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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาลักษณะเฉพาะและตรวจสอบคุณภาพลักษณะเฉพาะของแบบวัด
ทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 ของนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต และ 2) เพื่อสรางแบบวัดและตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบวัดทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 ของนิสิตนักศึกษาปริญญาบั ณฑิต ตามลักษณะเฉพาะของแบบวัดฯ ที่
พัฒ นาขึ้ น ตั ว อย างที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ นิสิ ต นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต ภาคเรี ย นที่ 2 ป ก ารศึ กษา 2558
ของมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานครฯ จากการเลือกแบบเจาะจง จึงไดตัวอยาง จํานวน 624 คน เพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลจากแบบวัดทักษะการสื่อสารฯ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบประเมิน ลักษณะเฉพาะของแบบวัดฯ
และแบบวัดทักษะการสื่อสารฯ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) การพัฒนาลักษณะเฉพาะของแบบวัดฯ ซึ่งมีองคประกอบของ
ลักษณะเฉพาะของแบบวัด ไดแก วัตถุประสงคของการสอบ องคประกอบของทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 ของ
นิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต แนวทางการสรางขอคําถาม โครงสรางของแบบวัด รูปแบบของแบบวัด ลักษณะเฉพาะ
ของขอคําถาม ตัวอยางขอคําถาม เกณฑการใหคะแนน และเกณฑการตัด สินคะแนน มีผลการประเมินคุณภาพใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก (Mean=4.15, SD=0.68) 2) แบบวัดทักษะฯ มีรูปแบบขอคําถามเปนแบบวัดที่มีรูปแบบผสม
ประกอบดวย ขอคําถามแบบเลือกตอบ ขอคําถามแบบเขียนตอบ ขอคําถามแบบจับคู และขอคําถามแบบวาดภาพ มี
คุณภาพของแบบวัดทั้งดานความตรงเชิงเนื้อหา ความตรงเชิงโครงสราง (Chi-square=32.79, df=24, P=0.10853,
GFI=0.990, AGFI=0.978, RMSEA=0.024) และความเที่ยงอยูในระดับสูง (α=0.810)
* นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
E-mail Address: mooksai.cu@gmail.com
** อาจารยประจําสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
E-mail Address: aimorn.j@chula.ac.th
ISSN 1905-4491
65

OJED, Vol. 11, No. 4, 2016, pp. 65 - 79

Abstract
The purposes of this research were 1) to develop and verify the quality of the test item
specifications of the 21st century communication skill scales for undergraduate students, and 2) to
develop and verify the quality of tests that are made from test item specifications. The sample
consisted of 624 undergraduate students using purposive sampling. The research instruments were the
evaluation form, the test item specifications, and skill tests. The research findings were as follows: 1)
Development of test item specifications of the 21st century communication skill scales of the test item
specification consisted of the test objectives, components of the 21st century communication skill for
undergraduate students, test development guidelines, a table of specifications, the test format, item
specification, sample items, scoring criteria, and grading criteria. The quality evaluation result was at a
high level (Mean=4.15, SD=0.68). 2) The tests of the 21st century communication skill scales for
undergraduate students is mixed-format tests containing multiple-choice items, open-ended question
items, matching items and drawing items. The quality of the tests consisted of content validity,
construct validity (Chi-square=32.79, df=24, P=0.10853, GFI=0.990, AGFI=0.978, RMSEA=0.024) and
reliability was at a high level (α=0.810).

คําสําคัญ: ลักษณะเฉพาะของแบบวัด/ทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21
KEYWORDS: TEST ITEM SPECIFICATIONS/THE 21st CENTURY COMMUNICATION SKILL
บทนํา
การสื่อสารมีมาตั้งแตในอดีตยุคโบราณ เริ่มจากการสื่อสารอยางงายที่สอดคลองกับลักษณะการดําเนิน
ชี วิ ต มี ก ารสื่ อ สารด ว ยคํ า พู ด หรื อ ท า ทางต า งๆ รวมถึ ง การพั ฒ นาจากภาพเขี ย นโบราณตามผนั ง ถ้ํ า
เปนภาพเหมือนจริง อักษรภาพและตัวอักษรที่มีลักษณะเปนนามธรรม รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือที่ใชใน
การสื่ อ สารอี ก ด ว ย จากการศึ ก ษาพบว า มนุ ษ ย ใ ช เ วลามากถึ ง 70% ใน 1 วั น สํ า หรั บ การสื่ อ สาร
(Riemer, 2007) สื่อใหเห็นวา ชีวิตของเราในแตละวันมีความสัมพันธกับการสื่อสารมากเพียงใด นอกจากนี้
บุคคลใดที่ มีความสามารถในการสื่อสารที่โ ดดเด น หรือสามารถสื่ อสารไดอย างมี ประสิทธิ ภาพ บุ คคลนั้ น
มักจะประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ รวมถึงเปนผูนําในองคกรตางๆ อีกดวย (Ayub, Manaf, &
Hamzah, 2014) และหลายๆ องคกรลวนแตตองการบุคลากรที่มีความสามารถในการสื่อสารในระดับสูง
เพื่อใหแตละงานและการติดต อภายในองค กรสามารถผ านลุ ลวงไปไดดว ยดี (Trevithick, 2012) ดังนั้ น
การสื่อสารและมนุษยจึงไมสามารถแยกออกจากกันได อีกทั้งการสื่อสารยังเปนสวนสําคัญที่ชวยเพิ่มโอกาสใน
การประสบความสําเร็จในการทํางานอีกดวย มนุษยทุกคนจึงตองมีการพัฒนาตนเองในดานการสื่อสารอยูเสมอ
ใหเกิดความเชี่ยวชาญ หรือที่เรียกวา ทักษะการสื่อสาร
เครือขายองคกรความรวมมือเพื่อทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 จึงไดกําหนดใหทักษะการสื่อสาร
เปนทักษะหนึ่งในกรอบแนวคิดของ “ทักษะแหงศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills) ที่พลเมืองในศตวรรษ
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ที่ 21 พึงปฏิบัติ ซึ่งทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 กําหนดองคประกอบไดแก 1) สรางความถูกตอง
ชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียน หรือการใชทักษะอื่น ๆ ในทางอวัจนภาษา (Non-verbal)
ในรูปแบบตางๆ 2) มีประสิทธิภาพทางการรั บฟงที่สามารถสรางทักษะสําหรับการถอดรหัสความหมาย
การสรุปเปนความรู สรางคุณคา ทัศนคติ และเกิดความสนใจใฝรู 3) ใชการสื่อสารในการกําหนดจุดมุงหมาย
เฉพาะทั้งการแจงให ทราบ การออกคําสั่ ง การสอน และการชักจู ง 4) ใชสื่อเทคโนโลยี หลากหลายและ
รูวิธีการใชสื่อไดอยางมีประสิทธิภาพ และ 5) สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทามกลางสภาพแวดลอมหรือ
บริบทที่ตางกัน รวมถึงภาษาและวัฒนธรรม 21 (Partnership for 21st Century Skills, 2007)
ซึ่งความสามารถเหลานี้จําเปนตองมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา เพื่อใหกาวทันตอเทคโนโลยีทางการสื่อสาร และ
สถานที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะการสื่อสารของมนุษยกอนที่จะเริ่มตนชีวิตในการทํางานก็คือ สถานศึกษา
สถานศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแต ล ะแห ง มี ก ารกํ า หนดหลั ก สู ต รและการสอนในกรอบทั ก ษะ
แหงศตวรรษที่ 21 ที่คลายคลึงกัน ดังนี้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะหขอ มูลและสารสนเทศ
สามารถเลือกรับและปฏิเสธ และอธิบายไดวาจะหาประโยชนอะไรไดจากขอมูลสารสนเทศ และเปนผูสรางโลก
ทัศน, มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ ทํางาน
รว มกั บผู อื่น ได , มี คานิย ม และใชขอมู ลเปน ฐานคิด ในการตั ดสิ นใจ และอธิ บายไดว าตั ดสิ นใจเพื่ออะไร
และเพราะอะไร มีความเขาใจ และยอมรับความแตกตางลักษณะของวัฒนธรรม (วิชัย วงษใหญ, 2554)
และเพื่ อให ส ถานศึ ก ษาแต ล ะแห งของประเทศไทยทราบได ว า นิ สิ ต นั ก ศึ กษาของตนนั้ น มี ความพร อ มใน
ดานทักษะการสื่อสารที่ดีตามกรอบทักษะแหงศตวรรษที่ 21 จึงควรมีการทดสอบและเกณฑการประเมินผล
ทักษะการสื่อสารที่เปนมาตรฐานเดียวกัน โดยมาตรฐานในการประเมินทักษะนั้นจะพิจารณาวาผูเรียนสามารถ
นําความรูที่เรียนมาประยุกตเขากับสถานการณจริงไดดีเพียงใด ไมมีมาตรฐานในการตัดสินที่กําหนดชัดเจน
(Costa, 2012)
การวัดทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 นั้น จากการศึกษาเอกสาร พบวา การวัดทักษะการสื่อสาร
สวนใหญจะเปนแบบสอบถาม แบบสังเกต (Duffy et al., 2004) แบบมาตรประมาณคาและแบบประเมิน
(Joshi, Ling, & Jaeger, 2004) ซึ่งมีทั้งเปนแบบกระดาษทดสอบและแบบวัดออนไลนในอินเตอรเน็ต ใหผูวัด
ทําแบบวัดดวยการตรวจสอบและประเมินตนเอง โดยใชขอความตาง ๆ ซึ่งลัก ษณะแบบวัดเชนนี้ ไมอาจวัด
ทั ก ษะการสื่ อ สารที่ แ ท จ ริ ง ได เพราะการประเมิ น ตนเองของแต ล ะคนนั้ น มี ร ะดั บ ขั้ น และความยื ด หยุ น
ที่ไมเทากัน ทําใหผลการวัดที่ได อาจมีความคลาดเคลื่อน ทั้งในกรณีที่ไมตั้งใจและตั้งใจใหผลการวัดออกมาใน
ระดับที่ดี นอกจากนี้ยังพบวามีการสรางแบบทดสอบที่เปนการวัดทักษะทางดานภาษาโดยเฉพาะ ดังเชนวิจัย
ของ นศรินทร ยวงยิ้ม และปราณภา โหมดหิรัญ (2557), อรรัมภา มะลิ และราเชน มีศรี (2556) รวมถึง
Wet et al. (2009) ไดยืนยันวาการทดสอบทางดานภาษาในทักษะการพูดและการฟง ควรใชรูปแบบบท
สนทนาทางโทรศั พ ท ซึ่ ง มี ค วามยุ ติ ธ รรมมากที่ สุ ด พร อ มทั้ ง ใช แ บบทดสอบเป น เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย
เชนเดียวกับงานวิจัยของ Melissourgou and Frantzi (2015) ตางจากงานวิจัยของ Mayerová (2014) และ
Milková and Hercik (2014) ที่ใชแบบสอบถามในการสํารวจความสามารถในการสื่อสารของผูเรียน อีกทั้ง
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จากการศึ ก ษาพบว า มี ก ารวั ด ทั ก ษะการสื่ อ สารในระดั บ ขั้ น พื้ น ฐาน แต มี ก ารวั ด ทั ก ษะการสื่ อ สารใน
ระดับอุดมศึกษาคอนขางนอย อีกทั้งเปนการวัดในดานการแพทยเสียมาก จากการศึกษาพบวาแตละบุคคลหรือ
คณะลวนมีเครื่องมือในการวัดทักษะการสื่อสารที่แตกตางกัน ซึ่งทําใหรูปแบบในการวัดไมเปนทิศทางเดี ยวกัน
พร อมทั้ งเกณฑ ในการประเมิ น และแปลผลก็ แตกต างกั น ไม ส ามารถนํ า มาเปรี ย บเที ย บกั น ได และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thailand Qualification Framework for Higher Education;
TQF) ซึ่งเปนกรอบมาตรฐานที่ใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาการจัดการศึกษาใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งอธิบายถึงมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ในระดับปริญญาบัณฑิตประกอบดวย ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในสวนของทักษะการสื่อสาร ไดมีการอธิบายไววา นิสิตนักศึกษาสามารถสื่อสารได
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ในการพู ด และการเขี ย น จากกรอบมาตรฐานดั ง กล า ว ทํ า ให ส ถานศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาตองมีการทดสอบนิสิตนักศึกษา จึงควรมีการสรางเอกสารที่เปนแบบแผน เพื่อใหบุคคลหรือ
คณะที่มีความสนใจสามารถสรางแบบวัดทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 ไดอยางมีทิศทางเดียวกัน พรอม
ทั้งมีเ กณฑ ในการประเมิน ที่เ ป นมาตรฐานเดี ย วกั น สามารถนํ าผลการประเมิ นมาเปรีย บเที ยบกั นได และ
สามารถสรางแบบวัดไดหลากหลายรูปแบบตามการทดสอบในแตละครั้ง โดยมีความสอดคลองในเนื้อหาสาระ
เดียวกัน ซึ่งเอกสารนั้นเรียกวา ลักษณะเฉพาะของแบบวัด (Test Item Specifications)
ลักษณะเฉพาะของแบบวัด เปนเอกสารที่ใหสารสนเทศเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในการสอบ การออกแบบ
แบบวั ด รูป แบบของข อสอบ การประเมิน ผล และการตรวจสอบบริ บ ทที่ เกี่ ยวของของแบบวั ดและผูส อบ
เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูออกขอคําถามในการสรางแบบวัดและขอคําถามใหมไดอยางตอเนื่องและมีเนื้อหา
สาระที่สอดคลองกันในแตละครั้งของการทดสอบ (Fulcher & Davidson, 2007; Spaan, 2006) นอกจากนี้
ควรมีการสรางแบบวัดตามลักษณะเฉพาะของแบบวัดที่ไดพัฒนาขึ้น เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดตาม
ลักษณะเฉพาะนั้นวา แบบวัดนั้นมีคุณภาพทั้งในดานความตรงและความเที่ยงหรือไม ซึ่งคุณภาพของแบบวัด
นั้นจะสะทอนถึงคุณภาพของลักษณะเฉพาะนั้นดวย
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาลักษณะเฉพาะของแบบวัดทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษ
ที่ 21 ของนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาแบบวัดทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษ
ที่ 21 ของนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ที่มีรูปแบบ มาตรฐานและเกณฑในการประเมินเชนเดียวกัน และ
ตัว อย างแบบวั ด ทักษะการสื่ อสารแห งศตวรรษที่ 21 ของนิ สิ ตนั กศึ กษาปริญญาบั ณฑิต ที่ ไ ดส ร างขึ้ นตาม
ลักษณะเฉพาะของแบบวัดทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 ของนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต เพื่อเปน
แบบอยางใหแกผูที่มีความสนใจในการสรางแบบวัดทักษะการสื่อสารฯ ดังกลาว
วัตถุประสงค
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1. เพื่อพัฒนาลักษณะเฉพาะและตรวจสอบคุณภาพลักษณะเฉพาะของแบบวัดทักษะการสื่อสารแหง
ศตวรรษที่ 21 ของนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
2. เพื่อสรางแบบวัดและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 ของนิสิต
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต ตามลักษณะเฉพาะของแบบวัดฯ ที่พัฒนาขึ้น
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้มีขั้นตอนการดําเนินงานออกเปน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนาลักษณะเฉพาะของแบบวัดทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 ของนิสิตนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต
เครื่องที่ใชในการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล
ประกอบดวย 1) ลักษณะเฉพาะของแบบวัดทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 ของนิสิตนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต เปนเอกสารที่ใหสารสนเทศเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในการวัดทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21
ของนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต รูปแบบของแบบวัดและขอคําถาม องคประกอบของลักษณะเฉพาะของแบบ
วัด ไดแก บทนํา คําแนะนําการใชงาน วัตถุประสงคของลักษณะเฉพาะของแบบวัด วัตถุประสงคของแบบวัด
รายละเอียดของทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 ของนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต หลักการสรางแบบวัด
หลักการสรางแบบวัดตามลักษณะเฉพาะ รูปแบบของขอคําถาม โครงสรางของแบบวัดทักษะการสื่อสารฯ
ลักษณะเฉพาะของขอคําถาม (ประกอบดวยองคประกอบ ตัวบงชี้ ความสามารถที่สัด วัตถุประสงคในการวัด
รูปแบบขอคําถาม ลักษณะคําถาม ลักษณะคําตอบ ตัวอยางขอคําถาม และเกณฑในการประเมิน) การคํานวณ
คะแนน เกณฑการตัดสินคะแนน และตัวอยางแบบวัดทักษะการสื่อสารฯ และ 2) แบบประเมินคุณภาพของ
ลักษณะเฉพาะของแบบวัดทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 ของนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต มีลักษณะ
เปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ เพื่อแสดงความคิดเห็นในการตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสม และ
ความเปนไปได ของการนําลักษณะเฉพาะฯ ไปสรางแบบวัดทักษะการสื่อสารฯ
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1) ศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ทั ก ษะแห ง ศตวรรษที่ 21 ภายใต ก รอบของเครื อ ข า ยองค ก ร
ความร ว มมื อเพื่ อทั กษะการเรี ย นรู ในศตวรรษที่ 21 2) วิ เ คราะห องค ป ระกอบของทั กษะการสื่ อสารแห ง
ศตวรรษที่ 21 ภายใตกรอบของเครือขายองคกรฯ 3) สังเคราะหและนิยามองคประกอบของทักษะการสื่อสาร
แหงศตวรรษที่ 21 ของนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต จากทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 ภายใตกรอบ
ของเครื อข ายองคกรฯ 4) สร างลั กษณะเฉพาะของแบบวั ด ทั กษะการสื่ อสารแห งศตวรรษที่ 21 ของนิ สิ ต
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต ประกอบดวย วัตถุประสงคของลักษณะเฉพาะของแบบวัด วัตถุประสงคของแบบวัด
รายละเอียดของทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 ของนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต โครงสรางของแบบวัด
รูปแบบของขอคําถาม ลักษณะเฉพาะของขอคําถาม ตัวอยางขอคําถาม และเกณฑในการประเมิน และ
5) ตรวจความตรงเชิงเนื้อหาของลักษณะเฉพาะของแบบวัด ฯ โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 ทาน แบงออกเปน
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ผูทรงคุณวุฒิ 3 ดาน ไดแก ดานการวัดและประเมินผลทางการศึกษา จํานวน 3 ทาน ดานภาษาไทย จํานวน
2 ทาน ดานภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ทาน และดานการใชสื่อและเทคโนโลยี จํานวน 1 ทาน โดยใชแบบ
ประเมินคุณภาพของลักษณะเฉพาะของแบบวัดทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 ของนิสิตนักศึกษาปริญญา
บัณฑิต จากนั้นนํามาปรับปรุงตามคําแนะนํา พบวาลักษณะเฉพาะของแบบวัดฯ มีผลการประเมินคุณภาพใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก (Mean=4.15, SD=0.68)
ระยะที่ 2 การสรางแบบวัดทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 ของนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ประชากรและตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558
ของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวน 60 มหาวิทยาลัย (สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2558)
ตั ว อย า งที่ เ ป น กลุ ม ทดลองใช เป น นิ สิ ต จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย คณะวิ ศ วกรรมศาสตร (สาย
วิทยาศาสตร) จํานวน 19 คน และคณะนิเทศศาสตร (สายสังคมศาสตร) จํานวน 38 คน รวมทั้งหมด 57 คน
ตั ว อย า งในการวิ จั ย คื อ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต ภาคเรี ย นที่ 2 ป ก ารศึ ก ษา 2558 ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ในเขตกรุ ง เทพมหานครฯ โดยมี วิ ธี เ ลื อ กตั ว อย างแบบเจาะจง แบ งมหาวิ ท ยาลั ย ออกเป น
3 ประเภท เป น มหาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ ของรั ฐ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ และมหาวิ ท ยาลั ย เอกชน
สุ ม มหาวิ ท ยาลั ย ประเภทละ 2 มหาวิ ท ยาลั ย รวม 6 มหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ละ 2 คณะ
(คณะสายวิทยาศาสตรและสายสังคมศาสตร) จํานวน 624 คน
ตาราง 1

จํานวนตัวอยางจําแนกตามมหาวิทยาลัย ชั้นป และคณะ
มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

จํานวนนิสิตนักศึกษา (คน)
คณะสายวิทยาศาสตร คณะสายสังคมศาสตร
62
52
46
46
47
58

รวม
(คน)
114
92
105

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

43

59

102

มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

45
48
291

59
59
333

104
107
624

รวม

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช คือ แบบวัดทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 ของนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ประกอบดวยความสามารถ 5 ดาน คือ การใชภาษาในการสื่อสาร การสื่อสารดวยการฟง การสื่อสารตาม
จุดประสงค การใชสื่อและเทคโนโลยีในการสื่อสาร และการสื่อสารในสภาพแวดลอมที่ตางกัน ซึ่งเปนแบบวัดที่
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มีรูปแบบของขอคําถามเปนรูปแบบผสม ประกอบดวย ขอคําถามแบบเลือกตอบ ขอคําถามแบบเขียนตอบ
ขอคําถามแบบจับคู และขอคําถามแบบวาดภาพ
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1) ศึกษาลักษณะเฉพาะของแบบวัดทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 ของนิสิตนักศึกษาปริญญา
บั ณ ฑิ ต
2) สร า งแบบวั ด ทั ก ษะการสื่ อ สารแห ง ศตวรรษที่ 21 ของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต
ตามลักษณะเฉพาะของแบบวัด ฯ 3) ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดทักษะการสื่อสารฯ ดานความตรงเชิง
เนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 ทาน ขอคําถามสวนใหญมีคา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.5 โดยมีคาอยู
ระหวาง 0.29 ถึง 1.00 จากนั้นนํามาปรับปรุงตามคําแนะนํา 4) นําแบบวัดที่ไดรับการพัฒนาขึ้น ไปใชเก็บ
ขอมูลกับตัวอยางที่เปนกลุมทดลองใช (Try Out) จํานวน 57 คน พบวา แบบวัดทักษะการสื่อสารฯ มีคาความ
เที่ ย งอยู ในระดั บ สูง (r=0.832) 5) นําแบบวั ดทั กษะการสื่ อสารฯ ที่ได รับ การปรับ ปรุ ง ไปใช เ ก็ บข อมู ล กั บ
ตัวอยางในการวิจัย จํานวน 624 คน 6) ตรวจขอคําถามตามเกณฑในการประเมินโดยผูวิจัย และวิเคราะห
คุณภาพของขอคําถามและแบบวัด พบวา แบบวัดทักษะการสื่อสารฯ มีคาความเที่ยงอยูในระดับสูง (r=0.810)
และวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ผลการตรวจสอบโมเดลพบวา โมเดล
มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (Chi-square=32.79, df=24, P=0.10853, GFI=0.990,
AGFI=0.978, RMSEA=0.024) และ 7) แปลผลและตัดสินผลการประเมินของทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษ
ที่ 21 ของนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ตามเกณฑที่กําหนด
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลจากแบบวัดทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 ของนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ใชสถิติในการวิเคราะห ไดแก 1) การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของนิสิตนักศึกษาและคะแนนสอบ ไดแก จํานวน
คาเฉลี่ย คะแนนสูงสุด คะแนนต่ําสุด และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ และ
2) การวิเ คราะห คุณภาพเครื่ องมื อ ได แก การวิ เคราะหความตรงเชิงโครงสร างของทักษะการสื่อสารแห ง
ศตวรรษที่ 21 โดยใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) โดยใชโปรแกรม
LISREL การวิ เ คราะห ความเที่ ย งของแบบวั ด ทั กษะการสื่ อ สารฯ ด ว ยการคํ า นวณค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา
(α = Coefficient) โดยใช โ ปรแกรมวิ เ คราะห ท างสถิ ติ และการวิ เ คราะห คุ ณภาพรายข อ
(T-Test independent) โดยใชโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ
ผลการวิจัย
ผูวิจัยจึงไดแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปนทั้งหมด 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การพัฒนาลักษณะเฉพาะและตรวจสอบคุณภาพลักษณะเฉพาะของแบบวัดทักษะการสื่อสาร
แหงศตวรรษที่ 21 ของนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
รายละเอี ย ดของลั ก ษณะเฉพาะของแบบวั ด ฯ ประกอบด ว ย บทนํ า คํ า แนะนํ า การใช ง าน
วัตถุประสงคของลักษณะเฉพาะของแบบวัด วัตถุประสงคของแบบวัด รายละเอียดของทักษะการสื่อสารแหง
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ศตวรรษที่ 21 ของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต หลั ก การสร า งแบบวั ด หลั ก การสร า งแบบวั ด ตาม
ลักษณะเฉพาะ รูปแบบของขอคําถาม โครงสรางของแบบวัดทักษะการสื่อสารฯ ลักษณะเฉพาะของขอคําถาม
(ประกอบดวยองคประกอบ ตัวบงชี้ ความสามารถที่วัด วัตถุประสงคในการวัด รูปแบบขอคําถาม ลักษณะ
คําถาม ลักษณะคําตอบ ตัวอยางขอคําถาม และเกณฑในการประเมิน ) การคํานวณคะแนน เกณฑการตัดสิน
คะแนน และตัวอยางแบบวัดทักษะการสื่อสารฯ
ผลการประเมินคุณภาพลักษณะเฉพาะของแบบวัดฯ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 แสดงวามีคุณภาพมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความเปนไปไดมี
คาเฉลี่ย 4.23 และคาสวนเบี่ย งเบนมาตรฐานเทากับ 0.77 แสดงว ามีคุณภาพมาก ด านความเหมาะสมมี
คาเฉลี่ย 4.18 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.70 แสดงวามีคุณภาพมาก และความถูกตองมีคาเฉลี่ย
4.03 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 แสดงวามีคุณภาพมาก นอกจากนี้ ผูทรงคุณวุฒิไดให
ขอคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของแบบวัดฯ คือ มีการกําหนดวัตถุประสงคของลักษณะเฉพาะฯ ไว
อยางชัดเจน รวมถึงวัตถุประสงคของแบบวัดฯ และคําแนะนําการใชงาน มีการอธิบายเนื้อหากระชับ ครบถวน
และครอบคลุมประเด็นของทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 ไดอยางชัดเจนและมีการขยายผลเพิ่มเติม
อยางเปนระบบ มีความชัดเจนในรายละเอียดของแตละองคประกอบ ทําใหผูใชสามารถทําความเขาใจไดอยาง
รวดเร็วและชัดเจน สรางขอคําถามโดยอางอิงจากหลักการเรียงตามลําดับความซับซอนไดเปนลําดับ ขอคําถาม
งายตอการทําความเขาใจและตัวเลือกมีความชัดเจนดี และมีเกณฑในการประเมินที่ชัดเจน แตยังมีจุดออน คือ
การเขียนสื่อความเพื่อใหผูใชเขาใจและนําไปสูการปฏิบัติไดงายยิ่งขึ้น ลักษณะการเขียนขอคําถามใชคําที่ เปน
นามธรรมกวางๆ จึงทําใหเขียนขอคําถามไดยาก ขอคําถามบางขอขาดความสมเหตุสมผล ขอคําถามบางขอ
ขาดความสอดคลองกับวัตถุประสงค ในการวัด ขอคําถามบางขอไมมี ความเชื่อมโยงกับ ทักษะการสื่อสารฯ
ไดอยางชัดเจน ขอคําถามบางขอเปนการวัดความจําและจําเปนตองอาศัยพื้นความรูเชิงทฤษฎีมากกวาการ
ประยุกตใช ขอคําถามบางขอมีลักษณะของสถานการณเพื่อใหแสดงความคิดเห็น มีตัวเลือกที่ตอบถูกไดหลาย
ตัว ซึ่งมีลักษณะเปน Cultural Bias อยางชัดเจน การตอบผิดในขอนั้น จึงไมอาจวัดวามีหรือไมมีทักษะได และ
สวนของแบบวัดทักษะการสื่อสารฯ นั้นยังขาดการกําหนดเวลาในการทําแบบวัดทักษะการสื่อสารฯ และการ
ปรั บ แบบวั ด ทั กษะการสื่ อสารฯ ให มีความเป น สากล เพื่ อวั ด นิ สิ ต นั ก ศึ กษาที่ ม าจากวั ฒ นธรรมอื่ น ที่ ไม ใ ช
วัฒนธรรมไทย ผูทรงคุณวุฒิจึงไดใหขอเสนอแนะ เชน ควรเพิ่มเติมคําชี้แจงเกี่ยวกับการใชลักษณะเฉพาะของ
แบบวัดฯ รวมถึงการใชรูปแบบขอคําถามตามโครงสรางที่กําหนดให วาตองใชรูปแบบตามที่โครงสรางกําหนด
หรือเลือกใชแบบใดแบบหนึ่ง ควรเพิ่มขอบเขตสําหรับแบบวัดทักษะการสื่อสารฯ เชน ระดับความรูของผูตอบ
ภูมิหลังของผูตอบ เปนตน และสอบถามผูเชี่ยวชาญดานทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 เพิ่มเติม เพื่อทํา
ความเขาใจกับเปาประสงคของทักษะการสื่อสารตางๆ ที่ระบุ อันจะนําไปสูการออกแบบขอคําถามไดตรงตาม
เจตนารมณของทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
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ตอนที่ 2 การสรางแบบวัดและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 ของ
นิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ตามลักษณะเฉพาะของแบบวัดฯ ที่พัฒนาขึ้น
ผลการตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหาของแบบวั ด ทั กษะการสื่อสารฯ โดยผูทรงคุ ณวุ ฒิจํานวน
7 ทาน พบวา ขอคําถามมีคา IOC อยูระหวาง 0.29 – 1.00 อยางไรก็ตามผูวิจัยไดทําการปรับแกขอคําถาม
บางขอตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ จึงไดเปนแบบวัดทักษะการสื่อสารฯ
ผลการทดลองใชแบบวัดทักษะการสื่อสารฯ ผูวิจัยทดลองใชแบบวัดทักษะการสื่อสารฯ กับตัวอยาง
ที่เปนกลุมทดลองใช จํานวน 57 คน พบวา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 70.13 คะแนน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.49 ซึ่งมีคะแนนสูงสุดเทากับ 88.31 คะแนน คะแนนต่ําสุดเทากับ 53.27 คะแนน จากคะแนนเต็ม
100 คะแนน ซึ่งเมื่อนําผลคะแนนสอบของนิสิตนักศึกษามาตัดสินผลประเมินทักษะการสื่ อสารแหงศตวรรษ
ที่ 21 พบวา พบวา นิสิตนักศึกษามีผลการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยมคิดเปนรอยละ 28.07 ระดับดีคิดเปนรอย
ละ 28.07 ระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 19.30 ระดับผานคิดเปนรอยละ 24.56 และระดับไมผานคิดเปน
ร อ ยละ 0 และมี ค า ความเที่ ย งของแบบวั ด ทั ก ษะการสื่ อ สารฯ ด ว ยการคํ า นวณค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา
(α=Coefficient) มีคาเทากับ 0.832 ซึ่งแปลผลวา แบบวัดทักษะการสื่อสารฯ นี้มีคาความเที่ยงสูง
ผลการใชแบบวัดทักษะการสื่อสารฯ ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลจากนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ภาคเรี ย นที่ 2 ป การศึ ก ษา 2558 ของมหาวิ ทยาลั ย ในเขตกรุ งเทพมหานครฯ จํ า นวน 6 มหาวิ ท ยาลั ย
มีจํานวนนิสิตนักศึกษาทั้งหมด 624 คน สวนใหญเปนนิสิตนักศึกษาหญิงจํานวน 346 คน และเปนนิสิต
นักศึกษาชายจํานวน 278 คน แบงเปนนิสิตนักศึกษาคณะสายวิทยาศาสตร จํานวนทั้งหมด 291 คน และนิสิต
นักศึกษาคณะสายสังคมศาสตร จํานวนทั้งหมด 333 คน ผลการวิเคราะหขอมูลของแบบวัดทักษะการสื่อสารฯ
พบวา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 56.82 คะแนน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 14.94 ซึ่งมีคะแนนสูงสุด
เท า กั บ 88.65 คะแนน คะแนนต่ํ า สุ ด เท า กั บ 29.79 คะแนน จากคะแนนเต็ ม 100 คะแนน ซึ่ ง เมื่ อ นํ า
ผลคะแนนสอบของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษามาตั ด สิ น ผลประเมิ น ทั ก ษะการสื่ อสารแห งศตวรรษที่ 21 พบว า นิ สิ ต
นั ก ศึ กษามี ผ ลการประเมิ น อยู ในระดั บ ดี เ ยี่ ย มคิ ด เป น ร อยละ 5.61 ระดั บ ดี คิ ด เป น ร อยละ 18.43 ระดั บ
ปานกลางคิดเปนรอยละ 21.64 ระดับผานคิดเปนรอยละ 19.07 และระดับไมผานคิดเปนรอยละ 35.25
ภาพ 1 โมเดลการวัดทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 ของนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
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ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดทักษะการสื่อสารฯ ของตัวอยางในการวิจัย แบงเปน 3 สวน
ไดแก การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของแบบวัดทักษะการสื่อสารฯ ดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยื น ยั น พบว า โมเดลการวั ด ทั ก ษะการสื่ อ สารแห ง ศตวรรษที่ 21 ของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต มี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (Chi-square=32.79, df=24, P=0.10853, GFI=0.990, AGFI=0.978,
RMSEA=0.024) การตรวจสอบความเที่ยงของแบบวัดทักษะการสื่อสารฯ โดยใชโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ
มีคาความเที่ยงในระดับสูง (α=0.810) และการตรวจคุณภาพรายขอของแบบวัดทักษะการสื่อสารฯ ซึ่งผูวิจัย
จึ งได ทดสอบความแตกต างของค าเฉลี่ ย (T-Test independent) พบว า ข อ คํ าถามของแบบวั ด ทั กษะ
การสื่อสารฯ จํานวน 37 ขอ สามารถจําแนกกลุมผูสอบได ดังนั้น แบบวัดทักษะการสื่อสารฯ ฉบับนี้ มีคุณภาพ
ทั้งดานความตรงเชิงเนื้อหา ความตรงเชิงโครงสราง ความเที่ยง และคุณภาพรายขอ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยมีประเด็นที่สําคัญที่นํามาอภิปราย 2 ประเด็น ไดแก (1) การพัฒนาลักษณะเฉพาะของ
แบบวัดทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 ของนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต และ (2) การสรางแบบวัดทักษะ
การสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 ของนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ดังรายละเอียดตอไปนี้
ประเด็นที่ 1 การพัฒนาลักษณะเฉพาะของแบบวัดทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 ของนิสิตนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต
การพัฒนาลักษณะเฉพาะของแบบวัดทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 ของนิ สิตนักศึกษาปริญญา
บัณฑิต ผูวิจัยไดพัฒนาลักษณะเฉพาะของแบบวัดฯ ตามขั้นตอนการพัฒนาลักษณะเฉพาะของHendrickson,
Huff, and Luecht (2010) โดยลักษณะเฉพาะของแบบวัดฯ ของผูวิจัยประกอบดวย บทนํา คําแนะนําการใช
งาน วัตถุประสงคของลักษณะเฉพาะของแบบวัด วัตถุประสงคของแบบวัด รายละเอียดของทักษะการสื่อสาร
แห งศตวรรษที่ 21 ของนิ สิ ต นั กศึ กษาปริ ญญาบั ณฑิ ต หลั กการสร า งแบบวั ด หลั ก การสร างแบบวั ด ตาม
74

OJED, Vol. 11, No. 4, 2016, pp. 65 - 79

ลักษณะเฉพาะ รูปแบบของขอคําถาม โครงสรางของแบบวัดทักษะการสื่อสารฯ ลักษณะเฉพาะของขอคําถาม
การคํานวณคะแนน เกณฑการตัดสินคะแนน และตัวอยางแบบวัดทักษะการสื่อสารฯ
ผูวิจัยไดพัฒนาลักษณะเฉพาะของแบบวัดฯ และไดรับการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 7 ทาน
ซึ่งผูทรงคุณวุฒิไดประเมินคุณภาพของลักษณะเฉพาะของแบบวัดฯ ในดานความเปนไปได ดานความเหมาะสม
และดานความถูกตอง มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับมาก มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ Catelly (2013)
ที่ได ยื นยั น ว า การจั ด ทํ าลั กษณะเฉพาะของแบบสอบเป นเรื่ องที่ ดี และมี ป ระโยชนอย างมากตอโครงสร าง
การทดสอบ
ในการพัฒนาลักษณะเฉพาะของขอคําถาม ผูพัฒนาจะตองตระหนักถึงสิ่งที่ตองการวัดอยูเสมอ ดังเชน
แบบวัดฉบับนี้ที่ตองการวัดทั กษะการสื่อสาร ดังนั้น ข อคําถามจึง ตองเปนการวัด ความเขาใจ การนําไปใช
รวมถึ งการประยุ กต ใช ไม ใ ช ค วามรู ค วามจํ า ซึ่ ง บางครั้ ง ผู วิ จั ย มี ค วามเข าใจที่ คลาดเคลื่ อ น ทํ า ให พัฒ นา
ขอคําถามที่วัดความจําในบางองคประกอบ รวมถึงการพัฒนาขอคําถามที่มีความคลุมเครือ ไมชัดเจน ทําให
ผูสอบไมเขาใจความหมายของคําถาม และตัวเลือกตัวลวงที่มีโอกาสตอบไดถูกตองเหมือนกัน
ประเด็นที่ 2 การสรางแบบวัดทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 ของนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
การสรางแบบวัดทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 ของนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต สรางตาม
ลักษณะเฉพาะของแบบวัดฯ ซึ่งมีการกําหนดองคประกอบของทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 ของนิสิต
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต ไดแก การใชภาษาในการสื่อสาร การสื่อสารดวยการฟง การสื่อสารตามจุดประสงค
การใชสื่อและเทคโนโลยีในการสื่อสาร และการสื่อสารในสภาพแวดลอมที่ตางกัน ซึ่งองคประกอบดังกลา ว
มีความสอดคลองกั บรูปแบบของการสื่ อสารของ Nagaraj (2009) ซึ่งอธิบายวา รูปแบบของการสื่อสาร
ประกอบด วยการสื่ อสารแบบวัจ นภาษา (เป นการใช คําพู ดในการสื่อสาร ใช ในการสื่อสารแบบเผชิญหน า
การใชโทรศัพท และโทรศัพทมือถือ) การสื่อสารแบบอวัจนภาษา (เปนการสื่อสารโดยการแสดงออกทางดาน
รางกาย โดยปราศจากคําพูด เชน สายตา ทาทาง เปนตน) และการสื่อสารดวยการเขียน (เปนการสื่อสารผาน
จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส ขอความแบบทางการและไมทางการ)
ผูวิจัยไดสร างแบบวัดทั กษะการสื่อสารฯ และไดรั บการตรวจสอบดานความตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 7 ทาน พบวา แบบวัดทักษะการสื่อสารฯ มีคา IOC อยูระหวาง 0.29 – 1.00 ซึ่งแบบวัด
ทั ก ษะการสื่ อ สารฯ นี้ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น ตามลั ก ษณะเฉพาะของแบบวั ด ฯ ดั ง ที่ ผู วิ จั ย ได ก ล า วข า งต น คื อ
ในการพั ฒ นาลั ก ษณะเฉพาะของแบบวั ด ฯ ผู พั ฒ นาจะต อ งตระหนั ก ถึ ง สิ่ ง ที่ ต อ งการวั ด และพั ฒ นา
ลักษณะเฉพาะของขอคําถามใหชัดเจน ทําใหในการสรางขอคําถามบางขอมีคาที่ต่ํากวาเกณฑ ดังนั้น ผูวิจัยจึง
ตองทบทวนและปรับปรุงขอคําถามอีกครั้ง
เมื่อพิจารณาถึงองคประกอบของทั กษะการสื่อสารแห งศตวรรษที่ 21 ของนิสิต นักศึ กษาปริ ญญา
บัณฑิต ซึ่งไดแก การใชภาษาในการสื่อสาร การสื่อสารตามจุดประสงค การใชสื่อและเทคโนโลยีในการสื่อสาร
และการสื่อสารในสภาพแวดลอมที่ตางกัน พบวาแตละองคประกอบมีคาน้ําหนักองคประกอบที่ใกลเคียงกัน
(0.992 – 0.838) มีเพียงองคประกอบเดียวที่มีคาแตกตางจากองคประกอบอื่นๆ นั่น คือ การสื่อสารดวย
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การฟง (0.549) ทั้งๆ ที่ขอมูลของแตละองคประกอบที่นํามาวิเคราะหนั้น มีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญให
เทากันแลว ทั้งนี้อาจเปนเพราะการสื่อสารดวยการฟงมีการออกแบบขอคําถามที่เปนสถานการณที่ตองใช
การเปดเทป และการตอบไมสามารถกลับไปทบทวนยอนหลังได จึงอาจเปนประเด็นที่ทําใหมีความแตกตาง
จากองคประกอบอื่น ที่ตองศึกษาวิจัยตอไป
การตรวจสอบความเที่ยงของแบบวัดทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 ของนิสิตนักศึกษาปริญญา
บัณฑิต พบวา คาความเที่ยงของแบบวัดทักษะการสื่อสารฯ มีคาเทากับ 0.810 ซึ่งแปลผลวา แบบวัดทักษะ
การสื่อสารฯ นี้มีคาความเที่ยงสูง (มีคาอยูระหวาง 0.70 – 1.00) เนื่องมาจากคุณภาพของเครื่องมือที่ไดรับ
การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพอยางตอเนื่อง การเก็บขอมูลจากตัวอยางที่คละความสามารถ โดยการเก็บ
ขอมูลจากตัวอยางหลากหลายสาขา หลากหลายคณะ ทั้งคณะสายวิทยาศาสตรและคณะสายสังคมศาสตร
รวมถึ งมหาวิทยาลั ย ทั้ งมหาวิ ทยาลัย ในกํ ากั บ ของรั ฐ สถาบั นอุ ด มศึ กษาของรัฐ และมหาวิ ทยาลัย เอกชน
ความยาวของแบบวั ด ทั กษะการสื่ อ สารฯ ที่ มีค วามยาวพอเหมาะ ไม มากเกิ น ไปหรื อ น อยเกิ น ไป รวมถึ ง
ระยะเวลาในการทําขอคําถามที่กําหนดเวลาไวอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับที่ ศิริชัย กาญจนวาสี (2556)
กลาวถึงปจจัยที่มีผลตอสัมประสิทธิ์ความเที่ยง ไดแก ความเปนเอกพันธของผูสอบ ความยาวของแบบสอบ
ความสัมพันธระหวางขอสอบ เวลาที่ใชในการทําขอสอบ และวิธีที่ใชในการประมาณคาความเที่ยง
ดังนั้น ในการสรางแบบวัดทักษะการสื่อสารฯ จึงตองระมัดระวังในการสรางขอคําถาม จะตองทํา
ความเขาใจสิ่งที่ตองการวัดจากเนื้อหาในองคประกอบและตัวบงชี้นั้นๆ ใหเขาใจอยางถองแท รวมถึงการใชคํา
ในการสร างขอคํ าถามและกําหนดตัว เลื อกตั ว ลวงที่ จ ะตองชั ด เจน ทํ าให ผู ส อบมี ความเข า ใจในข อคํ าถาม
เช นเดีย วกั บผู สร างแบบวั ดทั กษะการสื่ อสารฯ และการสร างแบบวั ดทั กษะการสื่ อสารฯ ตามโครงสรางที่
กําหนดนั้น มีความเหมาะสมดีแลว ทั้งความยาวของแบบวัด และระยะเวลาในการทําขอคําถาม
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
1. การสรางแบบวัดทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 ของนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ผูที่สนใจ
ควรจะศึกษาลักษณะเฉพาะของแบบวัดฯ ใหเขาใจ ทั้ง เนื้อหาของสิ่งที่ตองการวัด แนวทางการสรางแบบวัด
และการสรางขอคําถาม เพื่อใหแบบวัดทักษะการสื่อสารฯ มีความสมบูรณและบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
2. แบบวัดทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 ของนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต เปนรูปแบบผสม ซึ่ง
มีลักษณะของแบบวัดที่หลากหลาย ทั้งแบบเลือกตอบ แบบเขียนตอบ แบบจับคู และแบบวาดภาพ ดังนั้น
ผูที่สนใจควรศึกษาลักษณะของแตละรูปแบบใหเขาใจ เพื่อที่จะสามารถสรางแบบวัดทักษะการสื่อสารฯ ไดตรง
ตามวัตถุประสงคที่ตองการวัดในแตละองคประกอบ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. การพั ฒ นาลักษณะเฉพาะของแบบวั ด ทั กษะการสื่อสารแห งศตวรรษที่ 21 ของนิ สิ ต นักศึ กษา
ปริญญาบัณฑิต เปนการวัดทักษะการสื่อสารของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตเพียงระดับเดียว ดังนั้น
76

OJED, Vol. 11, No. 4, 2016, pp. 65 - 79

จึงควรมีการวัดทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 กับนิสิตนักศึกษาที่เปนชาวตางประเทศที่เขามาศึกษา
ภายในประเทศไทย รวมถึงการสรางลักษณะเฉพาะของแบบวัดทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 ที่มีการวัด
ทักษะการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 กับนักเรียน นิสิตนักศึกษาในหลากหลายระดับชั้น ดังนั้นจึงควรมีงานวิจัย
ที่ พั ฒ นาแบบวั ด ทั ก ษะการสื่ อ สารฯ โดยมี ก ารปรั บ ระดั บ ความยากให เ หมาะสมกั บ ผู ส อบ ตั้ ง แต ร ะดั บ
ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เพื่อนําผลของการวัดที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนา
แนวทางการสอนทางดานทักษะการสื่อสาร เนื่องจากแบบวัดฉบับนี้มีการวัดทักษะการฟง การพูด การอาน
และการเขียน ซึ่งถือเปนทักษะพื้นฐานของมนุษยในการศึกษาและการอยูรวมกับผูอื่นในสังคม
2. การสร างข อคํ า ถามในองค ป ระกอบการใช สื่ อและเทคโนโลยี ในการสื่ อสารของแบบวั ด ทั กษะ
การสื่ อ สารฯ เป น เพี ย งข อ คํ า ถามที่ วั ด ทางด า นกระบวนการเลื อ กใช สื่ อ และเทคโนโลยี ใ ห เ หมาะสมใน
แตละสถานการณที่กําหนดให แตยังขาดการวัดทักษะในการใชสื่อและเทคโนโลยีที่ผูสอบจะตองแสดงทักษะ
ในสถานการณจริง ดังนั้น ในการวิจัยครั้งตอไป การวัดการสื่อสารดวยสื่อและเทคโนโลยีควรเปนกระบวนการ
สื่อสารผานสื่อและเทคโนโลยีในสถานการณจริง เปนสถานการณที่ผูสอบสามารถแสดงทักษะการใชสื่อและ
เทคโนโลยี ในการสื่ อสารได อย างแท จ ริ ง เช น การใช คอมพิ ว เตอร การใช เ ครื่ องโทรสาร การส งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส การสนทนาผานโปรแกรมตางๆ เปนตน เพราะการสื่อสารผานสื่อและเทคโนโลยีเหลานี้ เปน
การสื่อสารที่ไมเห็นหนา ทําใหปจจัยตางๆ ลวนสงผลตอการสื่อสาร เชน มารยาทในการสนทนา ความสุภาพ
ของคําที่เลือกใช ความเกรงใจในระดับอาวุโส ความเหมาะสมกับสื่อที่เลือกใช เปนตน
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