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บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

 ในการวิจัย เร่ืองการพัฒนาตัวชี้วัดดานความสามารถในการสื่อสาร สําหรับนักเรียน

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 เอกสารที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัด 

    1. ความหมายของตัวช้ีวัด 

    2. ประเภทของตัวช้ีวัด 

    3. ลักษณะของตัวช้ีวัดที่ดี 

    4. การพัฒนาตัวช้ีวัด 

ตอนที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวของกับความสามารถในการสื่อสาร  

    1. ความหมายของความสามารถในการสื่อสาร 

  2. ความสําคัญของความสามารถในการสื่อสาร 

  3. องคประกอบของความสามารถในการสื่อสาร 

 ตอนที่ 3 โมเดล LISREL 

 ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

    1. งานวิจัยเกี่ยวกับตัวช้ีวัด 

    2. งานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการสื่อสาร 

     
ตอนท่ี 1 เอกสารที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัด 
 1. ความหมายของตัวชี้วัด 
  ตัว ช้ีวัด  ( Indicators) เปนสารสนเทศที่บอกสถานะ  ทิศทางไปที่ ส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  

เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานจะสามารถวินิจฉัย และช้ีบทบาทหนาที่ สะทอนการดําเนินงาน

ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ในภาษาไทยมีคําที่นํามาใชกันหลายคํา เชน ดัชนี ตัวช้ีนํา ตัวช้ีวัดและ

เคร่ืองมือชี้วัด เปนตน ซึ่งในที่นี้ผูวิจัยไดใชคําวาตัวช้ีวัดเพราะเปนคําที่มีความหมายครอบคลุม โดย

ศึกษาความหมายที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัดที่มีผูใหความหมายของคําวาตัวช้ีวัด ไว ดังนี้ 
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  สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2539, หนา 3) ใหความหมายของตัวช้ีวัดวา เปนมาตราวัดที่

ใชวัดอัตราหรือระดับของผลการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานของหนวงงาน ซึ่งหนวยงานนั้นอาจ

เปนตัวบุคคล กลุมบุคคล องคกรที่เปนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือธุรกิจเอกชน ไมวาจะอยูในระดับใด 

และมีวัตถุประสงคของการดําเนินงานหรือปฏิบัติงานเปนอยางไร 

  โชคชัย สิรินพมณี (2540, หนา 11) ใหความหมายของตัวช้ีวัด หมายถึง สารสนเทศที่

ใชบงบอกสถานภาพหรือลักษณะการดําเนินงานของหนวยงานหรือองคกรในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

มีผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไวเปนอยางไร ซึ่งลักษณะของ

ตัวช้ีวัดที่ดีตองมีการแสดง วาปริมาณและคุณภาพเปนตัวเลขเพื่อนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑที่

กําหนดไว 

  เมธี ครองแกว (2540, หนา 16 อางอิงใน โชคชัย สิรินพมณี, 2540, หนา 9) ไดให

ความหมายของตัวช้ีวัด ไววา เปนเคร่ืองมือบอกทิศทางการพัฒนาหรือดําเนินกิจกรรมที่เปน

นโยบายสาธารณะของรัฐในแตละเร่ืองไดไปถึงจุดใด บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายแคไหน  

ซึ่งเปนเร่ืองของการดูผลสัมฤทธ์ิของงานหรือระบุผลสําเร็จของงาน 

  วรรณณี  แกมเกตุ (2540, หนา 14) ใหความหมายของตัวชี้วัดไววา เปนสารสนเทศ

หรือคาที่สังเกตไดเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ซึ่งบงชี้บอกสภาวะของสิ่งที่มุงวัด หรือสะทอน

ลักษณะ รวมทั้งปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานอยางกวางขวางในเวลาใดเวลาหน่ึง 

  นงราม เศรษฐพานิช (2540, หนา 2) ใหความหมายของตัวชี้วัดไววา เปนการทําให

การทํางานมีทิศทางและประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึน สามารถตรวจสอบการดําเนินงานได

ตลอดเวลาทั้งระหวางทํางานอยูหรือเสร็จงานแลว ทําใหการประเมินผลมีความนาเชื่อถือได มีความ

เที่ยงตรงมากข้ึน สามารถแยกแยะผลงานที่ดีหรือไมดีนําไปจูงใจคนทํางานใหเกิดกําลังใจและเปน

แบบอยางที่ดีกับบุคคลอ่ืนสงผลใหองคกรมีคุณภาพไดรับความรวมมือจากหนวยงาน ประชาชนที่

เกี่ยวของในการทํางานเกิดผลสําเร็จมากข้ึน  

  สุวิมล ติรกานันท (2543, หนา 56) ใหความหมายของตัวช้ีวัดไววา ส่ิงตาง ๆ หรือ

ลักษณะตาง ๆ ที่ระบุถึงปรากฏการณที่เกิดข้ึนในประเด็นที่ตองการประเมิน 

  ศิริชัย กาญจนวาสี (2545, หนา 52) ใหความหมายของตัวชี้วัดวา ตัวชี้วัดเปน 

ตัวประกอบตัวแปร หรือคาที่สังเกตได ซึ่งบงบอกสถานภาพหรือสะทอนลักษณะของทรัพยากร  

การดําเนินงานหรือผลการดําเนินงาน ซึ่งตัวชี้วัดมีความผูกพันกับเกณฑและมาตรฐานซ่ึงเปนตัว

ตัดสินความสําเร็จหรือคุณคาของการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงานที่ไดรับ 
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  ยุทธนา แซเตียว (2547, หนา 56) ใหความหมายของตัวช้ีวัดไววาง ตัวช้ีวัดเปนส่ิงที่

ตองมาควบคูกับระบบการประเมินผล เพราะตัวช้ีวัดจะบอกไดวาส่ิงที่เราวัดนั้นมีสถานะเชนใด 

จากนั้นก็เปนหนาที่ของผูประเมินที่จะตองนําผลที่วัดไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑวาสถานะเชนนั้นดี

หรือไมดี และใหคําแนะนําหรือกําหนดส่ิงที่จะปฏิบัติตอไป แนวคิดที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ  

การวัดผลเรามักจะวัดเฉพาะในส่ิงที่สําคัญ ในการวัดเร่ืองที่สําคัญมาก หรือมีความซับซอนมาก ๆ 

จําเปนตองสรางตัววัดข้ึนมามาก แตถาเปนเร่ืองเล็กนอย ไมซับซอนเขาใจงาย ตัวช้ีวัดจะลดลงไป

ตามสวน เชนเดียวกับการออกแบบระบบการวัดผลในองคกร มักจะเนนการวัดผลในสวนที่มี

ความสําคัญกับองคกรกอน ถึงแมวาการมีตัวช้ีวัดจํานวนมากอาจทําใหเห็นภาพขององคกรที่

ชัดเจน แตตองไมลืมวาองคกรมีกิจกรรมซับซอนมากมาย เราไมสามารถวัดมากทุกอยางภายใน

องคกรได และไมมีความจําเปนตองสรางตัวช้ีวัดข้ึนมามากมาย การมีตัวชี้วัดมากข้ึนยอมตองให

ทรัพยากรดานบุคคล เงินทุนและเวลามากข้ึนตามไปดวย และอาจทําใหเราไมสามารถเห็นกลยุทธ

ขององคกรไดชัดเจน เพราะไมทราบวาส่ิงใดเปนเร่ืองสําคัญสําหรับองคกรในขณะนั้น นั่นคือที่มา

ของคําวา Key Performance Indicators: KPIs เพื่อเปนการแสดงวาจะวัดและประเมินเฉพาะส่ิงที่

มีความสําคัญเทานั้น ซึ่งส่ิงที่มีความสําคัญที่สุดตอองคกร คือ ส่ิงที่สัมพันธกับกลยุทธขององคกร

นั่นเอง 

  จากความหมายของตัวช้ีวัดที่ไดกลาวมาขางตน พอสรุปความหมายของตัวชี้วัดไดวา 

ตัวชี้วัดหมายถึง สารสนเทศที่บงบอกถึงสถานะ สภาวะของส่ิงที่ตองการวัดอยางเปนรูปธรรม  

ซึ่งสามารถบงบอกถึงสิ่งที่ตองการวัดหรือตรวจสอบวามีทิศทางที่สะทอนลักษณะการดําเนินการ 

คุณลักษณะที่ปฏิบัติ ซึ่งลักษณะของตัวชี้วัดสามารถแสดงคาที่สังเกตไดในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ 
 2. ประเภทของตัวชี้วัด 
  ตัวช้ีวัดมีหลายประเภทข้ึนอยูกับวิธีและเกณฑในการแบง ซึ่งอาจแบงโดยวิธีการ

นําไปใช โดยอาศัยแนวคิดและวิธีการสรางตัวช้ีวัด ดังตอไปนี้ 

  Johnstone (1981, p. 128 อางอิงใน วรรณี แกมเกตุ, 2540, หนา 16) จําแนก

ประเภทของตัวชี้วัดตามตัวแปรที่เขามามีสวนรวมในการสรางตัวชี้วัด ซึ่งเกี่ยวของและสอดคลอง

กับเปาหมายการศึกษาคร้ังมี 3 ประเภทดังนี้ 

  1. ตัวชี้วัดแทน (Representative Indicators) ตัวชี้วัดประเภทน้ีใชมากในงานวิจัย 

งานบริหารและงานวางแผน ตัวชี้วัดแทนคือ การเลือกเอาตัวแปรหน่ึงมาเปนตัวแทนเพื่อชวยช้ีหรือ

สะทอนใหเห็นเปนแงมุมของระบบการศึกษา อัตราการรูหนังสือ การเลือกเอาเฉพาะตัวแปรใด 

ตัวแปรหนึ่งมาใชเปนตัวชี้วัดเพื่อแสดงความพยายามของการจัดการศึกษานี้ เปนเร่ืองที่แตละ
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  2. ตัวช้ีวัดเด่ียว (Disaggregative Indicators) เปนตัวช้ีวัดที่ถูกนํามาจําแนกออกเปน

เด่ียว ๆ และตัวแทนที่ใชตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง เพื่ออธิบายเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตัวช้ีวัดประเภทน้ีตอง

อาศัยตัวแปรเพ่ืออธิบายแตละสวน หรือแตละองคประกอบของระบบการศึกษาและในหลักการ  

ตัวแปรที่กําหนดแตละตัวจะเปนอิสระจากตัวแปรอ่ืน ๆ เพื่อไมใหซ้ํากันในแตละชุดของตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดที่แทจริงเปนเพียงตัวแปรที่นํามาจําแนกออกมาโดด ๆ จะชวยใหไดขอมูลที่ชัดเจนของแตละ

เร่ืองหรือแตละสวนของการศึกษา แตถาดําเนินงานใหครบถวนก็เปนเร่ืองยืดยาวและยุงยากเพราะ

จะมีตัวแปรเต็มไปหมด ทําใหไมสามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และถานําไปใชเพื่อ

อธิบายเพียงบางสวนก็เกิดปญหาในความไมถูกตอง การใชตัวช้ีวัดประเภทนี้มักจะไมอยูในรูปแบบ

ที่เหมาะสม นอกจากนี้จะทําใหการวัดในเร่ืองตาง ๆ ที่คิดวาสําคัญนั้นซํ้าซอนกัน ลักษณะของ 

ตัวแปรนี้จะไมชวยอธิบายลักษณะของระบบการศึกษาที่ถูกตอง 

  3. ตัวแปรรวม (Composte Indicators) เปนการรวมตัวแปรทางการศึกษาจํานวน

หนึ่งเขาดวยกัน การนําตัวแปรหลาย ๆ ตัวที่เกี่ยวของสัมพันธกันนี้จะชวยอธิบายลักษณะหรือ

สถานการณทางการศึกษาไดดีกวาการใชตัวแปรเพียงตัวเดียว เมื่อมีการรวมตัวแปรและจะตองมี

การถวงน้ําหนักของตัวแปรแตละตัวดวย เพราะตัวแปรแตละตัวดังกลาวอาจมีนําหนักไมเทากัน

จากนั้นจึงคํานวณหาคาบงชี้รวมออกมา 

  Jarrlt Report Cave and others (1988, p. 112 อางอิงใน โสภณ นาปรัง, 2543, 

หนา 14) ไดแบงลักษณะตัวช้ีวัดไดดังนี้ 

  1. ตัวช้ีวัดภายนอก (Intermal Indicators) ตัวช้ีวัดที่ตัวแปรมีลักษณะทั่วไปดาน

ปจจัยที่จะใชในองคกรหรือสถาบัน เชน ความสนใจในวิชาระดับอุดมศึกษา จํานวนเงินที่ใชจายใน

การทําวิจัย คุณภาพการสอนของครู  

  2. ตัวชี้วัดภายนอก (Exterting Indicators) ตัวชี้วัดที่เปนผลสะทอนการประเมิน

สถาบันหรือหนวยงานองคกรภายนอก เชน ทางการตลาด ไดแก การมีงานทําของผูที่จบปริญญาตรี 

หรือการเปนที่ยอมรับของสาธารณะชน 

  3. ตัวชี้วัดระดับปฏิบัติการ(Operating Indicators) ตัวชี้วัดประกอบดวยอัตราสวน

ผลิตภัณฑเชน ราคาของหนึ่งหนวย และความสะทอนที่เกิดจากการผันแปรภาระงานที่ทํา 

  สุวิมน ติรกานันท (2543, หนา 57) ไดแบงตัวช้ีวัดออกมาได 4 ประเภท คือ 
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  1. ตามลักษณะของตัวช้ีวัด 

   1.1 ตัวชี้วัดโดยตรง เปนตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงส่ิงที่เกิดข้ึนโดยตรงในประเด็นที่

ตองการประเมิน เชน ปริมาณงานที่ได 

   1.2 ตัวชี้วัดใกลเคียง เปนตัวลักษณะอ่ืนที่ใกลเคียงประเด็นที่ตองการประเมิน  

อาจใชตัวชี้วัดเพียงตัวเดียว หรือชุดของตัวช้ีวัดในลักษณะเดียวกัน 

   1.3 ตัวช้ีวัดผสม ลักษณะของตัวช้ีวัดนี้เปนของชุดตัวช้ีวัดหลาย ๆ สาขาที่นํามา

รวมกันเพื่อระบุถึงปรากฏการณที่เกิดข้ึนในประเด็นที่ตองการประเมิน 

  2. ตามลักษณะของกิจกรรม 

   2.1 ตัวชี้วัดดานเศรษฐกิจ ไดแก อัตราเงินเฟอ การลงทุน การอบรมอัตราการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

   2.2 ตัวชี้วัดทางสังคม ไดแก อัตราการอานออกเขียนได อัตราการเจ็บปวย อัตรา

การเกิด 

   2.3 ตัวช้ีวัดทางการเมือง ไดแก รอยละรอยละของประชากรที่ใชสิทธิเลือกต้ัง 

จํานวนพรรคการเมือง สถิติผูสมัครเขารับการเลือกต้ัง  

  3. แบงตามลักษณะของขอมูล 

   3.1 ตัวช้ีวัดทางกายภาพ ไดแก จํานวนผูสัญจรผานทางสะพานที่สรางข้ึน อัตรา

การวางงาน 

   3.2 ตัวช้ีวัดดานความรูสึกและอารมณ ไดแก ความพึงพอใจการยอมรับ 

  4. แบงตามกระบวนการ 

   4.1 ตัวช้ีวัดสวนนํา ไดแก อัตราสวนระหวางทรัพยที่ใชไปกับผลที่ได 

   4.2 ตัวช้ีวัดสวนกระบวนการ ไดแก ปริมาณงานที่เสร็จสินในแตละชวงเวลา 

   4.3 ตัวชี้วัดสุดทายของโครงการ (Output) ไดแก อัตราสวนระหวางครัวเรือนที่

ไดรับบริการสาธารณสุขกับครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่โครงการ 

   4.4 การสรางและการพัฒนาตัวช้ีวัดทางการศึกษา มี 3 แบบดวยกัน (เจือจันทร  

จงสถิตอยู และแสวง ปนมณี, 2529, หนา 17, อางอิงใน โสภณ นาปรัง, 2543, หนา 14) คือ 

    4.4.1 การสรางตัวชี้วัดเพื่อประโยชนของการใช (The Pramatic Definition 

of and Indicators) การสรางตัวช้ีวัดประเภทนี้มี 2 แบบ แบบแรก คือ การเลือกตัวแปรจํานวนหนึ่ง

ที่หาไดหรือที่มีอยูมาใช วิธีแบบนี้เปนวิธีจัดทําตัวชี้วัดในระยะท่ีเปนตัวชี้วัดแทน (Representative 

Indicators) แบบที่สอง คือ การนําตัวแปรจํานวนหน่ึงมาผสมหรือรวมกันซึ่งวิธีการรวมนี้มาจาก
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    4.4.2 สรางตัวช้ีวัดโดยอาศัยขอกําหนดเชิงทฤษฎี (The Theoretical 

Definition of and Indicators) วิธีนี้อาศัยการผสมหรือการรวมตัวแปรจํานวนหนึ่งเขาดวยกัน 

วิธีการทางเลขคณิตซ่ึงตัวแปรเหลานั้นถูกเลือกตามลําดับความสําคัญปละมีความสัมพันธระหวาง

กันแตละตัวแปรจะมีน้ําหนักการเลือกตัวแปรบางตัวมาผสมกันนั้นฐานเชิงทฤษฎีหรือแนวความคิด

ที่มีอยูในแผน 

    4.4.3 สรางตัวชี้วัดโดยอาศัยขอมูลเชิงประจักษ (The Empirical Definition of 

and Indicators) การสรางตัวชี้วัดโดยอาศัยวิธีนี้คลายคลึงกับวิธีที่สองแตกตางกันตรงที่วิธีการสราง

ตัวช้ีวัดจากขอกําหนดเชิงทฤษฎีนั้น การเลือกกําหนดน้ําหนัก กําหนดจากลําดับ ความสําคัญ สวน

วิธีการนี้การกําหนดน้ําหนักจะกําหนดจากการวิเคราะหขอมูลชุดหนึ่งและแยกแยะความสัมพันธ

ระหวางตัวแปร วิธีการเชนนี้ไดแก Factor Analysis Cluter Anaslysis Guttman Scale 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (2551,บทความ) ไดกลาวถึงประเภท

ของตัวช้ีวัดไวดังนี้ 

  1. แบงเปน ประเภทตัวช้ีวัดปจจัยนําเขา ตัวช้ีวัดกระบวนการ ตัวช้ีวัดผลผลิต และ

ตัวช้ีวัดผลลัพธ 

  2. แบงเปน ประเภทตัวช้ีวัดลาชา (Lag Indicator) ซึ่งวัดผลลัพธ และตัวช้ีวัดนําหนา 

(Leading Indicator) ซึ่งวัดการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลลัพธ 

  3. แบงเปน ประเภทตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และตัวชี้วัดเชิงอัตวิสัยสําหรับตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ ถาใชจํานวนมิติของหนวยวัดเปนเกณฑในการแบง สามารถแบงไดอีกเปน 2 ประเภทยอย 

คือ 

   3.1 ประเภทที่มีหนวยมิติเดียว เชน จํานวนเร่ืองรองเรียนจํานวนรายงานที่ตีพิมพเผยแพร 

   3.2 ประเภทที่มีหนวยหลายมิติ เชน รอยละของผูรับบริการจัดหางานที่มีงานทํา 

อัตราการตายเนื่องจากการทํางานอัตราสวนของจํานวนข้ันตอนที่ไดมีการปรับปรุงใหมตอจํานวน

ข้ันตอนกอนการปรับปรุง และดัชนีส้ินคาผูบริโภค เปนตน 
 3. ลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี 
  ตัวช้ีวัดที่ดี ควรมีลักษณะสําคัญ ดังตอไปนี้ 

  ศิริชัย กาญจนวสี (2545, หนา 84) ไดกลาวถึงลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี ไววาควรมี

คุณสมบัติดังตอไปนี้ 
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  1. ความตรง (Validity) ตัวชี้วัดที่ดีจะตองบงชี้ไดตามคุณลักษณะที่ตองการวัดอยาง

ถูกตอง แมนยํา ตัวช้ีวัดที่สามารถช้ีไดตรงตามคุณลักษณะที่มุงจะวัดนั้นควรมีลักษณะดังนี้ 

   1.1 มีความตรงประเด็น  (Relevant) ตัวช้ีวัดตองชี้วัดไดตรงประเด็น มีความ

เชื่อมโยงสัมพันธหรือเกี่ยวของโดยตรงกับคุณลักษณะที่มุงจะวัด  

   1.2 มีความเปนตัวแทน  (Representative) ตัว ช้ีวัดตองมีความเปนตัวแทน

ลักษณะที่มุงวัดหรือมีมุมมองที่ครอบคลุมองคประกอบสําคัญของคุณลักษณะที่จะวัดอยาง

ครบถวน 

  2. ความเที่ยง  (Reliability) ตัวชี้วัดที่ ดีตองบงช้ีลักษณะที่ตองการวัดไดอยาง

นาเชื่อถือ คงเสนคงวาหรือบงช้ีไดผลที่คงที่ เมื่อทําการวัดในชวงเวลาเดียวกัน ซึ่งตัวชี้วัดที่มีความ

เที่ยงนั้น ควรมีลักษณะดังนี้ 

   2.1 มีความเปนปรนัย  (Objectivity) ตัว ช้ีวัดที่ ดีตองวัดไดอยางเปนปรนัย  

การตัดสินใจเกี่ยวกับคาของัวชี้วัด ควรข้ึนอยูกับสภาวะที่เปนอยูหรือคุณลักษณะของส่ิงนั้น 

มากกวาที่จะข้ึนกับความรูสึกตามอัตวิสัย  

   2.2 มีความคลาดเคล่ือนตํ่า (Minimum Error) ตัวช้ีวัดที่ดีตองมีคาความ

คลาดเคล่ือนนอยที่สุด คาที่ไดตองมาจากแหลงขอมูลที่นาเช่ือถือ  

  3. ความเปนกลาง (Neutrality) ตัวชี้วัดที่ดีจะตองบงชี้ดวยความเปนกลางไมโนม

เอียงขางใดขางหน่ึง ไมชี้นําโดยการบงชี้เฉพาะของลักษณะความสําเร็จ หรือความลมเหลว หรือ

ความไมยุติธรรม 

  4. ความไว (Sensitivity) ตัวช้ีวัดที่ดีตองมีความไวตอคุณลักษณะที่มุงจะวัด สามารถ

แสดงความผันแปรหรือความแตกตางระหวางหนวยวิเคราะหไดอยางชัดเจน โดยตัวชี้วัดจะตองมี

มาตรและหนวยวัดที่ละเอียดเพียงพอ 

  5. สะดวกในการนําไปใช ตัวช้ีวัดที่ดีตองสามารถนําไปใชไดอยางสะดวก สามารถ

เก็บรวบรวมขอมูลจากการตรวจนับ วัด หรือสังเกตไดงาย ดังนี้ 

   5.1 เก็บขอมูลไดงาย หมายถึงสามารถนําไปใชเก็บขอมูลไดสะดวกและสามารถ

รวบรวมตรวจนับ วัด หรือสังเกตไดงาย 

   5.2 แปลความหมายไดงาย ควรใหคาการวัดที่มีจุดสูงสุดและจุดตํ่าสุด เขาใจงาย

และสามารถสรางเกณฑตัดสินคุณภาพไดงาย 
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  สุชาติ ประเสริฐรัฐสินธุ (2539 อางอิงใน สายสมร ศักด์ิคําดวง, 2551, หนา 21) ได

กลาวถึงคุณสมบัติของตัวช้ีวัดที่ดีไว คือ 

  1. มีความปานกลาง (Neutrality) หมายถึง ความไมลําเอียงของตัวชี้วัด ยกตัวอยาง 

เชน ตัวบงช้ีผลิตภาพแรงงาน (labor productivity) ซึ่งช้ีวัดดวยอัตราสวนระหวางรายไดตอ

คาใชจายแรงงาน เมื่อนําตัวบงชี้ไปใชในหนวยงาน ประเภทผลิตและประเภทบริการจะทําใหขาด

ความเปนกลาง เพราะการปฏิบัติงานประเภทบริการนั้นตองใชบุคลากรจํานวนมาก สวน 

การปฏิบัติงานประเภทการผลิตใชเคร่ืองจักรกลมากกวาแรงงาน 

  2. มีความเปนวัตถุวิสัย (Objectivity) หมายถึง การตัดสินเกี่ยวกับคาของตัวช้ีวัดมิได

เกิดจากการคิดเอาเองของผูวิจัย แตข้ึนอยูกับสภาวะที่เปนอยูหรือรูปธรรม 

  3. มีความไวตอความแตกตาง (Sensitivity) หมายถึง ความสามารถของตัวช้ีวัด 

ที่จะตองวัดความแตกตางระหวางหนวยวิเคราะหไดอยางถูกตอง 

  4. คาของมาตรวัดหรือตัวชี้วัดที่ไดควรมีความหมาย หรือตีความไดอยางสะดวก

(Meaningfulness & interpretability) กลาวคือ คาของมาตรวัดควรมีจุดสูงสุดและจุดตํ่าสุดที่งาย

ตอความเขาใจ เชน มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 10 หรือ ระหวาง 0 ถึง 100 คาของตัวบงชี้ที่ไดจากการวัด

หากอยูที่ 60 จะตีความหมายไดวาสูงกวาคาเฉล่ีย (50) เพียงเล็กนอย แตหากคาของมาตรวัดและ

ตัวช้ีวัดไมมีคาสูงสุด (หรือตํ่าสุด) ที่แนนอน เชนวัดออกมาได 50 หรือ120 ก็ไมทราบวา 50 หรือ120 

นั้นจะตีความหมายวาอยางไร 

  ทักษพล ธรรมรังสี (2547, หนา 71-74) กลาวถึงขอจํากัดของตัวช้ีวัดวา “คุณสมบัติ

ของตัวช้ีวัดที่ดี” ไดแก  

  1. ตองไวพอที่จะบอกการเปลี่ยนแปลง ไมใชวาสถานการณไปถึงไหนตอไหนแลว 

ผลที่ไดยังคงเดิมตลอด  

  2. ตองมีความจําเพราะเจาะจงกับการเปล่ียนแปลงที่ตองการวัด  

  3. มีกระบวนการวัดที่ไมยุงยากนัก ใชทรัพยากรเหมาะสม ไมใชวาใชเวลามาประเมิน

มากกวาเวลาที่ไปทํางานเสียอีก  

  4. สามารถส่ือสารใหเขาใจไดงาย ไมใชวัดแลว บอก อธิบายใหใครรูไมได ผูทํารูอยูคนเดียว 

  อิเวลและโจนส ไดกลาวถึงคุณสมบัติที่ดีของตัวช้ีวัด 7 ขอ ดังนี้ 

  1. สามารถนําไปใชปฏิบัติในเชิงนโยบายได (Policy leverage) 

  2. สามารถแปลความไดถูกตอง (Interpretability) 

  3. สามารถวัดไดครอบคลุมทั้งหมด (Balance of perspective) 
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  4. มีเกณฑในการเปรียบเทียบที่เหมาะสม (Appropriate standards of comparison) 

  5. มีคุณสมบัติที่ดีในเร่ืองของความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่น  (Technical adequacy) 

  6. สามารถปฏิบัติไดจริง (Practicability) 

  นงลักษณ วิรัชชัย และ สุวิมล วองวานิช (2541 อางอิงใน บุญศรี  พรหมมาพันธุ  

และคณะ, 2547) สรุปคุณสมบัติของตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานที่ดีวาจะตองมีคุณสมบัติที่สําคัญ 

3 ประการ ดังนี้ คือ 

  1. ตัวชี้วัดตองมีความเที่ยงตรง เนื่องจากความเที่ยงตรงในการวัดของตัวชี้วัดจะ

นําไปสูคุณสมบัติอ่ืน ๆ คือ จะทําใหเกิดความเชื่อมั่น ความเปนปรนัย ความสามารถในการแปล

ความหมาย และความครอบคลุมของตัวช้ีวัดในการวัดส่ิงที่เราสนใจศึกษา 

  2. ตัวช้ีวัดตองมีความเหมาะสม ทั้งความเหมาะสมในแงของความสามารถในการ

ปรับเปล่ียน มีเกณฑในการเปรียบเทียบที่เหมาะสม และยังตองมีความเหมาะสมที่จะใชเปนตัวช้ีวัด

ในการปฏิบัติงาน 

  3. ตัวชี้วัดตองมีคุณสมบัติของการปฏิบัติไดในสภาพการณจริง คือ เมื่อมีการนํา

ตัวช้ีวัดไปตรวจวัดในสภาพการณจริงจะตองมีกระบวนการวัดที่สะดวก ไมยุงยาก ใชตนทุนตํ่าทั้งใน

การพัฒนา และการใชประโยชนจากตัวบงชี้ผลการปฏิบัติงาน 

  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2543 อางอิงใน สายสมร ศักด์ิคําดวง, 

2551, หนา 22) ไดเสนอเกณฑการคัดเลือกตัวช้ีวัดในเอกสารการสัมมนาการจัดทําดัชนีชี้วัด

คุณภาพ เพื่อการติดตามประเมินผลการแปลงนโยบาย แผน และมาตรการ ไปสูการปฏิบัติ วามี

เกณฑที่ใชกันอยางแพรหลาย 6 ประการดังนี้ 

  1. ตัวช้ีวัดตองมีความสอดคลองโดยตรงกับวัตถุประสงค มีความเกี่ยวของกับปญหา

ที่กําลังศึกษาอยู ด้ังนั้นการนิยามปญหาที่ชัดเจนจึงเปนเร่ืองที่สําคัญมาก คํานิยามหรือคําจํากัด

ความที่คลุมเครือ ไมชัดเจน จะไมชวยในการเลือกตัวช้ีวัด 

  2. ตัวชี้วัดจะตองมีความสอดคลองกับกลุมผูใชตัวชี้วัด กลุมผูใชมีความแตกตางกัน

ยอมมีความตองการใชตัวช่ีวัดที่แตกตางกัน ด้ังนั้น การคํานึงถึงกลุมเปาหมายวาเปนกลุมใดนั้น  

จึงจําเปนตอการเลือกตัวช้ีวัด 

  3. ตัวชี้วัดที่เลือกมานั้นจะตองถูกออกแบบมาอยางชัดเจน เพื่อปองกันการเขาใจ

คลาดเคล่ือนของผูใช ความชัดเจนที่กลาวถึงนี้ อาจมีความหมายแตกตางกันไปตามผูใชแตละกลุม 

กลาวคือ ผูใชบางกลุมตองการความชัดเจนของตัวช้ีวัดในเชิงวิทยาศาสตร ในขณะบางกลุม
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  4. ตัวช้ีวัดจะตองสรางจากขอมูลที่สะดวกตอการเก็บรวบรวม และจะตองมีคาใชจาย

ไมสูงเกินไปนักหรือมีการจัดเก็บอยูแลว เกณฑการเลือกตัวช้ีวัดนี้มีผลทําใหผูพัฒนาตัวชี้วัดตองให

ความสําคัญระหวางคาใชจายของการเก็บรวบรวมขอมูล กับความสมบรูณครบถวนของตัวช้ีวัด 

กลาวคือ คาใชจายจะตองไมสูงกวาผลประโยชนที่ไดรับจากตัวช้ีวัดนั้น 

  5. ตัวชี้วัดตองมีความถูกตอง เชื่อถือได การสรางใหมีความถูกตองและนาเชื่อถือนั้น 

จะตองอาศัยขอมูลที่มีความถูกตอง เชื่อถือได ใชวิธีการเก็บและ Scale เดียวกันตลอดเวลา อยางไร

ก็ตามผูพัฒนาตัวช้ีวัดควรมีวิธีการประมาณคาตัวช้ีวัดใหใกลเคียงกับตัวช้ีวัดในอุดมคติ 

ใหมากที่สุด ทั้งนี้ จะตองพิจารณาถึงคาใชจายและผลประโยชนที่ไดจากตัวช้ีวัดนั้น ๆ ประกอบกัน

ไปดวย 

  6. ตัว ช้ีวัดตองมีความครอบคลุม  ทั้งในดานมิติของพ้ืนที่และเวลา  สรุปแลว 

คุณลักษณะสําคัญของตัวข้ีวัดที่ดีตองสามารถวัดผลไดตรง ไมยุงยาก เขาใจงาย สะทอนใหเห็นถึง

การเปล่ียนแปลงของนโยบายอยางชัดเจน มีความคุมทนในการจัดทํา และสามารถใชในการ

อธิบายสถานการณที่สามารถเปรียบเทียบได ซึ่งในทางปฏิบัติแลวไมสามารถกําหนดตัวชี้วัดที่เปน

มาตรฐานได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคในการใชงานเปนหลัก 
 4. การพัฒนาตัวชี้วัด 
  ในการสรางและพัฒนาตัวช้ีวัด มีผูที่กลาวถึงการสรางและพัฒนาผูชี้วัด ไว ดังนี้ 

  วิทยา สุหฤทดํารง (2548, หนา 130-132) กลาววากอนที่จะมีการวัดหรือเกณฑ 

การวัดประเมินจําเปนตองมีเปาหมายเสียกอน และกอนที่วางเปาหมายจะตองทําการวัดสภาพหรือ

สถานะของตัวเองหรือกระบวนการในปจจุบันกอน เปาหมายหรือ Goal เปนเหมือนคําแถลงทั่วไปที่

อธิบายถึงวาบริษัทตองบรรลุถึงอะไร โดยปกติแลวอาจจะหมายถึง รายได ยอดขาย กําไร จากนั้น

เปาหมายจะถูกแปลความหมายไปเปนเกณฑการวัดประเมิน (Measure) ซึ่งจะหมายถึงหรืออางถึง

ขอมูลที่จะตองประเมิน และทุกกิจกรรมในองคกรมีความสัมพันธและเชื่อมโยงกันหมด ตามลําดับ

ชั้นในกรบวนการธุรกิจและโซคุณคา ซึ่งในเร่ืองการวัดประเมินองคกรและการจัดทํา KPI ตาง ๆ ใน

วงการธุรกิจ KPI หรือตัววัดนั้นจะมีประโยชนก็ตอเม่ือเราในฐานะผูออกแบบระบบสามารถระบุหรือ

กําหนดความสัมพันธกับตัววัดหรือ KPI อ่ืน ๆ ไดอยางถูกตองเพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยขา

เขาและผลที่ไดจากกระบวนการและท่ีสําคัญเราจะสามารถปรับปรุง ควบคุม และออกแบบ

กระบวนการธุรกิจใหมไดจากการประเมินผลตัววัด (KPI) จากการทดลองปรับเปล่ียนองคประกอบ

ตาง ๆ ในกระบวนการ  
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  หลักเกณฑในการกําหนดตัวช้ีวัด หรือ Key Performance Indicators (KPIs) มีดังนี้  

  1. มีความสอดคลองกับวิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค และกลยุทธขององคกร  

  2. ตองประกอบทั้งตัวช้ีวัดทาง Financial และ Non financial  

  3. ตัวช้ีวัดสามารถควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของแตละบุคคลหรือ

หนวยงานไดอยางชัดเจน  

  4. ตัวช้ีวัดที่ดีจะตองสามารถวัดผลได 

  5. ไมใชเปนเพียงแคเคร่ืองมือในการควบคุมหรือวัดผลเทานั้น แตสามารถตรวจ

ติดตามสถานการณเปล่ียนแปลงตามชวงเวลาไดดี  

  6. สามารถส่ือใหเปนที่เขาใจกับทุกคน 

  นงลักษณ วิรัชชัย (2541 อางอิงใน วัชรีวรรณ ไชยแสนทา, 2550, หนา 17-21) กลาว

วามีข้ันตอนคลายกับข้ันตอนในกระบวนการวัดตัวแปร แตมีข้ันตอนเพิ่มมากข้ึนในสวนที่เกี่ยวกับ

การรวมตัวแปรเขาเปนตัวช้ีวัด และตรวจสอบคุณภาพของตัวชี้วัดที่พัฒนาข้ึน โดยกําหนดให

กระบวนการพัฒนาตัวช้ีวัดทั้งหมด 6 ข้ันตอน ดังนี้คือ ข้ันที่ 1 การกําหนดวัตถุประสงคของการ

พัฒนาตัวช้ีวัด ข้ันที่ 2 การนิยามตัวช้ีวัด ข้ันที่ 3 การรวบรวมขอมูล ข้ันที่ 4 การสรางตัวช้ีวัด ข้ันที่ 5 

การตรวจสอบคุณภาพตัวช้ีวัด และข้ันที่ 6 การนําเสนอรายงานรายละเอียดแตละข้ันตอนมี

ดังตอไปนี้ 

  ข้ันที่ 1 การกําหนดวัตถุประสงค (Statement of Purposes) 

  ข้ันตอนแรกของการพัฒนาตัวช้ีวัด คือ การกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนาตัวช้ีวัด 

นักวิจัยตองกําหนดลวงหนาวาจะนําตัวช้ีวัดที่พัฒนาข้ึนไปใชประโยชนในเร่ืองอะไรและอยางไร การ

กําหนดวัตถุประสงคของตัวชี้วัดที่ชัดเจนยอมสงผลใหไดตัวชี้วัดที่มีคุณภาพสูงและเปนประโยชน

ตามวัตถุประสงคที่ตองการ 

  ข้ันที่ 2 การนิยามตัวช้ีวัด 

  ตัวชี้วัดเปนองคประกอบที่ประกอบดวยตัวแปรยอย ๆ รวมกันเพื่อแสดงสารสนเทศที่

ตองการชี้วัด หรือคุณลักษณะของส่ิงที่ตองการชี้วัด ดังนั้น ในข้ันตอนของการนิยามตัวแปรนั้น

นอกจากจะเปนการกําหนดนิยามในลักษณะเดียวกับการนิยามตัวแปรในการวิจัยทั่วไปแลวผูวิจัย

ยังตองกําหนดดวยวาตัวช้ีวัดประกอบดวยตัวแปรยอยอะไร และรวมตัวแปรยอยเปนตัวชี้วัดได

อยางไรการนิยามตัวชี้วัด นงลักษณ วิรัชชัย (2541 อางถึงใน บุญศรี พรหมมาพันธุและคณะ, 

2547) อธิบายวา ทําได 3 วิธี คือ การนิยามเชิงปฏิบัติ การนิยามเชิงทฤษฎี และการนิยามเชิง
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  1. การนิยามตัวช้ีวัด โดยใชนิยามเชิงปฏิบัติ (Pragmatic Definition) เปนนิยามที่ใช

ในกรณีที่มีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตัวแปรยอยที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัดไวพรอมแลว มีฐานขอมูล

แลวหรือมีการสรางตัวประกอบจากตัวแปรยอย ๆ หลายตัวไวแลว นักวิจัยเพียงแตใชวิจารณญาณ

คัดเลือกตัวแปรจากฐานขอมูลที่มีอยูและนํามาพัฒนาตัวชี้วัดการศึกษา โดยกําหนดวิธีการรวมตัว

แปรยอยและกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรยอย วิธีการกําหนดนิยามตัวช้ีวัดการศึกษาวิธี

นี้อาศัยการตัดสินใจและประสบการณของนักวิจัยเทานั้น ซึ่งอาจทําใหไดนิยามที่ลําเอียง เพราะไม

มีการอางอิงทฤษฎีหรือตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรแตอยางไร นิยามเชิงปฏิบัติจึงเปน

นิยามที่มีจุดออนมากที่สุดเมื่อเทียบกับนิยามแบบอื่น ๆ และไมคอยมีผูนิยมใช ในกรณีที่จําเปนตอง

ใช นักวิจัยควรพยายามปรับปรุงจุดออนโดยใชการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร หรือการ

ใชกรอบทฤษฎีประกอบกับวิจารณญาณในการเลือกตัวแปรและกําหนดนิยาม 

  2. การนิยามตัวช้ีวัดโดยใชนิยามเชิงทฤษฎี (Theoretical Definition) นิยามเชิง

ทฤษฎี เปนนิยามที่นักวิจัยใชทฤษฎีรองรับสนับสนุนการตัดสินใจของนักวิจัยโดยตลอดและใช

วิจารณญาณของนักวิจัยนอยกวาการนิยามแบบอ่ืน การนิยามตัวชี้วัดการศึกษาโดยใชการนิยาม

เชิงทฤษฎีนั้น นักวิจัยอาจทําไดสองแบบ แบบแรกเปนการใชทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยเปน

พื้นฐานสนับสนุนทั้งหมด ต้ังแตการกําหนดตัวแปรยอย การกําหนดวิธีการรวมตัวแปรยอย และการ

กําหนดน้ําหนักตัวแปรยอย นั่นคือ นักวิจัยใชโมเดลหรือสูตรในการสรางตัวช้ีวัดการศึกษา ตามที่มี

ผูพัฒนาไวแลวทั้งหมด แบบที่สองเปนการใชทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยเปนพื้นฐานสนับสนุนใน

การคัดเลือกตัวแปรยอย และการกําหนดวิธีการรวมตัวแปรยอยเทานั้น สวนในข้ันตอนการกําหนด

น้ําหนักตัวแปรยอยแตละตัวนั้น นักวิจัยใชความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญประกอบใน

การตัดสินใจ วิธีแบบนี้ใชในกรณีที่ยังไมมีผูใดกําหนดสูตรหรือโมเดลตัวช้ีวัดการศึกษาไวกอน 

  3. การนิยามตัวช้ีวัดโดยใชนิยามเชิงประจักษ (Empirical Definition) นิยามเชิง

ประจักษเปนนิยามที่มีลักษณะใกลเคียงกับนิยามเชิงทฤษฎีเพราะเปนนิยามที่นักวิจัยกําหนดวา

ตัวช้ีวัดประกอบดวยตัวแปรยอยอะไร และกําหนดรูปแบบวิธีการรวบรวมตัวแปรใหไดตัวบงช้ีโดยมี

ทฤษฎี เอกสารวิชาการ หรืองานวิจัยเปนพื้นฐาน แตการกําหนดน้ําหนักของตัวแปรแตละตัวที่จะ

นํามารวมกันในการพัฒนาตัวชี้วัดการศึกษาน้ันมิไดอาศัยแนวคิดทฤษฎีโดยตรง แตอาศัยการ

วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ การนิยามแบบนี้มีความเหมาะสมและเปนที่นิยมใชกันอยูมาจนถึงทุก

วันนี้ เมื่อพิจารณาถึงวิธีการนิยามตัวชี้วัดทั้ง 3 วิธีดังกลาวขางตนเปรียบเทียบกับวิธีการนิยามตัว
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   วิธีที่  1 การกําหนดน้ําหนักโดยใชผลการพิจารณาของผูเ ช่ียวชาญ (Expert 

judgment) ซึ่งอาจเปนผูมีความเก่ียวของกับเร่ืองที่ตองการศึกษาในฐานะนักวิจัย หรือนักวางแผน

โดยใหผูเช่ียวชาญแตละทาน ไดพิจารณาลงความเห็นใหคาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปร แตละ

ตัวจากนั้นจึงนําผลมาวิเคราะห โดยการใชคาเฉล่ียหรืออาจมีการใชรอยละของผูเห็นดวยกับ

น้ําหนักในระดับตาง ๆ นอกจากนี้ ผูวิจัยยังสามารถดําเนินการอยางเปนระบบมากข้ึน โดยยการใช

เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เปนตน 

   วิธีที่  2 การกําหนดน้ําหนักโดยการวัดความสําคัญของตัวแปร (Measure effort 

required) ในการวัดความสําคัญของตัวแปร อาจพิจารณาจาก 2 ส่ิง คือ (1) พิจารณาชวงเวลา 

(time taken) ในการทํากิจกรรมนั้น ๆ และ (2) พิจารณาคาใชจาย (Cost) ในการทํากิจกรรมนั้น ๆ 

หากกิจกรรมใดใชเวลาและคาใชจายสูงก็ควรใหน้ําหนักความสําคัญมากกวาตัวอ่ืน 

   วิธีที่  3 การกําหนดน้ําหนักโดยการใชเกณฑมาตรฐาน (to use agreed to 

Standards) ที่ไดมีผูทําการศึกษาและไดมีการกําหนดไวแลวอยางชัดเจน 

   วิธีที่  4 การกําหนดน้ําหนักโดยการใชขอมูลเชิงประจักษ (empirical data) เปน

วิธีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรโดยใชวิธีการทางสถิติ เชน ใชการวิเคราะห

องคประกอบ (Factor Analysis) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) เปนตน 

  อยางไรก็ตาม การที่ผูวิจัยจะเลือกใชการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรวิธีใด

นั้น ข้ึนอยูกับการพิจารณาเหตุผลหลายประการ เพราะธรรมชาติของตัวแปรที่นํามาศึกษามีความ

แตกตางกัน ดังนั้นคงไมมีวิธีการหรือรูปแบบใดที่เหมาะสมที่สุดกับการพัฒนาตัวช้ีวัด 

  ข้ันที่ 3 การรวบรวมขอมูล (Data Collection) 

  ข้ันตอนการรวบรวมขอมูลในกระบวนการพัฒนาตัวชี้วัด การดําเนินการวัดตัวแปร

ยอย ไดแก การสรางเคร่ืองมือสําหรับการทดลองใช และการปรับปรุงเครื่องมือ ตลอดจนการ

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ การกําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง การออกแบบสนามเพ่ือใช

เปนเครื่องมือเก็บขอมูล และการตรวจสอบคุณภาพของขอมูลที่เปนตัวแปรยอยซ่ึงนํามารวมเปน

ตัวช้ีวัดการศึกษา ในข้ันตอนนี้มีวิธีการดําเนินงานคลายกับกระบวนการวัดตัวแปรที่ไดกลาวมาแลว 
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  ข้ันที่ 4 การสราง (Construction) ตัวช้ีวัด 

  ในข้ันตอนนี้นักวิจัยสรางสเกลตัวชี้วัด (Scaling) โดยนําตัวแปรยอยที่ไดจากรวบรวม

ขอมูลมาวิเคราะหรวมใหไดเปนตัวชี้วัด โดยวิธีการรวมตัวแปรยอยหลังจากการกําหนดน้ําหนักตัว

แปรยอยตามที่ไดนิยามตัวช้ีวัดไว 

  ข้ันที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพของตัวช้ีวัด 

  ในการตรวจสอบคุณภาพของตัวช้ีวัดนั้น ไดมีนักวิชาการหลายทานไดเสนอแนวคิดไว 

โดยบางทานไดอธิบายการตรวจสอบคุณภาพของตัวช้ีวัดอยางละเอียด เชน จอหน สโตน 

(Johnstone) และบางทานก็อธิบายเพียงแนวคิดหลัก ๆ เชน อิเวล และโจนส (Ewell and Jones) 

และนงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วองวานิช (2541) ดังนั้น จึงขอสรุปประเด็นสําคัญตาง ๆ ในการ

ตรวจสอบคุณภาพตัวชี้วัด ดังนี้ (บุญศรี  พรหมมาพันธุ และคณะ, 2547) 

  จอหนสโตน ไดเนนการตรวจสอบตัวช้ีวัด 2 ประเด็น คือ 

  1. การตรวจสอบความเท่ียงตรงภายใน (Internal Validity) เปนการพัฒนาตัวชี้วัด

เพื่อใหเกิดความเที่ยงตรงภายใน จุดสําคัญที่สุดคือ ผูวิจัยจะตองควบคุมใหการกําหนดนิยามเชิง

ปฏิบัติการ (Operational definition) ของตัวแปรที่นํามาสรางตัวช้ีวัดเปนดังนี้ 

   1.1 การนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรตองมีความชัดเจน และครอบคลุม

องคประกอบของส่ิงที่ตองการศึกษาทั้งหมด 

   1.2 นิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรตาง ๆ ผูวิจัยไดกําหนดข้ึนตองมีลักษณะที่

สามารถทําการตรวจวัดไดในสภาพจริง 

   1.3 ตัวแปรที่นํามาสรางตัวบงชี้ทั้งหมด ตองเปนตัวแทนของส่ิงที่เราตองการศึกษา 

โดยที่ผูพัฒนาตัวช้ีวัดควบคุมการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรตาง ๆ อยางดี ตัวช้ีวัดที่

สรางข้ึนก็จะมีความถูกตองชัดเจนและครอบคลุมในส่ิงที่ตองการวัดและส่ิงเหลานี้ ก็จะทําใหเกิด

การเพิ่มความเที่ยงตรงภายในใหแกตัวช้ีวัดที่สรางข้ึน 

  2. การตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ตัวชี้วัดที่ดีตองมีความเช่ือมั่นโดยเฉพาะ

ความเช่ือมั่นแบบคงเสนคงวาในการวัด (The consistency of measurement) ซึ่งวิธีการควบคุม

กระบวนการตาง ๆ ในการพัฒนาตัวบงชี้เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่น 4 ประการ มีดังนี้  

   2.1 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวช้ีวัดตองชัดเจนตรงความเปนจริง  

   2.2 การเก็บรวบรวมขอมูลตองมีกระบวนการที่ดีและถูกตอง  

   2.3 เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูลตองเปนเคร่ืองมือที่มีคุณสมบัติที่ดี 

   2.4 กระบวนการวิเคราะหขอมูลตองถูกตองตามหลักการ 
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  ข้ันที่ 6 การนําเสนอรายงาน (Contextualization and Presentation) 

  ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนหนึ่งในการพัฒนาตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญมากเพราะเปนการ

ส่ือสาร (Communication) ระหวางนักวิจัยที่เปนผูพัฒนากับผูใชตัวช้ีวัด หลังจากที่ไดสรางและ

ตรวจสอบคุณภาพของตัวชี้วัดแลว นักวิจัยตองวิเคราะหขอมูลใหไดคาของตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับ

บริบท (Context) เชน อาจวิเคราะหตีความแยกตามระดับเขตการศึกษา จังหวัดอําเภอ โรงเรียน

หรือแยกตามประเภทของบุคลากร หรืออาจวิเคราะหตีความในระดับภาค แลวจึงรายงานคาของ

ตัวช้ีวัดการศึกษาใหผูบริโภค / ผูบริหาร / นักวางแผน / นักวิจัย ตลอดจนนักการศึกษาทั่วไปได

ทราบและใชประโยชนจากตัวช้ีวัดการศึกษาไดอยางถูกตองตอไป 
 
ตอนท่ี 2 เอกสารที่เกี่ยวของกับความสามารถในการสื่อสาร 
 1. ความหมายของความสามารถในการสื่อสาร 
  ความสามารถในการสื่อสารเปนกระบวนการเกิดข้ึนเปนปกติวิสัยของคนทุกคน และมี

ความเกี่ยวของไปถึงบุคคลอ่ืน ตลอดจนสังคมที่แตละคนเกี่ยวของอยู ไมวาจะทําส่ิงใดลวนตอง

อาศัยการส่ือสารเปนเคร่ืองมือชวยใหบรรลุจุดประสงคทั้งส้ิน และในสภาพสังคมปจจุบันที่คน

จะตองเกี่ยวของกันมากข้ึนการส่ือสารก็ยิ่งมีความสําคัญตอบุคคล และสังคมมากข้ึน หากคนใน

สังคมขาดความรูความเขาใจในการส่ือสาร ไมสามารถถายทอดความรูความคิด หรือทําใหเกิด

ความเขาใจระหวางกันได ยอมจะทําใหเกิดปญหาตาง ๆ มากมายปญหาที่เกิดข้ึนกับบุคคลและ

สังคมทุกวันนี้มีอยูไมนอยที่เปนสาเหตุมาจากความลมเหลวของการส่ือสารดังนั้นการส่ือสารจึงมี

ความสําคัญสําหรับบุคคลและสังคมหลายดาน ดังแนวคิดที่กลาวถึงความสําคัญของการสื่อสาร 

ดังตอไปนี้ 

  ปรมะ สตะเวทิน (2536, หนา 7) กลาววา การส่ือสาร คือกระบวนการของ 

การถายทอดสาร(Message) จากบุคคลหน่ึงซ่ึงเรียกวา ผูสงสาร (Source) ไปยังบุคคลอีกฝายหนึ่ง

ซึ่งเรียกวา ผูรับสาร(Receive) โดยผานส่ือ (Channel) 

  ขวัญเรือน กิติวัฒน และภัสวลี นิติเกษตรสุนทร (2540, หนา 5) ไดใหความหมายไววา 

ส่ือสาร หมายถึง การกระทํา หรือการแสดงออกซึ่งสัญลักษณที่มีลักษณะบงบอกวาเปนการส่ือ

ความหมายโดยอาศัยกระบวนการถายทอดและแลกเปล่ียนขาวสาร ความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ 

ตลอดจนประสบการณระหวางกันเพื่อวัตถุประสงคหลักคือความเขาใจรวมกัน 

  พงษพันธ พงษโสภา (2542, หนา 65) ไดกลาวไววา การสื่อสารเปนกระบวนการของ

การถายทอดแลกเปล่ียนเร่ืองราวขาวสาร ตลอดถึงความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ และอารมณที่เกิดข้ึน

ระหวางบุคคลกับบุคคลและระหวางบุคคลกับกลุม 
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  มัลลิกา คณานุรักษ (2547, หนา 11) ไดกลาวไววา พฤติกรรมการส่ือสาร คือ  

การแสดงออกเพื่อส่ือสารดวยสัญลักษณ การกระทํา ทาทาง ฯลฯ ที่เปนพฤติกรรมพื้นฐานของ

มนุษยที่ปรากฏอยูในชีวิตประจําวัน แตกตางไปตามบุคลิกภาพ จิตวิทยาสวนบุคคล ความสัมพันธ

กับสังคม และสภาพแวดลอมซ่ึงอาจเปนผลบวกหรือลบก็ไดในการติดตอกับบุคคลอ่ืน พฤติกรรม

การสื่อสารของมนุษยมีทั้งที่เปนวัจนภาษา (ภาษาถอยคํา) และอวัจนภาษา (ไมใชถอยคํา)โดย

มนุษยพยายามจะอาศัยกระบวนการตาง ๆ ถายทอดแลกเปล่ียนขาวสาร ความรู ความคิด รวมถึง

ประสบการณของตนเองแกกันและกัน เพื่อหวังความเขาใจรวมกัน 

  เอมอร ผาสุขจันทร (2548, หนา 19) ไดใหความหมายของความสามารถในการ

ส่ือสารไววาความสามารถในการสื่อสารหมายถึง ความสามารถในการฟง พูด อานและเขียน  

เพื่อสงและรับขาวสารขอมูลโดยอาศัยเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

  วิรัช ลภิรัตนกุล (2549, หนา 159) กลาววา การติดตอส่ือสาร คือ กระบวนการในการ

สงผาน หรือส่ือความหมายระหวางบุคคล สังคมมนุษยเปนสังคมที่สมาชิกสามารถใช

ความสามารถของตนสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจได โดยแสดงออกในรูปของความตองการ  

ความปรารถนา ความรูสึกนึกคิด ความรู และประสบการณตาง ๆ จากบุคคลหนึ่งไปสูอีกบุคคล

หนึ่ง 

  วอรเรน ดับเบิลยู วีเวอร (Warren W. Weaver, 2007) ใหคําอธิบายเกี่ยวกับ 

การสื่อสารวา การส่ือสารมีความหมายกวาง ครอบคลุมถึงกระบวนการทุกอยางที่จิตใจของคน ๆ 

หนึ่งอาจมีผลตอจิตใจของคนอีกคนหนึ่ง การสื่อสารจึงไมหมายความแตเพียงการเขียนและการพูด

เทานั้น หากแตยังรวมไปถึงดนตรีภาพ การแสดง บัลเลต และพฤติกรรมของมนุษยอีกดวย 

  ดังนั้นจึงสรุปความหมายของความสามารถในการสื่อสาร ไดวาความสามารถในการ

ส่ือสารเปนกระบวนการข้ันพื้นฐานที่มีการแลกเปล่ียนแนวคิดซึ่งกันและกันประกอบดวยการฟง การ

พูดการอานและการเขียน 
 2. ความสําคัญของความสามารถในการสื่อสาร 
  ความสามารถในการสื่อสารเปนกระบวนการเกิดข้ึนเปนปกติวิสัยของคนทุกคน และมี

ความเกี่ยวของไปถึงบุคคลอ่ืน ตลอดจนสังคมที่แตละคนเกี่ยวของอยู ไมวาจะทําส่ิงใดลวนตอง

อาศัยการส่ือสารเปนเคร่ืองมือชวยใหบรรลุจุดประสงคทั้งส้ิน และในสภาพสังคมปจจุบันที่คน

จะตองเกี่ยวของกันมากข้ึนการส่ือสารก็ยิ่งมีความสําคัญตอบุคคล และสังคมมากข้ึน หากคนใน

สังคมขาดความรูความเขาใจในการส่ือสาร ไมสามารถถายทอดความรูความคิด หรือทําใหเกิด

ความเขาใจระหวางกันได ยอมจะทําใหเกิดปญหาตาง ๆ มากมายปญหาที่เกิดข้ึนกับบุคคลและ

สังคมทุกวันนี้มีอยูไมนอยที่เปนสาเหตุมาจากความลมเหลวของการส่ือสารดังนั้นการส่ือสารจึงมี
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  มัลลิกา คณานุรักษ (2548, หนา 22-24) ที่ไดกลาวไววา พฤติกรรมการส่ือสารมี

ความสําคัญมาก ดังตอไปนี้ 

  1. พฤติกรรมการสื่อสารทําใหมนุษยอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข มีความ 

เขาใจตอกันมนุษยสามารถอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขไดดวยพฤติกรรมการส่ือสาร  

การติดตอสัมพันธระหวางมนุษยในสังคม จําแนกไดเปน 2 ลักษณะ (อางอิงจากขวัญเรือน กิติวัฒน 

และภัสวลี นิติเกษตรสุนทร, 2540) คือ 

   1.1 พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) เปนพฤติกรรมการสื่อสารที่ไมสามารถ

มองเห็น ไดแก พฤติกรรมที่เกี่ยวกับระดับสติปญญา จิตใจ อารมณ ความรูสึกซ่ึงจะมีผลตอการ

เรียนรู การคิด การตัดสินใจ การจดจํา ฯลฯ เชน เวลาที่ผูสงสารส่ือสารกับผูรับสารหลายคน ดูจาก

ภายนอกทุกคนสนใจฟงสาร แตก็ไมสามารถจะรูไดวา แตละคนคิดอะไรอยู คิดตรงกับผูสงสาร

หรือไม ไมมีใครรูได ถาผูรับสารไมแสดงปฏิกิริยา หรือไมพูดออกมา เพราะเปนพฤติกรรมภายใน

ของผูรับสารที่ผูรับสารรูเอง แตคนอ่ืนไมสามารถรูได 

   1.2 พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เปนพฤติกรรมการสื่อสารที่มองเห็นได

ชัดเจนเห็นไดจากการที่มีคนปฏิสัมพันธกับเหตุการณกับบุคคลอ่ืนในสภาพแวดลอมตาง ๆ กัน เชน 

พฤติกรรมการแตงกาย แตงเคร่ืองประดับ การใชเสียง การแสดงสีหนา หรือการพูด ฯลฯ เม่ือใดที่

คนแสดงพฤติกรรมการสื่อสารแบบนี้ออกมาคนทั่วไปจะมองเห็นทันที เมื่อมนุษยสามารถส่ือสารกับ

คนอ่ืนดวยวัจนภาษา และอวัจนภาษาในสังคมแลวกอใหเกิดความเขาใจ เกิดความรูสึกที่ดีตอกัน ก็

จะทําใหการติดตอส่ือสารกันในกลุมสังคมดําเนินการไปดวยดีจากพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย

ที่พยายามปรับความเขาใจที่ดีตอกัน มนุษยก็จะอยูในสังคมอยางมีความสุข 

  2. พฤติกรรมการส่ือสาร ทําใหมนุษยไดพัฒนาการส่ือสารระหวางมนุษยดวยกันให

เจริญมาเปนลําดับ แมวามนุษยจะเร่ิมตนดวยการพยายามคิดประดิษฐภาษา ทั้งภาษาพูดและ

ภาษาเขียนเพื่อเผยแพรกระจาย และถายทอดขาวสาร ความคิดเห็น ความรู ฯลฯ ไปยังสมาชิกใน

สังคม ตลอดจนอนุชนรุนหลังจะเปนส่ิงที่เปนไปไดไมยากโดยการบอกเลาจากปากตอปาก และจาก

การจดบันทึกเปนหลักฐานซ่ึงเปนการส่ือสารในรูปแบบที่ใชถอยคําหรือการส่ือสารแบบวัจนภาษาก็

ตามและจากจุดนั้นเองเปนตนแบบของพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษยที่แตกตางไปจากพฤติกรรม

การสื่อสารของมวลสัตวโลกอยางที่เห็นปจจุบัน 
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  ปรมะ สตะเวทิน (2536, หนา 8) ไดกลาวถึงความสําคัญของความสามารถในการ

ส่ือสาร ดังนี้ 

  1. ดานชีวิตประจําวัน ในชีวิตประจําวันหนึ่ง ๆ แตละคนจะตองส่ือสารกับตัวเอง และ

ส่ือสารกับบุคคลอ่ืนตลอดเวลานับต้ังแตเวลาต่ืนนอนก็ตองส่ือสารกับตัวเอง และคนอ่ืนที่อยูใกลตัว 

การฟงวิทยุอานหนังสือ ออกจากบานไปปฏิบัติภารกิจประจําวันก็ตองพบปะบุคคล และเหตุการณ

ตาง ๆ ลวนแตเปนเร่ืองที่ตองทําการส่ือสารอยูตลอดเวลา ไมในฐานะผูสงสารก็ในฐานะผูรับสาร 

หากคนเราขาดความรู หรือความสามารถในการสื่อสารก็อาจทําใหการปฏิบัติภารกิจประจําวันอาจ

บกพรองได 

  2. ดานสังคม การรวมกลุมในสังคมทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ 

จะตองมีการสื่อสารใหเกิดความเขาใจรวมกันในเร่ืองตาง ๆ มีกระบวนการทําใหคนยอมอยูใน

กฎเกณฑกติกาของสังคมมีการถายทอดความรู และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  3. ดานธุรกิจอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการโฆษณาสินคา การประชาสัมพันธทั้งภายใน 

และภายนอกองคกร การบริหารติดตอประสานงาน การฝกอบรมพนักงาน การใชเคร่ืองมือ

เทคโนโลยีการสื่อสารฯลฯ กิจการดานอุตสาหกรรมจะตองมีการสื่อสารที่ดีจึงจะประสบผลสําเร็จได 

  4. ดานการเมืองการปกครอง กิจกรรมดานการเมืองการปกครองจะตองใชการสื่อสาร

ทุกข้ันตอน เชน การประชาสัมพันธผลงานของรัฐบาล การสรางความเขาใจกับประชาชนในเร่ือง

ตาง ๆ การบังคับบัญชาส่ังการ การใหบริการประชาชน การชักชวนใหปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย

ซึ่งลวนจะตองใชเทคนิควิธีการของการส่ือสารทั้งส้ิน 

  5. ดานการเมืองระหวางประเทศ ซึ่งจะตองมีการติดตอสัมพันธในดานตาง ๆ เชน 

การคา การทหาร การทําสนธิสัญญา ฯลฯ การมีนักการทูตประจําในประเทศตาง ๆ ความสัมพันธ

ระหวางประเทศในเร่ืองตาง ๆ เหลานี้มีความจําเปนตองใชการติดตอส่ือสารระหวางกันอยูเสมอ 

หากผูเกี่ยวของมีความรู และความสามารถในในการสื่อสารเพียงพอยอมสามารถสราง

ความสัมพันธที่ดีตอกันได 

  จากแนวคิดขางตนจะเห็นไดวา ความสามารถในการสื่อสารมีความสําคัญอยาง

ยิ่งยวด เนื่องจาก การสื่อสารเปนเคร่ืองมือในการทําใหมนุษยรวมตัวกันเขาเปนสังคมดํารงความ

เปนสังคม และเปล่ียนแปลงสังคมเพ่ือใหเกิดความเขาใจระหวางกันเพื่อสรางกฎเกณฑของสังคม 

เพื่อปรับทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกสังคมอันจะทําใหอยูรวมกันไดอยางสงบสุข  
 3. องคประกอบของความสามารถในการสื่อสาร 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2546, หนา 13-16) ไดใหรายละเอียดองคประกอบ

ของการสื่อสารดังนี้ 
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  1. บุคคล / ผูส่ือสาร บุคคลเปนองคประกอบแรกท่ีสําคัญของกระบวนการส่ือสาร 

ผูส่ือสารอาจจะเปนบุคคลคนเดียว สองคนข้ึนไป หรือบุคคลหนึ่งกลุมหรือสองกลุมข้ึนไป ทําหนาที่ 

สงสารหรือเขารหัสสาร และรับสารหรือถอดรหัสสารสลับกันไปในสถานการณหนึ่ง ซึ่งใครจะเปนผูที่

ทําหนาที่หลักข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ อาทิ เปาหมายของการสื่อสาร บุคลิกนิสัยของบุคคลผู

นั้น ความสัมพันธระหวางบุคคล บทบาทและสถานภาพของบุคคล และบริบทการสื่อสาร เชน

เจาหนาที่จัดช้ันหนังสืออาจไมกลาโตตอบผูอํานวยการสถาบันบริการสารสนเทศ คนที่พูดเกงและ

คอนขางจะมีความมั่นใจในตนเองสูง อาจจะเปนผูผูกขาดการพูดในการสนทนา ครูตองพูดมากกวา

นักเรียน เปนตน ซึ่งผูส่ือสารสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท ไดแก 

   1.1 ผูสงสาร คือ บุคคลหรือกลุมคนที่เปนผูริเร่ิมหรือเร่ิมตนสงสารออกไปใหอีก

บุคคลหนึ่ง จะโดยต้ังใจหรือไมต้ังใจ หรือเปนผูที่ทําหนาที่สงสารผานชองทางหนึ่งไปยังผูรับสาร 

เปนผูกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการตอบสนองอยางใดอยางหนึ่งจากผูรับสาร 

   1.2 ผูรับสาร คือ ผูที่รับสารจากบุคคลหนึ่งหรือกลุมบุคคลหนึ่ง เมื่อไดรับสารจะ

เกิดการตีความและการตอบสนองจะโดยต้ังใจหรือไมต้ังใจก็ตาม และสงปฏิกิริยากลับไปยังผูสง

สารซ่ึงในการปอนกลับไปน้ันผูรับสารจะเปล่ียนสถานภาพเปนผูสงสารและผูสงสารเดิมก็จะกลับ

เปนผูรับสาร ซึ่งหากมีการถายทอดสารอยางตอเนื่องคูส่ือสารทั้งสองฝายก็จะทําหนาที่ผูสงสารหรือ

ผูรับสารสลับกันไป จึงอาจเรียกผูสงสารวาคูส่ือสาร 

   องคประกอบสําคัญในตัวบุคคลผูส่ือสารที่มีอิทธิพลตอผลสําเร็จของการสื่อสาร

ไดแก กรอบแหงการอางอิง (Frame of Reference) ซึ่งเปนตัวกรองสารที่มีผลตอกระบวนการรับรู

หรือกระบวนการเลือกรับสารและการตีความสารของบุคคล ซึ่งกรองดังกลาวมีองคประกอบยอย  

4 ประการ ดังนี้ 

   1. ปจจัยทางกายภาพ เชน รูปรางหนาตา การแตงกาย ฯลฯ 

   2. ปจจัยทางประชากรศาสตร เชน อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ ฯลฯ 

   3. ปจจัยทางสังคมวิทยา เชน ความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ บทบาทและ

สถานภาพของบุคคล ฯลฯ 

   4. ปจจัยทางจิตวิทยา เชน ทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ ความสนใจ ฯลฯ 

   ในบริบทของสถาบันบริการสารสนเทศ บุคคลในกระบวนการสื่อสาร ประกอบดวย 

บรรณารักษและเจาหนาที่ซึ่งทําหนาที่ตาง ๆ กัน ผูใชบริการซึ่งจะมีความแตกตางกัน ตามลักษณะ

ของหนวยงาน ผูบริหารซึ่งควบคุมดูแลการบริหารงานของสถาบันบริการสารสนเทศให เปนไปตาม

เปาหมายหลักขององคกร นอกจากนั้นยังรวมถึงชุมชนดวยเชนกัน 
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  2. สาร เปนส่ิงที่ผูสงสารใชส่ือความหมายใหแกผูรับสารไดรับรูถึงความคิดทัศนคติ 

และความรูสึกตาง ๆ ของตน ซึ่งรวมถึงปฏิกิริยาตอบกลับในรูปของสัญญาณ (Signals)หรือ

สัญลักษณ (Symbols) อาจเปนคําพูด ตัวหนังสือ รูป เคร่ืองหมายหรือกิริยาทาทางตาง ๆ โดยทั่วไป

สารก็คือภาษาที่แบงเปน 2 ประเภท ไดแก วัจนภาษาและอวัจนภาษา 

   2.1 วัจนภาษา คือ ภาษาที่ใชถอยคําหรืออักษรในการถายทอดสารโดย 

การพูดการฟง การอาน การเขียน การใชวัจนภาษาสําหรับผูสงสารคือการพูดและการเขียน  

สวนความสามารถในของผูรับสารคือการการฟงและการอาน ซึ่งการส่ือสารแตละรูปแบบในงาน

สารสนเทศก็มีลักษณะแตกตางกัน ดังนี้ 

    2.1.1 การพูด เปนความสามารถในของผูสงสารดวยวาจาระหวางกัน เชน 

การสัมภาษณ การโตตอบทางโทรศัพท การพูดคุยเพื่อตอบคําถามหรือการใหความชวยเหลือ 

ผูใชบริการ ซึ่งเปนการพูดตัวตอตัว สวนการพูดในที่ชุมชน เชน การใหบริการฝกอบรม

ความสามารถในการสืบคนสารสนเทศจากระบบคอมพิวเตอร หรือการคนหาสารสนเทศจากแหลง

ตาง ๆ ใหกับผูใชบริการเปนกลุม ๆ หรืออาจเปนการนําเสนอผลการศึกษาผูใชบริการตอผูบริหาร 

เปนตน 

    2.1.2 การเขียน เปนความสามารถในการสงสารผานตัวอักษร ซึ่งการเขียน

งานสารสนเทศเปนการใชภาษาเพื่อถายทอดขอความออกมาเปนภาษาเขียนเพื่อส่ือสารระหวาง

ผูรับสารเก่ียวของ การเขียนที่พบในการทํางานดานสารสนเทศ ไดแก การเขียนบันทึกการ

ปฏิบัติงานการเขียนจดหมายติดตองานตาง ๆ การเขียนประกาศตาง ๆ เปนตน 

    2.1.3 การฟง เปนความสามารถในของผูรับสารและมีความสําคัญในการ

ส่ือสาร แตจัดเปนความสามารถในที่บุคคลปฏิบัติไดดีนอยที่สุด เนื่องจากการฟงเปนส่ิงที่ยากโดย

เปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับความรูสึก การฟงจึงมีโอกาสผิดพลาดมากซ่ึงอาจเกิดจากอวัยวะในการรับ

ฟงบกพรองหรือเกิดการรบกวนจากบริบท ซึ่งจะสงผลใหการตีความหมายจากการฟงผิดพลาด  

การส่ือสารลมเหลวไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว และอาจสงผลใหเกิดความขัดแยงหรือ 

การปฏิบัติงานลมเหลวในการใหบริการเจาหนาที่ตองมีความสามารถในการฟงที่ดีจะชวยใหจับ

ประเด็นคําพูดของผูรับบริการไดรวดเร็วตรงประเด็นและบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    2.1.4 การอาน เปนความสามารถในในการรับสารจากการเขียน  

เปนความสามารถในการส่ือสารเชิงวัจนะสําคัญที่ผูปฏิบัติงานในสถาบันบริการสารสนเทศทุกคน

จะมีตรงกัน เพราะการอานเปนความสามารถในสําคัญในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่
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   2.2 อวัจนภาษา หรือภาษาที่ไมใชถอยคํา ซึ่งมนุษยรับสารเชิงอวัจนะผานประสาท

สัมผัสทั้งหา การสื่อสารดวยอวัจนภาษาสามารถจําแนกตามพฤติกรรมที่ถายทอดสารไดดังนี้ 

    2.2.1 ระยะหางระหวางบุคคล (Proxemics) เปนการถายทอดสารผาน

ชองวางรอบ ๆ ตัว ความใกลความไกลระหวางคูส่ือสารซ่ึงสามารถสรางความอึดอัดหรือสบายใจ 

ใหกับคูส่ือสารไดและสงผลตอประสิทธิภาพของการส่ือสาร โดยเฉพาะคูส่ือสารที่มีความแตกตาง

กันในเร่ืองเพศ หรือวัฒนธรรม การสื่อสารระหวางคูส่ือสารตางเพศ ความใกลความไกลระหวางคู 

ส่ือสารจะมีผลกระทบตอความรูสึกอึดอัดหรือสบายใจ 

    2.2.2 การเคลื่อนไหวรางกาย (Kinesics หรือ Body Motion) เปนการส่ือสาร

ที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางการเคลื่อนไหวรางกายเพื่อแสดงความหมายหรือวิธีการ 

ที่เราใชรางกาย เชน ศีรษะ แขน ขา การแสดงออกทางสีหนา การ ยิ้ม เปนตน 

    2.2.3 ปริภาษา (Paralanguage) เปนการใชน้ําเสียงที่ไมเปนภาษาพูดที่

ชัดเจนเชน ความดัง ความเบา ระดับเสียงสูงตํ่า ความเร็ว ความชา จังหวะ การเนนเสียง และ 

ความคลองแคลวในการออกเสียง ซึ่งคุณลักษณะดังกลาวจะเปนการเสริม ความรูสึก กระจางชัด

ของความหมายที่ผูพูดพยายามสื่อในบทสนทนา การอภิปราย การสอน เปนตน 

    2.2.4 การเลือกเวลาและโอกาส (Chronemics) เปนกาลภาษาที่เกี่ยวของกับ

การส่ือสารไดเหมาะสมกับเวลาทั้งในเร่ืองของเวลาที่มี หรือเวลาที่สอดคลองกับเหตุการณ  

การเลือกเวลาที่เหมาะสม  

  3. ชองทางการส่ือสาร เปนตัวกลางหรือส่ือที่ชวยในการนําสารจากผูสงสารไปยังผูรับ

สาร ชองทางเปนทางหรือพาหะระหวางผูส่ือสาร ซึ่งสามารถแบงไดเปนชองทางที่เปนส่ือเทคโนโลยี 

ชองทางการส่ือสารระหวางบุคคล ชองทางการส่ือสารแบบที่ไมเปนทางการหรือเปนทางการ 

   3.1 ชองทางที่เปนส่ือทางเทคโนโลยี เปนชองทางที่อาศัยเทคโนโลยีเปนตัวกลาง

นําพาสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร เชน คล่ืนแสง คล่ืนเสียง วิทยุ โทรเลข เปนตน 

   3.2 ชองทางการส่ือสารระหวางบุคคล เปนชองทางที่อาศัยพาหะนําสารทาง

ธรรมชาติ โดยมีบุคคลเปนผูถายทอดสารไปสูประสาทการรับรูของมนุษย แบงเปน 2 ทางใหญ ๆ 

ดังนี้ 

    3.2.1 ชองทางการส่ือสารโดยการไดยิน เปนการพูดคุยกันแบบเห็นหนาและ

การพูดกันแบบไมเห็นหนา เชน การเจรจา การสัมภาษณ และการใชโทรศัพท เปนตน 
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    3.2.2 ชองทางการส่ือสารโดยการเห็น เปนการสงขาวสารโดยการเห็นหรือ 

การอาน เชน การเขียนจดหมาย การเขียนบันทึก ตลอดจนการสื่อสารผานเคร่ืองคอมพิวเตอรโดย 

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เปนตน 

   3.3 ชองทางการสื่อสารแบบไมเปนทางการและแบบที่เปนทางการ เปนชอง

ทางการส่ือสารที่เกิดข้ึนในลักษณะโครงขายการสื่อสารที่บุคคลใชในการสงผานหรือแลกเปล่ียน 

ขอมูลขาวสารระหวางกันโดยมีลักษณะที่แตกตางกันดังนี้ 

    3.3.1 ชองทางการส่ือสารแบบไมเปนทางการ เปนชองทางการสื่อสารที่

เกิดข้ึนในการส่ือสารระหวางบุคคล ที่คูส่ือสารมีความสนใจหรือจุดมุงหมายเดียวกันสรางข้ึน  

โดยผูที่อยูรวมในชองทางการส่ือสารจะมีความรูสึกเปนอิสระในการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร

ระหวางกันบนพื้นฐานความตองการสวนบุคคล เปนชองทางขาวสารที่แพรกระจายอยูในชองทาง

จะมีลักษณะที่ไมเปนทางการหรือไมไดพิสูจน และผูที่ไมเกี่ยวของในชองทางนี้จะมีอัตราการ

ถายทอดสารระหวางกันไมเทาเทียมกัน เนื่องจากบทบาทของผูส่ือสารในกลุมจะไมเทากัน หรือ

บางคร้ังอาจเกิดจากลักษณะทางกายภาพ เชน ผูรวมงานที่นั่งโตะใกลกันจะมีโอกาสใชชองทางนี้

เพื่อการส่ือสารระหวางกันมากกวาผูที่ไมไดอยูใกลกัน 

    3.3.2 ชองทางการส่ือสารแบบเปนทางการ เปนชองทางการส่ือสารที่เกิดจาก

กฎ ระเบียบหรือขอบังคับที่มีการจัดระเบียบอยางดี มีเจาหนาที่หรือบุคลากรทําตามบทบาทที่ระบุ

ไวอยางชัดเจน มีกระบวนการที่วางรากฐานอยางดีและสามารถดําเนินตอไปไมวาจะเปนการ

เปล่ียนแปลงบุคคลที่ทําหนาที่ส่ือสาร ในองคการชองทางนี้ทําหนาที่ในการตรวจสอบรายการจาก

แหลงตาง ๆ เปนแบบแผนในองคการ ซึ่งเปนไดจากผังการแบงงานตามอํานาจและตําแหนงงานใน 

องคการ สวนชองทางการส่ือสารที่เปนทางการในสังคมทั่วไปคือการสื่อสารผานส่ือมวลชน

เนื่องจากสามารถระบุแหลงสารและผูรับผิดชอบไดชัดเจน สารสนเทศที่ถูกแพรกระจายดวย

ชองทางนี้เปนสารสนเทศท่ีเปนทางการและมักเปนสารสนเทศท่ีไดมีการพิสูจนแลววามีความ

ถูกตองและเชื่อถือได 

  4. บริบทการสื่อสาร คําวาปริบทของการส่ือสาร หมายถึง สภาพแวดลอมของ 

การสื่อสาร อันเปนส่ิงตาง ๆ รอบตัวผูส่ือสารนอกจากองคประกอบอ่ืน ๆ ในกระบวนการสื่อสาร 

ซึ่งครอบคลุมต้ังแตสถานที่ เวลา โอกาส เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดรอบตัว ไมวาจะเปนเหตุการณที่ 

เกิดข้ึนภายในหรือนอกสถานที่ และบรรยากาศการส่ือสารสภาพแวดลอมเราไมสามารถเลือกหรือ

เปล่ียนแปลงได แตเราสามารถหลีกเล่ียง สภาพแวดลอมบางอยางหรือจัดสภาพแวดลอมเพื่อให
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   4.1 สภาพแวดลอมทางกายภาพ เปนสภาพแวดลอมที่มองเห็นเปนรูปธรรมเชน 

อุณหภูมิ ความช้ืน แสง สี เสียง สถานที่ ฯลฯ การสังเกตบรรยากาศทางวัตถุเปนส่ิงที่ทําไดงาย 

   4.2 สภาพแวดลอมทางจิตวิทยา เปนความรูสึกเกี่ยวกับงานที่ตนเองและเพื่อน

รวมงานกระทําอยูเกี่ยวของกับความรูสึกและพฤติกรรมทั้งที่เกิดจากผูสงสารและผูรับสาร เชน

บุคลิกภาพ ความเชื่อมั่นในตนเอง ทัศนคติ ความเชื่อ และคานิยม หรือวัฒนธรรมความมั่นคงใน

ชีวิตและงาน เปนตน 

  5. การปอนกลับ เปนปฏิกิริยาตอบกลับหรือปฏิกิริยาตอบสนองท่ีเกิดข้ึนในการ

ส่ือสารสองทางระหวางผูสงสารกับผูรับสารที่มีตอสารที่สงมา โดยเปนเคร่ืองบงช้ีวาผูสงสารบรรลุ

เปาหมายของการสื่อสารหรือไม หากยังไมบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว ผูสงสารสามารถปรับปรุงการ

ส่ือสารระหวางผูสงสารและผูรับสารได 

  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2550, หนา 60) ไดกลาววา  

การส่ือสาร เปนกระบวนการถายทอดขาวสารจากผูสงสาร (Source) ไปยังผูรับสาร (receiver)  

โดยนําเสนอผานชองทางการส่ือสาร (Channel) ตาง ๆ ไดแก การฟง การพูด การอาน การเขียน 

การดูและการแสดงทาทาง โดยอาจไมใชสื่อ หรือใชส่ือตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ 

วารสารหรือส่ิงตีพิมพตาง ๆ และอินเตอรเน็ต  

  การฟง เปนชองทางการส่ือสารที่ตองการใหผูรับสาร ฟง แนวคิดความคิดเห็น หรือ

กระบวนการของผูสงสาร ที่นําเสนอในรูปของคําพูดหรือภาษาพูด การฟงที่ดี ผูฟงจะตองมีเจตนาที่

จะรับฟงแลวคิดวิเคราะห ตามเนื้อหาที่ฟง และถาเกิดขอสงสัยหรือไมเขาใจ อยาดวนซักถามหรือ

คัดคาน พยายามใหโอกาสผูพูดไดขยายความ แลวจึงถามอยางสุขุม เปนลําดับข้ันและอยาแสดง

อารมณ 

  การพูด เปนชองทางการส่ือสารที่ตองการใหผูสงสาร อธิบาย แนวคิด ความคิดเห็น 

หรือกระบวนการ ออกมาเปน คําพูดหรือภาษาพูด ในทุกข้ันตอนอยางสมเหตุสมผล เพื่อใหผูรับสาร

ไดรับรูหรือเขาใจไดชัดเจน การพูดอาจเปนการพูดระหวางบุคคล หรือการพูดในที่สาธารณะก็ได

การพูดที่ดีผูพูดจะตองมีจุดหมาย เนื้อหาของขาวสาร และรูปแบบของการพูดที่ถูกตองและชัดเจน

ตลอดจนมีระดับความดังของเสียง ความสูงตํ่าของเสียง อัตราเร็วชาในการพูด การหยุดระยะหรือ

เวนชวงหายใจที่เหมาะสม ไมควรพูดขมขูผูฟงหรือใชสรรพนามที่ไมเหมาะสมระหวางกัน 
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  การอาน เปนชองทางการส่ือสารที่ตองการใหผูรับสาร ศึกษา หรือพิจารณา แนวคิด 

ความคิดเห็น หรือกระบวนการ ของผูสงสารที่นําเสนอในรูปของลายลักษณอักษร หรือภาษาเขียน 

การอานที่ดี ผูอานจะตองมีเจตนาที่จะอานแลววิเคราะหตามเนื้อหาที่อาน และถาเกิดขอสงสัย

หรือไมเขาใจ ผูอานควรไตถามจากผูรูจนหายสงสัยหรือเขาใจดีข้ึน 

  การดู เปนชองทางการส่ือสารที่ตองการใหผูรับสาร เห็นแนวคิด ความคิดเห็น หรือ

กระบวนการของผูสงสารที่นําเสนอในรูปของ กริยา ทาทาง อาการตาง ๆ การดูที่ดีผูดูจะตองให 

ความสนใจ มีเจตนาที่จะดูแลวคิดวิเคราะหตามเนื้อหาที่เห็น 

  การแสดงทาทาง เปนชองทางการส่ือสารที่ตองการใหผูสงสารแสดงแนวคิด  

ความคิดเห็นหรือกระบวนการ ออกมาเปนกริยา ทาทาง อาการตาง ๆ เพื่อใหผูรับสารไดรับรู หรือ

พิจารณาความถูกตอง การแสดงทาทางอาจเปนผลงานของบุคคลเพียงคนเดียว หรือ ผลงานของ

กลุมบุคคลก็ไดการแสดงทาทางที่ดีผูแสดงจะตองมีจุดมุงหมาย เนื้อหาของขาวสารและรูปแบบของ

การแสดงทาทางที่ถูกตอง ชัดเจน และเปนลําดับข้ัน 

  จากการศึกษาองคประกอบของความสามารถในการสื่อสารจากเอกสารที่กลาว

มาแลวขางตน ผูวิจัยจึงไดสังเคราะหองคประกอบของความสามารถในการสื่อสาร เพื่อนํามา

ดําเนินการพัฒนาตัวชี้วัดความสามารถในการสื่อสาร ซึ่งไดองคประกอบหลัก 4 ความสามารถใน 

ไดแก  ความสามารถในการฟง  ความสามารถในการพูด ความสามารถในการอาน  และ

ความสามารถในการเขียน ดังนี้ 
   1. ความสามารถในการฟง 
   1.1 ความหมายของการฟง 

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2542, หนา 207) ไดใหความหมายของการฟงไว

วา การฟง หมายถึง การรับรูความหมายจากเสียงที่ไดยินและตองเขาใจเร่ืองราว ตีความหมาย  

จับสาระสําคัญ ตลอดจนไตรตรองเร่ืองราวนั้นอยางถี่ถวนจนกระทั่งนําไปใชประโยชนได 

    วรรณี โสมประยูร (2542, หนา 83) ไดใหความหมายของการฟงไววา การฟง 

หมายถึง การแปลความหมายของเสียงที่ไดยิน โดยใชสมาธิหรือความต้ังใจอยางจริงจังจนเกิด

ความเขาใจในส่ิงที่ไดยิน 

    ปราโมทย ชูเดช (2545, หนา 63) ไดใหความหมายของการฟงไววา การฟง 

หมายถึง การรับรูเสียงที่ไดยินและแปลออกมาเปนความหมาย รวมทั้งการพยายามแยกประเด็น

ของเร่ืองและการจดจําเร่ืองราวตาง ๆ  
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    การฟงจึงหมายถึงการรับรูเสียงที่ไดยินแลวแปลความหมายทําใหเขาใจ

เร่ืองราวจับสาระสําคัญ ตีความ ไตรตรองจนสามารถแยกประเด็นของเร่ืองไดถี่ถวนเพื่อจดจํา 

เร่ืองราวตาง ๆ จนกระทั่งนําไปใชประโยชนได 

   1.2 ความสําคัญของการฟง 

    วรรณี โสมประยูร (2542, หนา 89) ไดสรุปความสําคัญของการฟงไวดังนี้  

1) การฟงเปนความสามารถในทางภาษาที่ใชมากท่ีสุด 2) การฟงชวยใหเกิดปญญาและความรู  

3) การฟงเปนสวนสําคัญของการพูด การอานและการเขียน 4) การฟงชวยใหเกิดความสนุก

เพลิดเพลิน 5) การฟงชวยขยายความรู ความคิด และประสบการณ รวมทั้งการคิดคนงานใหม ๆ  

6) การฟงชวยในการสรางมนุษยสัมพันธของสังคม และ 7) การฟงชวยใหการเลือกประเมินและ

ตัดสินส่ิงตาง ๆ ไดถูกตองดียิ่งข้ึน 

    มนัชยา หอมหวน (2549, หนา 37) ไดกลาวถึงความสําคัญของการฟงไววา

การฟงเปนการรับสาร ซึ่งจะทําใหเกิดการเรียนรู เกิดความคิด เกิดการสรุปประเด็นที่ฟง วิเคราะห

วิจารณเร่ืองที่ฟง ผูมีความสามารถในการฟงสามารถนําความรูจากการฟงดังกลาวไปใชประโยชน

ในการดํารงชีวิตและแกปญหาในชีวิตประจําวันไดอยางดี 

    การฟงมีความสําคัญ เนื่องจากการฟงเปนการรับสารที่ใชมากที่สุด การฟงทํา

ใหเกิดความรู ความคิด ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ประสบการณและชวยสรางสัมพันธภาพที่ดีใน

สังคม  ผูที่มีความสามารถในการฟงจึงสามารถนําความรูที่ ได รับไปใชในการแกปญหา  

ในชีวิตประจําวันได 

   1.3 ประเภทของการฟง 

    ปราโมทย ชูเดช (2545, หนา 66) ไดกลาวถึงประเภทของการฟงไววาการฟง

สามารถจําแนกตามจุดมุงหมายไดเปน 5 ประเภทดวยกันดังนี้  คือ ประเภทที่ 1 การฟงเพื่อเขาใจ

ความหมาย ซึ่งหมายถึงการฟงที่ผูฟงรูความหมายของคําและวลีของประโยค ตลอดถึงความหมาย

โดยรวมของเร่ืองราวที่ฟงทั้งหมดได ประเภทที่ 2 การฟงเพื่อจับประเด็นสําคัญ หมายถึงการ

วิเคราะหโครงเร่ืองของผูพูดวามีสําดับความคิดอยางไร ประเภทที่ 3 การฟงเพื่อวิเคราะห

สาระสําคัญและตีความ หมายถึงการแยกแยะไดวาสวนใดเปนใจความสําคัญ สวนใดเปนพลความ

ตลอดถึงรูความหมายซอนเรนของคําหรือขอความได ประเภทที่ 4 การฟงเพื่อวิเคราะหเจตนาผูพูด

หมายถึงการศึกษาใหทราบถึงจุดมุงหมายของผูพูด และประเภทที่ 5 การฟงเพื่อประเมินคุณคา

หมายถึงการฟงที่ผูฟงรู ถึงขอดีขอเสียของเร่ืองที่ฟงได 
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   1.4 หลักการสอนฟง 

    วรรณี โสมประยูร (2542, หนา 95) กลาววาหลักการสอนฟงที่ดีสําหรับผูเรียน

มีดังนี้  

    1.4.1 ควรสอนใหผูเรียนเขาใจวัตถุประสงคและวิธีของการฟงแตละประเภท

พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ  

    1.4.2 ควรใหนักเรียนฝกความสามารถในการฟงแตละประเภทใหครบ เพื่อ

ผูเรียนจะไดนําไปใชในโอกาสที่แตกตางกัน  

    1.4.3 ควรพูดใหชัดถอยชัดคําและอยาพูดเร็วเกินไปจนผูเ รียนฟงไมทัน 

รวมทั้งครูควรเปนแบบอยางผูฟงที่ดีดวย  

    1.4.4 ควรจัดบรรยากาศในการฟงใหเหมาะสม เชนไมนั่งเบียดกันเกินไป ไมมี

เสียงรบกวนอากาศถายเทสะดวก แสงสวางเพียงพอ  

    1.4.5 กิจกรรมที่สอนตองเราความสนใจใหผูเรียนอยากฟงและควรใหกําลังใจ

ในการฟงของผูเรียนดวยการกลาวชม  

    1.4.6 กิจกรรมการสอนควรสงเสริมใหใชความคิดจากเรื่องที่ฟงใหผูฟงมีสวน

รวมโดยการอภิปรายซักถามไดบางและการเลือกเร่ืองที่จะใชสอนฟงควรเปนเร่ืองที่ไมไกลตัวและ

เกี่ยวของกับผูเรียนหรือเปนเร่ืองที่มีความหมายตอผูเรียน 

    หลักการสอนฟงผูสอนจึงควรจัดบรรยากาศในการเรียนใหเหมาะสม  

ใชกิจกรรมและสถานการณที่ใกลผูเรียน เพื่อเราความสนใจผูเรียนและผูสอนควรบอกวัตถุประสงค

ในการฟงประเภทตาง ๆ ใหผูเรียนไดรู ในการจัดการเรียนการสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนได

ซักถามและควรมีการกลาวชมเพื่อใหกําลังใจผูเรียน 

   1.5 องคประกอบของความสามารถในการฟง 

    สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2528, หนา  2)  

ไดกลาวถึงองคประกอบของความสามารถในการฟงไว ดังนี้ 

    1.5.1 การจําแนกเสียง 

    1.5.2 การฟงคําพูด คําส่ังเขาใจและปฏิบัติตามไดถูกตอง 

    1.5.3 การจับใจความสําคัญ 

    1.5.4 การนําไปใชประโยชน 

    1.5.5 มารยาทการฟง 
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   วรรณี โสมประยูร (Morris. 1964, p.192 อางอิงใน วรรณี โสมประยูร, 2537, หนา 

90) ไดกลาวถึงองคประกอบของความสามารถในการฟงไววาประกอบดวย 

   1. การจําแนกเสียง 

   2. การเขาใจความหมาย 

   3. การปฏิบัติตามคําส่ังได 

   จากการศึกษาองคประกอบของความสามารถในการฟงจากเอกสารทีก่ลาวมาแลว

ขางตน ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดของวรรณี โสมประยูร (Morris. 1964, p. 192 อางอิงใน วรรณี  

โสมประยูร, 2537, หนา 90) มาสังเคราะหองคประกอบของความสามารถในการฟง เพื่อนํามา

ดําเนินการพัฒนาตัวชี้วัดความสามารถในการฟง ซึ่งไดองคประกอบ 3 องคประกอบ ไดแก  

การจําแนกเสียง การเขาใจความหมาย การปฏิบัติตามคําส่ังได 
 

 

   2. ความสามารถในการพูด 
   2.1 ความหมายของการพูด 

    ปราโมทย ชูเดช (2545, หนา 99) ไดใหความหมายของการพูดไววาการพูด

หมายถึงการติดตอส่ือสารระหวางมนุษยโดยใชเร่ือง สีหนา แววตาและกิริยาทาทางตาง ๆ  

เพื่อถายทอดความรูสึกนึกคิดจาดผูพูดไปยังผูฟงเพื่อใหเขาใจซึ่งกันและกัน 

    มนัชยา หอมหวน (2549, หนา 40) ไดใหความหมายของการพูดไววา การพูด

หมายถึง การสื่อความหมาย ความรูสึกนึกคิดและความตองการของผูพูดออกมาใหผูฟงเขาใจโดย

อาศัยน้ําเสียง ภาษา และกิริยาทาทางเปนส่ือเพื่อใหเขาใจความตองการ 

    การพูดจึงหมายถึงการใชเสียง น้ําเสียง ทั้งที่เปนวัจนภาษาและอวัจนภาษา

เพื่อส่ือความหมาย เพื่อถายทอดความรูสึกนึกคิดที่ตองการ เพื่อเปนส่ือใหผูฟงเขาใจ 

   2.2 ความสําคัญของการพูด 

    ปราโมทย ชูเดช (2545, หนา 99) ไดกลาวถึงความสําคัญของการพูดไววาการ

พูดนอกจากจะใชส่ือสารทําความเขาใจในชีวิตประจําวันโดยทั่ว ๆ ไปแลว ในปจจุบันนี้การพูดมี

สวนที่ชวยเสริมอาชีพแทบทุกอาชีพใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ผูที่อยูในสังคมจะมีความสําเร็จในชีวิต

และหนาที่การงานนั้นจะตองรูจักวิธีการพูดหรือศิลปะของการพูด โดยเฉพาะผูที่ทํางานพบปะกับ

คนจํานวนมาก ๆ เชน อาชีพนักธุรกิจ ครู แพทย ฯลฯ ความสําคัญในหนาที่การงานจะข้ึนอยูกับ 

การพูดเปนสวนใหญ 
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   2.3 ประเภทของการพูด 

    ปราโมทย ชูเดช (2545, หนา 105 – 107) ไดกลาวถึงประเภทของการพูดไววา

การพูดในที่สาธารณะหรือในที่ชุมชน โดยทั่วไปแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

    2.3.1 การพูดตามลักษณะของวิธีพูด ซึ่งการพูดชนิดนี้ทีผูพูดคนเดียวแบง

ออกเปน 4 แบบ คือ 

      1) การพูดแบบไมเตรียมตัวลวงหนาหรือการพูดโดยฉับพลัน การพูด

แบบน้ีสวนมากจะเปนผูใหญหรือผูชํานาญแลวไดรับเชิญเปนเกียรติกลาวในงานสังคมตาง ๆ เชน

การกลาวคําอวยพรคูบาวสาว การอวยพรวันเกิด การพูดแบบนี้ผูพูดตองมีปฏิภาณไหวพริบมี

ประสบการณและความชํานาญ จึงสามารถแสดงความคิดเห็นอยางคลองแคลวและชัดเจนเปนที่

นาพอใจ 

      2) การพูดแบบเตรียมลวงหนาหรือการพูดแบบมีบันทึก การพูดแบบนี้

ผูพูดทราบลวงหนาวาจะพูดเร่ืองอะไร ที่ไหน ใหใครฟง ในโอกาสใด ฉะนั้นผูพูดตองเตรียมการพูด

ลวงหนาเปนอยางดี โดยทั่วไปผูพูดอาจจะมีบันทึกยอใหในเวลาพูดไดหรืออาจจะจําหัวขอสําคัญ

และซอมพูดมากอน การพูดวิธีนี้เปนวิธีที่ชวยใหการพูดสัมฤทธิ์ผลไดดีที่สุด นักพูดเกง ๆ มักนิยมใช

การพูดแบบนี้เพราะผูพูดเปนตัวของตัวเอง มีโอกาสสรางความสัมพันธกับผูฟงไดงายไมตองกม

หนาอานตลอดเวลา เพียงแตชําเลืองดูหัวขอก็สามารถขยายเร่ืองมากนอยตามความตองการจึงเปน

แบบที่นิยมใชกันมากที่สุด 

      3) การพูดแบบทองจํา ผูพูดจะตองจําเนื้อหาใหที่ใชในการพูดใหได

ครบถวนส่ิงที่ควรระวังในการพูดแบบนี้คือผูพูดตองระมัดระวังการพูดใหสําเนียงเปนธรรมชาติให

มากที่สุด ใหมีชีวิตชีวา ดวยการแสดงออกทางสีหนาทาทางใหเขากับบรรยากาศการพูด ซึ่งเปนการ

พูดที่ไมยืดหยุนเพราะเปนการพูดตามเนื้อหาที่เตรียมมา ซึ่งบางครั้งอาจจะไมเหมาะสมกับผูฟงหรือ

เวลาที่กําหนดการพูดแบบนี้มักใชในการแสดงละคร หรือการพูดในโอกาสพิเศษตาง ๆ ที่ตองแสดง

ความสามารถ ของผูพูดวาพูดไดโดยไมติดขัด 

      4) การพูดโดยการอานจากตนฉบับ เปนการพูดที่เหมาะสําหรับการ

พูดที่เปนทางการ เชนการสงกระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน ขาว รัฐบาล การกลาวสุนทรพจน

เปนการพูดที่ผูพูดตองมีศิลปะในการอานใหนาฟง ทําสําเนียงใหเปนเสียงพูด จึงควรฝกซอมอาน

จากตนฉบับกอนเพื่อใหคุนกับขอความหรือเร่ืองนั้นได ควรฝกใหคลองแคลวและควรมีการเนน

ความหนักเบาของเสียงใหเหมาะกับเนื้อเร่ือง 
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    2.3.2 การพูดแบงตามวัตถุประสงค แบงออกเปน 3 แบบ คือ 

     1) การพูดเพื่อใหความรู เปนการพูดอธิบาย ชี้แจง ผูพูดจึงตองคนควา

เรียบเรียงอางอิงมาอยางถูกตองเปนลําดับข้ันตอน ซึ่งจุดมุงหมายของการพูดแบบนี้คือเพื่อใหผูฟง 

ไดรับความรูความเขาใจในสาระที่พูดอยางครบถวน การพูดแบบนี้จะใชในการอบรม การปฐมนิเทศ 

การชี้แจงระเบียบขอบังคับ การบรรยายสรุป การกลาวรายงาน เปนตน 

     2) การพูดเพื่อจูงใจหรือโนมนาวใจ เปนการพูดใหผูฟงคลอยตามวิธีการ

พูดแบบนี้ผูพูดตองใสอารมณ ความรูสึกที่จริงใจไปดวยจึงทําใหมีพลังในคําพูดและเกิดความ

เช่ือถือจุดมุงหมายของการพูดแบบนี้คือใหผูฟงเชื่อถือคิดเห็นคลอยตามหรือเปล่ียนทัศนคติตาม

เปาหมายของผูพูด การพูดแบบนี้พบในงานตาง ๆ เชน การชักจูงใจใหประชาชนไปลงคะแนนเสียง

เลือกต้ัง การจูงใจใหซื้อสินคาและบริการ การโนมนาวใจใหชวยกันบริจาคโลหิต เปนตน 

     3) การพูดเพื่อจรรโลงใจ เปนการพูดใหเห็นคุณงามความดี การชื่นชม

ตลอดจนความสนุกสนานเบิกบานใจ มีจุดมุงหมายในการพูดเพื่อตองการใหผูฟงเกิดความรูสึก

สบายใจ เพลิดเพลินแตในขณะเดียวกันจะไดสาระไปดวย โอกาสที่ใชการพูดแบบนี้ไดแกงานมงคล

สมรส การเขารับตําแหนงใหม งานวันเกิด งานร่ืนเริงที่จัดข้ึนในโอกาสตาง ๆ  

   2.4 หลักการสอนพูด 

    วรรณี โสมประยูร (2542, หนา 113 – 116) กลาววาหลักการสอนพูดตองมี

การดําเนินการสอนดังนี้ 

    2.4.1 ศึกษาความพรอมของผูเรียนทั้งทางรางกาย อารมณและสติปญญา

กอนสอนผูสอนตองศึกษาความพรอมเพราะเปนพื้นฐานสําคัญของการเรียนภาษาไทย 

    2.4.2 ศึกษาภูมิหลังของผูเรียนเพราะมีอิทธิพลตอการพัฒนาความสามารถ

ในทางภาษาดังนั้นการสอนภาษาไทยครูผูสอนจึงตองคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียนแตละคน 

ในดานตาง ๆ  

    2.4.3 สรางบรรยากาศที่อิสรเสรี ไมเครงครัด ผูเรียนรูสึกสบายใจเพื่อสงเสริม

จูงใจใหผูเรียนอยากเรียนและเกิดความคิดสรางสรรค 

    2.4.4 ควรคํานึงถึงลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล ในการจัดการเรียนการสอน

ครูผูสอนควรตระหนักถึงความสามารถเฉพาะตัวของผูเรียนดวยวามีความสามารถที่จะพัฒนาข้ึน

มากนอยเพียงใด 
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    2.4.5 ควรฝกความสามารถในใหนักเรียนทุกคนเพราะนอกจากนักเรียนจะได

มีความรูสึกที่ดีทั้งตอตัวเอง เพื่อนและครูแลวยังเปนการสอนแทรกแนวความคิดตามระบอบ

ประชาธิปไตยใหกับนักเรียนทางออมอีกดวย 

    2.4.6 การสอนพูดตองคอยเปนคอยไป โดยจัดเนื้อหาจากงายไปยาก อีกทั้ง

คํานึง ถึงวัยและความสามารถของผูเรียน 

    2.4.7 ใหผูเรียนไดรับประสบการณโดยตรง ครูผูสอนควรจัดการเรียนการสอน

เพื่อฝกพูดในโอกาสตาง ๆ เชน การอภิปราย การรายงาน การกลาวขอบคุณ เปนตน เพื่อเปน

แนวทางในการฝกพูด 

    2.4.8 การสอนพูดตองอาศัยศรัทธาของผูเรียน ครูผูสอนตองบอกประโยชน

ของการพูดเปนใหกับผูเรียน 

    2.4.9 ใหผูเรียนไดรับขอมูลยอนกลับเพื่อเปนการเสริมแรงซึ่งจะสงผลให

ผูเรียนรูจักประเมินตนเองและหาแนวทางแกไขขอบกพรอง 

    2.4.10 การพัฒนาการพูดใหมีประสิทธิภาพตองรวมมือรวมใจกันแกไข

ชวยเหลือเร่ืองการพูดของผูเ รียนและผูสอนควรจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมและพัฒนา

ความสามารถในการพูดใหกับผูเรียนอยางสม่ําเสมอ 

    2.4.11 การเรียนการสอนจะไดผลดีตองมีการประสานงานกับผูปกครองของ

ผูเรียนในการขอความชวยเหลือ เพื่อแกปญหาการพูดของผูเรียนที่บกพรองใหเกิดผลดี 

    หลักการสอนพูดผูสอนควรจัดบรรยากาศใหเหมาะสมและเปนประชาธิปไตย

กอนสอนควรศึกษาภูมิหลังหรือความพรอมของผูเรียน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล สราง

ศรัทธาใหเกิดกับผูเรียน ใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงในการพูด ไดรูถึงประโยชนและควรให

ขอมูลยอนกลับเพื่อผูเรียนไดปรับปรุงแกไขในการฝกพูดประเภทตาง ๆ  

   2.5 องคประกอบของความสามารถในการพูด 

    แฮริส (1969, p. 81) ไดกลาวถึงองคประกอบการพูดไว 3 องคประกอบหลัก

ดวยกัน คือ 

    1. การออกเสียง (Pronunciation) 

    2. ความคลองแคลว (Fluency) 

    3. ความเหมาะสม (Appropriateness) 
 
 



 39 

    1. การออกเสียง (Pronunciation) องคประกอบดานความถูกตองหมายถึง 

ความสามารถในการใชองคประกอบทางภาษาอยางถูกตองตามหลักไวยากรณ ผูพูดตองมีความรู

ทางภาษาอยางถูกตอง พอเพียงที่จะประมวลเปนถอยคํา สํานวนภาษาที่ถูกตองตามเจตนารมณ

ของผูพูดได ในการนี้ผูพูดตองมีความรูทางภาษาอยางพอเพียง ดังนี้ 

    1.1 หลักไวยากรณ 

    1.2 การออกเสียง 

    1.3 ความรูเกี่ยวกับคําศัพท 

    1.4 โครงสรางของประโยค 

    1.5 ความสัมพันธของขอความ 

    2. ความคลองแคลว ( Fluency) เปนองคประกอบที่กลาวถึงความรื่นไหล

ของสาร ซึ่งผูพูดตองการสงถึงผูฟง โดยตองมีความตอเนื่องและเปนธรรมชาติ 

    3. ความเหมาะสม (Appropriateness) เปนองคประกอบที่กลาวถึง 

ความสามารถของผูพูดในการใชภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณในสังคม และสอดคลองกับ

วัฒนธรรมของภาษานั้น ๆ ซึ่งจะตองประกอบดวย     

     3.1 ความรูดานวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

     3.2 ความรูดานระเบียบปฏิบัติทางสังคม โดยเลือกคําหรือสํานวนให

เหมาะสมกับบุคคลที่จะส่ือสาร ดวยเวลา สถานที่ และโอกาส ตามความเปนทางการ และไมเปน

ทางการ 

     3.3 ความสามารถในกลวิธีการส่ือสาร ซึ่งหมายถึง ความสามารถที่จะ

แสดงออกซ่ึงการส่ือความหมาย ซึ่งรวมถึงทาทางการเคลื่อนไหวรางกายดวย 

    Bartz (1979, p. 18) ไดกลาววาความสามารถในการพูด มีองคประกอบ  

5 องคประกอบ ไดแก 

    1. ความคลองแคลว หมายถึง ความราบร่ืนและความตอเนื่องและเปน

ธรรมชาติในการพูด 

    2. ความสามารถที่จะกอใหเกิดความเขาใจ ซึ่งหมายถึง ความสามารถของ 

ผูพูดที่จะส่ือใหผูฟงเขาใจไดตรงกับที่ตองการ 

    3. ปริมาณของขอมูลที่สามารถส่ือสารได หมายถึง ปริมาณของขอมูลใน

สถานการณที่ผูพูดสามารถส่ือความหมายได 
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    4. คุณภาพของการส่ือสาร หมายถึง ความถูกตองของภาษาที่ใชในการ

ส่ือสาร 

    5. ความพยายามในการสื่อสาร 

    Maley (1986, p. 86) ไดกลาวถึงองคประกอบของความสามารถในการพูดไว 

ดังนี้ 

    1. ความสามารถดานไวยากรณ  หมายถึง  ความสามารถในการใช

องคประกอบทางภาษาในการส่ือความหมายที่ถูกตอง 

    2. ความสามารถทางภาษาศาสตรเชิงสังคม เปนความสามารถที่ผูพูดใช

ภาษาไดอยางถูกตองและเหมาะสมตามระเบียบปฏิบัติของสังคม โดยสามารถเลือกใชภาษาให

เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณตาง ๆ ได 

    3. ความสามารถในการใชความสัมพันธของขอความ เปนความสามารถใช

ระเบียบวิธีสัมพันธของประโยค โดยใชหลักความรูทางภาษาและการเชื่อมโยงความหมายทาง

ภาษาใหเขากันอยางถูกตอง และมีความเขาใจบริบทและความสัมพันธของบริบทอยางถูกตอง 

    4. ความสามารถในการใช กลวิ ธี ในการ ส่ือสารความหมาย  เป น

ความสามารถในการปรับตัวตอสถานการณ การใชทาทาง กริยา สีหนาและน้ําเสียงประกอบในการ

ส่ือความหมาย 

    จากการศึกษาองคประกอบของความสามารถในการพูดจากเอกสารที่กลาว

มาแลวขางตน ผูวิจัยจึงไดสังเคราะหองคประกอบของความสามารถในการพูด เพื่อนํามา

ดําเนินการพัฒนาตัวช้ีวัดความสามารถในการพูด ซึ่งไดองคประกอบ 4 องคประกอบ ไดแก 

ความสามารถดานไวยากรณ ความสามารถทางภาษาศาสตรเชิงสังคม ความสามารถเชื่อมโยง

ความหมายทางภาษา ความสามารถที่จะกอใหเกิดความเขาใจ  
  3. ความสามารถในการอาน 
   3.1 ความหมายของการอาน 

    วรรณี โสมประยูร (2542, หนา 121) ไดสรุปความหมายของการอานไววา การ

อานเปนกระบวนการทางสมองที่ตองใชสายตาสัมผัสตัวอักษรหรือส่ิงพิมพอ่ืน ๆ รับรูและเขาใจ

ความหมายของคําหรือสัญลักษณ โดยแปลออกมาเปนความหมายที่ส่ือความคิดแลพความรู

ระหวางผูเขียนกับผูอานใหเขาใจตรงกัน และผูอานสามารถนําเอาความหมายนั้น ๆ ไปใชใหเปน

ประโยชนได 
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    สมศักด์ิ สินธุระเวชญ (2545, หนา 100) ไดใหความหมายของการอานไววา

การอาน หมายถึง การแปลความตามตัวอักษรออกมาเปนความคิดและนําความคิดไปใชใหเกิด

ประโยชน ดังนั้นหัวใจของการอานอยูที่การเขาใจความหมายของคํา 

    สุภัค มหาวรากร (2550, หนา 1) ไดใหความหมายของการอานไววา การอาน 

หมายถึงการรับรูความหมายและการทําความเขาใจจากตัวหนังสือหรือสัญลักษณอ่ืน ๆ โดยผูอาน

จะต้ังใจและมีสมาธิเก็บสาระสําคัญหรือรวบรวมความคิดที่มีอยูในหนังสือนั้นใหได 

    การอานจึงหมายถึงกระบวนการทางสมองที่ใชสายตาสัมผัสตัวอักษรหรือ

ส่ิงพิมพอ่ืน ๆ เพื่อการแปลความหมายจากสัญลักษณตัวอักษร โดยอาศัยการเชื่อมโยงกับ

ประสบการณเดิมในการรับรูความหมายและการทําความเขาใจจากตัวหนังสือหรือสัญลักษณ เพื่อ

รับรูและเขาใจความหมายที่ตรงกันระหวางผูเขียนและผูอาน แลวนําความคิดนั้นไปใชใหเกิด

ประโยชนในชีวิตประจําวันของตนเองและผูอ่ืน 

   3.2 ความสําคัญของการอาน 

    เยาวลักษณ ชาติสุขศิริเดช และศิริวรรณ จันทฬิกาฬ (2540, หนา 60) ได

กลาวถึงความสําคัญของการอานไววา  

    1. ชวยใหไดรับความบันเทิง เกิดความรูสึกผอนคลาย เชนการอานนวนิยาย 

เร่ืองส้ัน บทรอยกรอง ฯลฯ  

    2. ชวยใหมีความรูมากข้ึน สามารถรับรูขาวงสาร ขอมูลที่ทันตอเหตุการณ 

ไดแกการอานหนังสือพิมพ บทความ สารคดี ฯลฯ  

    3. ชวยใหเกิดขอคิด คติเตือนใจ หนังสือบางประเภทคอยเตือน ชักจูงใจ

มนุษยใหดํารงชีวิตไปในทางที่ดี มีประโยชนตอสวนรวม การอานประเภทนี้ไดแก การอานหนังสือ

ธรรมะ สุภาษิต หนังสือวรรณคดีประเภทตาง ๆ ฯลฯ  

    4. ชวยพัฒนาศักยภาพของมนุษยใหสูงข้ึน เปรียบเสมือนเปนการศึกษา

เพิ่มเติมใหกับตัวเองไดรูในส่ิงที่ไมรูหรือรูรายละเอียดในบางเร่ืองมากข้ึนและ  

    5. ทําใหมนุษยมีจินตนาการกวางขวางข้ึนเปรียบเสมือนไดเดินทางไปสูโลก

กวางในขณะที่อานหนังสือ มนุษยสามารถใชความคิดตารมเนื้อหาที่อานไดเร่ือย ฯลฯ 

    รําภู ปตระวรรณ (2548, หนา 31) ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานไววา

การอานเปนความสามารถในท่ีจําเปนอยางยิ่งตอการศึกษาหาความรูและพัฒนาความคิดเพื่อ

นําไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาทัดเทียมสังคมโลก
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    การอานมีความสําคัญ เนื่องจากการอานเปนความสามารถในท่ีจําเปนตอ

การศึกษาทุกระดับ เปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู พัฒนาความคิด ทําใหเกิดขอคิด คติ

เตือนใจ เกิดความบันเทิงมีจินตนาการกวางขวางข้ึน การอานจึงชวยพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

ชีวิต และพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทัดทียมสังคมโลก 

   3.3 ประเภทของการอาน 

    วรรณี โสมประยูร (2542, หนา 127) กลาววาประเภทของการอานแบงได

ดังนี้คือประเภทที่ 1 การอานออกเสียง ไดแกการอานรอยแกว การอานรอยกรอง การอานทํานอง

เสนาะ และประเภทที่ 2 การอานในใจ ไดแก การอานแบบคนควาหาความรู การอานแบบจับใจความ 

การอานแบบหารายละเอียดทุกตอน การอานเพื่อหารายละเอียดทุกคําเพื่อการปฏิบัติ การอานแบบ

ไตรตรองโดยใชวิจารณญาณเพื่อหาขอเท็จจริงและการอาน แบบครา ๆ เพื่อสังเกตและจดจํา 

    ชํานะ บูชาสง (2546, หนา 54) กลาววาการอานมักแตกตางกันออกไปตาม

ระดับความรูความเขาใจของผูอานเปนสําคัญแตโดยทั่วไปแบงไดเปน 4 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 การ

อานเพื่อเพิ่มพูนความรูเกร็ดความรูตาง ๆ เปนการอานหนังสือเกี่ยวกับวิทยาการตาง ๆ หนังสือคูมือ

ตลอดจนหนังสือประมวลความรู ยอมทําใหผูอานมีโอกาสสั่งสมความรูเพื่อนําไปใชประโยชนตอไป 

ประเภทที่ 2 การอานเพื่อรูเทาทันเหตุการณ เปนการอานสาระตาง ๆ บทความวิเคราะห วิจารณ 

เหตุการณตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ จะชวยใหผูอานรูสภาพการณบานเมืองและ

สถานการณ โลก  ซึ่ งความรอบรู เหล านี้ จะช วยให เต รียม รับความเปลี่ ยนแปลงด าน 

ตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม ประเภทที่ 3 การอานเพื่อความเพลิดเพลิน เปนการอานงาน

เขียนที่เปนสารคดี เชนนิยาย นิทาน เร่ืองส้ันเร่ืองขําขัน บทรอยกรอง ฯลฯ ซึ่งมีสวนทําใหจิตใจคลาย

ความเครียด เกิดความสบายใจ และประเภทที่ 4 การอานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนการอานงาน

เขียนที่ใหความรู และคําแนะนํา ทั้งในเร่ืองการดูแลสุขภาพกายและเสริมสรางสุขภาพจิตใหปลอด

โปรงแจมใส มีคุณธรรม มีหลักในการเผชิญอุปสรรคและแกไขปญหาตาง ๆ อยางไมหวั่นไหว 

    ประเภทของการอานจึงสามารถแบงได 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 แบงตาม

ลักษณะการอาน ไดแกการอานออกเสียงและการอานในใจ งานเขียน และลักษณะที่ 2 แบงตาม

ประโยชนที่จะไดรับไดแก การอานเพื่อเพิ่มพูนความรูเกร็ดความรูตาง ๆ การอานเพื่อรูเทาทัน

เหตุการณการอานเพื่อความเพลิดเพลินและการอานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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   3.4 หลักการสอนอาน 

    ศิริพร สิริยากุล (2545, หนา 1) กลาวถึงการสอนอานภาษาไทยจึงควรปฏิบัติ

ตามดังนี้ สอนการสะกดคําเด่ียว ๆ สอนการสะกดคําประสม โดยในชวงแรกอาจชวยใหผูเรียน

สะกดงายข้ึนดวยการปดตัวหนังสือใหเหลือทีละคํา แลวจึงอานรวมคํา สอนการอานวลีหรือประโยค

ส้ัน ๆ ที่เด็กคุนเคย ทั้งนี้อาจใชเทคนิคงาน ๆ โดยนําวลีหรือประโยคที่เปนช่ือเพลง ภาพยนตร ละคร

หรือรายการ ที่ไดรับความนิยมทางโทรทัศนมาฝกใหเด็กอานในชวงแรก ๆ ของการฝก ในการสอน

อานแตละเรื่องจะตองจัดแบบฝกใหสอดคลองกับเนื้อหาที่สอน กลาวคือเรากําลังสอนเนื้อหา

เกี่ยวกับความคิดรวบยอดเร่ืองใด ตองไมนําคําที่ประสมสระอ่ืนหรือมีตัวสะกดอ่ืน ที่เด็กยังไมเคย

เรียนมาปะปนอยูในแบบฝกแตสามารถนําคําที่ประสมดวยสระหรือมีตัวสะกดที่เรียนผานไปแลวใน

บทกอน ๆ มาใชได 

    หลักการสอนอานผูสอนควรสอนการอานสะกดคําเด่ียว ๆ กอนหลัง จากนั้นจึง

สอนการอานคําประสมแลวจึงสอนการอานรวมคํา อานวลีหรือประโยคสั้น ๆ ใชส่ือที่ผูเรียนคุนเคย 

ในการสอนอานควรใหผูเรียนไดทําแบบฝกที่สอดคลองกับเนื้อหาที่สอน 

   3.5 องคประกอบความสามารถในการอาน 

    วรรณี โสมประยูร (2544, หนา 122) ไดกลาวถึงองคประกอบของการอานไว

ดังตอไปนี้ 

    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 
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    4. องคประกอบทางประสบการณเดิมไปใช 

    5. องคประกอบทางวุฒิภาวะอารมณ แรงจูงใจและบุคลิกภาพ 

    6. องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

    สุชาติ พงษพานิช (2546, หนา 9) ไดกลาวถึงองคประกอบของการอานไววา 

องคประกอบที่ เกี่ยวของการการอาน ประกอบกดวย ภูมิหลังของประสบการณ วุฒิภาวะ 

พัฒนาการดานสติปญญา พัฒนาการดานรางกาย พัฒนาการทางดานอารมณและสังคม ความ

สนใจ ความพยายาม การฝกฝน โอกาส และการสนับสนุนการอาน 

    ธนู ทดแทนคุณ และกุลวดี แพทยพิทักษ (2548, หนา 45) ไดกลาวถึง

องคประกอบของการอานไว ประกอบดวย 5 สวน ไดแก 

    1. ผูอาน ผูอานเปนองคประกอบแรกที่กอใหเกิดการอาน 

    2. ตัวอักษร ผูอานตองเห็นและเขาใจตัวอักษร 

    3. ความหมาย ที่ผูอานตองทําความเขาใจ 

    4. การเลือกใชความหมาย ถาผูอานเลือกใชความหมายและสามารถเลือกใช

ความหมายที่ถูกตองจากการพิจารณาดวยเหตุผล จึงจะเปนการอานที่สมบูรณ 

    5. การนําไปใชเปรียบเทียบไดกับ “การอานเปน” เพราะผูอานสามารถเลือก  

    จากการศึกษาองคประกอบของความสามารถในการอานจากเอกสารที่กลาว

มาแลวขางตน ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดของวรรณี โสมประยูร (2544, หนา 122) มาสังเคราะห

องคประกอบของความสามารถในการอาน เพื่อนํามาดําเนินการพัฒนาตัวช้ีวัดความสามารถใน

การอาน ซึ่งไดองคประกอบ 6 องคประกอบ ไดแก องคประกอบดานรางกาย องคประกอบดาน

จิตใจ องคประกอบดานสติปญญา องคประกอบทางประสบการณเดิมไปใช องคประกอบทางวุฒิ

ภาวะอารมณ แรงจูงใจและบุคลิกภาพ องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 
  4. ความสามารถในการเขียน 
   4.1 ความหมายของการเขียน 

    ศุวรรณ มองเพชร (2547, หนา 52) ไดใหความหมายของการเขียนไววา  

การเขียนหมายถึง แสดงความรู ความคิดและแสดงความรูสึกที่มีอยูในใจออกมาใหผูอ่ืนไดรับรู โดย

วิธีใชสัญลักษณที่เรียกวาตัวอักษร เพื่อใหผูอานไดเขาใจในเจตนาของผูเขียน ผูอานจะสามารถรับรู

ความในใจของผูเขียนไดดีหรือไมข้ึนอยูที่ผูเขียนวามีความสามารถในในดานการใชภาษาเขียนไดดี

เพียงใด 
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    เสนีย วิลาวรรณ (2550, หนา 1) ไดใหความหมายของการเขียนไววาการเขียน 

หมายถึง การถายทอดความรู ความรูสึกนึกคิดเร่ืองราวตลอดจนประสบการณตาง ๆ ไปสูผูอ่ืน โดย

ใชตัวอักษรเปนเคร่ืองมือในการถายทอดการเขียนเปนวิธีการสื่อสารที่สําคัญในการถายทอดความรู 

ความคิดและประสบการณ เพื่อส่ือไปยังผูรับไดอยางกวางไกล นอกจากนั้นการเขียนยังมีคุณคาใน

การบันทึกเปนขอมูลหลักฐานใหศึกษาไดยาวนาน 

    การเขียนจึงหมายถึงการถายทอดความรู ความคิด และแสดงความรูสึกนึกคิด

เร่ืองราวตลอดจนประสบการณตาง ๆ ไปสูผูอ่ืนโดยใชสัญลักษณตังอักษรเปนเครื่องมือ เพื่อให

ผูอานไดเขาใจในเจตนาและรับรูความในใจของผูเขียน ซึ่งเปนส่ิงที่มีคุณคาสามารถบันทึกไวเปน

ขอมูลหลักฐานใหศึกษาไดยาวนาน 

   4.2 ความสําคัญของการเขียน 

    การเขียนมีลักษณะของความคงทนถาวรสามารถปรากฏเปนหลักฐานอางอิง

ไดนานและสามารถอานไดหลายคร้ังตามที่ตองการ ซึ่ง สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินททรัพย 

(2547, หนา 1) ไดสรุปความสําคัญการเขียนดังนี้ 1) การเขียนเปนการส่ือสารอยางหนึ่งของมนุษย 

2) การเขียนเปนเคร่ืองมือถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญยิ่งของมนุษย 3) การเขียนเปนการ

แสดงออกซึ่งภูมิปญญาของมนุษย 4) การเขียนเปนเคร่ืองมือระบายอารมณและความรูสึก 

ของมนุษยชวยใหผอนคลายความอึดอัดของใจ 5) การเขียนเปนเคร่ืองมือในการสรางความรัก 

ความสามัคคีและความเจริญรุงเรืองในสังคม แตตรงกันขามการเขียนอาจเปนเคร่ืองมือในการบอน

ทําลายไดอีกดวยและ 6) การเขียนสามารถทําใหมนุษยประสบความสําเร็จในชีวิต ไดรับการยกยอง 

เชิดชูเกียรติ 

    ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร (2540, หนา 

169) กลาวถึงความหมายและสําคัญของการเขียนไวดังนี้ การเขียนเปนการส่ือสารที่สําคัญที่

สามารถถายทอดภูมิปญญาและมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยทําใหคนรุนใหมไดศึกษาคนควา 

การเขียนจึงเปนทั้งศาสตรและศิลปคือการเขียนตองใชภาษาที่งดงาม ประณีตเพื่อส่ือสารไดทั้ง

อารมณ ความรูความคิด จึงตองใชศิลปะในการเขียน สวนที่กลาววาการเขียนเปนศาสตรเพราะการ

เขียนทุกชนิดตองประกอบดวยความรู หลักการและวิธีการ 

    การเขียนจึงมีความสําคัญดังนี้ คือเปนการส่ือสารอยางหนึ่งของมนุษย เพื่อ

ถายทอดความรู ความคิด อารมณ ความรูสึก ประสบการณ ขาวสารและจินตนาการจากผูเขียน

ไปสูผูอาน รวมทั้งเปนเคร่ืองมือถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาของมนุษย 
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   4.3 ประเภทของการเขียน 

    สมศักด์ิ สินธุระเวชญ (2545, หนา 105) กลาววารูปแบบการเขียนแบงไดเปน 

2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 รูปแบบรอยแกว เปนงานเขียนที่ใชถอยคําสามัญรวมทั้งคําราชาศัพทมา

เรียบเรียงเปนความเรียงทั่วไป เชน เรียงความ จดหมาย รายงาน เปนตน การเขียนในรูปแบบรอย

แกวนี้ผูเขียนจะมีอิสระในการนําถอยคํามาเรียบเรียงใหเปนประโยค ขอความ โดยใชรูปแบบที่

กําหนดหรือตามความนิยม ดังที่ แกรี แอล. ฮารมอน และรุล เอฟ. คิดคินสัน (Gary L. Harmon 

and Ruth F. Dickinson, 1970, p. 131; อางอิงใน สมศักด์ิ สินธุระเวชญ, 2545, หนา 105) ไดแบง

รูปแบบของการเขียนเร่ืองทั่ว ๆ ไป ออกเปน 4 ประเภท คือ 1) เร่ืองราวหรือขอเขียนที่เปนแบบแผน 

2) เร่ืองราวหรือขอเขียนที่ไมเปนแบบแผน เปนหนังสือสวนตัวหรือขอเขียนสวนตัว 3) เร่ืองราวหรือ

ขอเขียนที่เปนการวิพากษวิจารณและ 4) บทความหรือเร่ืองราวเกี่ยวกับการคนควาวิจัย สวนงาน

เขียนประเภทที่ 2 คืองานเขียนที่มีการนําถอยคําภาษาที่ไดเลือกสรรแลว มาเรียบเรียงใหเขารูปแบบ

ตามเกณฑของคําประพันธนั้น ๆ เชน โครง ฉันท กาพย กลอน ราย เปนตน การเขียนบทรอยกรอง

นอกจากผูเขียนตองมีศิลปะในการใชถอยคําแลวยังตองนําคําเหลานั้นมาเรียบเรียงใหถูกตองตาม

กฎเกณฑของฉันทลักษณแตละชนิดดวย 

   4.4 หลักการสอนเขียน 

    สุมิตรา อังวัฒนกุล (ม.ป.ป, หนา 43 – 44) ไดเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรม

การพัฒนาความสามารถในการเขียนไววาในการเรียนการสอนมีลักษณะเปนมิตร การสอนของครู

ควรมีข้ันตอนชัดเจนจะชวยพัฒนาความสามารถในการเขียนของผูเรียนไดดียิ่งข้ึน การที่จะจัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนนั้น ควรใหผูเรียนไดฝกเขียนหลาย ๆ ประเภทเพื่อให

สามารถเขียนไดหลายแบบและหลายลีลา โดยคํานึงถึงองคประกอบในการสอนเพ่ือพัฒนา

ความสามารถในการเขียน  9 ประการ คือเนื้อหา  กระบวนการเขียน  การคํานึงถึงผูอาน 

วัตถุประสงคในการเขียน การเลือกใชคํา การเรียบเรียงขอความ กลไกในการเขียน ไวยากรณและ

ความสัมพันธของคําในประโยค 

    สุกัญญา เลิศประเสริฐ (2550, หนา 1) กลาวถึงการสอนเขียนไววาวิธีที่จะ

พัฒนาความสามารถในการเขียนใหไดผลดี คือการพัฒนาแผนการสอนเขียน โดยใชแผนภูมิ

ความคิดซึ่งเปนวิธีหนึ่ง ที่จะชวยใหผูเรียนมีความสามารถในการเขียน และยังเปนสวนหนึ่งของการ

สอนแบบมุงประสบการณทางภาษา โดยระลึกภาพที่เปนประสบการณมาเลาเรียบเรียงประโยค

เปนเร่ืองราวอยางตอเนื่อง ทําใหเขาใจงาย และเปนการสงเสริมใหผูเรียนแปลภาพจากเร่ืองที่เลามา

เปนตัวหนังสือเขียน การพัฒนาความสามารถในการเขียนเนนความสามารถในการเขียนซ่ึงเปน
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   4.5 องคประกอบของความสามารถในการเขียน 

    กรรณิการ พวงเกษม (2535, หนา 33) ไดสรุปถึงองคประกอบของการเขียน

เชิงสรางสรรค ดังนี้ 

    1. มีจินตนาการหรือความคิดคํานึง คือ ผูเขียนจะตองสรางจินตนาการโดย

การคัดเลือกความคิดตาง ๆ เหลานั้นใหเกิดเปนภาพในใจของผูอานใหไดจะชวยใหผูอานไดรส 

และคลอยตามเปนอันหนึ่งอันเดียวกับผูเขียน 

    2. สํานวนภาษาดี คือ ผูเขียนจะตองเลือกเฟน พลิกแพลงถอยคําและ 

รูปประโยคใหนาอาน มีทวงทํานองในการเขียนดี ไมมีลักษณะกระทบกระเทียบเสียดสีผูหนึ่ง 

ผูใด 

    3. ใหคุณคาทางจิตใจและสติปญญา คือ นอกจากจะใหความเพลิดเพลิน

แลวควรใหผูอานเกิดคุณธรรมข้ึนในตน มีความรูสึกนึกคิดเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดี กอใหเกิด 

ความเรืองปญญา และเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม 

    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (2536, หนา 476) ไดกลาวถึงองคประกอบ

ของการเขียนเพื่อการส่ือสารไวดังนี้ 

    1. ผูเขียน ลักษณะของผู เขียนจะประกอบไปดวย ความคิดสรางสรรค 

จินตนาการ ความรู ความสามารถในการเลือกเนื้อหาและการใชภาษา การแสดงความคิดเห็น 

ลักษณะทาทางในการเขียน ลายมือของผูเขียนและจรรยาบรรณของผูเขียน 

    2. ภาษา ภาษาไทยมีการจําแนกคําสําหรับใชในกาลาเทศะที่แตกตางกัน 

บุคคลที่ตางฐานะกันจะใชคําเหมือนกันยอมไมเหมาะสม เพราะคํา ๆ เดียวอาจจะใชกับบุคคลทุก

ฐานะทุกโอกาสและทุกสถานที่แลวไมเหมาะสม 

    3. เคร่ืองมือทําใหเกิดสาร หมายถึง เคร่ืองมือที่ผูเขียนใช ไดแกตัวอักษรและ

เคร่ืองเขียน 
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    4. ผูอาน การเขียนมีความมุงหมายที่แทจริง คือ เพื่อใหผูอ่ืนอาน ดังนั้น

ผูเขียนจึงจําเปนตองเลือกเนื้อหา วิธีเขียน รูปแบบการเขียน และตองรูจักใชภาษาใหแตกตางกัน

ตามลักษณะความสนใจ 

    ฮีตัน (Heaton, 1979, p. 138) กลาวถึงองคประกอบที่จําเปนและสําคัญตอ

ความสามารถในการเขียน ไวดังนี้ 

    1. ความสามารถในทางภาษา หมายถึง ความสามารถในการใชภาษาได

ถูกตอง 

    2. ความสามารถในลีลาในการเขียน หมายถึง ความสามารถในการเลือกใช

ประโยค และภาษาไดอยางเหมาะสม 

    3. ความสามารถในกลไกในการเขียน หมายถึง ความสามารถในการใช

เคร่ืองหมายวรรคตอนการเขียนตัวอักษรและสะกดคําไดถูกตอง 

    4. ความสามารถในการตัดสินใจ หมายถึง ความสามารถที่จะเขียนไดตาม

ความคิด และลําดับความคิดอยางสมเหตุสมผล มีลีลาการเขียนที่เหมาะสมกับเร่ืองนั้น 

    สนิท ฉิมเล็ก (2540, หนา 181) ไดกลาวถึงองคประกอบการเขียนไววา  

การเขียนความองคประกอบ ดังนี้  

    1. ผูเขียน (ผูสงสาร) เปนผูจุดกําเนินใหมีงานเขียนเกิดข้ึน 

    2. ภาษา (สาร) ภาษาที่ใชในการเขียน มี 3 ระดับ ไดแก ภาษาเขียน ภาษา

กึ่งแบบแผน และภาษาที่มีแบบแผน 

    3. เคร่ืองมือที่ทําใหเกิดสาร คือ เคร่ืองเขียน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ 

    4. ผูอาน (ผูรับสาร) เปนองคประกอบที่ผูเขียนตองคํานึงถึงมากที่สุด เพราะ

เปนเปาหมายที่ตองการสื่อสารใหเขาใจ 

    บรูคส และกรุนดี (Brookes and Grundy, 1990, pp. 14-26) ใหความเห็นวา

องคประกอบของความสามารถในการเขียน ดังตอไปนี้ 

    1. จุดมุงหมายในการเขียน เปนส่ิงที่จําเปนมากในการเขียนงานแตละครั้ง 

ผูเขียนจะตองมีจุดมุงหมายในการเขียนเสียกอน จึงจะสามารถเร่ิมลงมือเขียนได 

    2. ภาษาพูดและภาษาเขียน ผูเขียนจะตองมีความเขาใจในการใชภาษาใน

การเขียนงานแตละชิ้น สวนใหญแลวมักจะใชภาษาเขียนในการเขียนและงานเขียน นอกจากเปน

การเขียนงานท่ีมีบทพูดอาจมีการใชภาษาพูดเขามารวมดวย อยางไรก็ตามในองคประกอบขอนี้ 
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    3. ความเปนนักอาน ผูเขียนจะตองเปนผูที่อานมาก ซึ่งจะชวยผูเขียนไม

เพียงแตดานความรูที่จะนํามาใชในการเขียนเทานั้น แตจะชวยใหผูเขียนไดเห็นรูปแบบการเขียนที่

แตกตางกันไปในงานเขียนแตละชิ้น ซึ่งจะเปนประโยชนมากตอการเขียนของผูเขียนเอง 

    4. กระบวนการและผลิตผลของงานเขียน ผูเขียนจะตองมีความรูใน

กระบวนการเขียนวา ในการเขียนแตละคร้ังนั้นจะตองมีลําดับข้ันตอนไมใชเขียนเพียงคร้ังเดียว เปน

งานเขียนทันที แตจะตองมีการศึกษาหาขอมูล มีการวางแผน เพื่อเขียนฉบับรางกอน แลวจึง

ทบทวนแกไขเพื่อใหไดงานเขียนที่มีคุณภาพ 

    5. การวิเคราะหรูปแบบของการเขียน ผูเขียนจะตองมีความรูความเขาใจใน 

รูปแบบของงานเขียนแตละประเภท วา งานเขียนใด ควรใชรูปแบบการเขียนแบบใด เพื่อเลือกใช

รูปแบบนั้นใหเหมาะสมกับงานเขียนที่ผูเขียนตองการจะเขียน 

    ณภัทร เทพพรรธนะ (2541, หนา 138) องคประกอบของการเขียน ไดแก 

เนื้อหา ภาษา และรูปแบบเนื้อหา ซึ่งเนื้อหา เปนส่ิงที่ผูเขียนตองการใหผูอานทราบ อาจเปน เร่ือง

ของบุคคลเหตุการณ สถานที่ หรืออาจจะเปนขอคิดเห็น จินตนาการ อารมณ ความรูสึก สวนภาษา 

เปนถอยคํา สํานวน โวหารตาง ๆ ซึ่งมีทั้งรูปแบบตามหลักภาษาและความนิยมของผูใชภาษาใน

การเขียนเพื่อถายทอดเร่ืองราวตาง ๆ ผูเขียนควรคํานึงถึงการใชภาษาใหเหมาะสมกับเพศ วัย อายุ 

ระดับการศึกษา ความสนใจของผูอาน รวมถึงกาลเทศะและรูปแบบในการนําเสนอ 

    ฉลาด สมพงศ (2547, หนา 21) หัวใจสําคัญของการเขียน คือ ความคิดและ

ศิลปะการใชภาษา กอนที่จะลงมือเขียน ตองรูจักระบายความคิด รูจักประเด็นที่จะเขียน รูจักเลือก

ถอยคํา การเรียบเรียงประโยคใหถูกตองตามกฎหมายของภาษา 

    ผูวิจัยจึงไดสังเคราะหองคประกอบของความสามารถในการเขียน เพื่อนํามา

ดําเนินการพัฒนาตัวช้ีวัดความสามารถในการเขียน ซึ่งไดองคประกอบ 4 องคประกอบ 

ความสามารถในการใชภาษาไดถูกตองความสามารถในการเลือกใชประโยคและภาษา 

ความสามารถในการใชเคร่ืองหมายวรรคตอน และการสะกดคํา ความสามารถเขียนถายทอด

ความคิด  
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 สรุปความสามารถในการสื่อสารจากการวิเคราะหเอกสาร 
 จากองคประกอบของความสามารถในการสื่อสารขางตนที่กลาวมาแลวนั้น สามารถสรุป

องคประกอบของความสามารถในการสื่อสาร ไดดังนี้ 

 1. ความสามารถในการฟง เปนความสามารถจับใจความสําคัญของเร่ืองที่ฟงได ฟงแลว

ปฏิบัติตามคําส่ังไดตอบคําถามกับเร่ืองที่ฟงได และมีมารยาทในการฟง ซึ่งสามารถสรุป

องคประกอบ 3 องคประกอบ ไดแก การจําแนกเสียง การเขาใจความหมาย การปฏิบัติตามคําส่ังได 

 2. ความสามารถในการพูด  เป นความสามารถ เล า เ ร่ื อ งห รือ เห ตุการณ ได  

พูดแสดงความคิดเห็น และมีมารยาทในการพูด ซึ่งสามารถสรุปองคประกอบ 4 องคประกอบ ไดแก 

ความสามารถดานไวยากรณ ความสามารถทางภาษาศาสตรเชิงสังคม ความสามารถเชื่อมโยง

ความหมายทางภาษา ความสามารถที่จะกอใหเกิดความเขาใจ  

 3. ความสามารถในการอาน เปนความสามารถอานคํา อานประโยค และอานเรื่องได

ถูกตองอานแลวจับใจความสําคัญได ตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อเร่ืองที่อานได ซึ่งสามารถสรุป

องคประกอบ 6 องคประกอบ ไดแก องคประกอบดานรางกาย องคประกอบดานจิตใจ 

องคประกอบดานสติปญญา องคประกอบทางประสบการณเดิมไปใช องคประกอบทางวุฒิภาวะ

อารมณ แรงจูงใจและบุคลิกภาพ องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

 4. ความสามารถในการเขียน เปนความสามารถเขียนคําและประโยคที่เรียนมาแลวได 

เ ขียนเ ร่ือง ส้ัน  ๆ  ได  เ ขียนเรื่องสอดคลองกับภาพที่กําหนดใหได  เ ขียนคําและประโยค 

ใหม ๆ ได ซึ่งสรุปไดองคประกอบ 4 องคประกอบ ไดแก ความสามารถในการใชภาษาไดถูกตอง

ความสามารถในการเลือกใชประโยคและภาษา ความสามารถในการใชเคร่ืองหมายวรรคตอนและ

การสะกดคํา ความสามารถเขียนถายทอดความคิด  
 
ตอนท่ี 3 โมเดล LISREL 
 1. โมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling) 
  โมเดลสมการโครงสรางมีประโยชนในการนํามาใชแกปญหาทางการวิจัยทาง

สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร นอกจากนี้ยังมีประโยชนในการศึกษาทางดานเศรษฐศาสตร 

มหภาค พฤติกรรมผูบริโภค รวมไปถึงองคประกอบในแบบวัดดานพุทธิพิสัยและปรากฏการณอ่ืน ๆ  

  วิธีการนี้รวมไปถึงการวิเคราะหสาเหตุเชิงเสนตรง (Linear Causal Analysis) การ

วิเคราะหอิทธิผล (Path Analysis) การวิเคราะหความสัมพันธ ฯลฯ 
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  โมเดลสมการโครงสรางใชในการศึกษาภายใตปรากฎการณที่เกิดข้ึนในเทอมของตัว

แปรเหตุและผลและตัวบงชี้ เพราะและสมการในโมเดลจะแสดงการเช่ือมโยงเชิงสาเหตุมากกวา 

ความสัมพันธเชิงประจักษ  ไมใชแตพารามิเตอรโครงสรางแตยังรวมไปถึงการหาสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยระหวางตัวแปรที่สังเกตได 

  โมเดลการวัดมีความสําคัญในทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร  เมื่อ

คุณลักษณะที่ตองการวัดเปนนามธรรม เชน พฤติกรรมของบุคคล เจตคติ ความรูสึกและแรงจูงใจ 

โดยมากในการวัดจะมีความคลาดเคล่ือนในการวัดรวมอยูดวย และโมเดลการวัดจะตองแสดง

ความคลาดเคล่ือนในการวัดดวย 

  LISREL เปนวิธีการประมาณคาสัมประสิทธิ์ที่ไมรูในชุดของสมการโครงสราง ตัวแปร

ในระบบของสมการอาจจะประกอบดวยตัวแปรที่สังเกตไดโดยตรงหรือตัวแปรแฝงที่สังเกตไมได 

รวมทั้งตัวแปรที่ไมไดสังเกตแตสัมพันธกับตัวแปรที่สังเกตได โมเดลจะสมมติวามีสาเหตุเปน

โครงสรางระหวางชุดของตัวแปรแฝงและตัวแปรที่สังเกตได จะเปนตัวบงชี้ของตัวแปรแฝง วิธีการ

ของ LISREL ถูกออกแบบใหมีความเหมาะสมกับตัวแปรแฝง ความคลาดเคล่ือนในการวัด ความ

เปนสาเหตุซึ่งกันและกันและความสัมพันธระหวางตัวแปร 

  นอกจากนี้ LISREL ยังครอบคลุมไปกวางขวางในการใชประโยชนทางสังคมศาสตร

และพฤติกรรมศาสตรรวมถึงการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะหอิทธิพล ตลอดจน

โมเดลโครงสรางความแปรปรวนรวม 

  แมวา LISREL เปนโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาสําหรับตัวแปรแฝงและโมเดลสมการ

โครงสรางสําหรับตัวแปรที่สีงเกตได LISREL ยังสามารถใชกับวิธีการทางสถิติอ่ืน ๆ ไดอีก

หลากหลาย เชน การวิเคราะหการถดถอย การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหความ

แปรปรวนพหุ เปนตน 

  LISREL มักจะใชในการวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยางกลุมเดียว แต LISREL 

สามารถใชประมาณคาพารามิเตอรของกลุมตัวอยางไดหลายกลุม เชน ใชในการทดสอบสมมติฐาน

ความเทากันของเมตริกซความแปรปรวนรวม ความเทากันของเมตริกซสหสัมพันธ ความเทากับ

ของสัมประสิทธิ์การถดถอย ความเทากันของน้ําหนักองคประกอบ ระหวางกลุมตัวอยาง เปนตน 

  โมเดล LISREL โดยทั่วไปจะเกี่ยวของกัน 2 สวน คือ 

  1.  โมเดลการวัด (Measurement Model) 

   เปนตัวแปรแฝงหรือโครงสรางสมมติฐานที่ข้ึนอยูกับหรือถูกบงช้ีโดยตัวแปรสังเกต

ตัวแปรแฝงจะอธิบายคุณลักษณะการวัด (ความเชื่อมั่น) ของตัวแปรสังเกต 
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  2. โมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Model) 

   เปนความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปร โดยจะอธิบายอิทธิพลในเชิงเหตุและผล 
  รูปแบบของโมเดล LISREL 
  โมเดล LISREL โดยทั่วไปจะเกี่ยวของกับสมการเมตริกซ 3 สมการ คือ 
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  ในการใชงานโมเดล LISREL ควรจะนํามาแสดงในรูปของแผนภาพโครงสรางดัง

ตัวอยาง ภาพ 2 
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  ความหมายของสมาชิกในรูปภาพมีดังนี้ 

  1. ตัวแปรแฝง (Latent Constructs) 

   ในโมเดลสมการโครงสราง ตัวแปรที่เปนกุญแจสําคัญที่ใหความสนใจโดยปกติ คือ 

ตัวแปรที่เปนโครงสรางแฝง มีลักษณะการวัดที่เปนนามธรรม เชน เชาวนปญญาหรือเจตคติ เรา

สามารถสังเกตพฤติกรรมของตัวแปรแฝงไดทางออมและไมสมบูรณ โดยจะตองศึกษาผานอิทธิผล

ของตัวแปรที่สังเกตได (Manifest variables) โมเดลสมการโครงสรางมีตัวแปรแฝง 2 ชนิด คือ ตัว

แปรแฝงภายใน และตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous and endogenous) ในระบบธรรมเนียม

โดยมากใหตัวแปรแฝงภายนอกแสดงดวยตัวอักษรกรีกวา “ksi” ( ) และตัวแปรแฝงภายในแสดง

ดวยตัวอักษนรกรีกวา “eta” ( ) ตัวแปรแฝงภายนอกเปนตัวแปรอิสระในทุก ๆ สมการที่มันปรากฎ

ขณะที่ตัวแปรแฝงภายในเปนตัวแปรตามในสมการเดียว แมวามันอาจจะเปนตัวแปรอิสระใน

สมการอื่น ๆ ในระบบ แตในรูปภาพตัวแปรแฝงภายในแตละตัวจะตกเปนเปาของหัวลูกศรอยาง

นอย 1 ดาน ขณะที่ตัวแปรแฝงภายนอกเปนตนกําเนิดลูกศรทั้ง 2 ดาน 

ξ
η

  2. โมเดลโครงสราง (Structural Model)  

   ในโมเดลสมการโครงสรางจะรวมความสัมพันธและเชิงสาเหตุระหวางโครงสราง

แฝง ในภาพ 1 ลูกศรหัวเดียวจะนําเสนอความสัมพันธเชิงสาเหตุขณะท่ีลูกศร 2 หัวจะนําเสนอ

ความสัมพันธเชิงสหสัมพันธ 

   พารามิเตอรที่นําเสนอสหสัมพันธของความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงจะแสดง

ดวยอักษรกรีกวา “gamma” ( ) สําหรับการถดถอยของตัวแปรแฝงภายในบนตัวแปรแฝง

ภายนอก และอักษรกรีกวา “beta” ( ) สําหรับการถดถอยของตัวแปรแฝงภายในตัวหนึ่งบนตัว

แปรแฝงภายในอีกตัวหนึ่ง 

γ
β

   สวนพารามิเตอรที่แสดงดวยอักษรกรีก “phi” ( ) จะนําเสนอความแปรปรวนรวม

ระหวางตัวแปรแฝงภายนอก ความแปรปรวนรวมนี้มาจากตัวทํานายรวมกันของตัวแปรแฝง

ภายนอกที่อยูภายนอกโมเดลที่พิจารณา 

φ

  3. ความคลาดเคล่ือนของโครงสราง (Structural Error) 

   นักวิจัยที่ใชโมเดลสมการโครงสราง มักจะคาดหวังใหมีความสมบูรณในการ

ทํานายตัวแปรตาม แตเปนไปไมไดในทางปฏิบัติดังนั้นโมเดลจะรวมความคลาดเคล่ือนของ

โครงสรางไวดวยมีอักษรกรกวา “zeta” ( )  ζ
   สวนพารามิเตอรที่แสดงดวยอักษรกรีก “psi” ( ) จะนําเสนอความแปรปรวนรวม

ระหวางความคลาดเคล่ือน 

ψ
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  4. ตัวแปรสังเกต (Manifast variables) 

   ตัวแปรสังเกตสามารถวัดไดจริงเปนคะแนน ตัวแปรสังเกตจะถูกสัมพันธกับ

โครงสรางภายนอก มีชื่อวา x ขณะที่สัมพันธกับโครงสรางภายในมีชื่อวา y และในการวัดที่มีชื่อวา 

x ในโมเดลหนึ่งอาจจะมีชื่อวา y ในโมเดลหนึ่ง 

  5. โมเดลการวัด (Measurement Model) 

   ในสมการโครงสราง โครงสรางแฝงแตละตัวโดยปกติจะสัมพันธกับการวัดหลายตัว 

ผูวิจัยโดยมากจะเชื่อมโยงโครงสรางแฝงที่ตองการวัดไปยังองคประกอบที่จะวิเคราะหในโมเดลการ

วัดนั่นคือ โครงสรางแฝงแตละตัวก็คือองคประกอบรวมภายในที่ถูกสัมพันธกับการวัด “คาน้ําหนัก” 

(loading) เชื่อมโยงโครงสรางการวัดมีชื่อเปนอักษรกรีกวา “lambda” (λ ) โมเดลสมการโครงสราง

สามารถรวมทั้งสองสวนที่แยกกันได นั่นคือ เมตริกซแลมดา ชุดที่หนึ่งจะอยูดานตัวแปรสังเกต X 

และอีกชุดหนึ่งจะอยูดานตัวแปรสังเกต y ในการใชสมการโครงสราง โมเดลการวัดโดยมากเปน

โมเดลการวัดแบบคอนเจนเนอริค เมื่อการวัดแตละตัวถูกสัมพันธกับโครงสรางแฝงเพียง 1 ตัว 

  6. ความคลาดเคล่ือนในการวัด (Measurement Error) 

   ในการวัดใด ๆ ก็ตามยอมไมสมบูรณ ดังนั้นในโมเดลสมการโครงสรางก็จะรวม

ความคลาดเคล่ือนในการวัดดวย ความคลาดเคลื่อนในการวัดที่สัมพันธกับการวัด X จะมีชื่อวา 

“dalta” (δ ) ขณะสัมพันธกับการวัด y จะมีชื่อวา “epsilon” (ε ) 
 2. การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
  การวิเคราะหองคประกอบจะเปนศูนยรวมความหลากหลายของการวิเคราะห

ความสัมพันธซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใชตรวจสอบความสัมพันธภายในระหวางตัวแปรตาง ๆ ที่

สังเกตหรือวัดได 

  Daniel (1988, อางอิงใน วัดผลดอทคอม, 2554) ไดพูดถึงการวิเคราะหองคประกอบ

ไววา การวิเคราะหองคประกอบถูกออกแบบมาเพื่อใชตรวจสอบโครงสรางของชุดตัวแปรและเพื่อใช

อธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรในรูปของจํานวนที่นอยที่สุดของตัวแปรแฝงที่สังเกตไมได ซึ่ง

ตัวแปรแฝงท่ีสังเกตไมไดเหลานี้จะถูกเรียกวา “องคประกอบ” 

  Joreskog and Sorbom (1989 อางอิงใน วัดผลดอทคอม, 2554) ไดอธิบายวา 

“แนวคิดที่สําคัญภายใตรูปแบบของการวิเคราะหองคประกอบ คือ มีตัวแปรบางตัวที่ไมสามารถ

สังเกตหรือวัดไดโดยตรง หรืออาจเรียกไดวาเปนตัวแปรแฝงหรือองคประกอบ ตัวแปรที่ไมสามารถ

สังเกตหรือวัดไดโดยตรงนั้น สามารถอางอิงไดทางออมจากขอมูลของตัวแปรที่สังเกตได การ

วิเคราะหองคประกอบเปนกระบวนการทางสถิติสําหรับเปดเผย (uncooering) ตัวแปรแฝงที่มีอยู 

โดยศึกษาผานความแปรปรวนระหวางชุดของตัวแปรที่สังเกตได” 
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  กระบวนการวิเคราะหองคประกอบถือกําเนิดข้ึนมาในชวงตนศตวรรษที่ 20 โดย 

Spearman (1904, อางอิงใน วัดผลดอทคอม, 2554) แตการวิเคราะหองคประกอบในสมัยนั้นยัง

เปนวิธีการที่ยุงยาก ซับซอนและเสียเวลามากในการวิเคราะห ดังนั้น การวิเคราะหองคประกอบจึง

ยังไมเปนที่แพรหลายในหมูนักวิจัยสมัยนั้นจนกระทั่งคอมพิวเตอรไดถือกําเนิดข้ึนมาและตามมา

ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรที่จะชวยเหลือในการวิเคราะหองคประกอบจึงไดแพรหลายออกไปในหมู

นักวิจัยกันอยางกวางขวาง 

  Kerlinger (1986, อางอิงใน วัดผลดอทคอม, 2554) ไดกลาวถึงประโยชนของการ

วิเคราะหองคประกอบไววา “เปนเคร่ืองมืออยางหนึ่งที่มีประโยชนมาก ถูกสรางข้ึนมาเพื่อใชศึกษา

ปญหาที่ซับซอนในศาสตรทางพฤติกรรม” 

  จุดมุงหมายในการวิเคราะหองคประกอบมี 2 ประการ คือ 

  1. เพื่อสํารวจหรือคนหาตัวแปรแฝงท่ีซอนอยูภายใตตัวแปรที่สังเกตหรือวัดได เรียกวา 

การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory factor analysis)  

  2. เพื่อพิสูจน ตรวจสอบหรือยืนยันทฤษฎีที่ ผู อ่ืนคนพบ เรียกวา การวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis)  
  1. การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 
   การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจจะใชในการสํารวจขอมูล กําหนดจํานวน

องคประกอบอธิบาความแปรปรวนรวมระหวางตัวแปรเมื่อผูวิจัยไมมีหลักฐานอางอิงเพียงพอ

สําหรับเปนกรอบของสมมติฐานเก่ียวกับจํานวนขององคประกอบภายใตขอมูลที่สอบวัดได 

   การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจสามารถใชในการตอบคําถามที่เกี่ยวกับความ

เที่ยงตรงเชิงโครงสราง เชน “แบบทดสอบที่นําไปสอบเก็บคะแนนมานี้ วัดอะไรบาง?” 
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ภาพ  3  แสดงโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชงิสํารวจ 
 

  ภาพ 3 แสดงใหเห็นรูปแบบการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ในภาพนี้ ตัวแปรใน

ส่ีเหล่ียมคือตัวแปรที่สังเกตได และตัวแปรในวงกลมคือตัวแปรแฝง หรือ องคประกอบ ลูกศรตรงชี้

จากตัวแปรแฝงไปยังตัวแปรที่สังเกตได แสดงใหเห็นความเปนสาเหตุของตัวแปรแฝงที่สงผลตอตัว

แปรที่สังเกตได เสนโคงระหวางตัวแปรแฝง 2 ตัว แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง 

  วงกลมดานบนในภาพ 3  แสดงตัวแปรแฝง  และ (  อานวา ไซด – Xi) 

เสนโคงระหวางตัวแปรแฝงแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงแตละตัว ตัวแปรแฝงแตละ

ตัวเปนสาเหตุที่สงผลไปยังตัวแปรที่สังเกตไดแตละตัว ซึ่งอยูในกลองส่ีเหล่ียมมีชื่อวา X1 – X7 เปน

ลูกศรชี้จาก  ถึง X ตัวแปรแฝงหรือองคประกอบ  เรียกวา Common factors ในภาพน้ี 

Common factor จะมีผลโดยตรงตอตัวแปรที่สังเกตไดมากกวา 1 ตัว วงกลมในดานลางของภาพมี

ชื่อวา - นั้น เรียกวา unique factors หรือตัวแปรความคลาดเคล่ือน unique factors 1 ตัว 

จะมีผลกระทบตอตัวแปรที่สังเกตไดเพียงตัวเดียว ในรูปแบบการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 

จะสมมติ unique factors วาไมมีความสัมพันธระหวางกัน และไมมีความสัมพันธกับ common 

factors ดงจะเห็นไดวาไมมีเสนโคงระหวาง unique factors ดวยกันและไมมีเสนโคงระหวาง 

unique factor กับ common factors ดังในภาพ 3 

1ξ 2ξ 3ξ ξ

ξ ξ

1δ 7δ
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  รูปแบบที่นําเสนอในภาพ 3 เปนโมเดลองคประกอบเชิงสํารวจ มีขอตกลงเบื้องตนวา  

  1. common factors ทุกตัวมีความสัมพันธกัน 

  2. ตัวแปรที่สังเกตไดทั้งหมดจะตองเปนผลทางตรงจาก common factors ทุกตัว 

  3. unique factors แตละตัวจะตองไมมีความสัมพันธกัน 

  4. ตัวแปรที่สังเกตไดทุกตัวจะตองเปนผลทางตรงจาก unique factors 

  5. common factors ทั้งหมดไมสัมพันธกับ unique factors 

  การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจจะชวยนักวิจัยอยางมากในเร่ืองของการประเมิน

ธรรมชาติของความสัมพันธระหวางตัวแปรและคนหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของคะแนนสอบ

ยังมีนักวิจัยอ่ืน ๆ ที่กลาวยกยองชื่นชมในการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจนี้ แตก็ยังมีนักวิจัย

ทานอ่ืน ๆ อีกไมนอยที่กลาวถึงในดานบกพรอง เปนตนวา ขอตกลงเบ้ืองตนของรูปแบบการ

วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจน้ีไมไดคํานึงถึงความเปนจริงวาขอมูลที่ไดมานั้นจะเปนไปตาม

ขอตกลงเบ้ืองตนหรือไม ถาขอมูลไมเปนไปตามขอตกลงเมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบแลว

อาจจะเรียกไดอีกช่ือหนึ่งวา รูปแบบกิโก (GIGO model) ซึ่งก็คือส่ิงที่ไมมีคา ไมมีประโยชนตอ

งานวิจัย 

  การวิเคราะหองคประกอบโดยท่ัวไปแลวจะมีลักษณะเปนเชิงเสนตรง อาจมีเหตุผล

บางอยางที่ความสัมพันธไมเปนเสนตรง แตเม่ือดําเนินการวิเคราะหองคประกอบจนไดผลลัพธออก

มาแลว ผลลัพธที่ไดก็จะไมถูกตอง นอกจากนั้นโครงสรางขององคประกอบที่ไดออกมายังถูก

กําหนดโดยกระบวนการประมวลผลของเคร่ือง (mechanics) ที่ใชวิเคราะหอีกดวย 

  นอกจากนี้ยังมีปญหาในเร่ืองของการแปลความหมายอยูบอย ๆ Mulaik (1972, 

อางอิงใน วัดผลดอทคอม, 2554) ไดกลาวถึงความยากลําบากในการแปลความหมายผลลัพธที่

เกี่ยวของนี้ ทั้งนี้มสีาเหตุมาจากผูวิจัยไมมีความรู ดังนั้นจึงไมมีพื้นฐานในการแปลผลลัพธที่ได 

  ยังมีอีกปญหาหนึ่งที่เกิดข้ึนบอยเกี่ยวกับการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจไมให

ผลลัพธที่ใชในการแกปญหาเก่ียวกับองคประกอบ หรือยิ่งกวานั้นผลลัพธที่ไดก็ไมสามารถแปล

ความหมายได ทําใหเกิดความลําบากในการหาเหตุผลมาอธิบาย ผลลัพธที่ได 
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ภาพ  4  แสดงโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชงิยืนยัน 
 
  2. การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
   ขอจํากัดของรูปแบบองคประกอบเชิงสํารวจมีมากมาย จึงพัฒนามาเปนรูปแบบ

องคประกอบเชิงยืนยัน ในรูปแบบองคประกอบเชิงยืนยัน มีขอตกลงเบื้องตนที่เปล่ียนแปลงไป คือ 

   1. อาจมีคูของ common factors ที่สัมพันธกัน 

   2. ตัวแปรที่สังเกตไดจะตองเปนผลทางตรงจาก common factors 

   3. ตัวแปรที่สังเกตไดจะตองเปนผลทางตรงจาก unique factors 

   4. คูของ unique factors สามารถสัมพันธกันได 

   ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ผูวิจัยมักเร่ิมตนที่สมมติฐานในการ

วิเคราะหเปนการศึกษาตัวแปรที่ถูกนําไปสัมพันธกับองคประกอบและองคประกอบก็ถูกสัมพันธ

กันเอง สมมติฐานที่ต้ังจะตองอยูบนพื้นฐานของทฤษฎี 

   ความชัดเจนระหวางรูปแบบองคประกอบเชิงยืนยันและเชิงสํารวจ สามารถเห็นได

โดยเปรียบเทียบกับรูปแบบเชิงสํารวจในภาพ  3  และรูปแบบเชิงยืนยันในภาพ  4  ในรูปแบบเชิง

ยืนยัน common factors  และ ξ  ถูกสมมติวาไมสัมพันธกัน ในรูปแบบเชิงสํารวจ common 

factors ทั้งหมดจําเปนจะตองสมมติใหสัมพันธกันทุกตัว ในรูปแบบองคประกอบเชิงยืนยัน ตัวแปร

ที่สังเกตไดเปนผลโดยตรงจาก common factors บางตัว (เชน X1 สมมติวาไมมีผลโดยตรงจาก 

 และ ) ในรูปแบบเชิงสํารวจ ตัวแปรที่สังเกตไดทั้งหมดเปนผลโดยตรงจาก common 

1 3ξ

2ξ 3ξ
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2δ 3δ

  ตัวอยางการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
  ในการเก็บรวบรวมขอมูลกับเด็กนักเรียนระดับ 8 ในโรงเรียน Grant-White School ใน

นครชิคาโก จํานวน 145 คน มีแบบทดสอบ 9 ฉบับ ท่ํามาใชในการทดสอบดูวาสามารถวัด

องคประกอบพื้นฐานทั้ง 3 ดาน คือ ดานการรับรู (VISUAL PERCEPTION: P) ความสามารถทาง

ภาษา (VERBLE ABILITY: V) และความวองไวในการคิด (SPEED: S) โดยแบบทดสอบ 3 ฉบับ

แรกวัด P อีก 3 ฉบับตอมาวัด V และ 3 ฉบับสุดทายวัด S ผลการสอบถูกนํามาคํานวณหา

ความสัมพันธไดในตาราง  1  และวาดโมเดลในภาพ  4 

 

 
 

ภาพ  5  แสดงโมเดลตามสมมติฐานการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
      สําหรับแบบทดสอบท้ัง 9 ฉบับ 
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ตาราง  1  แสดงเมตริกซสหสัมพันธของแบบทดสอบทั้ง 9 ฉบับ 
 

VIS-PERC 1.000         

CUBES 0.318 1.000        

LOZENGES 0.436 0.419 1.000       

PAR-COMP 0.335 0.234 0.323 1.000      

SEN-COMP 0.304 0.157 0.283 0.722 1.000     

WORDMEAN 0.326 0.195 0.350 0.714 0.685 1.000    

ADDITOIN 0.116 0.057 0.056 0.203 0.246 0.170 1.000   

COUNTDOT 0.314 0.145 0.229 0.095 0.181 0.113 0.585 1.000  

S-C-CAPS 0.489 0.239 0.361 0.309 0.345 0.280 0.408 0.512 1.000 

 
  ดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

  ข้ันตอนที่ 1 เขียนแผนภาพโมเดลโครงสรางไดดังภาพ  4   

  ข้ันตอนที่ 2 เขียนเมตริกซที่เกี่ยวของและกําหนดลักษณะเฉพาะของโมเดลไดดังนี้ 

 

 
 

ภาพ  6  แสดงเมตริกซทีเ่กี่ยวของ 
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  ลักษณะของเมตริกซ LX เปน Pattern Matrix สามารถเขียนไดดังนี้ 

  PALX 

  3(1 0 0) 3(0 1 0) 3(0 0 1) 

  สวนเมตริกซ PH และ TD เขียนไดดังนี้ 

  PH =  ST    TD = DI, FR 

  ข้ันที่ 3  เขียนคําส่ังเพื่อวิเคราะหขอมูล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

  ผลลัพธคาไคสแควร 
 

 

 
 

ADDITION COUNTDOT S-C-CAPS 

KM 

1.000 

0.318 1.000 

0.436 0.419 1.000 

0.335 0.234 0.323 1.000 

0.304 0.157 0.283 0.722 1.000 

0.326 0.195 0.350 0.714 0.685 1.000 

0.116 0.057 0.056 0.203 0.240 0.170 1.000 

0.314 0.145 0.229 0.095 0.181 0.113 0.585 1.000 

0.489 0.239 0.361 0.309 0.345 0.280 0.408 0.512 1.000 

MO NX=9 NK=3 PH=ST TD=DI,FR 

PA LX 

3(1 0 0) 3(0 1 0) 3(0 0 1) 

LK 

VISUAL VERBAL SPEED 

OU SE TV MI 

GOODNESS OF FIT STATISTICS 

CHI-SQUARE WITH 24 DEGREES OF FREEDOM = 52.62 (P = 0.00065) 

VIS-PERC CUBES LOZENGES PAR-COMN SEN-COMP WORDMEAN 

LA 

DA NI = 9 NO=145 MA=KM 

NINE PSYCHOLOGICAL VARIABLES-A CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS 
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  จากผลลัพธ คาไคสแควรมีนัยสําคัญ แสดงวาโมเดลตามสมมติฐานไมสอดคลองกับ

โมเดลเชิงประจักษ 
 

 
 

 

  คาไคสแควรจะลดลงไป 24.96 ถาปรับคาพารามิเตอรที่ TD(8,7) โดยเปล่ียนใหเปน

พารามิเตอรอิสระ สามารถเขียนโปรแกรมวิเคราะหใหมไดดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ผลที่ไดจากการวิเคราะหคา LAMBDA X คือ คาสัมประสิทธิ์น้ําหนักองคประกอบ 

 

MAXIMUM MODIFICATION INDEX IS 24.96 FOR ELEMENT (8, 7) OF THETA-DELTA 

NINE PSYCHOLOGICAL VARIABLES-A CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS 

ADDITION COUNTDOT S-C-CAPS 

KM 

1.000 

0.318 1.000 

0.436 0.419 1.000 

0.335 0.234 0.323 1.000 

0.304 0.157 0.283 0.722 1.000 

0.326 0.195 0.350 0.714 0.685 1.000 

0.116 0.057 0.056 0.203 0.240 0.170 1.000 

0.314 0.145 0.229 0.095 0.181 0.113 0.585 1.000 

0.489 0.239 0.361 0.309 0.345 0.280 0.408 0.512 1.000 

MO NX=9 NK=3 PH=ST TD=FU,FIFR TD(1,1) TD(2,2) TD(3,3) TD(4,4) TD(5,5) TD(6,6) FR TD(7,7) 

TD(8,7) TD(8,8) TD(9,9) 

PA LX 

3(1 0 0) 3(0 1 0) 3(0 0 1) 

LK 

VISUAL VERBAL SPEED 

OU SE TV MI 

VIS-PERC CUBES LOZENGES PAR-COMN SEN-COMP WORDMEAN 

DA NI = 9 NO=145 MA=KM 

LA 
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   แลวนําขอมูลมานําเสนอในตารางไดดังนี้ 

LAMBDA-X 

  VISUAL  VERBAL  SPEED 

  ----------   -----------  ---------- 

VIS-PERC .71   --   -- 

  (.09) 

  8.08 

 

CUBES  .49   --   -- 

  (.09) 

  5.37 

 

LOZENGES .65   --   -- 

  (.09) 

  7.44 

 

PAR-COMP --   .87   -- 

     (.07)   

     12.36 

  

SEN-COMP --   .83   -- 

     (0.7) 

     11.63 

 

WORDMEAN --   .82   -- 

     (.07) 

     11.50 
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LAMBDA-X 

  VISUAL  VERBAL  SPEED 

  ----------   -----------  ---------- 

ADDITION --      .42 

(.09) 

4.56 

 

COUNTDOT --   --   .53 

(.09) 

        5.56 

 

S-C-CAPS --   --   .97 

(.09) 

        7.44 

 
ตาราง  2  แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรที่สังเกตได 9 ตัวแปร 
 

VISUAL PERCEPTION VERBAL ABILITY SPEED R2 ตัวแปร 
สัมประสิทธิ์น้ําหนัก

องคประกอบ 

SE สัมประสิทธิ์น้ําหนัก

องคประกอบ 

SE สัมประสิทธิ์น้ําหนัก

องคประกอบ 

SE  

1.  VIS-PERC .71 .09 - - - - .50 

2.  CUBES .49 .09 - - - - .24 

3.  LOZENGES .65. .09 - - - - .43 

4.  PAR-COMP - - .87 .07 - - .75 

5.  SEN-COMP - - .83 .07 - - .69 

6.  WORDMEAN- - - .82 .07 - - .68 

7.  ADDITON - - - - .42 .09 .17 

8.  COUNTDOT - - - - .53 .09 .28 

9.  S-C-CAPS - - - - .97 .12 .95 

 
2χ = 28.78, df = 23, p = 0.19 
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  จากตาราง  2  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรที่ สังเกตได  

9 ตัวแปร เมื่อพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบพบวา ตัวแปรที่สังเกตได 1 – 3 มีความสัมพันธกับ

องคประกอบ VISUAL PERCEPTION ตัวแปรที่สังเกตได 4-6 มีความสัมพันธกับองคประกอบ 

VERBAL ABILITY และตัวแปรที่สังเกตได 7-9 มีความสัมพันธกับองคประกอบ SPEED และผล

การทดสอบรูปแบบมีความสอดคลองกับรูปแบบเชิงประจักษโดยมีคา = 28.78, df = 23,  

p = 0.19 และ GFI= 0.96 

χ2

  สรุป 
  การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจกับการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ของ 

Stevens (1996, อางอิงใน วัดผลดอทคอม, 2554) นําเสนอดังตาราง  3 ดังนี้ 

 
ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการวิเคราะหองคประกอบ 
 เชิงสํารวจกับการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
 

การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
ทฤษฎีทั่วไป ทฤษฎีการทดสอบ 

1.  อยูบนพื้นฐานของจุดออนในการคนควาเอกสาร 1.  อยูบนพื้นฐานของทฤษฎีที่มีผูวิจัยแลว 

 

2.  ใชตัดสินเก่ียวกับจํานวนขององคประกอบ 2.  จํานวนขององคประกอบถูกกําหนดไวแลว 

3.  ใชตัดสินเก่ียวกับความสัมพันธหรือความไม

สัมพันธขององคประกอบ 

3.  องคประกอบถูกกําหนดใหสัมพันธกันหรือไม

สัมพันธกัน 

4.  ตัวแปรจะถูกบรรจุอยางอิสระในทุกองคประกอบ 4.  ตัวแปรถูกกําหนดใหบรรจุอยูในองคประกอบใด

องคประกอบหนึ่ง 

 
ตอนท่ี 4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ   
 1. งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตัวชี้วัด 
  บุญศรี  พรหมมาพันธุ และคณะ (2547) ไดทําการวิจัย เร่ือง การพัฒนาเคร่ืองชี้วัด

สําหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น โดยการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  

1) ศึกษาวิเคราะหองคประกอบและตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  

2) ศึกษาวิเคราะหและเสนอแนะการกําหนดตัวช้ีวัดเพื่อนํา ไปสูมาตรฐานการติดตามประเมินผล

การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นที่เหมาะสม และ 3) ศึกษาวิเคราะหเสนอแนะรูปแบบและแนวทาง

ในการวางระบบการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นที่สอดคลองกับ
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  1. องคประกอบ ปจจัย และตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวน

ทองถิ่น ไดสรางข้ึนโดยยึดหลักความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล ตามรัฐธรรมนูญ

พุทธศักราช 2540 มาตรา 284 และหลักการบริหารจัดการที่ดี ไดแก หลักนิติธรรม คุณธรรม ความ

โปรงใส การมีสวนรวม ความรับผิดชอบ และความคุมคา มีจํานวน 4 องคประกอบ 18 ปจจัย และ

ผลลัพธที่พึงประสงค ซึ่งมีตัวช้ีวัด รวม 46 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 1.1 องคประกอบที่ 1 การจัดหาทรัพยากร

มนุษย มี 5 ปจจัย ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือก 

และการแตงต้ัง รวม 16 ตัวช้ีวัด 1.2 องคประกอบที่ 2 การใหรางวัลทรัพยากรมนุษย มี 6 ปจจัย 

ไดแก การเล่ือนตําแหนง การเล่ือนข้ันเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติงาน คาตอบแทน  

การยาย และการจูงใจรวม 12 ตัวช้ีวัด 1.3 องคประกอบที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย มี 3 

ปจจัย ไดแก การฝกอบรมการศึกษา และการวางแผนและพัฒนาอาชีพ รวม 5 ตัวช้ีวัด 1.4 

องคประกอบที่ 4 การธํารงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย มี 4 ปจจัย ไดแก พนักงานสัมพันธ 

สุขภาพและความปลอดภัย การดํา เนินการทางวินัย และการพนจากตําแหนง รวม 11 ตัวช้ีวัด 1.5 

ผลลัพธที่พึงประสงค ดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวม 2 ตัวช้ีวัด 

  2. คูมือการใชเคร่ืองชี้วัด ที่เปนมาตรฐานสํา หรับการประเมินผลการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถิ่น ผูวิจัยทํา การพัฒนาและไดผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิคูมือ

ประกอบดวยองคประกอบ ปจจัย ตัวชี้วัด เคร่ืองมือการประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวน

ทองถิ่นมีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ และเกณฑคาเฉลี่ยรวมในการปฏิบัติงานแต

ละองคประกอบ ซึ่งมีคามากกวา 3.50 จึงถือวาหนวยงานมีการปฏิบัติงานดานการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถิ่นในระดับมาก 

  3. รูปแบบและแนวทางในการวางระบบการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคล

สวนทองถิ่น ที่สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ และกฎหมายการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นไดแก 

รูปแบบเชิงระบบ ประกอบดวย ทรัพยากรที่ใชในการประเมิน (Input) กระบวนการประเมิน

(Process) และผลลัพธ (Result) สวนแนวทางในการประเมินผลประกอบดวย 6 ข้ันตอน ไดแก  
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  ชัยวิชิต  เชียรชนะ  สิทธิพงศ วัฒนานนทสกุล และ ประวีนา  เอ่ียมยี่สุน (2553) ไดทํา

การวิจัยเ ร่ือง  การพัฒนาตัวบงชี้ คุณลักษณะการกํากับตนเองในการเรียนของนักเ รียน :  

การประยุกตใชโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา

ตัวบงช้ีคุณลักษณะการกํากับตนเองในการเรียนของนักเรียน โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ คือ  

1) เพื่อพัฒนา ตัวบงช้ีเด่ียวคุณลักษณะการกํากับตนในการเรียนของนักเรียนโดยการวิเคราะห

องคประกอบเชิงสํารวจ และ 2) เพื่อตรวจสอบคามตรงเชิงโครงสรางของโมเดลคุณลักษณะ 

การกํากับตนเองในการเรียนของนักเรียน โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง  

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง สังกัดสถาบันพัฒนาศิลป  กรมศิลปากร 

กระทรวงวัฒนธรรม จํานวน 293 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบวัดการกํากับตนเอง 

ในการเรียน วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมลิสเรล ผลการวิจัยพบวา 

 1. ตัวบงชี้คุณลักษณะการกํากับตนเองในการเรียนของนักเรียน ประกอบดวย  

  1.1 ตัวบงช้ีกระบวนการสังเกตตนเอง (การจัดอุปกรณการเรียนอยางมีระเบียบ การ

จัดสรรเวลาในการทําแบบฝกหัด/การบาน การปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานศึกษา การ

ตรวจทานงานอยางละเอียด และการตรงตอเวลา)  

  1.2 ตัวบงชี้กระบวนการตัดสินใจ  (การแกปญหาเฉพาะหนาในการเ รียนรู  

การตัดสินใจอยางเด็ดขาด และการตัดสินใจอยางมีหลักการเหตุผล)  

  1.3 โมเดลคุณลักษณะการกํากับตนเองในการเรียนของนักเรียน มีความสอดคลอง

กับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งมีคาสถิติ Chi-square = 52.20 (df=38, p=.06), GFI=.95, RMR=.039 

และ RMSEA=.035   
 2. งานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการสื่อสาร 
  ณัฏฐิรา  ทัศนแกว (2549) ไดทําการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบความสามารถทางการ

เรียนดานการฟงและความสนใจตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ระหวางการสอนโดย

ใชเกมประกอบการสอนกับการสอนตามปกติของนักศึกษา ชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพช้ันปที่ 1 

พบวา 1) ความสามารถทางการเรียนดานการฟง วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 ของนักศึกษา

ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 1 (ปวช.1) ที่ใชวิธีสอนโดยใชเกมประกอบการสอนหลังเรียนสูง

กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) ความสามารถทางการเรียนดานการฟง 

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 ของนักศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 ที่ใชวิธีสอน
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  ราวีณา  สมัครการ (2549) ไดทําการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบความสามารถในการ

อานและเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชแบบฝก 

phonics ประกอบการสอนกับการเรียนตามปกติ  ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถในการอาน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชแบบฝก phonics ประกอบการสอนสูงกวา

นักเรียนที่ไดรับการเรียนดวยวิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  2) เจตคติตอการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชแบบฝก phonics ประกอบการ

สอนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการเรียนดวยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

  ราณี  ศรีโมรา (2549) ไดทําการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบความสามารถในการอาน

เพื่อความเขาใจและเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือวิธีเอสที

เอดีและการจัดการเรียนรูแบบปกติ  ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือวิธีเอสทีเอดีมีความเขาใจในการอานภาษาไทยสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ

ปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  2)  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือวิธีเอส

ทีเอดีมีเจตคติตอการเรียนภาษาไทยสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

  ราตรี  ฤทธิสาร  (2550)  ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิง

สรางสรรคโดยใชชุดฝกการเขียนเชิงสรางสรรค สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน

อนุบาลลพบุรี ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดฝกการเขียนเชิงสรางสรรค มีประสิทธิภาพ  88.83/85.90   

2) ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคกอนใชชุดฝกและหลังการใชชุดฝกของกลุมตัวอยาง

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

  งามพิศ  เจียรประวัติ  (2550)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  การเปรียบเทียบความสามารถใน

การเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนโดยใชรูปแบบแผนที่ความคิดกับ 

การสอนปกติ ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่ได รับการสอนโดยใชรูปแบบแผนที่ความคิด  

มีความสามารถในการเขียนเรียงความหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  

.01  2)  นักเรียนที่ไดรับการสอนปกติ มีความสามารถในการเขียนเรียงความหลังเรียนสูงกวากอน

เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  3)  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบแผนที่

ความคิด มีความสามารถในการเขียนเรียงความสูงกวานักเรียนที่สอนปกติ อยางมีนัยสําคัญทาง
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  ทองใบ  ทองภูบาล (2553) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาความสามารถในการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการจัดการเรียนรูแบบเนนงาน

ปฏิบัติ ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติมี

ความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสูงกวากอนการเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ  .05  2) นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติมีเจตคติ

ตอการเรียนการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสูงข้ึนกวากอนการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 




