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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) 
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     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 ความถี ่ 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 
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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 
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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 

 

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



122 

 
 

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 ส่วนตัวบ่งชีท้ี่มีความสัมพันธ์ 

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 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



139 

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 
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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 

 

 
 

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



140 

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 

  

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



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. ช่ืนชมในเกียรตแิละรางวัลด้านคณิตศาสตร์ที่ได้รับและรักษาไว้อย่าง

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 
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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 

160 

*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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