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บทคัดย่อ 

     การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงทฤษฎีสําหรับโมเดลประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอน ซ่ึงประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ และ 12 ตัวบ่งชี้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
จํานวน 194 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ
ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  
  ผลการวิจัยพบว่าโมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 
43.23 ท่ีองศาอิสระเท่ากับ 45 ค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.55 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.03 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ เท่ากับ 0.00 ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน เท่ากับ 0.97 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว เท่ากับ 0.94 โดยองค์ประกอบด้านท่ี 4 ด้านการวัด
ประเมินผลเป็นองค์ประกอบที่มีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด ตามด้วยด้านการใช้สื่อการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และด้านผู้สอน ตามลําดับ นั่นคือ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ควร
พิจารณาท่ีการวัดประเมินผลเป็นสําคัญ 

คําสําคัญ: ความตรงเชิงทฤษฎี, โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์, ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

Abstract 

The objective of this research was testing the theoretical validity for the assessment model of 
efficiency of instruction, comprising 4 factors and 12 indicators. The research sample included 194 students in 
the enrichment science classroom project, second semester academic year 2014 of Rachineeburana School. 
The research instrument was a questionnaire. The data analyses applied were percentage, arithmetic mean, 
standard deviation and confirmatory factor analysis.  
 The result of this research found that; the theoretical validity of the model was consistent with 
empirical data with 43.23 for chi-square test at 45 degree of freedom, 0.55 for p-value, 0.03 for standardized 
root mean square residual, 0.00 for root mean square error of approximation, 0.97 for goodness of fit index, 
and 0.94 for adjusted goodness of fit index. The most important weight was the measurement factor 
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followed by instructional media, learning activity, and the teacher. So, the efficiency of instruction on 
enrichment science classroom project should be considered in evaluations. 
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1. บทนํา 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 24 ได้กําหนดให้
สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อ
การเรียน และอํานวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และมีความรอบรู้ มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการ
ประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน การ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ
ควบคู่ไปในกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา ดังนั้น การ
จัดการเรียนการสอนจะต้องพิจารณาถึงความสอดคล้องกัน
ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการ
เรียนการสอน และการประเมินผลนักเรียน จากแนวคิดข้างต้น
นี้ทําให้การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนไม่
สามารถประเมินผลท่ีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเพียง
อย่างเดียว แต่จะต้องประเมินให้ครอบคลุมองค์ประกอบท่ี
สําคัญอ่ืน ๆ ด้วย 
  การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ท่ีใช้รูปแบบการประเมินของ Stufflebeam 
(1989 อ้างถึงใน [1]) ซ่ึงในการประเมินประสิทธิภาพการจัด 
การเรียนการสอนนี้ ผู้วิจัยได้ทําการพัฒนาตัวบ่งชี้เพ่ือใช้ใน
การประเมินโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ โดยใช้
ฐานคิดของ Weangwalai [2] Jaitheng [3] Kammanee [4] 
Akkarabaworn [5] และ Klausmeier [6] พบว่าโมเดลการ
ประเมินประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านผู้สอน ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการใช้สื ่อการสอน 
และด้านการวัดประเมินผล และ 12 ตัวบ่งชี้ ดังนั้น เพ่ือให้ได้
เคร่ืองมือในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ท่ีมีคุณภาพ ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะตรวจสอบความตรงเชิงทฤษฎีของโมเดลการ
ประเมินท่ีได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ ซ่ึง
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ และ 12 ตัวบ่งชี้ ในคร้ังนี้ 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบความตรง
เชิงทฤษฎีสําหรับโมเดลประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ซ่ึง
ประกอบด้วย ด้านผู้สอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ด้านการใช้สื่อการสอน และด้านการวัดประเมินผล 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
  โมเดลประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ด้านผู้สอน 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการใช้สื่อการ
สอน และด้านการวัดประเมินผล มีความตรงเชิงทฤษฎี 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
  4.1 กลุ่มตัวอย่าง 
  นักเ รียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
จํานวน 194 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ได้มาจาก
การเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling method) [7] 
[8] ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1, ปีท่ี 2, ปีท่ี 3, 
ปีท่ี 4, ปีท่ี 5 และปีท่ี 6 จํานวน 31, 29, 35, 33, 31 และ 35 
คน ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 95.10 ของจํานวนนักเรียนใน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ทั้งหมด ทั้งนี้เป็นไป
ตามเกณฑ์การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่นํามาใช้ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบซึ่งจะต้องมีจํานวนอย่างน้อย 10 
เท่าของตัวบ่งชี้ การวิจัยครั้งนี้มีการพัฒนาตัวบ่งชี้ในแต่ละ
องค์ประกอบรวม 12 ตัวบ่งชี้ ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ต้องไม่น้อยกว่า 120 คน 
 4.2 ตัวแปรท่ีศึกษา 
  ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ โมเดลประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเ รียนการสอน  (LEAR) ซ่ึ งประกอบด้วย  4 
องค์ประกอบ (ตัวแปรแฝง) ได้แก่ ด้านผู้สอน ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการใช้สื่อการสอน และด้าน
การวัดประเมินผล ได้มาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
เกี ่ยวก ับประส ิทธ ิภาพการจ ัดการเร ียนการสอน  และ
ตรวจสอบองค์ประกอบเบื้ องต้นโดยใช้การว ิเคราะ ห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ โดยแต่ละองค์ประกอบมีตัวบ่งชี้ (ตัว
แปรสังเกตได้) ดังนี้ 
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  ด้านผู้สอน (TEAC) 
   :  ความต้ังใจสอนและเข้าสอนอย่างสมํ่าเสมอ (I1) 
   :  การมอบหมายงานอ ย่า ง เหมาะสมและ 
    สอดคล้องกับรายวิชา (I2) 
   : การให้โอกาสนักเรียนในการซักถามและให้ 
    ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ (I3) 
  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (ACTI) 
   : การดําเนินการสอนอย่างเป็นลําดับข้ันตอน (I4) 
   : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ี 
    หลากหลาย (I5) 
   : ความสุขในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน (I6) 
  ด้านการใช้สื่อการสอน (MEDI) 
   : การใช้สื่อการสอนท่ีเหมาะสมกับบทเรียน  
    นักเรียน และสภาพห้องเรียน (I7) 
   : สื่ อ ท่ี ใช้สามารถเชื่ อมโยงบทเ รียน  ทําใ ห้ 
    นักเรียนเกิดการเรียนรู้ (I8) 
   : สื่อการสอนท่ีหลากหลาย ยืดหยุ่น ปรับใช้ได้ 
    ตามสถานการณ์ (I9) 
  ด้านการวัดประเมินผล (MEAS) 
   : เกณฑ์การประเมินผลงานท่ีเหมาะสมและ 
    ยุติธรรม (I10) 
   : การแจ้งผลการประเมินให้นักเรียนทราบเพ่ือ 
    พัฒนาผลการเรียน (I11) 
   : การวัดประเมนิผลตามสภาพจริง (I12) 
  4.3 เครื่องมือวิจัยและการหาคุณภาพ 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ แบบประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ มีข้ันตอนในการสร้างและการหาคุณภาพดังนี้ 
  4.3.1 ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  ท่ี เกี่ ยว ข้องกับ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือนํามากําหนดเป็น
องค์ประกอบ (ตัวแปรแฝง) ของประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ท้ังนี้
ผู้วิจัยใช้ฐานคิดของ Weangwalai [2] Jaitheng [3] 
Kammanee [4] Akkarabaworn [5] และ Klausmeier [6] 
ซ่ึงองค์ประกอบท่ีสังเคราะห์ข้ึนนั้น ในเบื้องต้นผู้วิจัยได้ทําการ
ตรวจสอบโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ 
   4.3.2 สร้างแบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
เ รียนการสอนโครงการห้องเรียนพิ เศษวิทยาศาสตร์ 
ประกอบด้วย 4 กลุ่มข้อคําถามตามองค์ประกอบท่ีศึกษา 
กลุ่มละ 3 ข้อคําถามตามตัวบ่งชี้ รวมท้ังสิ้น 12 ข้อคําถาม 
ลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 5, 
4, 3, 2, และ 1 มีระดับคุณภาพเป็น มากท่ีสุด, มาก, ปาน
กลาง, น้อย, และน้อยท่ีสุด ตามลําดับ 

   4.3.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินในด้าน
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ด้วยการพิจารณา
ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์โดย
ผู้เชี่ยวชาญ และนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องด้วยสูตรของ 
Rowinelli และ Hambleton [9] ซ่ึงพบว่าค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์เท่ากับ 1.00 
   4.3.4 ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินด้าน
ความเชื่อม่ัน (reliability) โดยการนําแบบประเมินไปทดลอง
ใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 36 คน จากนั้น
นํามาคํานวณค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นตามสูตรของครอ
นบาค [10] ผลการคํานวณพบว่าแบบประเมินท่ีสร้างข้ึนมีค่า
ความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.85 
 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างผ่านทางครูท่ี
ปรึกษาในเดือนมกราคม พุทธศักราช 2557 จํานวน 204 
ฉบับ เท่ากับจํานวนนักเรียนในโครงการ ได้รับกลับมาและ
เป็นแบบประเมินท่ีมีความสมบูรณ์และนําไปใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้จํานวน 194 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 95.10  
 4.5 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) พิจารณาค่าความกลมกลืน
ของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยค่าสถิติทดสอบไคส
แควร์ (Chi-Square) ค่ารากของค่าเฉล่ียกําลังสองของเศษ
เหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) ค่ารากของค่าเฉลี่ย
กําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) ค่า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) และค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับค่าแล้ว (AGFI) เกณฑ์การพิจารณาคือ 
ค่าสถิติไคสแควร์ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ, GFI > 0.95, AGFI > 
0.90, SRMR และ RMSEA มีค่าเข้าใกล้ศูนย์ [11] ท้ังนี้ใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป LISREL 9.1 Student ในการวิเคราะห์
ข้อมูล 
 
5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม
เบื้องต้นของการวิเคราะห์องค์ประกอบสําหรับแต่ละตัวบ่งชี้ 
พบว่ามีค่าสถิติทดสอบ KMO เท่ากับ 0.927 ซ่ึงอยู่ในระดับสูง  
หมายความว่าท้ัง 12 ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมที่จะนํามา
วิเคราะห์องค์ประกอบ และพบว่า Bartlett's test of Sphericity 
เท่ากับ 1063.603 ที่องศาอิสระเท่ากับ 66 มีค่านัยสําคัญ
เท่ากับ 0.000 แสดงว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้
ท้ังหมดของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์   



      30                                                                                                                                                                                                     Vol. 11 No. 4 July – August 2016 
 

 

Var I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12

I1 -            
I2 0.302* -           
I3 0.376* 0.438* -          
I4 0.486* 0.481* 0.437* -         
I5 0.357* 0.507* 0.363* 0.546* -        
I6 0.245* 0.395* 0.243* 0.501* 0.533* -       
I7 0.399* 0.483* 0.370* 0.488* 0.479* 0.490* -      
I8 0.344* 0.497* 0.338* 0.545* 0.456* 0.488* 0.614* -     
I9 0.347* 0.436* 0.349* 0.543* 0.481* 0.454* 0.591* 0.579* -    
I10 0.346* 0.454* 0.469* 0.504* 0.471* 0.416* 0.524* 0.486* 0.488* -   
I11 0.347* 0.410* 0.385* 0.395* 0.411* 0.391* 0.514* 0.504* 0.331* 0.603* -  
I12 0.350* 0.556* 0.509* 0.505* 0.505* 0.448* 0.571* 0.537* 0.506* 0.579* 0.449* - 

KMO = 0.927, Bartlett's test of Sphericity = 1063.603, df = 66, Sig. = 0.000, *p-value < .01 
 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของแต่ละตัวบ่งชี้ดังตารางท่ี 1 พบว่า
ไม่มีตัวบ่งชี้คู่ใดท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เกิน 0.80 นั่นคือ 
ในการวิเคราะห์จะไม่เกิดภาวะตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์
กันเองสูง (multicollinearity) จากค่าสถิติที่กล่าวมา
ข้างต้น แสดงให้เห็นว่าข้อมูลมีความเหมาะสมท่ีจะนํามา
วิเคราะห์องค์ประกอบ ผลจากการตรวจสอบความตรงเชิง
ทฤษฎีพบว่าโมเดลท่ีพัฒนาข้ึนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ มีค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 43.23 ที่องศาแห่ง
ความเป็นอิสระเท่ากับ 45 ด้วยค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 
0.55 มีค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนน
มาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.03 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสอง
ของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.00 ค่า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.97 และค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.94 
จากการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีหนึ่ ง 
(confirmatory factor analysis of first order) พบว่าแต่
ละตัวบ่งชี้มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบต้ังแต่ 0.593 ถึง 0.930 
และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณาแต่ละ
องค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบด้านผู้สอน ตัวบ่งชี้ ท่ี มี
น้ําหนักความสําคัญมากท่ีสุด ได้แก่ ตัวบ่งชี้การมอบหมาย
งานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา (0.930) 
รองลงมาได้แก่ ตัวบ่งชี้การให้โอกาสนักเรียนในการซักถาม
และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ (0.828) และตัวบ่งชี้ความ
ต้ังใจสอนและเข้าสอนอย่างสมํ่าเสมอ (0.600) ตามลําดับ 
องค์ประกอบด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตัวบ่งชี้ท่ีมี
น้ําหนักความสําคัญมากท่ีสุด ได้แก่ ตัวบ่งชี้ความสุขในการ

ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน (0.817) รองลงมาได้แก่ ตัว
บ่งชี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
(0.750) และตัวบ่งชี้การดําเนินการสอนอย่างเป็นลําดับข้ันตอน 
(0.700) ตามลําดับ องค์ประกอบด้านการใช้สื่อการสอน ตัว
บ่งชี้ท่ีมีน้ําหนักความสําคัญมากท่ีสุด ได้แก่ ตัวบ่งชี้สื่อท่ีใช้
สามารถเชื่อมโยงบทเรียน ทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
(0.727) รองลงมาได้แก่ ตัวบ่งชี้สื่อการสอนท่ีหลากหลาย 
ยืดหยุ่น ปรับใช้ได้ตามสถานการณ์ (0.704) และตัวบ่งชี้การ
ใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับบทเรียน นักเรียน และสภาพ
ห้องเรียน (0.700) ตามลําดับ และองค์ประกอบด้านการวัด
ประเมินผล ตัวบ่งชี้ท่ีมีน้ําหนักความสําคัญมากท่ีสุด ได้แก่ ตัว
บ่งชี้การวัดประเมินผลตามสภาพจริง (0.738) รองลงมาได้แก่ 
ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินผลงานท่ีเหมาะสมและยุติธรรม 
(0.700) และตัวบ่งชี้การแจ้งผลการประเมินให้นักเรียนทราบ
เพ่ือพัฒนาผลการเรียน (0.593) ตามลําดับ 
 ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ี
สอง (confirmatory factor analysis of second order) 
ของโมเดลประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ พบว่าองค์ประกอบ
ด้านการ วัดประเ มินผลเป็นองค์ประกอบท่ี มีน้ํ าหนัก
ความสําคัญมากท่ีสุดของการจัดการเรียนการสอนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (0.721) รองลงมาได้แก่ ด้านการ
ใช้สื่อการสอน (0.683) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน (0.658) และด้านผู้สอน (0.521) ตามลําดับ ท้ังนี้แสดง
รายละเอียดผลการวิเคราะห์โมเดลดังรูปภาพท่ี 1 และ
ตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 1 เมทริกซ์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของแต่ละตัวบ่งชี้ 
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รูปภาพท่ี 1 โมเดลประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

 
ตารางท่ี 2 ค่าพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

Variable 
Standardized 

Factor Loadings 
SE t R-Square 

Factor Analysis of First Order 
Teacher 

I1 0.600 - - 0.246 
I2 0.930 0.147 6.305 0.489 
I3 0.828 0.141 5.881 0.374 

Learning Activity 
I4 0.700 - - 0.570 
I5 0.750 0.077 9.786 0.539 
I6 0.817 0.090 9.064 0.468 

Using Media Instruction 
I7 0.700 - - 0.634 
I8 0.727 0.064 11.305 0.609 
I9 0.704 0.066 10.746 0.562 

Measurement 
I10 0.700 - - 0.515 
I11 0.593 0.061 9.758 0.399 
I12 0.738 0.073 10.091 0.592 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) ค่าพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  

Variable 
Standardized 

Factor Loadings 
SE t R-Square 

Factor Analysis of Second Order 
Teacher 0.521 0.077 6.756 0.938 
Learning Activity 0.658 0.062 10.644 0.843 
Using Media Instruction 0.683 0.060 11.316 0.826 
Measurement 0.721 0.066 10.934 0.998 

Chi-Square = 43.23, df = 45, p-value = 0.55, GFI = 0.97, AGFI = 0.94, RMSEA = 0.00 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
  ผลการตรวจสอบพบว่าโมเดลประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ท่ีพัฒนาข้ึนมีความตรงเชิงทฤษฎี และพบว่าประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
สามารถพิจารณาได้จากองค์ประกอบท่ีมีน้ําหนักความสําคัญ
มากท่ีสุด ได้แก่ การวัดประเมินผล ซ่ึงประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ 
คือ ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินผลงานท่ีเหมาะสมและยุติธรรม 
ตัวบ่งชี้การแจ้งผลการประเมินให้นักเรียนทราบเพ่ือพัฒนาผล
การเรียน และตัวบ่งชี้การวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
  จากการวิจัยพบว่าโมเดลประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ท่ีพัฒนาข้ึนมีความตรงเชิงทฤษฎี เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
และสอดคล้องกับแนวคิดของ Weangwalai [2] Jaitheng [3] 
Kammanee [4] Akkarabaworn [5] และ Klausmeier [6] 
โดยพบว่าองค์ประกอบท่ีมีน้ําหนักความสําคัญมากท่ีสุด ได้แก่ 
การวัดประเมินผล ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากธรรมชาติของ
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เป็นนักเรียนท่ี
มีความกระตือรืนร้นในการเรียนรู้ มีความมุ่งม่ันในงาน (task 
commitment) และต้องการทราบข้อมูลย้อนกลับ (feedback) 
ที่มีความยุติธรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง [12, 13] 
ผลการวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Rijjaroon [14] ท่ี
กล่าวว่าการวัดและการประเมินผลเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญ
องค์ประกอบหนึ่งในการจัดกระบวน การเรียนการสอน แสดง
ให้เห็นว่าในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ อาจทําได้โดยการ
วางแผนหรือออกแบบแนวทางการวัดประเมินผลการเรียนรู้
ให้มีประสิทธิภาพ เช่น การสร้างเกณฑ์การประเมินผลงานท่ี
มีความเหมาะสมและยุติธรรม การแจ้งผลการประเมินให้
นักเรียนทราบเพื่อพัฒนาผลการเรียน รวมท้ังการใช้วิธีการวัด
และประเมินผลท่ีหลากหลาย เป็นต้น  

8. ข้อเสนอแนะ 
  8.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1) ควร มีการนํ า โม เดล น้ี ไปใช้ ในการประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
การประเมินด้านกระบวนการ (process evaluation) 
สําหรับการประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
ของโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม 
  2) หากมีการนําโมเดลการประเมินท่ีพัฒนาข้ึนนี้ไปใช้
เป็นกรอบในการพัฒนาคุณภาพผู้สอนในโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ ควรคํานึงถึงน้ําหนักความสําคัญของ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ซ่ึงเม่ือเรียงลําดับแล้วควรพัฒนา
องค์ประกอบด้านการวัดประเมินผล  ตัวบ่งชี้ มีการวัด
ประเมินผลตามสภาพจริง เนื่องจากมีน้ําหนักความสําคัญ
มากท่ีสดุ 
  3) การวางแผนงานหรือยุทธศาสตร์เ พ่ือพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ควรพิจารณาถึงองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ท่ีมี
น้ําหนักความสําคัญมากท่ีสุดเป็นอันดับแรก ท้ังนี้จะทําให้
พัฒนาได้ตรงตามจุดเน้น และทําให้การดําเนินโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  4) ควรนําโมเดลประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
เร ียนการสอนไปประยุกต์ใช ้เป ็นเกณฑ์ในการคัดเล ือก
ครูผู้สอนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ต่อไป 
  8.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) การวิจัยคร้ังต่อไปควรมีการพัฒนาตัวบ่งชี้ ท่ีมี
ความสําคัญในแต่ละองค์ประกอบเพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้โมเดล
ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความ
สมบูรณ์ย่ิงข้ึน 
  2) ควรมีการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ
โมเดลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
โครงการห้องเ รียนพิ เศษวิทยาศาสตร์ระหว่างระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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