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บทคัดยอ 

 
 ในการพัฒนาตัวช้ีวัดความสามารถในการสื่อสาร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 

6 ในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดความสามารถในการส่ือสาร ของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 และเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของตัวชี้วัดความสามารถในการ

ส่ือสารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุโขทัย เขต 2 จํานวน   335 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกอยางเจาะจง   โดยพิจารณานักเรียนที่อยูใน

โรงเรียนที่ครูและผูบริหารเห็นความสําคัญและความรวมมือในการทําวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบประเมินความเหมาะสมของตัวช้ีวัดสามารถใน

การสื่อสาร  โดยมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale) แบงเปน 5  ระดับ 

 ซึ่งผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันความเหมาะสมของตัวชี้วัดความสามารถใน

การส่ือสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  แสดงวา ดัชนีความสอดคลองกลมกลืนระหวาง

โมเดลกับขอมูลเชิงประจักษไดคา Chi-square  เทากับ1004.85 (P=0.72) ที่องศาอิสระ เทากับ 

1030  คา GFI เทากับ 0.89 และคา AGFI เทากับ 0.88หมายความวา  โมเดลตัวช้ีวัด

ความสามารถในการส่ือสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดานความเหมาะสมตามความคิด

เห็นของผูเชี่ยวชาญที่พัฒนาไดจากข้ันตอนที่ 1 กับแนวคิดในการวิจัยในคร้ังนี้สอดคลองกัน และ

เมื่อวิเคราะหองคประกอบอันดับที่สอง  พบวาน้ําหนักองคประกอบทั้ง 4 องคประกอบมีคาน้ําหนัก

เปนบวก โดยมีขนาดสูงต้ังแต 0.18 ถึง 1.06  โดยองคประกอบที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ 

ความสามารถในการฟง (E1) ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และมีน้ําหนักองคประกอบ 1.06 



รองลงมาเปนความสามารถในการเขียน (E4) ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และมีน้ําหนัก

องคประกอบ 0.88    ความสามารถในการพูด (E2) ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ 

มีน้ําหนักองคประกอบ 0.26  ความสามารถในการอาน (E3) ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

และมีน้ําหนักองคประกอบ 0.18    

             ผลการวิจัยพบวา 
 ความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดานความสามารถดาน

การฟง (E1) มีคาเปนบวก มีคาต้ังแต 0.37 ถึง 0.63 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีตัวช้ีวัด 

12 ตัว ความสามารถดานการพูด (E2) มีคาเปนบวก มีคาต้ังแต 0.12 ถึง 0.66 และมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 มีตัวชี้วัด 12 ตัว  ดานความสามารถดานการอาน (E3) มีคาเปนบวก มีคาต้ังแต 

0.17 ถึง 0.63 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีตัวช้ีวัด 13 ตัว ดานความสามารถ 

ดานการเขียน (E4) มีคาเปนบวก มีคาต้ังแต 0.27 ถึง 0.64 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

มีตัวชี้วัด 9 ตัว 
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ABSTRACT 
 

 The development of indicators for the communicative ability of Prathomsuksa 6 

students had the purposes to develop indicators for the communicative ability of 

Prathomsuksa 6 students and to check the construct validity of the indicators for the 

communicative ability of Prathomsuksa 6 students.  The sample group of this study, from 

purposive sampling, consisted of 335 Matthayomsuksa 6 students in schools affiliated 

with Sukhothai Primary Educational Service Area Office 2.  The students were selected 

from schools where teachers and administrators perceived the significance of the study 

and gave co-operation in conducting the research. 

 The research instrument was an evaluation form for the appropriateness of the 

indicators for communicative abilityusing a 5-point rating scale. 

 The results of the analysis of the appropriateness of the indicators for 

communicative ability of Prathomsuksa 6 students revealed the congruence indicator 

between the model and the empirical data with the Chi-square of 1004.85 (p = 0.72), df 

= 1030, GFI = 0.89, and AGFI = 0.88.  This meant that according to the experts’ 

opinions, the appropriateness of the model of the indicators for the communicative ability 

of Prathomsuksa6 students developed from Step 1 was in congruence with the research 

concept.  For the second factor, it was found that all the 4 factors had positive factor 

loading values ranging from 0.18 to 1.06.  The factor with the highest level of 

significance was Listening Ability (E1) with the statistical significance at the level of .01 

and with the factor loading of 1.06, followed by Writing Ability (E4) with the statistical 

significance at the level of .01 and with the factor loading of 0.88, Speaking Ability (E2) 



with the statistical significance at the level of .01 and with the factor loading of 0.26, and 

Reading Ability (E3) with the statistical significance at the level of .01 and with the factor 

loading of 0.18. 

 The findings revealed the following: 

 The communicative ability of Prathomsuksa 6 students regarding the listening 

ability (E1) had positive values ranging from 0.37 to 0.63 at the statistically significant 

level of .01 with 12 indicators.  The speaking ability (E2) had positive values ranging from 

0.12 to 0.66 at the statistically significant level of .01 with 12 indicators.  The reading 

ability (E3)had positive values ranging from 0.17 to 0.63 at the statistically significant 

level of .01 with 13 indicators.  The writing ability (E4) had positive values ranging from 

0.27 to 0.64 at the statistically significant level of .01 with 9 indicators. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




