
1 

 
บทที่  1 

 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดพัฒนามาจากหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ประกอบกับขอมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งไดกําหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปน

เปาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี

และมีขีดความสามารถ มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ สามารถแขงขันในเวที

ระดับโลกได ที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด และจะชวยใหผูเรียนเกิด

สมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ไดแก ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา 

ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการส่ือสาร และความสามารถในการใชทักษะ

ชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

 ความสามารถในการสื่อสารหรือทักษะการส่ือสารมีความสําคัญกับมนุษยมาต้ังแต

กําเนิด เนื่องจากมนุษยตองอยูในสังคมและใชการสื่อสารเปนเคร่ืองมือในการบอกความตองการ

ของตนเองตอผูอ่ืน การสื่อสารจึงเปนส่ือกลางที่ทําใหมนุษยสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยาง

ราบร่ืน นอกจากนี้การส่ือสารยังเปนความสามารถหรือทักษะที่ทุกคนมีมาต้ังแตกําเนิดเชนกัน 

ไดแก การพูด การอาน การเขียน การฟง สวนใครจะมีความเชี่ยวชาญดานใดมากกวานั้น 

ยอมข้ึนอยูกับการเรียนรู และฝกฝน ซึ่งการส่ือสารมีหลายระดับ หลายรูปแบบและหลายประเภท

ข้ึนอยูกับการนําเกณฑใดมาจัดแบง เชน การนําจํานวนการเขาถึงกลุมเปาหมายมาเปนเกณฑจะ

สามารถแบงไดเปน การสื่อสารในบุคคล เชน การพูดกับตนเอง การสื่อสารระหวางบุคคล เชน  

การพูดคุยกับเพื่อนกับอาจารย และการส่ือสารสาธารณะ เชน การพูดในหองประชุมซึ่งมีผูฟง

มากมาย การสื่อสารมวลชน เปนการส่ือสารถึงคนพรอม ๆ กันในจํานวนมาก  

  การสื่อสารจึงเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยอยางหลีกเล่ียงไมได 

ต้ังแตต่ืนนอนจนหลับ การใชชีวิตตลอดทั้งวัน ทั้งการเรียน การทํางาน และการเขาสังคมในทุก

ระดับ การสื่อสารมีวัตถุประสงคหลายอยาง เชน เพื่อใหขอมูล เพื่อโนมนาวใจ เพื่อสราง

ความสัมพันธที่ดี เพื่อใหเกิดการยอมรับและไดรับความรวมมือจากบุคคลที่เกี่ยวของ เปนตน 
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 การพูด การอาน การเขียน และการฟง ลวนเปนทักษะการส่ือสารที่จําเปนสําหรับผูเรียน 

โดยเฉพาะตองใชความสามารถในการฟงอยางเขาใจและจับใจความสําคัญ การเขียนบันทึก ส่ือ

ความหมายในส่ิงที่เรียนรู การอานหนังสือและเอกสารประกอบการสอน และท่ีสําคัญ คือ การพูด 

เพื่อนําเสนอในโอกาสตาง ๆ การพูดเพื่อสรางบุคลิกภาพที่ดี และถูกตองชัดเจนสามารถสื่อ

ความหมายไดอยาง 

 ความสามารถในการสื่อสาร หรือทักษะการส่ือสาร เปนความสามารถในการรับและ 

สงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของ

ตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง

และสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไม

รับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง  ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร  

ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเอง และสังคม 

 ความสามารถในการสื่อสารเปนกระบวนการเกิดข้ึนเปนปกติวิสัยของคนทุกคน และ 

มีความเกี่ยวของไปถึงบุคคลอ่ืน ตลอดจนสังคมที่แตละคนเกี่ยวของอยู ไมวาจะทําส่ิงใดลวนตอง

อาศัยการส่ือสารเปนเคร่ืองมือชวยใหบรรลุจุดประสงคทั้งส้ิน และในสภาพสังคมปจจุบันที่คน

จะตองเกี่ยวของกันมากข้ึนการส่ือสารก็ยิ่งมีความสําคัญตอบุคคล และสังคมมากข้ึน หากคนใน

สังคมขาดความรูความเขาใจในการส่ือสาร ไมสามารถถายทอดความรูความคิด หรือทําใหเกิด

ความเขาใจระหวางกันได ยอมจะทําใหเกิดปญหาตาง ๆ มากมายปญหาที่เกิดข้ึนกับบุคคลและ

สังคมทุกวันนี้มีอยูไมนอยที่เปนสาเหตุมาจากความลมเหลวของการส่ือสารดังนั้นการส่ือสารจึงมี

ความสําคัญสําหรับบุคคลและสังคมหลายดาน 

 จากความสําคัญของความสามารถในการสื่อสารขางตน สถานศึกษา ในฐานะหนวยงาน

ที่จะสงนักเรียนออกสูสังคมนั้น  การที่สถานศึกษาจะทําใหผูเรียนเกิดสมรรถนะดานความสามารถ

ในการส่ือสาร หนึ่งในสมรรถนะ 5 ประการของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการสรางตัวช้ีวัดในดาน

ความสามารถในการส่ือสารใหเปนมาตรฐานและเปนที่ยอมรับไดจึงเปนส่ิงสําคัญยิ่ง  และผูวิจัยใน

ฐานะครูผูสอนในช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีความปรารถนาใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  

มีสมรรถนะ ดานความสามารถในการสื่อสารที่ดี ทั้งนี้เพื่อนําตัวชี้วัดในดานความสามารถในการ

สื่อสารดังกลาว นําไปพัฒนาความสามารถดานการส่ือสารใหกับนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

เพื่อสรางพื้นฐานที่ดีในการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอไป  ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาตัวชี้วัด

ความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อใหไดตัวช้ีวัดความสามารถดาน

การส่ือสาร สําหรับครูผูสอน  และผูที่ เกี่ยวของในการสงเสริม  และพัฒนาใหผู เ รียนไดมี
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาตัวช้ีวัดความสามารถในการสื่อสาร สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา

ปที่ 6 

 2. เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของตัวช้ีวัดความสามารถในการสื่อสาร สําหรับ

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การพัฒนาตัวช้ีวัดความสามารถในการส่ือสาร สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 6  ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยในแตละข้ันตอนของการวิจัยไว 3 ดาน คือ 

ขอบเขตดานเนื้อหา ขอบเขตดานแหลงขอมูล และขอบเขตดานตัวแปร ดังตอไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาตัวชี้วัดพัฒนาตัวชี้วัดความสามารถในการสื่อสาร สําหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 ขอบเขตดานเนื้อหา 
 เปนการศึกษาตัวชี้วัดตามองคประกอบของความสามารถในการส่ือสาร ซึ่งไดจากการ

สังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้  

 องคประกอบหลักที่ 1 ความสามารถในการฟง ประกอบดวยองคประกอบยอย ดังนี้ 
(วรรณี โสมประยูร, 2537, หนา 90) 
 1. การจําแนกเสียง 

 2. การเขาใจความหมาย 

 3. การปฏิบัติตามคําส่ังได 

 องคประกอบหลักที่ 2 ความสามารถในการพูด ประกอบดวยองคประกอบยอย ดังนี้ 
(Maley, 1986, p. 86) 
 1. ความสามารถดานไวยากรณ  

 2. ความสามารถทางภาษาศาสตรเชิงสังคม  

 3. ความสามารถเช่ือมโยงความหมายทางภาษา  

 4. ความสามารถที่จะกอใหเกิดความเขาใจ  
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 องคประกอบหลักที่ 3 ความสามารถในการอาน ประกอบดวยองคประกอบยอย ดังนี้ 
(วรรณี โสมประยูร, 2544, หนา 122) 
 1. องคประกอบดานรางกาย 

  1.1. สายตา 

  1.2. ปาก 

  1.3. หู 

 2. องคประกอบดานจิตใจ 

  2.1 ความตองการ 

  2.2 ความสนใจ 

  2.3 ความศรัทธา 

 3. องคประกอบดานสติปญญา 

  3.1 ความสามารถในรับรู 

  3.2 ความสามารถในการนําประสบการณเดิมไปใช 

  3.3 ความสามารถในการใชภาษาใหถูกตอง 

  3.4 ความสามารถในการเรียน 

 4. องคประกอบทางประสบการณเดิมไปใช 

 5. องคประกอบทางวุฒิภาวะอารมณ แรงจูงใจและบุคลิกภาพ 

 6. องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

 องคประกอบหลักที่ 4 ความสามารถในการเขียน ประกอบดวยองคประกอบยอย ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการใชภาษาไดถูกตอง 

 2. ความสามารถในการเลือกใชประโยคและภาษา  

 3. ความสามารถในการใชเคร่ืองหมายวรรคตอน และการสะกดคํา  

 4. ความสามารถเขียนถายทอดความคิด  
 ขอบเขตดานแหลงขอมูล 
 แหลงขอมูลที่ใชในการพัฒนาตัวชี้วัดความสามารถในการสื่อสาร ของนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 ไดแก  

 1. ผูเชี่ยวชาญทางดานความสามารถในการสื่อสาร  จํานวน 5 ทาน 

 2. ผูเชี่ยวชาญทางดานการวิจัย     จํานวน 2 ทาน 

 3. ผูเชี่ยวชาญทางดานเคร่ืองมือ    จํานวน 2 ทาน 
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 ขอบเขตดานตัวแปร 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาเปนความเหมาะสมขององคประกอบหลัก องคประกอบยอยและ

ตัวช้ีวัดของความสามารถในการสื่อสาร ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ประกอบดวย  

 1. องคประกอบของความสามารถในการสื่อสาร สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 

ปที่ 6 

 2. ตัวช้ีวัดความสามารถในการสื่อสาร สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
 ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของตัวชี้วัดความสามารถใน
การสื่อสาร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สรางขึ้นโดยใชโมเดลการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน 
 ขอบเขตดานเนื้อหา 
 ตัวช้ีวัดความสามารถในการสื่อสาร สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6  

ซึ่งไดจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและจากการสังเคราะหเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 ขอบเขตดานแหลงขอมูล 
 แหลงขอมูลที่ใชในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของตัวช้ีวัดความสามารถในการ

ส่ือสาร ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ไดแก นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6  

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมการศึกษาสุโขทัย เขต 2 จํานวน 335 คน 
 ขอบเขตดานตัวแปร 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ไดแก ความตรงเชิงโครงสรางของตัวชี้วัดความสามารถในการ

ส่ือสาร ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่สรางข้ึน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร หมายถึง กระบวนการขั้นพื้นฐานที่มีการแลกเปล่ียน

แนวคิด ถายทอดแลกเปล่ียนเร่ืองราวขาวสาร ตลอดถึงความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ และอารมณที่

เกิดข้ึนระหวางบุคคลกับบุคคลและระหวางบุคคลกับกลุม ซึ่งประกอบดวยทักษะการฟง ทักษะ 

การพูด ทักษะการอานและทักษะการเขียน 

  1.1 ความสามารถในการฟง หมายถึง การรับรูเสียงที่ไดยินแลวแปลความหมายทํา

ใหเขาใจ เร่ืองราวจับสาระสําคัญ ตีความ ไตรตรองจนสามารถแยกประเด็นของเร่ืองไดถี่ถวนเพื่อ

จดจํา เร่ืองราวตาง ๆ จนกระทั่งนําไปใชประโยชนได 



 6 

  1.2 ความสามารถในการพูด หมายถึง การใชเสียง น้ําเสียง ทั้งที่เปนวัจนภาษา

และอวัจนภาษาเพื่อส่ือความหมาย เพื่อถายทอดความรูสึกนึกคิดที่ตองการ เพื่อเปนส่ือใหผูฟง

เขาใจ 

  1.3 ความสามารถในการอาน หมายถึงกระบวนการทางสมองที่ใชสายตาสัมผัส

ตัวอักษรหรือส่ิงพิมพ อ่ืน  ๆ  เพื่อการแปลความหมายจากสัญลักษณตัวอักษร โดยอาศัย 

การเช่ือมโยงกับประสบการณเดิมในการรับรูความหมายและการทําความเขาใจจากตัวหนังสือหรือ

สัญลักษณ เพื่อรับรูและเขาใจความหมายที่ตรงกันระหวางผูเขียนและผูอาน แลวนําความคิดนั้นไป

ใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันของตนเองและผูอ่ืน 

  1.4 ความสามารถในการเขียน หมายถึงการถายทอดความรู ความคิด และแสดง

ความรูสึกนึกคิดเร่ืองราวตลอดจนประสบการณตาง ๆ ไปสูผูอ่ืนโดยใชสัญลักษณตังอักษรเปน

เคร่ืองมือ เพื่อใหผูอานไดเขาใจในเจตนาและรับรูความในใจของผูเขียน ซึ่งเปนส่ิงที่มีคุณคา

สามารถบันทึกไวเปนขอมูลหลักฐานใหศึกษาไดยาวนาน 

 2. ตัวช้ีวัดความสามารถในการสื่อสาร หมายถึง สารสนเทศที่บงบอกถึงสภาพหรือ

คุณลักษณะของตัวช้ีวัดความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

 3. ความตรงของตัวช้ีวัดความสามารถในการส่ือสาร หมายถึง คุณสมบัติของตัวชี้วัดที่

สามารถใหสารสนเทศที่บงบอกถึงสภาพหรือคุณลักษณะของตัวชี้วัดความสามารถในการส่ือสาร

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ไดตรงกับสภาพความเปนจริง ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้ตรวจสอบ

ความตรงเชิงโครงสรางของตัวช้ีวัดความสามารถในการสื่อสาร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ปที่ 6 ที่สรางข้ึนโดยใชโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน เพื่อตรวจสอบความตรงจาก

คาสถิติวัดระดับความสอดคลอง (Goodness of Fit Measures) คาสถิติในกลุมนี้มีดังนี้ 

  3.1 คาสถิติไค-สแควร (Chi-Square Statistics) ถาคาสถิติไค-สแควร มีคาสูงมาก 

แสดงวาฟงกชันความสอดคลองมีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือ โมเดล 

ลิสเรลไมมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ถาคาสถิติไค-สแควรมีคาตํ่ามากยิ่งมีคาเขาใกล

ศูนยมากเทาไร แสดงวารูปแบบมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ Saris และ 

Stronkhorst (1984, p. 200) เสนอวา คาไค-สแควร ควรจะมีคาเทากับองศาอิสระสําหรับรูปแบบที่

มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

  3.2 คาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง: GFI (Goodness – of – Fit – Index) จะมีคา

อยูระหวาง 0 และ 1 คาดัชนี GFI ที่เขาใกล 1.00 แสดงวารูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง

ประจักษ 
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  3.3 ดัชนีวัดความสอดคลองที่ปรับแกแลว : AGFI (Adjusted Goodness – of – Fit – 

Index) คาดัชนี  AGFI นี้มีคุณสมบัติเชนเดียวกับดัชนี GFI 

  3.4 ดัชนีรากของกําลังสองเฉล่ียของเศษเหลือ: RMR (Root of Mean Square 

Residuals) คา RMR ยิ่งเขาใกลศูนย แสดงวารูปแบบมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล 

เชิงประจักษ 

 4. ความเหมาะสมของตัวชี้วัด หมายถึง ตัวชี้วัดนั้นมีความสอดคลองกับความสามารถ

ในการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ตัวช้ีวัดความสามารถในการส่ือสาร ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6  

ที่พัฒนาข้ึนมีความตรงตามเนื้อหา 

 2. ตัวช้ีวัดความสามารถในการสื่อสาร ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดจาก

การสอบแบบสอบถามมีความตรงเชิงโครงสรางและสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
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ภาพ 1  แสดงโมเดลลิสเรลความเหมาะสมของตัวชีว้ัดความสามารถในการสือ่สาร 

      ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามสมมติฐาน 

 
 




