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บทที่  5  
 

บทสรุป 
 

 ในการพัฒนาตัวช้ีวัดความสามารถในการส่ือสาร ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 

6 ในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาตัวช้ีวัดความสามารถในการสื่อสาร สําหรับนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 และเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของตัวช้ีวัดความสามารถในการ

ส่ือสาร สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยมีสมมุติฐานการวิจัย 2 ขอ คือ  

1) ความเหมาะสมของตัวช้ีวัดความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

ตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 2) ความเปนไปไดของตัวช้ีวัดความสามารถในการส่ือสาร  

ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผานการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญมีความตรงเชิง

โครงสรางสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวชี้วัดความสามารถในการสื่อสารของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงไดตัวชี้วัด
ความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6 จํานวน  
4 องคประกอบ 47 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

  องคประกอบที่ 1 ความสามารถในการฟง มี 14 ตัวชี้วัด ไดแก 

  ตัวช้ีวัดที่ 1 สามารถวิเคราะหแหลงที่มาของเสียงได  

  ตัวช้ีวัดที่ 2 สามารถบอกแหลงที่มาของเสียงที่ไดยินได 

  ตัวช้ีวัดที่ 3 สามารถฟงเสียง แลวแยกเสียงสูง เสียงตํ่าได 

  ตัวช้ีวัดที่ 4 สามารถบอกความรูสึกจากน้ําเสียงที่ไดรับฟงได 

  ตัวช้ีวัดที่ 5 สามารถแปลความหมายของเสียงที่ไดยินได 

  ตัวช้ีวัดที่ 6 สามารถบอกความรูสึกของผูพูดจากการฟงได 

  ตัวช้ีวัดที่ 7 สามารถอธิบายถายทอดส่ิงที่ไดรับฟงไดถูกตอง 

  ตัวช้ีวัดที่ 8 สามารถบอกประเด็นสําคัญของเร่ืองที่ฟงได 

  ตัวช้ีวัดที่ 9 สามารถวิเคราะหจากส่ิงที่ไดฟงแลวนําไปใชไดอยางเหมาะสม 

  ตัวช้ีวัดที่ 10 สามารถสรุปใจความสําคัญของเร่ืองที่ฟงได 

  ตัวช้ีวัดที่ 11 สามารถปฏิบัติตามคําส่ังที่ไดฟงไดถูกตอง 
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  ตัวช้ีวัดที่ 12 สามารถใชการฟงประกอบการตัดสินใจ โดยใชความสมเหตุสมผลได

อยางมีเหตุผลและเหมาะสม  

  ตัวช้ีวัดที่ 13 สามารถพยายามทําความเขาใจในส่ิงที่ได รับฟง โดยใชเหตุผล

ประกอบการฟง 

  ตัวช้ีวัดที่ 14 สามารถปฏิบัติตนเปนผูฟงที่ดีได 

  องคประกอบที่ 2 ความสามารถในการพูด มี 11 ตัวชี้วัด ไดแก 

  ตัวช้ีวัดที่ 1 สามารถเลือกใชคํา ขอความและสํานวนไดอยางเหมาะสมหลากหลาย 

  ตัวช้ีวัดที่ 2 สามารถเลือกใชคํา ขอความและสํานวนไดสอดคลองกับเร่ืองที่พูด 

  ตัวช้ีวัดที่ 3 สามารถใชโครงสรางทางภาษาไดถูกตอง 

  ตัวช้ีวัดที่ 4 สามารถพูดออกเสียงไดถูกตอง ชัดเจน 

  ตัวช้ีวัดที่ 5 สามารถพูดอธิบายไดอยางสมเหตุสมผล 

  ตัวช้ีวัดที่ 6 สามารถพูดในท่ีสาธารณะไดอยางเหมาะสม 

  ตัวช้ีวัดที่ 7 สามารถพูดในโอกาสสําคัญตางไดอยางเหมาะสม 

  ตัวช้ีวัดที่ 8 สามารถพูดโตตอบไดตรงประเด็น 

  ตัวช้ีวัดที่ 9 สามารถพูดส่ือความหมายไดอยางถูกตองชัดเจน 

  ตัวช้ีวัดที่ 10 สามารถใชทาทางประกอบการพูดเพ่ือส่ือความหมายท่ีชัดเจน 

  ตัวช้ีวัดที่ 11 มีมารยาทในการพูด 

  องคประกอบที่ 3 ความสามารถในการอาน มี 13 ตัวชี้วัด ไดแก 

  ตัวช้ีวัดที่ 1 สามารถมองเห็นตัวอักษรได 

  ตัวช้ีวัดที่ 2 สามารถออกเสียงสระ วรรณยุกต ตัวควบกลํ้า เสียง “ล”“ร”ไดถูกตอง 

  ตัวช้ีวัดที่ 3 มีความรัก สนใจการอาน 

  ตัวช้ีวัดที่ 4 สามารถอธิบายคุณคาที่เกิดการเร่ืองที่อานได 

  ตัวช้ีวัดที่ 5 สามารถเลือกอานตามความสนใจ แลวอธิบายคุณคาที่ไดจากการอานได 

  ตัวช้ีวัดท่ี 6 สามารถนําประสบการณจากการอานไปใชประกอบการตัดสินใจ 

แกปญหาไดอยางเหมาะสม 

  ตัวช้ีวัดที่ 7 สามารถวิเคราะหส่ิงที่ผูเขียนตองการส่ือความหมายได 

  ตัวช้ีวัดที่ 8 สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธของเร่ืองราว เหตุการณของเร่ืองที่อานได 

  ตัวช้ีวัดที่ 9 สามารถเลือกอานและหาประสบการณจากการอานไดอยางเหมาะสม 

  ตัวช้ีวัดที่ 10 สามารถแสดงความคิดเห็นตอเร่ืองราวท่ีอานไดอยางมีเหตุผล 
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  ตัวช้ีวัดที่ 11 สามารถนําความรูและขอคิดจากเร่ืองที่อานไปตัดสินใจแกปญหาได

อยางเหมาะสม 

  ตัวช้ีวัดที่ 12 สามารถใชการอานเพื่อหาขอมูล เสริมประสบการณจากส่ือที่

หลากหลาย 

  ตัวช้ีวัดที่ 13 สามารถเปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ประโยชนโทษ ความเหมาะสม  

ความไมเหมาะสมจากเร่ืองที่อานได 

  องคประกอบที่ 4 ความสามารถในการเขียน มี 9 ตัวชี้วัด ไดแก 

  ตัวช้ีวัดที่ 1 สามารถเขียนตัวบรรจงคร่ึงบรรทัดไดถูกตองสวยงาม 

  ตัวช้ีวัดที่ 2 สามารถเขียนจดหมายโตตอบ หรือเขียนส่ือความหมายไดเหมาะสม 

  ตัวช้ีวัดที่ 3 สามารถเขียนคําอวยพร คําขวัญ โดยใชคําไดเหมาะสม ถูกตอง 

  ตัวช้ีวัดที่ 4 สามารถใชเคร่ืองหมายวรรคตอน และตัวสะกดคําไดถูกตอง 

  ตัวช้ีวัดที่ 5 สามารถเขียนถายทอดความรู ความคิดความเขาใจไดอยางเหมาะสม 

  ตัวช้ีวัดที่ 6 สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น ความรูสึกไดอยางเหมาะสม 

  ตัวช้ีวัดที่ 7 สามารถเขียนถายทอดเร่ืองราว จินตนาการของตนเองได 

  ตัวช้ีวัดที่ 8 สามารถเขียนรายงานท่ีจากการศึกษาคนควาได 

   ตัวช้ีวัดที่ 9 สามารถเขียนแผนภาพ โครงเร่ือง และแผนภาพความคิดไดถูกตอง

เหมาะสม 
 2. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของตัวชี้วัดความสามารถในการ
สื่อสาร สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญกับ
ขอมูลเชิงประจักษ ดวยโปรแกรมลิสเรล 
  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันความเหมาะสมของตัวช้ีวัดความสามารถในการ

ส่ือสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 แสดงวา ดัชนีความสอดคลองกลมกลืนระหวางโมเดลกับ

ขอมูลเชิงประจักษไดคา Chi-square เทากับ1004.85 (P=0.72) ที่องศาอิสระ เทากับ 1030  

คา GFI เทากับ 0.89 และคา AGFI เทากับ 0.88 หมายความวา โมเดลตัวช้ีวัดความสามารถในการ

ส่ือสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดานความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่

พัฒนาข้ึน กับแนวคิดในการวิจัยตามขอมูลเชิงประจักษในคร้ังน้ีสอดคลองกัน โดยน้ําหนัก

องคประกอบทั้ง 4 องคประกอบมีคาน้ําหนักเปนบวก โดยมีขนาดสูงต้ังแต 0.18 ถึง 1.06 โดย

องคประกอบที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ ความสามารถในการฟง (E1) ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 และมีน้ําหนักองคประกอบ 1.06 รองลงมาเปนความสามารถในการเขียน (E4)  

ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีน้ําหนักองคประกอบ 0.88 ความสามารถในการพูด (E2) 
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อภิปรายผล 
 น้ําหนักองคประกอบอันดับแรก ความสามารถในการส่ือสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปที่ 6 ดานความสามารถดานการฟง (E1) มีคาเปนบวก มีคาต้ังแต 0.37 ถึง 0.63 และมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวามีตัวช้ีวัด 12 ตัว เปนตัวช้ีวัดที่สําคัญดานความเหมาะสมของตัวช้ีวัด

ความสามารถในการส่ือสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดานความสามารถดานการฟง 

(E1)โดยตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญมากท่ีสุด คือ ตัวช้ีวัดที่ 10 สามารถสรุปใจความสําคัญของเร่ืองที่

ฟงได ซ่ึงมีน้ําหนักองคประกอบ 0.63 นั่นแสดงใหเห็นวาจากองคประกอบความสามารถในการฟง 

ผูเรียนจะตองมีความสามารถสรุปใจความสําคัญของเร่ืองที่ฟงได เปนอยางดี สวน ตัวช้ีวัดที่ 8 

สามารถบอกประเด็นสําคัญของเร่ืองที่ฟงได ซ่ึงมีน้ําหนักองคประกอบ 0.37 ซ่ึงเปนตัวช้ีวัดที่มี

น้ําหนักองคประกอบนอยที่สุด เน่ืองจากในการประเมินความสามารถในการส่ือสารดาน

ความสามารถในการฟงไดใหความสําคัญสูงสุดที่ ความสามารถสรุปใจความสําคัญของเร่ืองที่ฟง 

ซ่ึงเม่ือผูเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญได ความสําคัญในการสรุปประเด็นสําคัญจึงนอยลง  

 น้ําหนักองคประกอบ ความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

ดานความสามารถดานการพูด (E2) มีคาเปนบวก มีคาต้ังแต 0.12 ถึง 0.66 และมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 แสดงวามีตัวช้ีวัด 12 ตัว เปนตัวช้ีวัดที่สําคัญดานความเหมาะสมของตัวช้ีวัด

ความสามารถในการส่ือสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดานความสามารถดานการพูด (E2) 

โดยตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ ตัวช้ีวัดที่ 16 สามารถเลือกใชคํา ขอความและสํานวนได

สอดคลองกับเร่ืองที่พูด ซ่ึงมีน้ําหนักองคประกอบ 0.66 แสดงใหเห็นวาผูเรียนจะตองสามารถ

เลือกใชคํา ขอความ และสํานวนใหสอดคลองกับเร่ืองที่จะพูด เพ่ือการส่ือสารที่ตรงกับวัตถุประสงค

ของการพูด สวน ตัวช้ีวัดที่ 21 สามารถพูดในโอกาสสําคัญตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ซ่ึงมีน้ําหนัก

องคประกอบนอยที่สุดคือ 0.33 เนื่องจากในระดับประถมศึกษามุงเนนการส่ือสารเพ่ือการเรียนรู

เปนสําคัญ ดังนั้นความสามารถในการพูดในโอกาสสําคัญตาง ๆ จึงไดรับความสําคัญนอย  

 น้ําหนักองคประกอบ ความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

ดานความสามารถดานการอาน (E3) มีคาเปนบวก มีคาต้ังแต 0.17 ถึง 0.63 และมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 แสดงวามีตัวช้ีวัด 13 ตัว เปนตัวช้ีวัดที่สําคัญดานความเหมาะสมของตัวช้ีวัด

ความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดานความสามารถดานการอาน 

(E3) โดยตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญมากท่ีสุด คือ ตัวช้ีวัดที่ 29 สามารถอธิบายคุณคาที่เกิดการเร่ืองที่



 109 

 น้ําหนักองคประกอบ ความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

ดานความสามารถดานการเขียน (E4) มีคาเปนบวก มีคาต้ังแต 0.27 ถึง 0.64 และมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 แสดงวามีตัวช้ีวัด 9 ตัว เปนตัวช้ีวัดที่สําคัญดานความเหมาะสมของตัวช้ีวัด

ความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดานความสามารถดานการเขียน 

(E4) โดยตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญมากท่ีสุด คือ ตัวช้ีวัดที่ 39 สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น 

ความรูสึกไดอยางเหมาะสม ซ่ึงมีน้ําหนักองคประกอบ 0.64 แสดงใหเห็นวาการเขียนสําหรับที่ใชใน

การส่ือสารของนักเรียนระดับประถมผูเรียนควรจะเขียนแสดงความคิดเห็น ความรูสึก เพ่ือถายทอด

ความคิดของตัวเองไดอยางเหมาะสม สวน ตัวช้ีวัดที่ 44 สามารถเขียนตัวบรรจงคร่ึงบรรทัดได

ถูกตองสวยงาม ซ่ึงมีน้ําหนักองคประกอบนอยที่สุด คือ 0.27 เนื่องจาก ในระดับประถมศึกษาปที่ 6 

มุงเนนความสามารถในการเขียนเพื่อการส่ือสาร ถายทอดความคิดความรูสึกเปนสําคัญ ทําให

ความสามารถเขียนตัวบรรจงคร่ึงบรรทัดไดถูกตองสวยงามจึงถูกใหความสําคัญนอยลง 

 
ขอเสนอแนะ 
 1. ตัวช้ีวัดที่ไดจากการวิจัยในคร้ังนี้ เปนแนวทางในการพัฒนานักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 ใหมีความสามารถในการส่ือสารตามสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

 2. ความสามารถในการสื่อสารของผูเรียนอาจมีขอปลีกยอยอีกซ่ึงสามารถนํามา

เปรียบเทียบกับองคประกอบจากการวิจัยในคร้ังนี้ เพื่อนําไปพัฒนาตัวช้ีวัดความสามารถในการ

ส่ือสารของผูเรียนตอไป 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. สามารถนําตัว ช้ีวัดจากการวิ จัยในคร้ังนี้ ไปพัฒนาตอยอดเพื่อใหได ตัว ช้ีวัด

ความสามารถในการส่ือสารที่ทันสมัยและสามารถช้ีชัดไมมากข้ึน 
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 2. ความสามารถในการส่ือสารมีเกณฑในการจําแนกองคประกอบอีกหลายเกณฑ  

ซ่ึงสามารถนําแนวทางการพัฒนาตัวช้ีวัดความสามารถในการส่ือสารนี้ไปประยุกตใชเพื่อพัฒนา

ตัวช้ีวัดความสามารถในการส่ือสารตามองคประกอบอ่ืน ๆ ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 




