Website: www.ssicentral.com 

 

The following lines were read from file 

C:\Users\User\Desktop\t.LPJ: 
 

TI 
!DA NI=25 NO=250 NG=1 MA=CM 
SY='C:\Users\User\Desktop\t.dsf' NG=1 
SE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 / 
MO NX=21 NK=4 LX=FU,FI PH=SY,FR TD=FU,FI 
LK 
TEAC1 TEAC2 TEAC3 TEAC4 
FR LX(1,1) LX(2,1) LX(3,1) LX(4,1) LX(5,1) LX(6,1) LX(7,2) LX(8,2) 

LX(9,2) 
FR LX(10,2) LX(11,2) LX(12,3) LX(13,3) LX(14,3) LX(15,3) LX(16,3) 

LX(17,4) LX(18,4) 
FR LX(19,4) LX(20,4) LX(21,4) 
FR TD 1 1 TD 2 2 TD 3 3 TD 4 4 TD 5 5 TD 6 6 TD 7 7 TD 8 8 TD 9 9 

TD 10 10 TD 11 11 
FR TD 12 12 TD 13 13 TD 14 14 TD 15 15 TD 16 16 TD 17 17 TD 18 18 

TD 19 19 TD 20 20 
FR TD 21 21 TD 21 10 TD 5 4 TD 7 6 TD 17 13 TD 20 15 TD 6 2 TD 12 

8 TD 19 3 TD 2 1 
FR TD 3 2 TD 7 5 TD 6 5 TD 3 1 TD 7 4 TD 6 4 TD 7 2 TD 14 11 TD 18 

3 TD 18 12 TD 19 10 
FR TD 18 8 TD 19 11 TD 15 13 TD 8 7 TD 11 7 TD 17 6 TD 9 8 TD 21 

18 TD 19 18 TD 16 1 
FR TD 20 12 TD 20 13 TD 13 3 TD 13 9 TD 19 14 TD 11 5 TD 21 3 TD 

15 12 TD 15 3 TD 17 1 
FR TD 16 6 TD 18 11 TD 20 14 TD 21 20 
PD 
OU ME=ML AM RS EF FS SS SC IT=250 
 

TI 
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นํ้าหนักขององค�ประกอบ 

TI                                                                              
 

 Number of Iterations = 24 
 

 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                
 

         LAMBDA-X     
 

               TEAC1      TEAC2      TEAC3      TEAC4    
            --------   --------   --------   -------- 
      T64       0.76        - -        - -        - - 
              (0.03) 
               13.80 

 
      T65       0.83        - -        - -        - - 
              (0.03) 
               15.81 

 
      T66       0.86        - -        - -        - - 
              (0.03) 
               16.54 

 
      T67       0.68        - -        - -        - - 
              (0.03) 
               11.89 

 
      T68       0.71        - -        - -        - - 
              (0.03) 
               12.65 

 
      T69       0.73        - -        - -        - - 
              (0.03) 
               13.21 

 
      T70        - -       0.78        - -        - - 
                         (0.04) 
                          14.28 

 
      T71        - -       0.73        - -        - - 
                         (0.03) 
                          12.76 

 
      T72        - -       0.69        - -        - - 
                         (0.03) 
                          12.03 

 
      T73        - -       0.58        - -        - - 
                         (0.04) 
                           9.95 
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      T74        - -       0.67        - -        - - 
                         (0.03) 
                          11.52 

 
      T75        - -        - -       0.66        - - 
                                    (0.03) 
                                     11.49 

 
      T76        - -        - -       0.62        - - 
                                    (0.03) 
                                     10.65 

 
      T77        - -        - -       0.61        - - 
                                    (0.03) 
                                     10.40 

 
      T78        - -        - -       0.80        - - 
                                    (0.03) 
                                     14.81 

 
      T79        - -        - -       0.83        - - 
                                    (0.03) 
                                     15.67 

 
      T80        - -        - -        - -       0.67 
                                               (0.04) 
                                                11.76 

 
      T81        - -        - -        - -       0.63 
                                               (0.03) 
                                                10.70 

 
      T82        - -        - -        - -       0.43 
                                               (0.03) 
                                                 6.88 

 
      T83        - -        - -        - -       0.77 
                                               (0.03) 
                                                13.90 

 
      T84        - -        - -        - -       0.63 
                                               (0.03) 
                                                10.63 
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สัมประสิทธิ์การพยากรณ� (R2) 

Squared Multiple Correlations for X - Variables 
 

         T64        T65        T66        T67        T68        T69    
      --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
        0.58       0.70       0.74       0.46       0.50       0.54 
 

Squared Multiple Correlations for X - Variables 
 

         T70        T71        T72        T73        T74        T75    
      --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
        0.62       0.53       0.48       0.35       0.45       0.44 
 

Squared Multiple Correlations for X - Variables 
 

         T76        T77        T78        T79        T80        T81    
      --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
        0.39       0.37       0.63       0.68       0.45       0.40 
 

Squared Multiple Correlations for X - Variables 
 

         T82        T83        T84    
      --------   --------   -------- 
        0.19       0.59       0.39 
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แสดงผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล 
ด�านการจัดการเรียนการสอน 

 

Goodness of Fit Statistics 
 

Degrees of Freedom = 139 
Minimum Fit Function Chi-Square = 136.01 (P = 0.56) 

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 137.35 (P = 

0.52) 
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 0.0 

90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 29.76) 

 
Minimum Fit Function Value = 0.55 

Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0 
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.12) 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0 

90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.029) 
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 1.00 

 
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 1.30 

90 Percent Confidence Interval for ECVI = (1.30 ; 1.42) 
ECVI for Saturated Model = 1.86 

ECVI for Independence Model = 55.91 

 
Chi-Square for Independence Model with 210 Degrees of Freedom = 

13878.44 
Independence AIC = 13920.44 

Model AIC = 321.35 
Saturated AIC = 462.00 

Independence CAIC = 14015.39 
Model CAIC = 737.32 

Saturated CAIC = 1506.46 

 
Normed Fit Index (NFI) = 0.99 

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.66 

Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 
Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 
Relative Fit Index (RFI) = 0.99 

 
Critical N (CN) = 331.81 

 

 
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.029 

Standardized RMR = 0.029 
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.95 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.92 
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.57 

 

 

 
 



332 

สัมประสิทธิ์องค�ประกอบ (FS) 

Factor Scores Regressions 
 
KSI  
 

           T64        T65        T66        T67        T68        T69    
         --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    TEAC1  0.01       0.04       0.18       0.01       0.00       0.01 
    TEAC2  0.02       0.02       0.15       0.00      -0.03      -0.07 
    TEAC3  0.00       0.07       0.22       0.03       0.03       0.03 
    TEAC4 -0.01       0.08       0.24       0.04       0.04       0.06 
 

         KSI  
 

           T70        T71        T72        T73        T74        T75    
         --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    TEAC1  0.14       0.10       0.09      -0.04       0.05       0.00 
    TEAC2  0.29       0.20       0.14       0.05       0.13      -0.01 
    TEAC3  0.08       0.10       0.09      -0.02       0.05       0.01 
    TEAC4 -0.01       0.05       0.07      -0.07       0.01      -0.01 
 

         KSI  
 

           T76        T77        T78        T79        T80        T81    
         --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    TEAC1  0.03       0.06       0.08       0.17       0.10       0.08 
    TEAC2 -0.02       0.03       0.08       0.13       0.06       0.01 
    TEAC3  0.04       0.05       0.05       0.14       0.08       0.07 
    TEAC4 -0.05       0.06       0.04       0.15       0.10       0.10 
 

         KSI  
 

           T82        T83        T84    
         --------   --------   -------- 
    TEAC1  0.03       0.12       0.13 
    TEAC2  0.00       0.05       0.02 
    TEAC3  0.03       0.11       0.10 
    TEAC4  0.05       0.15       0.16 
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แสดงผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล 
ด�านการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 



334 

แสดงผลการวิเคราะห�ข�อมูล ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� 

L I S R E L  8.52 
 

BY 
 

Karl G. J”reskog & Dag S”rbom 
 

This program is published exclusively by 
Scientific Software International, Inc. 

7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 
Lincolnwood, IL 60712, U.S.A. 

Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 
Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2002 
Use of this program is subject to the terms specified in the 

Universal Copyright Convention. 
Website: www.ssicentral.com 

 

The following lines were read from file 

C:\Users\User\Desktop\PRAET.LPJ: 
 

 TI 
 !DA NI=18 NO=250 NG=1 MA=CM 
 SY='C:\Users\User\Desktop\PRAET.dsf' NG=1 
 SE 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 / 
 MO NY=18 NK=1 NE=5 LY=FU,FI BE=FU,FI GA=FU,FI PH=SY,FR PS=DI,FR 

TE=FU,FI 
 LE 
 PERS RELA ATTI EVAL TEAC 
 LK 
 PRAET 
 FR LY(1,1) LY(2,1) LY(3,1) LY(4,1) LY(5,2) LY(6,2) LY(7,2) 

LY(8,3) LY(9,3) 
 FR LY(10,3) LY(11,3) LY(12,4) LY(13,4) LY(14,4) LY(15,5) LY(16,5) 

LY(17,5) LY(18,5) 
 FR GA(1,1) GA(2,1) GA(3,1) GA(4,1) GA(5,1) 
 FR TE 1 1 TE 2 2 TE 3 3 TE 4 4 TE 5 5 TE 6 6 TE 7 7 TE 8 8 TE 9 9 

TE 10 10 TE 11 11 
 FR TE 12 12 TE 13 13 TE 14 14 TE 15 15 TE 16 16 TE 17 17 TE 18 18 

TE 18 5 TE 6 5 
 FR TE 16 7 TE 16 1 TE 10 9 TE 17 6 TE 10 3 TE 16 2 TE 13 12 TE 16 

8 TE 14 13 
 FR TE 16 11 TE 16 12 TE 17 1 TE 18 8 TE 18 11 TE 16 15 TE 15 14 

TE 15 13 TE 15 5 
 FR TE 18 9 TE 18 6 TE 17 14 TE 15 2 TE 11 1 TE 18 1 TE 18 4 TE 5 

4 TE 4 2 
 FR TE 3 1 TE 16 3 TE 12 7 TE 12 2 TE 4 1 TE 18 13 TE 17 16 TE 14 

10 TE 10 8 
 FR TE 12 4 TE 17 8 TE 12 3 TE 13 3 TE 15 10 TE 15 12 TE 12 8 
 FR TE 12 1 TE 18 11 TE 15 3 TE 9 7 TE 14 3 TE 10 6 TE 9 1 
 PD 
 OU ME=ML AM RS EF FS SS SC IT=250 
 

 TI                                                                              
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นํ้าหนักขององค�ประกอบ 

TI                                                                 
 

 Number of Iterations = 20 
 

 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                
 

น้ําหนักขององค�ประกอบขององค�ประกอบย�อย 

 

         LAMBDA-Y     
 

                PERS       RELA       ATTI       EVAL       TEAC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
    PERS1       0.55        - -        - -        - -        - - 

 
    PERS2       0.56        - -        - -        - -        - - 
              (0.03) 
               18.21 

 
    PERS3       0.57        - -        - -        - -        - - 
              (0.03) 
               16.39 

 
    PERS4       0.56        - -        - -        - -        - - 
              (0.03) 
               17.25 

 
    RELA1        - -       0.43        - -        - -        - - 

 
    RELA2        - -       0.45        - -        - -        - - 
                         (0.03) 
                          13.25 

 
    RELA3        - -       0.71        - -        - -        - - 
                         (0.03) 
                          11.38 

 
    ATTI1        - -        - -       0.58        - -        - - 

 
    ATTI2        - -        - -       0.58        - -        - - 
                                    (0.03) 
                                     17.50 

 
    ATTI3        - -        - -       0.61        - -        - - 
                                    (0.03) 
                                     14.21 

 
    ATTI4        - -        - -       0.59        - -        - - 
                                    (0.03) 
                                     15.92 
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    EVAL1        - -        - -        - -       0.66        - - 

 
    EVAL2        - -        - -        - -       0.54        - - 
                                               (0.03) 
                                                21.12 

 
    EVAL3        - -        - -        - -       0.61        - - 
                                               (0.03) 
                                                22.84 

 
    TEAC1        - -        - -        - -        - -       0.53 

 
    TEAC2        - -        - -        - -        - -       0.55 
                                                          (0.02) 
                                                           22.39 

 
    TEAC3        - -        - -        - -        - -       0.56 
                                                          (0.03) 
                                                           20.85 

 
    TEAC4        - -        - -        - -        - -       0.51 
                                                          (0.03) 
                                                           19.13 
 

น้ําหนักขององค�ประกอบขององค�ประกอบหลัก 

         GAMMA        
 

               PRAET    
            -------- 
     PERS       0.94 
              (0.04) 
               15.52 

 
     RELA       0.90 
              (0.05) 
               10.44 

 
     ATTI       0.98 
              (0.04) 
               15.19 

 
     EVAL       0.99 
              (0.05) 
               18.54 

 
     TEAC       1.01 
              (0.05) 
               16.34 
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สัมประสิทธิ์การพยากรณ� (R2) 

สัมประสิทธิ์การพยากรณ� (R
2
) องค�ประกอบหลัก 

Squared Multiple Correlations for Structural Equations 
 

PERS       RELA       ATTI       EVAL       TEAC 
--------   --------   --------   --------   -------- 

0.88       0.81       0.97       0.97       1.01 
 

Squared Multiple Correlations for Reduced Form 
 

PERS       RELA       ATTI       EVAL       TEAC 
--------   --------   --------   --------   -------- 

0.88       0.81       0.97       0.97       1.01 

 

สัมประสิทธิ์การพยากรณ� (R
2
) องค�ประกอบย�อย 

Squared Multiple Correlations for Y - Variables 
 

PERS1      PERS2      PERS3      PERS4      RELA1      RELA2 
--------   --------   --------   --------   --------   -------- 

0.75       0.76       0.73       0.77       0.44       0.48 
 

Squared Multiple Correlations for Y - Variables 
 

RELA3      ATTI1      ATTI2      ATTI3      ATTI4      EVAL1 
--------   --------   --------   --------   --------   -------- 

0.78       0.67       0.80       0.67       0.70       0.85 
 

Squared Multiple Correlations for Y - Variables 
 

EVAL2      EVAL3      TEAC1      TEAC2      TEAC3      TEAC4 
--------   --------   --------   --------   --------   -------- 

0.73       0.79       0.70       0.81       0.89       0.81 
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Goodness of Fit Statistics 
 

Degrees of Freedom = 79 
Minimum Fit Function Chi-Square = 83.73 (P = 0.34) 

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 78.58 (P = 0.49) 
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 0.0 

90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 24.47) 

 
Minimum Fit Function Value = 0.34 

Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0 
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.098) 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0 

90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.035) 
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 1.00 

 
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 1.06 

90 Percent Confidence Interval for ECVI = (1.06 ; 1.15) 
ECVI for Saturated Model = 1.37 

ECVI for Independence Model = 74.19 

 
Chi-Square for Independence Model with 153 Degrees of Freedom = 

18438.38 
Independence AIC = 18474.38 

Model AIC = 262.58 
Saturated AIC = 342.00 

Independence CAIC = 18555.77 
Model CAIC = 678.56 

Saturated CAIC = 1115.17 

 
Normed Fit Index (NFI) = 1.00 

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.51 

Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 
Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 
Relative Fit Index (RFI) = 0.99 

 
Critical N (CN) = 331.53 

 

 
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0095 

Standardized RMR = 0.022 
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.97 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.93 
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.45 
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สัมประสิทธิ์องค�ประกอบ (FS) 

Factor Scores Regressions 
 
  ETA  
 

         PERS1      PERS2      PERS3      PERS4      RELA1      RELA2    
        --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     PERS  0.39       0.39       0.32       0.47      -0.02       0.06 
     RELA -0.03       0.17       0.11       0.05       0.19       0.12 
     ATTI -0.06       0.06       0.06       0.05       0.01      -0.08 
     EVAL -0.08       0.00       0.12       0.06      -0.01      -0.06 
     TEAC -0.03       0.07       0.12       0.09       0.01      -0.05 
 

         ETA  
 

          RELA3      ATTI1      ATTI2      ATTI3      ATTI4      EVAL1    
         --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     PERS  0.09       0.09       0.08      -0.06       0.08       0.35 
     RELA  0.68       0.18       0.15      -0.01       0.11       0.35 
     ATTI  0.10       0.17       0.21       0.08       0.13       0.26 
     EVAL  0.04       0.00       0.07      -0.02      -0.07       0.50 
     TEAC  0.10       0.08       0.13       0.01       0.02       0.39 
 

         ETA  
 

         EVAL2      EVAL3      TEAC1      TEAC2      TEAC3      TEAC4    
         --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     PERS -0.01       0.07       0.06      -0.12      -0.29      -0.30 
     RELA -0.05      -0.03       0.26      -0.49      -0.01      -0.21 
     ATTI  0.06      -0.10       0.11       0.03       0.43       0.14 
     EVAL  0.12       0.06      -0.01       0.42       0.38       0.15 
     TEAC  0.08      -0.01       0.06       0.18       0.34       0.10 
 

 TI                                                                              
 Standardized Solution            
         LAMBDA-Y     
 

                PERS       RELA       ATTI       EVAL       TEAC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
    PERS1       0.55        - -        - -        - -        - - 
    PERS2       0.56        - -        - -        - -        - - 
    PERS3       0.57        - -        - -        - -        - - 
    PERS4       0.56        - -        - -        - -        - - 
    RELA1        - -       0.43        - -        - -        - - 
    RELA2        - -       0.45        - -        - -        - - 
    RELA3        - -       0.71        - -        - -        - - 
    ATTI1        - -        - -       0.58        - -        - - 
    ATTI2        - -        - -       0.58        - -        - - 
    ATTI3        - -        - -       0.61        - -        - - 
    ATTI4        - -        - -       0.59        - -        - - 
    EVAL1        - -        - -        - -       0.66        - - 
    EVAL2        - -        - -        - -       0.54        - - 
    EVAL3        - -        - -        - -       0.61        - - 
    TEAC1        - -        - -        - -        - -       0.53 
    TEAC2        - -        - -        - -        - -       0.55 
    TEAC3        - -        - -        - -        - -       0.56 
    TEAC4        - -        - -        - -        - -       0.51 
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