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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายและข�อเสนอแนะ 

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

สรุปผลการวิจัย 

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

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

อภิปรายผลการวิจัย 

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

สัมประสิทธิ์การพยากรณ� (R2) (สุภมาศ อังศุโชติ สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล 
ภิญโญภานุวัฒน�, 2551) มีความสอดคล-องกับแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข-อง  
ที่ได-จากการศึกษาค-นคว-า ซึ่งมีข-ออภิปรายเกี่ยวกับตัวบ งช้ีตามลําดับในแต ละองค�ประกอบ 
ดังนี้ 
   2.2.1 องค�ประกอบหลัก บุคลิกภาพของครู ซึ่งประกอบด-วย  
4 องค�ประกอบย อย 18 ตัวบ งช้ี มีค าน้ําหนักประกอบ (Factors Loading) เกิน 0.30  
และมีนัยสําคัญทางสถิติ อภิปรายผล ดังนี้ 
    2.2.1.1 ค าน้ําหนักองค�ประกอบย อยประพฤติตนเปKนแบบอย างที่ดี 
ผลการวิจัย พบว า ทุกองค�ประกอบย อยมีค าน้ําหนักสูงกว า 0.30 ทุกตัวบ งช้ี โดยเรียง 
ค าน้ําหนักมากไปหาน-อย ดังนี้ มีความยุติธรรมและทําให-ศิษย�เกิดความอบอุ นใจ (0.82)  
มีการดํารงตนอย างเรียบง าย ประหยัด อดออม (0.80) มีความอดทน รู-จักผ อนปรนต อ
ป�ญหา (0.78) มีความสุภาพเรียบร-อยและเปKนตัวอย างที่ดีแก นักเรียน (0.74)  
และมีความรับผิดชอบต อหน-าที่และต อตนเอง (0.74) และสอดคล-องกับงานวิจัยของ  
อุทุมพร ทองอุทัย (2548, หน-า 57-58); จันทิมา สุวรรณพรม (2549, หน-า 59-61); 
อารมณ� เทียนพิทักษ� (2549, หน-า 69); วโิรจน� คํานึงคุณากร (2550, หน-า 81); 
ภัทรา จินดาศรี (2550, หน-า 67); ลัดดา จันทร�แสง (2552, หน-า 72); วิเชียร ไชยบัง  
(2553, หน-า 101) ที่ว าครูมีความยุติธรรม ดํารงชีวิตอย างเรียบง าย มีความอดทน สุภาพ
เรียบร-อยย อมเปKนแบบอย างที่ดีแก นักเรียน  
    2.2.1.2 ค าน้ําหนักองค�ประกอบย อยมีความเสียสละ ผลการวิจัย 
พบว า ทุกองค�ประกอบย อยมีค าน้ําหนักสูงกว า 0.30 ทุกตัวบ งช้ี โดยเรียงค าน้ําหนัก 
มากไปหาน-อย ดังนี้ เสียสละทรัพย�ส วนตัวเพื่อการสอน (0.77) มีความเอื้อเฟ��อเผ่ือแผ และ
เสียสละต อสังคม (0.76) เข-าร วมกิจกรรมอาสาต างๆ ที่เปKนประโยชน�ต อส วนรวม (0.75)  
เสียสละเวลาเพื่อให-นักเรียนและการทํางาน (0.74) และมีน้ําใจช วยเหลือนักเรียนโดยไม หวัง
ผลตอบแทน (0.73) สอดคล-องกับงานวิจัยของ อุทุมพร ทองอุทัย (2548, หน-า 57-58); 
จันทิมา สุวรรณพรม (2549, หน-า 59-61); เชวง ช่ืนประโคน (2549, หน-า 79-81); 
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ภัทรา จินดาศรี (2550, หน-า 67); ลัดดา จันทร�แสง (2552, หน-า 72); วิเชียร ไชยบัง 
(2553, หน-า 101) ที่ว า ครูเปKนอาชีพที่เสียสละทั้งทรัพย�ส วนตัวเสียสละเวลา  
มีความเอื้อเฟ��อเผ่ือแผ ต อสังคม พร-อมทั้งมีน้ําใจช วยเหลือนักเรียนโดยไม หวังสิ่งตอบแทน 
    2.2.1.3 ค าน้ําหนักองค�ประกอบย อยมีความม่ันคงในอารมณ�
ผลการวิจัย พบว า ทุกองค�ประกอบย อยมีค าน้ําหนักสูงกว า 0.30 ทุกตัวบ งช้ี โดยเรียง 
ค าน้ําหนักมากไปหาน-อยดังนี้สามารถควบคุมตนเอง มีสติยั้งคิด (0.74) ใช-เหตุผล 
ในการแก-ไขป�ญหาแทนการใช-อารมณ� (0.67) สามารถควบคุมอารมณ�จนสามารถ 
ผ านอุปสรรคได- (0.66) และสามารถอดทนในสถานการณ�ที่กดดันได- (0.53) สอดคล-องกับ
งานวิจัยของ อุทุมพร ทองอุทัย (2548, หน-า 57-58); จันทิมา สุวรรณพรม (2549, หน-า 
59-61); อารมณ� เทียนพิทักษ� (2549, หน-า 69); ภัทรา จินดาศรี (2550, หน-า 67);  
ลัดดา จันทร�แสง (2552, หน-า 72); Musgrove and Taylar (1969, p. 143) ที่ว าครูต-อง 
มีสติตลอดเวลา ไม ใช-อารมณ�แต ใช-เหตุผลในการแก-ไขป�ญหาและต-องควบคุมอารมณ�จน
ผ านอุปสรรคต างๆ ได-) 
    2.2.1.4 ค าน้ําหนักองค�ประกอบย อยมีความกระตือรือร-นผลการวิจัย 
พบว า ทุกองค�ประกอบย อยมีค าน้ําหนักสูงกว า 0.30 ทุกตัวบ งช้ี โดยเรียงค าน้ําหนักมากไป
หาน-อยดังนี้มีความฝ�กใฝ� เร งรีบในการทํางาน (0.84) มีพลัง (Active) ในการทํางานตาม
ความคิดและแนวทางที่กําหนด (0.79) มีความพยายามที่จะเรียนรู-สิ่งใหม ๆ  อันเปKน
ประโยชน�ต อการทํางาน (0.77) และมีความรับผิดชอบ ทํางานได-เสร็จทันตามเวลาที่
กําหนด (0.65) และสอดคล-องกับงานวิจัยของ เชวง ช่ืนประโคน (2549, หน-า 79-81);  
ภัทรา จินดาศรี (2550, หน-า 67); รสพร ทองโรจน� (2553, หน-า 43); วิเชียร ไชยบัง 
(2553, หน-า 101); Musgrove and Taylar (1969, p. 143) ที่ว า ครูต-องมีความกระตือรือร-น
ฝ�กใฝ�เร งรีบในการทํางาน มีพลังพยายามเรียนรู-สิ่งใหม ๆ ที่มีประโยชน�ต อการทํางานและ 
มีความรับผิดชอบทํางานที่ได-รับมอบหมายเสร็จตามเวลาที่กําหนด  
  จากที่กล าวถึงองค�ประกอบหลักบุคลิกภาพของครู ประกอบด-วย  
4 องค�ประกอบย อย 18 ตัวบ งช้ี ซึ่งสามารถจัดลําดับตัวบ งช้ีที่มีความเหมาะสม 
ในการเปKนตัวบ งช้ี จากมากไปน-อย ดังนี้ 
   1. มีความฝ�กใฝ� เร งรีบในการทํางาน (b = 0.84) 
   2. มีความยุติธรรมและทําให-ศิษย�เกิดความอบอุ นใจ (b = 0.82) 
   3. มีการดํารงตนอย างเรียบง าย ประหยัด อดออม (b = 0.80) 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



179 

   4. มีพลัง (Active) ในการทํางาน ตามความคิดและแนวทางที่กําหนด  
(b = 0.79) 
   5. มีความอดทน รู-จักผ อนปรนต อป�ญหา (b = 0.78) 
   6. เสียสละทรัพย�ส วนตัวเพื่อการสอน (b = 0.77) 
   7. มีความพยายามที่จะเรียนรู-สิ่งใหม ๆ  อันเปKนประโยชน�ต อการทํางาน  
(b = 0.77) 
   8. มีความเอื้อเฟ��อเผ่ือแผ และเสียสละต อสังคม (b = 0.76) 
   9. เข-าร วมกิจกรรมอาสาต างๆ ที่เปKนประโยชน�ต อส วนรวม (b = 0.75) 
   10. สามารถควบคุมตนเอง มีสติยั้งคิด (b = 0.74) 
   11. เสียสละเวลาเพื่อให-นักเรียนและการทํางาน (b = 0.74) 
   12. มีความสุภาพเรียบร-อยและเปKนตัวอย างที่ดีแก นักเรียน (b = 0.74) 
   13. มีความรับผิดชอบต อหน-าที่และต อตนเอง (b = 0.74) 
   14. มีน้ําใจช วยเหลือนักเรียนโดยไม หวังผลตอบแทน (b = 0.73) 
   15. ใช-เหตุผลในการแก-ไขป�ญหาแทนการใช-อารมณ� (b = 0.67) 
   16. สามารถควบคุมอารมณ�จนสามารถผ านอุปสรรคได- (b = 0.66) 
   17. มีความรับผิดชอบ ทํางานได-เสร็จทันตามเวลาที่กําหนด (b = 0.65) 
   18. สามารถอดทนในสถานการณ�ที่กดดันได- (b = 0.53) 
  2.2.2 องค�ประกอบหลัก ความสัมพันธ�ระหว างครูและนักเรียน ซึ่งประกอบ
ไปด-วย 3 องค�ประกอบย อย 18 ตัวบ งช้ี มีค าน้ําหนักองค�ประกอบ (Factors Loading)  
เกิน 0.30 และมีนัยสําคัญทางสถิติ อภิปรายผล ดังนี้ 
   2.2.2.1 ค าน้ําหนักองค�ประกอบย อยการให-คําปรึกษา ผลการวิจัย พบว า
ทุกองค�ประกอบมีค าน้ําหนักสูงกว า 0.30 ทุกตัวบ งช้ี โดยเรียงลําดับค าน้ําหนัก 
จากมากไปน-อย ดังนี้ ให-คําปรึกษาในเรื่องส วนตัวและสังคม (0.81) ช วยนักเรียนตัดสินใจ
แก-ป�ญหาในทางสร-างสรรค� (0.76) รับฟ�งป�ญหาและช วยคิดวิธีแก-ไขป�ญหาร วมกับนักเรียน 
(0.74) และมีความจริงใจในการช วยเหลือนักเรียนแก-ไขป�ญหา (0.73) ซึ่งสอดคล-องกับ  
อุทุมพร ทองอุทัย (2548, หน-า 57-58); เตือนใจ เกตุษา (2550, หน-า 77);  
วิโรจน� คํานึงคุณากร (2550, หน-า 81); ภัทรา จินดาศรี (2550, หน-า 67);  
คงคา พฤทธสาโรช (2551, หน-า 82); ลัดดา จันทร�แสง (2552, หน-า 73)  
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ที่ว า ครูเปKนบุคคลที่นักเรียนให-ความไว-ใจในการให-คําปรึกษาในเรื่องส วนตัวและสังคม  
รับฟ�งป�ญหาและช วยนักเรียนแก-ไขป�ญหาด-วยความจริงใจ 
   2.2.2.2 ค าน้ําหนักองค�ประกอบย อยดูแลความประพฤติของนักเรียน
ผลการวิจัย พบว า ทุกองค�ประกอบมีค าน้ําหนักสูงกว า 0.30 ทุกตัวบ งช้ี โดยเรียงลําดับ 
ค าน้ําหนักจากมากไปน-อย ดังนี้ อบรมความประพฤติของนักเรียนให-เหมะกับสภาพและวัย 
(0.89) อบรมนักเรียนไม ให-ก อการทะเลาะวิวาทหรือชักนําคนอื่นไปในทางเสื่อมเสีย (0.85) 
ดูแลเครื่องแต งกายนักเรียนให-แต งตามระเบียบของโรงเรียน (0.72) และอบรม 
ความประพฤติของนักเรียนด-านการเข-าเรียนและการมาเรียนแต ละวัน (0.71) ซึ่งสอดคล-อง
กับ จันทิมา สุวรรณพรม (2549, หน-า 59-61); วโิรจน� คํานึงคุณากร (2550, หน-า 81); 
ภัทรา จินดาศรี (2550, หน-า 67); ลัดดา จันทร�แสง (2552, หน-า 73) ที่ว า ครูเปKนผู-ดูแล
นักเรียนโดยตรงทั้งเรื่องอบรมความประพฤตไิม ให-ก อการทะเลาะวิวาท อบรมด-าน 
การเข-าเรียนการแต งกายตามระเบียบของโรงเรียนและการมาเรียนในแต ละวัน  
   2.2.2.3 ค าน้ําหนักองค�ประกอบย อยมีมนุษยสัมพันธ�ผลการวิจัย พบว า
ทุกองค�ประกอบมีค าน้ําหนักสูงกว า 0.30 ทุกตัวบ งช้ี โดยเรียงลําดับค าน้ําหนัก 
จากมากไปน-อย ดังนี้ เอาใจใส ด-วยการสังเกต หม่ันไถ ถามทุกข�สุขของนักเรียนเปKนระยะ
(0.92) ใส ใจในความคิดเห็นและความต-องการของนักเรียน (0.89) มีความไวต ออารมณ�
ของนักเรียน รู-จักและเข-าใจนักเรียนแต ละคน (0.81) ให-คําชม ให-รางวัลกับพฤติกรรมที่ดี
ของนักเรียนมากกว าการลงโทษ (0.75) สร-างบรรยากาศเปKนกันเอง และทํากิจกรรม 
นอกห-องเรียนร วมกัน (0.54) ซึ่งสอดคล-องกับ จันทิมา สุวรรณพรม (2549, หน-า 59-61); 
เตือนใจ เกตุษา (2550, หน-า 77); ลัดดา จันทร�แสง (2552, หน-า 73) ที่ว า ครูเปKนบุคคลที่
มีเอาใจใส นักเรียน ใส ใจความต-องการ เข-าใจนักเรียนแต ละคนพร-อมทั้งให-คําชมกับ
พฤติกรรมที่ดีของนักเรียนทั้งหมดนี้เปKนการสร-างมนุษยสัมพันธ�กับนักเรียน  
  จากที่กล าวถึงองค�ประกอบหลักด-านความสัมพันธ�ระหว างครูและนักเรียน 
ซึ่งประกอบด-วย 3 องค�ประกอบย อย 13 ตัวบ งช้ี ซึ่งสามารถจัดลําดับตัวบ งช้ีที่มี 
ความเหมาะสมในการเปKนตัวบ งช้ี จากมากไปน-อยได- ดังนี้ 
   1. เอาใจใส ด-วยการสังเกต หม่ันไถ ถามทุกข�สุขของนักเรียนเปKนระยะ  
(b = 0.92) 
   2. ใส ใจในความคิดเห็นและความต-องการของนักเรียน (b = 0.89) 
   3. อบรมความประพฤติของนักเรียนให-เหมะกับสภาพและวัย (b = 0.89) 
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   4. อบรมนักเรียนไม ให-ก อการทะเลาะวิวาทหรือชักนําคนอื่นไปในทาง
เสื่อมเสีย (b = 0.85) 
   5. ให-คําปรึกษาในเรื่องส วนตัวและสังคม (b = 0.81) 
   6. มีความไวต ออารมณ�ของนักเรียน รู-จักและเข-าใจนักเรียนแต ละคน 
(b = 0.81) 
   7. ช วยนักเรียนตัดสินใจแก-ป�ญหาในทางสร-างสรรค� (b = 0.76) 
   8. ให-คําชม ให-รางวัลกับพฤติกรรมที่ดีของนักเรียนมากกว าการลงโทษ     
(b = 0.75) 
   9. รับฟ�งป�ญหาและช วยคิดวิธีแก-ไขป�ญหาร วมกับนักเรียน (b = 0.74) 
   10. มีความจริงใจในการช วยเหลือนักเรียนแก-ไขป�ญหา (b = 0.73) 
   11. ดูแลเครื่องแต งกายนักเรียนให-แต งตามระเบียบของโรงเรียน  
(b = 0.72) 
   12. อบรมความประพฤติของนักเรียนด-านการเข-าเรียนและการมาเรียน
แต ละวัน (b = 0.61) 
   13. สร-างบรรยากาศเปKนกันเอง ทํากิจกรรมนอกห-องเรียนร วมกัน 
(b = 0.54) 
  2.2.3 องค�ประกอบหลัก เจตคติต อวิชาคณิตศาสตร� ซึ่งประกอบด-วย  
4 องค�ประกอบย อย 16 ตัวบ งช้ี มีค าน้ําหนัก (Factors Loading) เกิน 0.30 และมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ อภิปรายผล ดังนี้ 
   2.2.3.1 ค าน้ําหนักขององค�ประกอบย อยตระหนักถึงความสําคัญของ 
วิชาคณิตศาสตร� ผลการวิจัย พบว า ทุกองค�ประกอบย อยมีค าน้ําหนักสูงกว า 0.30  
ทุกตัวบ งช้ี โดยเรียงลําดับค าน้ําหนักมากไปหาน-อย ดังนี้ วิชาคณิตศาสตร�ใช-สัญลักษณ�ที่
กําหนดขึ้นมาสื่อความหมายที่กระชับรัดกุมและสื่อความหมายได- (0.92) วิชาคณิตศาสตร�
ทําให-คาดการณ� วางแผนตัดสินใจแก-ป�ญหาได-อย างถูกต-องเหมาะสม (0.88)  
วิชาคณิตศาสตร�เปKนแบบแผนการวิเคราะห�ป�ญหาและสถานการณ�ได-อย างถี่ถ-วน (0.88) 
วิชาคณิตศาสตร�เปKนวิชาที่มีบทบาทสําคัญยิ่งต อการพัฒนาความคิดของมนุษย� (0.79) และ
วิชาคณิตศาสตร�ช วยฝ�กให-คนมีความคิดรอบคอบ มีเหตุผล รู-จักความจริง (0.77) 
ซึ่งสอดคล-องกับ อุทุมพร ทองอุทัย (2548, หน-า 57-58); เชวง ช่ืนประโคน (2549, หน-า 
79-81); วิโรจน� คํานึงคุณากร (2550, หน-า 67); ภัทรา จินดาศรี (2550, หน-า 67); 
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ลัดดา จันทร�แสง (2552, หน-า 73) ที่ว าการเปKนครูคณิตศาสตร�ต-องตระหนักว า  
วิชาคณิตศาสตร�ใช-สัญลักษณ�ในการสื่อความหมาย ใช-คาดการณ�วางแผนในการแก-ป�ญหา 
พร-อมทั้งมีบทบาทสําคัญยิ่งต อการพัฒนาความคิดมนุษย� ช วยฝ�กให-คนมีความคิดรอบคอบ
และมีเหตุผล 
   2.2.3.2 ค าน้ําหนักขององค�ประกอบย อยแสวงหาความรู-ด-าน
คณิตศาสตร�ผลการวิจัย พบว า ทุกองค�ประกอบย อยมีค าน้ําหนักสูงกว า 0.30 ทุกตัวบ งช้ี 
โดยเรียงลําดับค าน้ําหนักมากไปหาน-อย ดังนี้ เรียนรู-รูปแบบการวิจัยทางคณิตศาสตร�ที่
พัฒนาขึ้นเพื่อแก-ไขป�ญหานักเรียน (0.82) เรียนรู-การดึงศักยภาพของนักเรียน 
ในการนํามาใช-ในกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร�ในชีวิตประจําวันอย างเต็มที่ (0.73) 
เรียนรู-รูปแบบแผนการสอนคณิตศาสตร�แบบใหม ที่บูรณาการสอนกับวิชาอื่นๆ (0.71)  
และเรียนรู-หลักการสอนแบบใหม เพื่อให-นักเรียนมีความสุขกับการเรียน (0.70)  
ซึ่งสอดคล-องกับ เชวง ช่ืนประโคน (2549, หน-า 79-81); ภัทรา จินดาศรี (2550, หน-า 67); 
ลัดดา จันทร�แสง (2552, หน-า 73); รสพร ทองโรจน� (2553, หน-า 73) ที่ว า การเปKนครู
คณิตศาสตร�ต-องมีการแสวงหาความรู-ด-านคณิตศาสตร�ตลอดเวลา โดยต-องเรียนรู-รูปแบบ
การวิจัยเพื่อแก-ไขป�ญหานักเรียนเพื่อเข-ากับยุคป�จจุบัน เรียนรู-รูปแบบแผนการสอนแบบ
ใหม ที่บูรณาการกับวิชาอื่นๆ พร-อมทั้งเรียนรู-หลักการสอนใหม เพื่อให-นักเรียนมีความสุขกับ
การเรียน 
   2.2.3.3 ค าน้ําหนักขององค�ประกอบย อยศรัทธาในวิชาคณิตศาสตร�
ผลการวิจัย พบว า ทุกองค�ประกอบย อยมีค าน้ําหนักสูงกว า 0.30 ทุกตัวบ งช้ี  
โดยเรียงลําดับค าน้ําหนักมากไปหาน-อย ดังนี้ ช่ืนชมในเกียรติและรางวัลด-านคณิตศาสตร�ที่
ได-รับและรักษาไว-อย างเสมอต-นเสมอปลาย (0.91) รักและเอาใจใส  สนใจในวิชา
คณิตศาสตร� (0.90) และยกย องชมเชยผลสําเร็จเกี่ยวกับการสอนวิชาคณิตศาสตร� (0.87) 
ซึ่งสอดคล-องกับ วิโรจน� คํานึงคุณากร (2550, หน-า 67); คงคา พฤทธสาโรช (2551,  
หน-า 82); ลัดดา จันทร�แสง (2552, หน-า 73) ที่ว า ครูช่ืนชมในรางวัลที่ได-รับด-าน
คณิตศาสตร� เอาใจใส สนใจในวิชาคณิตศาสตร�และยกย องชมเชยผลสําเร็จเกี่ยวกับ 
การสอนวิชาคณิตศาสตร�ล-วนเปKนศรัทธาในวิชาคณิตศาสตร�ทั้งสิ้น 
   2.2.3.4 ค าน้ําหนักขององค�ประกอบย อยร วมสร-างสรรค�กิจกรรมทาง
คณิตศาสตร�ผลการวิจัย พบว า ทุกองค�ประกอบย อยมีค าน้ําหนักสูงกว า 0.30 ทุกตัวบ งช้ี 
โดยเรียงลําดับค าน้ําหนักมากไปหาน-อย ดังนี้ คํานึงถึงความแตกต างระหว างบุคคลมี 
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การกระตุ-นและเสริมแรงพฤติกรรมที่เหมาะสมระหว างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทางคณิตศาสตร� (0.75) เตรียมความพร-อม จัดระเบียบห-องเรียนให-พร-อมสําหรับจัด
กิจกรรมการสอนคณิตศาสตร� (0.74) จัดกิจกรรมที่น าสนใจประกอบการจัดกิจกรรม 
การสอนคณิตศาสตร�อยู เสมอ (0.73) และวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยมีหลักการ
จัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร�อยู ตลอดเวลา (0.72) ซึ่งสอดคล-องกับ อุทุมพร ทองอุทัย 
(2548, หน-า 57-58); วโิรจน� คํานึงคุณากร (2550, หน-า 67); ภัทรา จินดาศรี (2550, 
หน-า 67); รสพร ทองโรจน� (2553, หน-า 73) ที่ว า ครูคณิตศาสตร�ต-องจัดกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร�โดยคํานึงถึงความแตกต างระหว างบุคคล มีการกระตุ-นเสริมแรงระหว าง 
การจัดกิจกรรม มีการเตรียมพร-อมจัดระเบียบห-องเรียนให-พร-อมกับการจัดกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร� มีการหากิจกรรมที่น าสนใจประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
และมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการสอนตลอดเวลา 
  จากที่กล าวถึงองค�ประกอบหลักด-านเจตคติต อวิชาคณิตศาสตร�  
ซึ่งประกอบด-วย 4 องค�ประกอบย อย 16 ตัวบ งช้ี ซึ่งสามารถจัดลําดับตัวบ งช้ีที่มี 
ความเหมาะสมในการเปKนตัวบ งช้ี จากมากไปหาน-อยได- ดังต อไปนี้ 
   1. วิชาคณิตศาสตร�ใช-สัญลักษณ�ที่กําหนดขึ้นมาสื่อความหมายที่ 
กระชับรัดกุมและสื่อความหมายได- (b = 0.92) 
   2. ช่ืนชมในเกียรติและรางวัลด-านคณิตศาสตร�ที่ได-รับและรักษาไว-อย าง
เสมอต-นเสมอปลาย (b = 0.91) 
   3. รักและเอาใจใส  สนใจในวิชาคณิตศาสตร� (b = 0.90) 
   4. วิชาคณิตศาสตร�ทําให-คาดการณ� วางแผนตัดสินใจแก-ป�ญหาได-อย าง
ถูกต-องเหมาะสม (b = 0.88) 
   5. วิชาคณิตศาสตร�เปKนแบบแผนการวิเคราะห�ป�ญหาและสถานการณ�ได-
อย างถี่ถ-วน (b = 0.88) 
   6. ยกย องชมเชยผลสําเร็จเกี่ยวกับการสอนวิชาคณิตศาสตร� (b = 0.87) 
   7. เรียนรู-รูปแบบการวิจัยทางคณิตศาสตร�ที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก-ไขป�ญหา
นักเรียน (b = 0.82) 
   8. วิชาคณิตศาสตร�เปKนวิชาที่มีบทบาทสําคัญยิ่งต อการพัฒนาความคิด
ของมนุษย� (b = 0.79) 
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   9. วิชาคณิตศาสตร�ช วยฝ�กให-คนมีความคิดรอบคอบ มีเหตุผล รู-จัก
ความจริง (b = 0.77) 
   10. คํานึงถึงความแตกต างระหว างบุคคลมีการกระตุ-นและเสริมแรง
พฤติกรรมที่เหมาะสมระหว างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร�           
(b = 0.75) 
   11. เตรียมความพร-อม จัดระเบียบห-องเรียนให-พร-อมสําหรับจัดกิจกรรม
การสอนคณิตศาสตร� (b = 0.74) 
   12. วางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยมีหลักการจัดกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร�อยู ตลอดเวลา (b = 0.72) 
   13. จัดกิจกรรมที่น าสนใจประกอบการจัดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร�
อยู เสมอ (b = 0.73) 
   14. เรียนรู-การดึงศักยภาพของนักเรียนในการนํามาใช-ในกระบวนการคิด
ทางคณิตศาสตร�ในชีวิตประจําวันอย างเต็มที่ (b = 0.73) 
   15. เรียนรู-รูปแบบแผนการสอนคณิตศาสตร�แบบใหม ที่บูรณาการสอน
กับวิชาอื่นๆ (b = 0.71) 
   16. เรียนรู-หลักการสอนแบบใหม เพื่อให-นักเรียนมีความสุขกับการเรียน      
(b = 0.70) 
  2.2.4 องค�ประกอบหลัก การวัดและประเมินผล ซึ่งประกอบด-วย  
3 องค�ประกอบย อย 16 ตัวบ งช้ี มีค าน้ําหนัก (Factors Loading) เกิน 0.30 และมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ อภิปรายผล ดังนี้ 
   2.2.4.1 ค าน้ําหนักขององค�ประกอบย อยวัดและประเมินผลหลังเรียนจบ 
หน วยผลการวิจัย พบว า ทุกองค�ประกอบย อยมีค าน้ําหนักสูงกว า 0.30 ทุกตัวบ งช้ี  
โดยเรียงลําดับค าน้ําหนักมากไปหาน-อย ดังนี้ มีการบันทึกแบบประเมินถูกต-อง เรียบร-อย 
และทันตามเวลาที่กําหนด (0.89) มีการจัดทําเอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผลเปKน
ระเบียบเรียบร-อยและเปKนป�จจุบัน (0.89) มีการตรวจผลงานนักเรียนอย างถูกต-องและ 
เก็บข-อมูลอย างเปKนระเบียบ (0.86) มีการแจ-งผลการวัดและประเมินผลแก ผู-เรียน (0.86) 
และมีการวัดผลความก-าวหน-าในการเรียนรู-ของนักเรียนโดยการเปรียบเทียบก อนเรียน  
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ระหว างเรียน และหลังเรียนในบทเรียนนั้นๆ (0.81) ซึ่งสอดคล-องกับ อุทุมพร ทองอุทัย 
(2548, หน-า 57-58); เตือนใจ เกตุษา (2550, หน-า 77); วโิรจน� คํานึงคุณากร (2550, 
หน-า 57-58); ภัทรา จินดาศรี (2550, หน-า 67); Musgrove and Taylar (1969, p. 171) 
ที่ว า ครูนอกจะทําหน-าที่สอนแล-วต-องมีการวัดและประเมินผล โดยต-องบันทึกแบบประเมิน
ให-ถูกต-องและทันเวลา มีการบันทึกเอกสารการวัดและประเมินผลเรียบร-อยและ 
เปKนป�จจุบัน ตรวจผลงานนักเรียนอย างถูกต-องมีการแจ-งผลการวัดให-นักเรียนทราบอยู 
เสมอพร-อมทั้งวัดผลความก-าวหน-าในการเรียนรู-ของนักเรียนโดยการเปรียบเทียบก อนเรียน 
ระหว างเรียน และหลังเรียนในบทเรียนนั้นๆ เพื่อให-นักเรียนพัฒนาปรับปรุงตนเองอย าง
ต อเนื่อง  
   2.2.4.2 ค าน้ําหนักขององค�ประกอบย อยรู-หลักการวัดและประเมินผล
ผลการวิจัย พบว า ทุกองค�ประกอบย อยมีค าน้ําหนักสูงกว า 0.30 ทุกตัวบ งช้ี  
โดยเรียงลําดับค าน้ําหนักมากไปหาน-อย ดังนี้ แปลผลการวัดอย างถูกต-อง (0.91) สามารถ
นําผลการวัดไปใช-ให-เกิดประโยชน� (0.91) ใช-เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ (0.81) สามารถเลือก
เครื่องมือวัดผลที่สอดคล-องกับวัตถุประสงค� (0.80) สามารถวัดผลตรงตามวัตถุประสงค�
ที่ตั้งไว- (0.78) และรู-หลักการกําหนดวัตถุประสงค�ของการวัด (0.76) ซึ่งสอดคล-องกับ  
จันทิมา สุวรรณพรม (2549, หน-า 59-61); เตือนใจ เกตุษา (2550, หน-า 77); 
วิโรจน� คํานึงคุณากร (2550, หน-า 81); Berliner and Tikunoff (1976, p. 143) ที่ว า 
การวัดและประเมินผลสิ่งที่สําคัญ คือ ต-องรู-หลักการวัดและประเมินผล โดยเมื่อวัดและ
ประเมินผลแล-วต-องแปลผลการวัดอย างถูกต-อง และนําผลการวัดไปใช-ให-เกิดประโยชน� 
เลือกใช-เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ สอดคล-องและตรงตามกับวัตถุประสงค�ของการวัด  
   2.2.4.3 ค าน้ําหนักขององค�ประกอบย อยปรับปรุงและพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลผลการวิจัย พบว า ทุกองค�ประกอบย อยมีค าน้ําหนักสูงกว า 0.30 ทุกตัวบ งช้ี 
โดยเรียงลําดับค าน้ําหนักมากไปหาน-อย ดังนี้ มีการนําผลจากการวัดและประเมินผลมา
ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาผู-เรียน (0.90) มีการวิเคราะห�ป�ญหานักเรียนที่ไม 
ผ านผลการเรียนรู- (0.87) มีระบบการนิเทศภายในเพื่อปรับปรุงแก-ไขข-อบกพร องในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย างสมํ่าเสมอ (0.84) มีการบันทึกป�ญหาด-านการเรียนของ
นักเรียนเปKนรายบุคคล เพื่อประกอบการแก-ไขป�ญหา (0.82) และมีการสร-างและผลิต
นวัตกรรมเพื่อการแก-ไขป�ญหานักเรียนที่มีป�ญหาในการเรียนรู-ให-ประสบผลสําเร็จ (0.80) 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



186 

ซึ่งสอดคล-องกับ อุทุมพร ทองอุทัย (2548, หน-า 57-58); วโิรจน� คํานึงคุณากร (2550, 
หน-า 81); ภัทรา จินดาศรี (2550, หน-า 67); Musgrove and Taylar (1969, p. 171) 
ที่ว า ครูผู-สอนเมื่อทําการวัดและประเมินผลต-องมีการนําผลจากการวัดและประเมินผลมา
ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาผู-เรียนมีการวิเคราะห�ป�ญหานักเรียนที่ไม ผ านผล 
การเรียนรู-มีระบบการนิเทศภายในเพื่อปรับปรุงแก-ไขข-อบกพร องในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนอย างสมํ่าเสมอ มีการบันทึกป�ญหาของนักเรียนและสร-างนวัตกรรมเพื่อ
แก-ไข เปKนการปรับปรุงและพัฒนาการวัดและประเมินผลให-มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  จากที่กล าวถึงองค�ประกอบหลักการวัดและประเมินผล ซึ่งประกอบด-วย  
3 องค�ประกอบย อย 16 ตัวบ งช้ี ซึ่งสามารถจัดลําดับตัวบ งช้ีที่มีความเหมาะสมในการเปKน
ตัวบ งช้ี จากมากไปน-อยได- ดังต อไปนี้ 
   1. แปลผลการวัดอย างถูกต-อง (b = 0.91) 
   2. สามารถนําผลการวัดไปใช-ให-เกิดประโยชน� (b = 0.91) 
   3. มีการนําผลจากการวัดและประเมินผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน
และพัฒนาผู-เรียน (b = 0.90) 
   4. มีการบันทึกแบบประเมินถูกต-อง เรียบร-อย และทันตามเวลาที่กําหนด 
(b = 0.89) 
   5. มีการจัดทําเอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผลเปKนระเบียบ
เรียบร-อยและเปKนป�จจุบัน (b = 0.89) 
   6. มีการวิเคราะห�ป�ญหานักเรียนที่ไม ผ านผลการเรียนรู- (b = 0.87) 
   7. มีการจัดทําเอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผลเปKนระเบียบ
เรียบร-อยและเปKนป�จจุบัน (b = 0.86) 
   8. มีการแจ-งผลการวัดและประเมินผลแก ผู-เรียน (b = 0.86) 
   9. มีระบบการนิเทศภายในเพื่อปรับปรุงแก-ไขข-อบกพร องในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย างสมํ่าเสมอ (b = 0.84) 
   10. มีการบันทึกป�ญหาด-านการเรียนของนักเรียนเปKนรายบุคคล  
เพื่อประกอบการแก-ไขป�ญหา (b = 0.82) 
   11. มีการวัดผลความก-าวหน-าในการเรียนรู-ของนักเรียน 
โดยการเปรียบเทียบก อนเรยีน ระหว างเรียน และหลังเรียนในบทเรียนนั้นๆ (b = 0.81) 
   12. ใช-เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ (b = 0.81) 
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   13. สามารถเลือกเครื่องมือวัดผลที่สอดคล-องกับวัตถุประสงค�  
(b = 0.80) 
   14. มีการสร-างและผลิตนวัตกรรมเพื่อการแก-ไขป�ญหานักเรียนที่มีป�ญหา
ในการเรียนรู-ให-ประสบผลสําเร็จ (b = 0.80) 
   15. สามารถวัดผลตรงตามวัตถุประสงค�ที่ตั้งไว- (b = 0.78) 
   16. รู-หลักการกําหนดวัตถุประสงค�ของการวัด (b = 0.76) 
  2.2.5 องค�ประกอบหลัก การจัดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด-วย  
4 องค�ประกอบย อย 21 ตัวบ งช้ี มีค าน้ําหนัก (Factors Loading) เกิน 0.30 และมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ อภิปรายผล ดังนี้ 
    2.2.5.1 ค าน้ําหนักขององค�ประกอบย อยจัดการเรียนการสอน
สอดคล-องกับเนื้อหาผลการวิจัย พบว า ทุกองค�ประกอบย อยมีค าน้ําหนักสูงกว า 0.30  
ทุกตัวบ งช้ี โดยเรียงลําดับค าน้ําหนักมากไปหาน-อยดังนี้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ครบถ-วนตามลําดับขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน (0.86) มีการใช-เทคนิคการสอน
และตั้งคําถามให-นักเรียนสนใจ ตั้งใจเรียนตลอดเวลา (0.83) มีวิธีการสอนที่เหมาะกับ
สภาพผู-เรียน (0.76) ถอดเนื้อหาจากบทเรียนนํามาจัดการเรียนการสอนให-สอดคล-องกับ
ยุคป�จจุบัน (0.73) ลําดับก อนหลังของเนื้อหาที่นําเสนอต อนักเรียน (0.71) และใช-วิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่ให-ผู-เรียนแสวงหาความรู- แก-ป�ญหา และตัดสินใจได-อย างเหมาะสม
(0.68) ซึ่งสอดคล-องกับ จันทิมา สุวรรณพรม (2549, หน-า 59-61); อารมณ� เทียนพิทักษ� 
(2549, หน-า 69); คงคา พฤทธสาโรช (2551, หน-า 82); ลัดดา จันทร�แสง (2552,  
หน-า 73) ที่ว า การจัดการเรียนการสอนครูต-องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบถ-วนตาม
ขั้นตอนและกระบวนการ มีการใช-เทคนิค ตั้งคําถามเพื่อให-นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจ
เรียนตลอดเวลา มีวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสภาพผู-เรียน ถอดเนื้อหาบทเรียนที่นํามาสอน
ให-สอดคล-องกับยุคป�จจุบัน ลําดับก อนหลังของเนื้อหา ใช-วิธีการจัดการเรียนการสอนให-
นักเรียนแสวงหาความรู-และตัดสินใจแก-ป�ญหาได-อย างเหมาะสม  
   2.2.5.2 ค าน้ําหนักขององค�ประกอบย อยสอนให-นักเรียนมีทักษะการคิด  
วิเคราะห�ผลการวิจัย พบว า ทุกองค�ประกอบย อยมีค าน้ําหนักสูงกว า 0.30 ทุกตัวบ งช้ี  
โดยเรียงลําดับค าน้ําหนักมากไปหาน-อย ดังนี้ ตั้งคําถามเพื่อกระตุ-นความคิดของนักเรียน
(0.78) ให-นักเรียนตั้งสมมติฐานเพื่อคาดคะเนคําตอบในป�ญหาที่สงสัย (0.73) สอนให-
นักเรียนบันทึกการเรียนรู- บันทึกข-อสงสัย ความรู-สึกส วนตัว ความคิดที่เปลี่ยนไป (0.69) 
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สอนให-นักเรียนเช่ือมโยงความรู-และประสบการณ�การเรียนรู-ที่ผ านมา (0.67) และฝ�กให-
นักเรียนประเมินตนเองเพื่อประเมินความคิดและความรู-สึก (0.58) ซึ่งสอดคล-องกับ  
จันทิมา สุวรรณพรม (2549, หน-า 59-61); ภัทรา จินดาศรี (2550, หน-า 67);  
รสพร ทองโรจน� (2553, หน-า 43) ที่ว า ในยุคป�จจุบันการสอนตามเนื้อหาอย างเดียว 
ยังได-ผลไม ดีพอ ครูจึงจําเปKนต-องสอนให-นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห� โดยการที่ครูตั้ง
คําถามเพื่อกระตุ-นความคิด ให-นักเรียนตั้งสมมตฐิานเพื่อคาดคะเนคําตอบในป�ญหาที่
นักเรียนสงสัยพร-อมทั้งบันทึกข-อสงสัยเพื่อเช่ือมโยงกับประสบการณ�เรียนรู-ที่ผ านมา  
   2.2.5.3 ค าน้ําหนักขององค�ประกอบย อยจัดหาแหล งเรียนรู-ที่หลากหลาย
ผลการวิจัย พบว า ทุกองค�ประกอบย อยมีค าน้ําหนักสูงกว า 0.30 ทุกตัวบ งช้ี  
โดยเรียงลําดับค าน้ําหนักมากไปหาน-อย ดังนี้ จัดแหล งเรียนรู-ที่ส งเสริมชุมชนและสังคม
เรียนรู-ได-ตามอัธยาศัย (0.83) จัดแหล งศึกษาตลอดชีวิตที่สามารถหาความรู-ต างๆ 
ได-ตลอดเวลา (0.80) จัดแหล งเรียนรู-ปลูกฝ�งนิสัยรักการอ านการศึกษาค-นคว-า แสวงหา
ความรู-ด-วยตนเอง (0.66) จัดหาแหล งเรียนรู-สร-างเสริมประสบการณ�ภาคปฏิบัติ (0.62) 
และจัดแหล งเรียนรู-เสริมสร-างความรู- ความคิดวิทยาการและประสบการณ� (0.61)  
ซึ่งสอดคล-องกับ จันทิมา สุวรรณพรม (2549, หน-า 59-61); ภัทรา จินดาศรี (2550,  
หน-า 67); ลัดดา จันทร�แสง (2552, หน-า 73) ที่ว า เนื่องจากครูต-องจัดหาแหล งเรียนรู-
เพิ่มเติมให-กับนักเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให-ดียิ่งขึ้น  
โดยจัดแหล งเรียนรู-ตามอัธยาศัย จัดแหล งเรียนรู-ที่นักเรียนสามารถศึกษาค-นคว-าหาความรู-
ได-ตลอด จัดแล-งเรียนรู-เพื่อปลูกฝ�งให-นักเรียนรักการอ าน แสวงหาความรู-ด-วยตนเอง 
สร-างเสริมประสบการณ�ด-านปฏิบัติ ด-านความรู- ความคิดและประสบการณ�ทั้งหมด 
ที่กล าวมาข-างต-นเปKนการจัดแหล งเรียนรู-ที่หลากหลายเพิ่มเติมจากการจัดแหล งเรียนรู-ใน
ห-องเรียน 
   2.2.5.4 ค าน้ําหนักขององค�ประกอบย อยจัดทําวิจัยในช้ันเรียน
ผลการวิจัย พบว า ทุกองค�ประกอบย อยมีค าน้ําหนักสูงกว า 0.30 ทุกตัวบ งช้ี  
โดยเรียงลําดับค าน้ําหนักมากไปหาน-อย ดังนี้ มีการนํานวัตกรรมมาใช-ในการแก-ไขป�ญหาที่
พบหลังจากทําวิจัยในช้ันเรียน (0.77) ใช-วิจัยในช้ันเรียนศึกษาค-นคว-าหาคําตอบของป�ญหา
ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (0.67) ใช-วิจัยในช้ันเรียนพัฒนา 
การเรียนการสอน (0.63) จัดทํารายงานผลการวิจัยในช้ันเรียนตามข-อมูลและร องรอย 
หลักฐานที่ปรากฏให-เห็นอย างชัดเจน (0.63) และใช-วิจัยในช้ันเรียนพัฒนา 
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การเรียนการสอน (0.43) ซึ่งสอดคล-องกับ อารมณ� เทียนพิทักษ� (2549, หน-า 69);  
ลัดดา จันทร�แสง (2552, หน-า 73); รสพร ทองโรจน� (2553, หน-า 43) ที่ว า  
การจัดการเรียนการสอนต-องทําวิจัยในช้ันเรียนควบคู ไปด-วยโดยสามารถใช-ประโยชน�จาก
การวิจัยในช้ันเรียนได-อย างหลากหลาย โดยการนํานวัตกรรมมาใช-ในการแก-ไขป�ญหาที่พบ
หลังจากทําวิจัยในช้ันเรียนสามารถใช-วิจัยในช้ันเรียนศึกษาค-นคว-าหาคําตอบของป�ญหาที่
เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช-วิจัยในช้ันเรียนพัฒนาการเรียนการสอนและ
จัดทํารายงานผลการวิจัยในช้ันเรียนตามข-อมูลและร องรอยหลักฐานที่ปรากฏให-เห็นอย าง
ชัดเจน 
  จากที่กล าวถึงองค�ประกอบหลักด-านการจัดการเรียนการสอน  
ซึ่งประกอบด-วย 4 องค�ประกอบย อย 21 ตัวบ งช้ี ซึ่งสามารถจัดลําดับตัวบ งช้ีที่มี 
ความเหมาะสมในการเปKนตัวบ งช้ี จากมากไปน-อยได- ดังต อไปนี้ 
   1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบถ-วนตามลําดับขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนการสอน (b = 0.86) 
   2. มีการใช-เทคนิคการสอนและตั้งคําถามให-นักเรียนสนใจ ตั้งใจเรียน
ตลอดเวลา (b = 0.83) 
   3. จัดแหล งเรียนรู-ที่ส งเสริมชุมชนและสังคมเรียนรู-ได-ตามอัธยาศัย  
(b = 0.83) 
   4. จัดแหล งศึกษาตลอดชีวิตที่สามารถหาความรู-ต างๆ ได-ตลอดเวลา  
(b = 0.80) 
   5. ตั้งคําถามเพื่อกระตุ-นความคิดของนักเรียน (b = 0.78) 
   6. มีการนํานวัตกรรมมาใช-ในการแก-ไขป�ญหาที่พบหลังจากทําวิจัยใน 
ช้ันเรียน (b = 0.77) 
   7. มีวิธีการสอนที่เหมาะกับสภาพผู-เรียน (b = 0.76) 
   8. ให-นักเรียนตั้งสมมตฐิานเพื่อคาดคะเนคําตอบในป�ญหาที่สงสัย  
(b = 0.73) 
   9. ถอดเนื้อหาจากบทเรียนนํามาจัดการเรียนการสอนให-สอดคล-องกับ 
ยุคป�จจุบัน (b = 0.73) 
   10. ลําดับก อนหลังของเนื้อหาที่นําเสนอต อนักเรียน (b = 0.71) 
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   11. ให-นักเรียนตั้งสมมตฐิานเพื่อคาดคะเนคําตอบในป�ญหาที่สงสัย  
(b = 0.69) 
   12. ใช-วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ให-ผู-เรียนแสวงหาความรู- แก-ป�ญหา 
และตัดสินใจได-อย างเหมาะสม (b = 0.68) 
   13. ใช-วิจัยในช้ันเรียนศึกษาค-นคว-าหาคําตอบของป�ญหาที่เกิดจาก 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (b = 0.67) 
   14. สอนให-นักเรียนเช่ือมโยงความรู-และประสบการณ�การเรียนรู- 
ที่ผ านมา (b = 0.67) 
   15. จัดแหล งเรียนรู-ปลูกฝ�งนิสัยรักการอ านการศึกษาค-นคว-า แสวงหา
ความรู-ด-วยตนเอง (b = 0.66) 
   16. ใช-วิจัยในช้ันเรียนพัฒนาการเรียนการสอน (b = 0.63) 
   17. จัดทํารายงานผลการวิจัยในช้ันเรียนตามข-อมูลและร องรอยหลักฐาน
ที่ปรากฏให-เห็นอย างชัดเจน (b = 0.63) 
   18. จัดหาแหล งเรียนรู-สร-างเสริมประสบการณ�ภาคปฏิบัติ (b = 0.62) 
   19. จัดแหล งเรียนรู-เสริมสร-างความรู- ความคิดวิทยาการและ
ประสบการณ� (b = 0.61) 
   20. ฝ�กให-นักเรียนประเมินตนเองเพื่อประเมินความคิดและความรู-สึก       
(b = 0.58) 
   21. ใช-วิจัยในช้ันเรียนในการแก-ไขป�ญหา (b = 0.43) 

ข�อเสนอแนะ 

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

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