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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!างเสริมประสบการณ9ภาคปฏิบัต ิ 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 
 

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร




