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บทที่  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 ในการพัฒนาตัวช้ีวัดความสามารถในการส่ือสาร ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 

ปที่ 6 คร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยมีข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

 ข้ันตอนที่  1 การพัฒนาตัวช้ีวัดความสามารถในการส่ือสาร  ของนักเรียนระดับ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 ข้ันตอนที่ 2 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของตัวช้ีวัดความสามารถในการสื่อสาร 

ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่สรางข้ึนโดยใชโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยัน 

 
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาตัวชี้วัดความสามารถในการสื่อสาร ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  

แหลงขอมูล   
 ผูใหขอมูล ไดแก ผู เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบความเหมาะสมขององคประกอบหลัก 

องคประกอบยอยและตัวชี้วัดของความสามารถในการส่ือสาร ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 

ปที่ 6 ประกอบดวย 

 1. ผูเชี่ยวชาญทางดานความสามารถในการสื่อสาร  จํานวน 5 ทาน 

 2. ผูเชี่ยวชาญทางดานการวิจัย     จํานวน 2 ทาน 

 3. ผูเชี่ยวชาญทางดานเคร่ืองมือ    จํานวน 2 ทาน 
เกณฑการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญผูใหขอมูล  

 1. ครูที่มีความรูความสามารถเกี่ยวกับการใชทักษะการส่ือสาร การสอนที่เกี่ยวของกับ

การสื่อสาร 

 2. ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญที่ศึกษาและทําการวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการสื่อสาร 

 3. บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ ที่เชี่ยวชาญและมีความรูความสามารถเกี่ยวกับการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ ใช ในข้ันตอนที่  1 เปนแบบประเมินความเหมาะสมกับตัวช้ีวัดตาม

องคประกอบของความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดโดยการศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี และการสังเคราะหเอกสารมาสรางเปนขอคําถาม ที่มีความสอดคลองระหวาง 
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 วิธีการสรางและตรวจสอบความเหมาะสมของตัวชี้วัดความสามารถในการ
สื่อสาร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและตรวจสอบความเหมาะสมของตัวชี้วัดความสามารถในการ

ส่ือสาร ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาและสังเคราะหเอกสาร ที่เกี่ยวของกับความสามารถในการส่ือสาร ซึ่งสามารถ
สรุปเปนองคประกอบหลักได 4 องคประกอบ ไดแก 

องคประกอบหลักที่ 1 การฟง ประกอบดวยองคประกอบยอย ดังนี้ 
1. การจําแนกเสียง 
2. การเขาใจความหมาย 

3. การปฏิบัติตามคําส่ังได 
 องคประกอบหลักที่ 2 การพูด ประกอบดวยองคประกอบยอย ดังนี้ 

1. ความสามารถดานไวยากรณ  

2. ความสามารถทางภาษาศาสตรเชิงสังคม  

3. ความสามารถเช่ือมโยงความหมายทางภาษา  

4. ความสามารถที่จะกอใหเกิดความเขาใจ  

องคประกอบหลักที่ 3 การอาน ประกอบดวยองคประกอบยอย ดังนี้ 
  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 
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   3.4. ความสามารถในการเรียน 

  4. องคประกอบทางประสบการณเดิมไปใช 

  5.องคประกอบทางวุฒิภาวะอารมณ แรงจูงใจและบุคลิกภาพ 

  6. องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

องคประกอบหลักที่ 4 การเขียน ประกอบดวยองคประกอบยอย ดังนี้ 
1. ความสามารถในการใชภาษาไดถูกตอง 

2. ความสามารถในการเลือกใชประโยคและภาษา  

3. ความสามารถในการใชเคร่ืองหมายวรรคตอนและการสะกดคํา  

4. ความสามารถเขียนถายทอดความคิด 

 2. สังเคราะหตัวช้ีวัดความสามารถในการส่ือสาร จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เพื่อเปนแนวทางในการสรางขอคําถามของตัวชี้วัดตามองคประกอบของความสามารถในการ

ส่ือสาร  

 3. นําตัวช้ีวัดตามองคประกอบของความสามารถในการส่ือสาร ที่สังเคราะหข้ึน เสนอให

ผูเชี่ยวชาญทําการประเมิน 

 4. ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

 1. ติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ถึงผูเชี่ยวชาญ เพื่อขอ

ความอนุเคราะหในการเปนผูเชี่ยวชาญ 

 2. นําตัวช้ีวัดตามองคประกอบความสามารถในการสื่อสาร ใหผูเช่ียวชาญประเมิน 

ความเหมาะสม 

 3. นําแบบประเมินความเหมาะสมของตัวช้ีวัดตามองคประกอบความสามารถในการ

ส่ือสาร มาวิเคราะหขอมูล  
 วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําแบบประเมินความเหมาะสมของตัวช้ีวัดตามองคประกอบความสามารถในการ

ส่ือสารที่ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ มาวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 
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 1. ตรวจคะแนนแบบประเมินความเหมาะสม โดยมีเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดตาม

องคประกอบความสามารถในการสื่อสาร ดังนี้ 

  +1  หมายถึง แนใจวาขอคําถามนี้มีความเหมาะสม 

    0  หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามนี้มีความเหมาะสม 

  -1  หมายถึง แนใจวาขอคําถามนี้ไมมีความเหมาะสม 

 2. คัดเลือกตัวชี้วัดตามองคประกอบความสามารถในการส่ือสาร โดยกําหนดเกณฑการ

คัดเลือก คือ พิจารณาตัวชี้วัดที่มีคา IOC ต้ังแต 0.50 ข้ึนไป (อรุณี ออนสวัสด์ิ, 2544, หนา 130) 

สําหรับตัวช้ีวัดตามองคประกอบความสามารถในการสื่อสารที่ไมเขาเกณฑ ผูวิจัยนําไปปรับปรุง

แกไขตอไป 
 
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของตัวชี้วัดสามารถในการสื่อสาร ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สรางขึ้นโดยใชโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยัน 
 แหลงขอมูล 
 ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จํานวน 2,591 คน 

 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จํานวน 335 คน ซึ่งเปนขนาดของ

กลุมตัวอยางที่ความเที่ยง 95 % ความคลาดเคลื่อน .05 โดยเทียบจากตารางขนาดของกลุม

ตัวอยาง ซึ่งใชกลุมตัวอยาง จํานวน 335 คน (ปกรณ ประจันบาน, 2552, หนา 118 อางอิงใน 

Krejcie and Morgan ) และไดมาจากการเลือกอยางเจาะจง โดยพิจารณานักเรียนที่อยูในโรงเรียน

ที่ครูและผูบริหารเห็นความสําคัญและความรวมมือในการทําวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบประเมินสามารถในการส่ือสาร ของนักเรียน

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  

5 ระดับ ดังนี้ 
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 ระดับ 5 หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติและมีการใชการสื่อสาร อยูในระดับมากที่สุด 

 ระดับ 4 หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติและมีการใชการสื่อสาร อยูในระดับมาก  

 ระดับ 3 หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติและมีการใชการสื่อสารอยูในระดับปานกลาง 

 ระดับ 2 หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติและมีการใชการสื่อสาร อยูในระดับนอย 

 ระดับ 1 หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติและมีการใชการสื่อสาร อยูในระดับนอยที่สุด  
 วิธีการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินความสามารถในการสื่อสาร 

ดังตอไปนี้ 

 1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการสื่อสาร 

เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดคุณลักษณะที่สําคัญของความสามารถในการส่ือสาร เพื่อใหได

คุณลักษณะของตัวแปรที่ตองการศึกษา 

 2. สังเคราะหตัวช้ีวัดความสามารถในการส่ือสาร จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เพื่อเปนแนวทางในการสรางตัวช้ีวัดความสามารถในการสื่อสาร  

 3. นําตัวช้ีวัดความสามารถในการสื่อสาร ที่สังเคราะหข้ึน สรางเปนขอคําถาม เปน

แบบสอบถามแบบมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

 4. นําแบบสอบถาม ที่สรางข้ึนไปใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบและปรับแกไข

ตามคําแนะนําเพื่อความสมบูรณของเนื้อหา รวมทั้งการใชภาษาที่เหมาะสม  

 5. นําแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 9 ทาน พิจารณาความเหมาะสมระหวาง

ตัวช้ีวัดความสามารถในการส่ือสาร โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Item Objective 

Congruence) ซึ่งพิจารณาขอคําถามที่มีคา IOC ต้ังแต 0.50 ข้ึนไป ผลการตรวจสอบ พบวา มีขอ

คําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง มากกวา 0.50 ซึ่งมีคาอยูระหวาง 0.56 – 1.00 จํานวน 47 ขอ 

ซึ่งถือวามีความสอดคลองทุกขอ ดังนี้ 
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ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินความเหมาะสม 
 ตัวชี้วัดตามองคประกอบของความสามารถในการสื่อสารของนักเรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
 

 S.D แปลผล ขอ ขอคําถาม x

 

1 

 

0.78 

 

0.44 

 องคประกอบที่ 1 การฟง  
สามารถวิเคราะหแหลงที่มาของเสียงได ใชได 

2 สามารถบอกแหลงที่มาของเสียงท่ีไดยินได 0.78 0.44 ใชได 

3 สามารถฟงเสียง แลวแยกเสียงสูง เสียงตํ่าได 0.67 0.50 ใชได 

4 สามารจําแนกความรูสึกจากน้ําเสียงท่ีไดรับฟงได  0.78 0.44 ใชได 

5 สามารถแปลความหมายของเสียงท่ีไดยินได 0.89 0.33 ใชได 

6 สามารถบอกความรูสึกของผูพูดจากการฟงได 0.56 0.52 ใชได 

7 สามารถอธิบายถายทอดส่ิงที่ไดรับฟงไดถูกตอง 0.67 0.50 ใชได 

8 สามารถบอกประเด็นสําคัญของเร่ืองท่ีฟงได 0.78 0.44 ใชได 

9 สามารถวิเคราะหจากส่ิงที่ไดฟงแลวนําไปใชไดอยางเหมาะสม 0.89 0.33 ใชได 

10 สามารถสรุปใจความสําคัญของเร่ืองท่ีฟงได 1.00 0.00 ใชได 

11 สามารถปฏิบัติตามคําส่ังที่ไดฟงไดถูกตอง 0.89 0.33 ใชได 

12 สามารถใชการฟงประกอบการตัดสินใจ โดยใชความสมเหตุสมผลได

อยางมีเหตุผลและเหมาะสม  

0.67 0.50 ใชได 

13 สามารถพยายามทําความเขาใจในสิ่งที่ได รับฟง โดยใชเหตุผล

ประกอบการฟง 

0.78 0.44 ใชได 

14 สามารถปฏิบัติตนเปนผูฟงที่ดีได 0.67 0.50 ใชได 

 

15 

 

1.00 

 

0.00 

 องคประกอบที่ 2 การพูด 
สามารถเ ลือกใช คํา  ขอความและสํานวนไดอยาง เหมาะสม

หลากหลาย 
ใชได 

16 สามารถเลือกใชคํา ขอความและสํานวนไดสอดคลองกับเร่ืองท่ีพูด 0.67 0.50 ใชได 

17 สามารถใชโครงสรางทางภาษาไดถูกตอง 0.78 0.44 ใชได 

18 สามารถพูดออกเสียงไดถูกตอง ชัดเจน 1.00 0.00 ใชได 

19 สามารถพูดอธิบายไดอยางสมเหตุสมผล 0.56 0.52 ใชได 

20 สามารถพูดในที่สาธารณะไดอยางเหมาะสม 0.56 0.52 ใชได 

21 สามารถพูดในโอกาสสําคัญตางไดอยางเหมาะสม 0.78 0.44 ใชได 

22 สามารถพูดโตตอบไดตรงประเด็น 0.89 0.33 ใชได 
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ตาราง  4  (ตอ) 
 

 S.D แปลผล ขอ ขอคําถาม x

23 สามารถพูดส่ือความหมายไดอยางถูกตองชัดเจน 0.89 0.33 ใชได 

24 สามารถใชทาทางประกอบการพูดเพื่อส่ือความหมายที่ชัดเจน 0.78 0.44 ใชได 

25 มีมารยาทในการพูด 0.78 0.44 ใชได 

 

26 

 

0.78 

 

0.44 

 องคประกอบที่ 3 การอาน 
สามารถมองเห็นตัวอักษรได ใชได 

27 สามารถออกเสียงสระ วรรณยุกต ตัวควบกลํ้า เสียง “ล”“ร”ไดถูกตอง 0.78 0.44 ใชได 

28 มีความรัก สนใจการอาน 0.89 0.33 ใชได 

29 สามารถอธิบายคุณคาที่เกิดการเร่ืองท่ีอานได 0.89 0.33 ใชได 

30 สามารถเลือกอานตามความสนใจ แลวอธิบายคุณคาที่ไดจากการ

อานได 

0.67 0.50 ใชได 

31 สามารถนําประสบการณจากการอานไปใชประกอบการตัดสินใจ 

แกปญหาไดอยางเหมาะสม 

0.78 0.44 ใชได 

32 สามารถวิเคราะหส่ิงที่ผูเขียนตองการส่ือความหมายได 0.89 0.33 ใชได 

33 สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธของเร่ืองราว เหตุการณของเร่ืองที่อาน

ได 

0.56 0.52 ใชได 

34 สามารถเลือกอานและหาประสบการณจากการอานไดอยางเหมาะสม 1.00 0.00 ใชได 

35 สามารถแสดงความคิดเห็นตอเร่ืองราวที่อานไดอยางมีเหตุผล 0.56 0.52 ใชได 

36 สามารถนําความรูและขอคิดจากเร่ืองท่ีอานไปตัดสินใจแกปญหาได

อยางเหมาะสม 

0.67 0.50 ใชได 

37 สามารถใชการอานเพื่อหาขอมูล  เสริมประสบการณจากส่ือที่

หลากหลาย 

1.00 0.00 ใชได 

38 สามารถเปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ประโยชนโทษ ความเหมาะสม 

ความไมเหมาะสมจากเร่ืองที่อานได 

0.56 0.52 ใชได 

 

39 

 

0.56 

 

0.52 

 องคประกอบที่ 4 การเขียน 
สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น ความรูสึกไดอยางเหมาะสม ใชได 

40 สามารถเขียนจดหมายโตตอบ หรือเขียนส่ือความหมายไดเหมาะสม 0.67 0.50 ใชได 

41 สามารถเขียนคําอวยพร คําขวัญ โดยใชคําไดเหมาะสม ถูกตอง 1.00 0.00 ใชได 

42 สามารถใชเคร่ืองหมายวรรคตอน และตัวสะกดคําไดถูกตอง 0.67 0.50 ใชได 

43 สามารถเขียนถายทอดความรู ความคิดความเขาใจไดอยางเหมาะสม 0.67 0.50 ใชได 
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ตาราง  4  (ตอ) 
 

 S.D แปลผล ขอ ขอคําถาม x

44 สามารถเขียนตัวบรรจงคร่ึงบรรทัดไดถูกตองสวยงาม 0.56 0.52 ใชได 

45 สามารถเขียนถายทอดเร่ืองราว จินตนาการของตนเองได 0.56 0.52 ใชได 

46 สามารถเขียนรายงานที่จากการศึกษาคนควาได 0.56 0.52 ใชได 

47 สามารถเขียนแผนภาพ โครงเรื่อง และแผนภาพความคิดไดถูกตอง

เหมาะสม 

0.56 0.52 ใชได 

ภาพรวม 0.78 0.44  

 

 6. ปรับปรุงแบบประเมินความสามารถในการสื่อสาร ตามขอเสนอแนะและคําแนะนํา

ของผูเชี่ยวชาญ  

 7. นําแบบประเมินความสามารถในการส่ือสาร ที่ไดปรับปรุง ตามคําแนะนําของ

ผูเช่ียวชาญแลว ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 100 คน ซึ่งเปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และไมซ้ํากับกลุมตัวอยางที่ใชใน

การศึกษา เพื่อหาคาอํานาจจําแนกและคาความเที่ยงทั้งฉบับ โดยวิธีคํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbac’ Alpha Coefficient) (พิสณุ ฟองศรี, 2552, หนา 171)  

ไดคาคาอํานาจจําแนกและความเที่ยง ปรากฏดังนี้ 

 
ตาราง 5 แสดงคาอํานาจจําแนกและความเท่ียง (Reliability) วิธีการของครอนบาค 
 (Cronbac’ Alpha Coefficient) 
 

ขอ ตัวชี้วัด คาอํานาจจําแนก 

 

1 

ความสามารถในการฟง 
สามารถวิเคราะหแหลงที่มาของเสียงได 

 

0.75 

2 สามารถบอกแหลงที่มาของเสียงท่ีไดยินได 0.59 

3 สามารถฟงเสียง แลวแยกเสียงสูง เสียงตํ่าได 0.50 

4 สามารจําแนกความรูสึกจากน้ําเสียงท่ีไดรับฟงได  0.69 

5 สามารถแปลความหมายของเสียงท่ีไดยินได 0.63 
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ตาราง 5  (ตอ) 
 

ขอ ตัวชี้วัด คาอํานาจจําแนก 

6 สามารถบอกความรูสึกของผูพูดจากการฟงได 0.65 

7 สามารถอธิบายถายทอดส่ิงที่ไดรับฟงไดถูกตอง 0.74 

8 สามารถบอกประเด็นสําคัญของเร่ืองท่ีฟงได 0.67 

9 สามารถวิเคราะหจากส่ิงที่ไดฟงแลวนําไปใชไดอยางเหมาะสม 0.73 

10 สามารถสรุปใจความสําคัญของเร่ืองท่ีฟงได 0.73 

11 สามารถปฏิบัติตามคําส่ังที่ไดฟงไดถูกตอง 0.50 

12 สามารถใชการฟงประกอบการตัดสินใจ โดยใชความสมเหตุสมผลไดอยางมี

เหตุผลและเหมาะสม  

0.60 

13 สามารถพยายามทําความเขาใจในส่ิงที่ไดรับฟง โดยใชเหตุผลประกอบการฟง 0.59 

14 สามารถปฏิบัติตนเปนผูฟงที่ดีได 0.73 

 

15 

ความสามารถในการพูด 
สามารถเลือกใชคํา ขอความและสํานวนไดอยางเหมาะสมหลากหลาย 

 

0.59 

16 สามารถเลือกใชคํา ขอความและสํานวนไดสอดคลองกับเร่ืองท่ีพูด 0.67 

17 สามารถใชโครงสรางทางภาษาไดถูกตอง 0.50 

18 สามารถพูดออกเสียงไดถูกตอง ชัดเจน 0.65 

19 สามารถพูดอธิบายไดอยางสมเหตุสมผล 0.54 

20 สามารถพูดในที่สาธารณะไดอยางเหมาะสม 0.74 

21 สามารถพูดในโอกาสสําคัญตางไดอยางเหมาะสม 0.75 

22 สามารถพูดโตตอบไดตรงประเด็น 0.67 

23 สามารถพูดส่ือความหมายไดอยางถูกตองชัดเจน 0.60 

24 สามารถใชทาทางประกอบการพูดเพื่อส่ือความหมายที่ชัดเจน 0.67 

25 มีมารยาทในการพูด 0.50 

 

26 

ความสามารถในการอาน 
สามารถมองเห็นตัวอักษรได 

 

0.59 

27 สามารถออกเสียงสระ วรรณยุกต ตัวควบกลํ้า เสียง “ล”“ร”ไดถูกตอง 0.73 

28 มีความรัก สนใจการอาน 0.53 

29 สามารถอธิบายคุณคาที่เกิดการเร่ืองท่ีอานได 0.50 
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ตาราง 5  (ตอ) 
 

ขอ ตัวชี้วัด คาอํานาจจําแนก 

30 สามารถเลือกอานตามความสนใจ แลวอธิบายคุณคาที่ไดจาก 

การอานได 

0.79 

31 สามารถนําประสบการณจากการอานไปใชประกอบการตัดสินใจ แกปญหาได

อยางเหมาะสม 

0.54 

32 สามารถวิเคราะหส่ิงที่ผูเขียนตองการส่ือความหมายได 0.65 

33 สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธของเร่ืองราว เหตุการณของเร่ืองท่ีอานได 0.50 

34 สามารถเลือกอานและหาประสบการณจากการอานไดอยางเหมาะสม 0.71 

35 สามารถแสดงความคิดเห็นตอเร่ืองราวที่อานไดอยางมีเหตุผล 0.79 

36 สามารถนําความรูและขอคิดจากเร่ืองที่อานไปตัดสินใจแกปญหาไดอยาง

เหมาะสม 

0.69 

37 สามารถใชการอานเพื่อหาขอมูล เสริมประสบการณจากส่ือที่หลากหลาย 0.66 

38 สามารถเปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ประโยชนโทษ ความเหมาะสม ความไม

เหมาะสมจากเร่ืองที่อานได 

0.67 

 

39 

ความสามารถในการเขียน 
สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น ความรูสึกไดอยางเหมาะสม 

 

0.50 

40 สามารถเขียนจดหมายโตตอบ หรือเขียนส่ือความหมายไดเหมาะสม 0.53 

41 สามารถเขียนคําอวยพร คําขวัญ โดยใชคําไดเหมาะสม ถูกตอง 0.67 

42 สามารถใชเคร่ืองหมายวรรคตอน และตัวสะกดคําไดถูกตอง 0.64 

43 สามารถเขียนถายทอดความรู ความคิดความเขาใจไดอยางเหมาะสม 0.66 

44 สามารถเขียนตัวบรรจงคร่ึงบรรทัดไดถูกตองสวยงาม 0.60 

45 สามารถเขียนถายทอดเร่ืองราว จินตนาการของตนเองได 0.59 

46 สามารถเขียนรายงานที่จากการศึกษาคนควาได 0.73 

47 สามารถเขียนแผนภาพ โครงเร่ือง และแผนภาพความคิดไดถูกตองเหมาะสม 0.69 

 

  คาความเที่ยงทั้งฉบับ 0.94 

 8. จัดพิมพฉบับสมบูรณเพื่อใชเปนฉบับจริง  
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 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยนําแบบประเมินความสามารถในการสื่อสาร ไปใหนักเรียนที่

เปนกลุมตัวอยางโดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

 1. ติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ถึงผูอํานวยการโรงเรียน 

ที่ทําการเก็บขอมูลเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 2. ติดตอโรงเรียนที่ทําการเก็บขอมูล นัดหมายวันเวลาเพื่อทําการเก็บขอมูล โดยผูวิจัย

เปนผูชี้แจงรายละเอียดและเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยมีครูที่เกี่ยวของรวมอยูดวย 

 3. จัดเตรียมแบบประเมินไปใหนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่เปนกลุมตัวอยางของ

โรงเรียนที่เกี่ยวของ โดยผูวิจัยเปนผูชี้แจงรายละเอียดและเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยมี

ครูที่เกี่ยวของรวมอยูดวย 

 4. นําขอมูลมาวิเคราะหหาคาทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดมาคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ แลวนําขอมูลที่

ไดมาวิเคราะห โดยใชวิธีวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ซึ่งมี

ข้ันตอนดังตอไปนี้  

 1. การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน โดยใชสถิติเชิงบรรยาย ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

 2. การวิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของตัวช้ีวัดความสามารถใน

การสื่อสาร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สรางข้ึนโดยใชโปรแกรมลิสเรล ในการ

วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน เพื่อตรวจสอบความตรงจากคาสถิติวัดระดับความเหมาะสม 

(Goodness of Fit Measures) คาสถิติในกลุมนี้มีดังนี้ 

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

แสดงวาฟงกชันความเหมาะสมมีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือ โมเดลลิ

สเรลไมมีความเหมาะสมกับขอมูลเชิงประจักษ ถาคาสถิติไค-สแควรมีคาตํ่ามากยิ่งมีคาเขาใกล

ศูนยมากเทาไร แสดงวารูปแบบมีความเหมาะสมกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ Saris และ 

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

มีความเหมาะสมกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

  2.2 คาดัชนีวัดระดับความเหมาะสม: GFI (Goodness – of – Fit – Index) จะมีคา

อยูระหวาง 0 และ 1 คาดัชนี GFI ที่เขาใกล 1.00 แสดงวารูปแบบมีความเหมาะสมกับขอมูลเชิง

ประจักษ 
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  2.3 ดัชนีวัดความเหมาะสมที่ปรับแกแลว: AGFI (Adjusted Goodness – of – Fit – 

Index) คาดัชนี AGFI นี้มีคุณสมบัติเชนเดียวกับดัชนี GFI 

  2.4 ดัชนีรากของกําลังสองเฉล่ียของเศษเหลือ: RMR (Root of Mean Square 

Residuals) คา RMR ยิ่งเขาใกลศูนย แสดงวารูปแบบมีความเหมาะสมกลมกลืนกับขอมูล 

เชิงประจักษ 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 2. การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson ‘s Product Moment 

Correlation) 

 3. คาสถิติไค-สแควร (Chi-Square Statistics)  

 4. คาดัชนีวัดระดับความเหมาะสม : GFI (Goodness – of – Fit – Index ) 

 5. ดัชนีวัดความเหมาะสมที่ปรับแกแลว : AGFI (Adjusted Goodness – of – Fit – 

Index)  

 6. ดัชนีรากของกําลังสองเฉล่ียของเศษเหลือ : RMR (Root of Mean Square 

Residuals)  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




