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บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาข้ันตอนทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชแนวคิดของวงจรเดมมิ่ง 
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิดานทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและเพื่อศึกษาความพึงพอใจ กลุมตัวอยางคือ
นักศึกษาโปรแกรมภาษาอังกฤษ ช้ันปท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด 
จํานวน 32 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง รวบ รวมขอมูลโดยการสังเคราะหเนื้อหาตามข้ันตอนการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ แบบประเมินความเหมาะสมของข้ันตอน แบบประเมนิตนเองดานทักษะตามข้ันตอนและกิจกรรม
การเรียนการสอน แบบประเมินกจิกรรมรายบุคคลและกิจกรรมคู แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิกิจกรรมรายบุคคลและ
กิจกรรมคู แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะหขอมลูโดยหาคารอยละ คาความถ่ี คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบน
มาตรฐานและคา t-test (Dependent Samples) ผลการวิจยัพบวา 1. ผลการสังเคราะหขั้นตอนวงจร PDCA 
ไดแก 1) การวางแผนการพดูสื่อสาร 2) การปฏิบัติการพูดสื่อสาร  3) การตรวจสอบการปฏิบัติการพูดสื่อสาร 
และ 4) การปรับปรุงแกไขการพดูสื่อสาร 2. ผลประเมินความเหมาะสมของข้ันตอนภาพรวมอยูในระดับมาก    
(  = 4.09) 3. ผลประเมินตนเองพบวาภาพรวมกอนเรียนอยูในระดับนอย (2.46/0.18) หลังเรียนอยูในระดับ
มาก (4.05/0.18) 4. ผลการประเมินกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมคู พบวา กอนเรียนอยูในระดับออน      
หลังเรียนอยูในระดับดีมาก 5. ผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรมรายบุคคลกอนเรียนอยูในระดับปรับปรุง หลังเรยีนอยูใน  
ระดับดี ผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนเทากับ 10.22 /18.50 สวนผลสมัฤทธ์ิกิจกรรมคูกอนเรียนอยูใน
ระดับปรับปรุง หลังเรียนอยูในระดับดี ผลการทดสอบกอนเรยีนและหลังเรียนเทากับ 9.94 /19.13 และ         
6. ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
 

คําสําคัญ : วงจรเดม่ิง PDCA / การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          *อาจารยโปรแกรมภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ABSTRACT 
This study aimed; to develop the steps of English oral communication skill by employing the 
Deming’s Cycle, to investigate the achievement of English oral communication skill, and to 
explore learners’ satisfaction. The sample group consisted of 32, first-year English program 
students, academic year 1/2015, Kamphaeng Phet Rajabhat University Maesot by using 
purposive sampling. The research instruments were contents analyzes and synthesis of the 
steps of English oral communication skill, the suitability of the steps assessment form, self-
assessment on the steps and learning activities form, the individual and pair activities 
assessment form, the achievement test form of individual and pair activity, and learners’ 
satisfaction form. The statistic for data analysis were; percentage, Frequency (f), Mean (x̄ ), 
Standard Deviation (S.D.), and t-test (Dependent Samples) The research findings showed that 
1. synthesise of PDCA steps are consisted of 1) communication planning, 2) communication 
doing, 3) communication checking, and 4) communication acting 2. the suitability of the steps 
assessment was at good level (x̄ =4.09), 3. self-assessment on the steps and learning activities 
explored that pre-test was at poor level (2.46/0.18) and post-test was at high level (4.05/0.18), 
4. the individual and pair activities assessment showed that pre-test was at weak level and 
post-test was at the excellence level, 5. the achievement test of individual activity showed 
that pre-test was at improve level, post-test was at good level and pre/post achievement test 
scores: 10.22/18.50, and also pair activity showed that pre-test was at improve level, post-test 
was at good level and pre/post achievement test scores: 9.94/19.13, and 6. overall of 
learners’ satisfaction was at highest level. 
 

Keywords : The Deming’s Cycle (PDCA) / English oral communication 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การสื่อสารนับวาเปนสิ่งจําเปนพ้ืนฐานและขาดไมไดในการดํารงชีพของมนุษย เพื่อใชเปนเครื่องมือใน

การสรางความสมัพันธและความเขาใจระหวางกัน ภาษาที่นิยมใชเปนสื่อกลางในการตดิตอสารกันท่ัวโลกไดแก
ภาษาอังกฤษ ประเทศไทยไดตระหนักถึงความสําคญัของภาษาอังกฤษจึงกําหนดใหมีการจดัการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในทุกระดับเพื่อใหประชาชนสามารถใชทักษะทางภาษาในการสื่อสารได (เจนจริา ชัยปาน และ    
คนอืน่ๆ, 2556)  ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ (2554) ไดประกาศใหผูเรยีนไดพัฒนาทักษะการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของตนเองใหเพิ่มมากขึ้นใหสามารถนําไปใชในการทํางานได แตผูศึกษาสวนใหญยังไมสามารถ
นําไปใชในสถานการณจริงได เนื่องจากขาดโอกาสในการนําไปใชในชีวิตประจําวันและการฝกฝนใหเกดิความ
ชํานาญ จึงไมสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษใหไดผลนั้น  
ชุติมา กองถัน และจตุพร จันทรางศุ (2556) กลาววา ผูเรียนจําเปนตองหม่ันฝกฝนอยางสม่ําเสมอดวยความ
กระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเองเพ่ือสรางความม่ันใจ และผูวิจัยศึกษาพบวานักศึกษาสวนใหญประสบปญหาใน
การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษในระดบัตางๆ ขาดความม่ันใจในการใชภาษาอังกฤษ และขาดกลวิธีเทคนิคที่เหมาะ
กับตนเองในการฝกสื่อสารภาษาอังกฤษ และยังพบวานักการศึกษาไดพยายามนําเสนอวิธีการใหมๆ ในการ
จัดการเรียนการสอนโดยนําเอาหลกัการดําเนินงานแบบ PDCA มาประยุกตใชในการพัฒนาทักษะองคความรู
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ตางๆ ในช้ันเรียน ดังที่ อรอุมา กาญจนี (2549) กลาววา การจัดการเรียนรูตามแนวทาง PDCA เปนการเรียนรูที่
เนนใหผูเรียนไดคิดและลงมือปฏิบตัิดวยตนเองในการพัฒนาทักษะดานความรู รูจักใชความคิดท่ีเปนเหตุเปนผล 
ชวยใหผูเรียนพัฒนากระบวนการเรียนรูและการคิดควบคูไปกับการเรียนเนื้อหาไดอยางเปนระบบซึ่งกอใหเกิด
การเรียนรูที่มีความหมายแทนการเรียนแบบเนนความจํา สําหรับ กนัตวิชญ มะโนคาํ (2552) ไดศึกษาและพัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรดวยการเรียนรูแบบ PDCA พบวา ผลการสรางและหาประสิทธิภาพชุด
กิจกรรมมีประสิทธิภาพรวมสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวและผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรูมีคะแนน
ทดสอบสูงกวากวากอนเรยีน นอกจากน้ี สุรศักดิ์ แซเตียว (2549) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนฟสิกส
และความสามารถดานการคิดวจิารณญาณของนักเรยีนที่เรยีนดวยชุดกจิกรรมฟสิกสแบบ PDCA พบวา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถทางการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงขึ้น ดังนั้น
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนาํหลักการบริหารงานแบบวงจรเดมิ่ง มาประยุกตใชกับการเรียนการสอนดานการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษ สําหรบันักศกึษา  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาข้ันตอนทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยใชแนวคิดของวงจรเดมิ่ง 
 2. เพื่อศึกษาผลสมัฤทธ์ิดานทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษกอนเรยีนและหลังเรยีนท่ีไดรับการสอน
โดยใชวงจรเดมิ่ง 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชวงจรเดมิ่ง 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานเน้ือหา ประกอบดวย 2 ข้ันตอน ดังนี ้

1.1 การศึกษาพัฒนาการข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนการพูดสือ่สารภาษาอังกฤษโดยใชวงจรเดมิง่ 
(PDCA) โดยการศึกษาเนื้อหาจากเอกสารและงานวิจัยดานหลักการบริหารงานแบบ PDCA ตามแนวคดิของ 
E.W. Deming และไดศึกษาแนวคดิทฤษฏีดานการจัดการเรยีนการสอนที่เปนสมัยนิยมและศึกษาเนื้อหา
คําอธิบายรายวิชาการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ (Oral Communication) จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเนื้อหา 
(Contents analysis) และสังเคราหลงในหลักการบริหารงานแบบ PDCA โดยแบงออกเปน 2 สวน ไดแก       
1) ขั้นตอนการพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ และ 2) กิจกรรมการเรยีนการสอนทักษะการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  
 1.2 การนําขั้นตอนไปทดลองใช ไดนําไปทดลองใชกับนักศึกษาโปรแกรมภาษาอังกฤษ ช้ันปท่ี 1     
ภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 1/2558 โดยใชเนื้อหาตามคาํอธิบายรายวิชาการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ (Oral 
Communication) ที่ระบุใหศึกษาและฝกการฟงและการพูดท่ีเปนกิจวัตรประจําวัน รวมไปถึงความหลากหลาย
ในรูปแบบการสนทนาตามสถานการณตางๆ ทั้งที่เปนการพดูท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ โดยแบงเนื้อหา
ออกเปน 2 สวน คือ 1. การพูดอธิบายขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ (Giving instruction and describing steps) เปน
กิจกรรมตองที่ฝกปฏิบัตแิละประเมินเปนรายบุคคล ซึ่งมเีนื้อหาเกี่ยวกับการบอกทิศทาง การสนทนาเกี่ยวกับการ
ประกอบอาหาร และ 2. การพูดเลาเรื่องราวและสนทนา (Telling a story and making a conversation) 
เปนกิจกรรมท่ีตองฝกปฏิบตัิและประเมินเปนคู เปนการชวยกันบรรยายเก่ียวกับครอบครัว เพื่อน สภาพเมือง 
สถานท่ีทองเท่ียว วัฒนธรรมประเพณี การทองเท่ียวและอาชีพท่ีนาสนใจในอาเซียน 
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2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.1 ประชากร ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาโปรแกรมภาษาอังกฤษ          
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด 

2.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดแก นักศึกษาโปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะ
ครุศาสตร ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 1/2558 จํานวน 
32 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรตน   - การสอนดวยวงจรเดมิ่ง 
  ตัวแปรตาม  - ผลสมัฤทธ์ิดานทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ 
    - ความพึงพอใจตอการสอนดวยวงจรเดม่ิง 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เปนแบบวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  มีวิธีการดําเนินการ 2 ขั้นตอน 
ดังนี ้
 ขั้นตอนท่ี 1 การพัฒนาข้ันตอนการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการใชวงจรเดมิ่ง ซึ่งไดวิเคราะหเนื้อหา
จากแนวคิดทฤษฏีในการบริหารงานแบบ PDCA ตามแนวคดิของ E.W. Deming (1986) รายละเอียดดัง   
แผนภูมิที่ 1 
 
   
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่1 แผนภาพแสดงวงจรเดมิ่ง (The Deming’s Cycle)  (ท่ีมา : จํารัส นองมาก, 2546) 
 

และไดทําการสังเคราะหเนื้อหาการเรียนการสอนการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษลงในวงจรเดมิ่ง เพื่อพัฒนาเปน
ขั้นตอนการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชวงจรเดมิ่ง โดยแบงออกเปน 2 สวน 1. ข้ันตอนการพัฒนาทักษะการ
พูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชวงจรเดมิ่ง (PDCA) 2. กิจกรรมการเรยีนการสอนทักษะการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดยใชวงจรเดมิ่ง (PDCA) รายละเอียดตามตารางท่ี 1 ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan (วางแผน) 

Do (ปฏิบัติตามแผน) 

Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 

Act. (ปรับปรุงแกไข) 
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     ตารางที ่1 การพัฒนาข้ันตอนการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชวงจรเดมิ่ง 
ขั้นตอนการพัฒนาทักษะการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดยใชวงจรเดม่ิง  

กิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดยใชวงจรเดม่ิง  

การวางแผนการพดูสื่อสาร (P)  ไดแก การ
ทบทวนแนวคิดทฤษฎีของการพูดสื่อสาร 
กําหนดเนื้อหาตามวัตถุประสงค แบงหนาท่ี 
การศึกษาหาขอมลู การตรวจสอบความ
สมบูรณของขอมูลและการดําเนินการฝก
ปฏิบัติซักซอมตามเน้ือหา  

การวางแผนการพดูสื่อสาร (P) ไดแก นักศึกษา
รวมกันทบทวนความรูขั้นตอนการพูดสื่อสารแลว
กําหนดหัวขอเนื้อหา หนาท่ีและขอบเขตความ
รับผิดชอบ ศึกษาขอมลู ระดมสมองตรวจทาน
เนื้อหาและฝกซอมตามเนื้อหาใหมคีวามคลอง
แคลว 

การปฏิบัติการพูดสื่อสาร (D) ไดแก การ
ปฏิบัติการนาํเสนอผลงานหนาช้ันเรียน ดวย
รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม  

การปฏิบัติการพูดสื่อสาร (D) ไดแก นักศึกษา
นําเสนอเนื้อหาสาระหนาชั้นเรยีน เชน การจําลอง, 
การสาธติ การแสดงละคร, แผนผงัความคิด     
เปนตน 

การตรวจสอบการปฏิบัติการพูดสือ่สาร (C)  
ไดแก การรวมกันแสดงความเห็น การวัดผล
ประเมินผลโดยใชเกณฑที่กําหนดข้ึน สรุป
ประเด็นที่ตองปรับปรุง   

การตรวจสอบการปฏิบัติการพูดสือ่สาร (C) ไดแก 
นักศึกษารวมกันระดมความคิดตองานของเพ่ือน 
ผูสอนเสนอแนะเพิ่มเตมิ สรุปและแจงผลการ
ประเมินใหนักศึกษาทราบ 

การปรับปรุงแกไขการพูดสื่อสาร (A)    
ไดแก สรุปผลการฝกปฏิบตัิ และตรวจสอบ
เพิ่มเตมิ  การฝกปฏิบัติเพิม่นอกเวลาเรยีน
โดยการเรียนรูดวยตนเองและนําเสนอหนาช้ัน
เรียนซ้ําในกรณีที่มผีลประเมินอยูในระดับ
ปรับปรุง 

การปรับปรุงแกไขการพูดสื่อสาร (A) ไดแก 
นักศึกษาระดมความคิด นําขอเสนอแนะจากเพื่อน
และผูสอนไปปรับปรุง ฝกเพิ่มเติมเปนการบานหรือ
นําเสนอซ้ําหากผลการประเมินในระดับปรับปรุง 

 และเก็บขอมลูโดยการใชแบบประเมินความเหมาะสมของขั้นตอนการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช
วงจรเดมิ่ง เปนแบบปรนัยจํานวน 10 ขอ ใชการหาคาเฉลีย่ ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ ไดนําขัน้ตอนท่ีไดพัฒนาข้ึนและแบบประเมินใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหาและหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00 ปรับปรุงแลวให
ผูเชี่ยวชาญดานการจดัการการเรยีนการสอนการพดูสื่อสารภาษาอังกฤษจํานวน 7 คน เปนผูทําการประเมิน
ขั้นตอนฯ  
 ขั้นตอนท่ี 2 การนําขั้นตอนไปทดลองใช ไดนําไปทดลองใชกับนักศึกษาโปรแกรมภาษาอังกฤษ จํานวน 
32 คน เก็บขอมูลโดยการใชเครื่องมือดังตอไปน้ี 

1. แบบประเมินตนเองดานทักษะตามขั้นตอนและกิจกรรมการเรยีนการสอนทักษะการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรยีน  เปนแบบปรนัยจํานวน 14 ขอ ใชการหาคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา 
พบวา มีคาอยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00 ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับกลุมกับกลุมตัวอยาง จํานวน 35 คน และ
นํามาวิเคราะหหาความเท่ียงไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.65  
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2. แบบประเมินการพัฒนาความสามารถดานทักษะการพูดสื่อสาร ประกอบดวย  2.1 แบบประเมิน
กิจกรรมรายบุคคล เปนการถามตอบเก่ียวกับขอมูลสวนตัว กอนเรียน 10 ขอและหลังเรียน 10 ขอ 2.2 แบบ
ประเมินกจิกรรมคู เปนการบรรยายประกอบรูปภาพ โดยใหสุมเลือก 1 ในจํานวน 4 ภาพ (กอนเรียน 4 ภาพ 
และหลังเรียน 4 ภาพ) ใหเวลาศึกษารูปภาพ 1 นาที แลวเริม่พูดบรรยายเกีย่วกับภาพนั้นใหมากท่ีสุด 2 นาที 
แบบประเมินทั้ง 2 ชุด ใชการวิเคราะหหาคาความถี่และคารอยละ ได ใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความเทีย่งตรงตาม
เนื้อหา พบวา มีคาอยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00 ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับกลุมกับกลุมตัวอยาง จํานวน 35 คน 
และนํามาวิเคราะหหาความเที่ยงไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.65 

3. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิดานทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ ประกอบดวย 3.1 แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิกิจกรรมรายบุคคล กอนและหลังเรียน โดยการสุมเลือก 1 ใน 3 สถานการณ เปนการอธิบายข้ันตอน
กระบวนการและวิธีปฏบิัติตามหัวขอที่เลือกไดเกีย่วกับกระบวนการในการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โดย
เตรียมตัว 30 วินาที จึงเริ่มพูดโดยใหเวลาในการพูด 2 นาที ตองพูดอยางนอย 10 ประโยคขึ้นไป 3.2 
แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิกิจกรรมคู กอนและหลังเรียน โดยการสุมเลือกเลือก 1 ใน 3 สถานการณ เปนการพูด
บรรยายตามหัวขอท่ีเลือกไดเกี่ยวกับครอบครัว เพื่อน เมือง สถานท่ีทองเท่ียว หรืออาชีพท่ีนาสนใจในอาเซียน 
โดยใหเตรียมตัว 30 วินาที ทั้งคูจึงเริ่มพูดโดยใชเวลาในการพูด 2 นาที และตองพูดอยางนอย 15 ประโยคข้ึนไป 
แบบทดสอบทั้ง 2 ชุด ใชการหาคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แบบมาตราวัดประมาณคา 4 ระดับ
คุณภาพ หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00 ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับ
กลุมตัวอยางจํานวน 35 คน และวิเคราะหหาความเที่ยงไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.71 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ตอการพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช
วงจรเดมิ่ง (PDCA) โดยครอบคลุมนิยามความพึงพอใจ โดยการหาคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เปนแบบมาตราวัดประมาณคา 5 ระดับ ใหผูเชี่ยวชาญ พิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ดวยการหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) พบวามีคาอยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00 ปรับปรุงแกไขทดลองใชกับกลุมตัวอยาง และนํามา
วิเคราะหหาความเที่ยงไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.69  
 
สรุปผลการวิจัย  

1. การพัฒนาข้ันตอนการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยการใชแนวคิดของวงจรเดมิ่ง ประกอบดวย 
 1.1 การวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหาโดยการประยุกตใชวงจรเดมิง่ ประกอบดวย ขั้นตอนการพัฒนา
ทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ และ กิจกรรมการเรียนการสอนทกัษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ โดย
แบงเปน 4 ข้ันตอน ไดแก 1. การวางแผนการพูดสื่อสาร (Plan) 2.การปฏิบัติการพูดสื่อสาร (Do) 3. การ
ตรวจสอบการปฏบิตัิการพดูสื่อสาร (Check) และ 4. การปรับปรุงแกไขการพูดสื่อสาร (Act)  
 2.2 ผลการประเมินความถูกตองเหมาะสมของข้ันตอนการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชวงจรเดมิ่งโดย
ภาพรวมความถูกตองเหมาะสมอยูในระดับมาก (  = 4.09, S.D. = 0.33) 
 2. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิดานทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษกอนเรยีนและหลังเรยีนที่ไดรับการสอน
โดยใชวงจรเดมิ่ง ประกอบดวย 
     2.1 ผลการประเมินการพัฒนาความสามารถดานทักษะการพูดสือ่สารภาษาอังกฤษ โดยใช       
วงจรเดมิ่ง (PDCA) ประกอบดวย 
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6 9 3 14 0 18 9 5 0 0 

ระดับ 5 (ดีมาก)  ระดับ 4 (ดี)  ระดับ 3 (พอใช)  ระดับ 2 (ออน)  ระดับ 1 (ปรับปรุง)  

ก่อนเรียน 
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1) ผลประเมินตนเองดานทักษะตามข้ันตอนและกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการพูด 
สื่อสารภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียน โดยการประยุกตใชวงจรเดมิ่ง พบวา กอนเรียนภาพรวมอยูในระดับ
นอย (2.46/0.18) และหลังเรียนภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (4.05/0.18) 
     2) ผลการประเมินกิจกรรมรายบุคคล ความสามารถดานทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
กอนเรียนและหลังเรียน แสดงไดดงัแผนภูมิที่ 2 ตอไปนี ้
 

  
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2 แสดงความถี่ และรอยละ ของผลการประเมินกจิกรรมรายบุคคล 
 

จากการวิเคราะหขอมลู พบวา ผลการประเมินกิจกรรมรายบุคคลกอนเรียน ระดับการใหคะแนนสูงสุดคือ ระดับ 
2 (ออน) ความถ่ีอยูท่ี 10 คิดเปนรอยละ 31.25 สําหรับหลังเรยีน ระดับการใหคะแนนสูงสดุคือระดับ 5 (ดีมาก) 
ความถี่อยูที่ 13 คิดเปนรอยละ 40.62 
      3) ผลการประเมินกิจกรรมคู ความสามารถดานทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษกอนเรียน
และหลังเรียน (อธิบายกระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติ) แสดงไดดังแผนภูมิที่ 3 ตอไปนี ้
 
  
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3 แสดงความถี่ และรอยละ ของผลการประเมินกจิกรรมคู 
 จากการวิเคราะหขอมลู พบวา ผลการประเมินกิจกรรมคูกอนเรียน การใหคะแนนอยูในระดับ 2 (ออน) 
ความถี่อยูที่ 14 คิดเปนรอยละ 43.75 สําหรับหลังเรียน การใหคะแนนอยูในระดับ 5 (ดีมาก) ความถ่ีอยูท่ี 18 
คิดเปนรอยละ 56.25 
    2.2 ผลการทดสอบผลสมัฤทธ์ิดานทักษะการพูดสื่อสารภาษาองักฤษกอนเรียนและหลังเรียน 
ประกอบดวย 
      1) ผลการทดสอบผลสมัฤทธ์ิกิจกรรมรายบุคคลดานทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษกอน
เรียนและหลังเรียนแสดงไดดังตารางท่ี 2 ดังนี ้
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ระดับ 5 (ดีมาก)  ระดับ 4 (ดี)  ระดับ 3 (พอใช)  ระดับ 2 (ออน)  ระดับ 1 (ปรับปรุง)  
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ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบท ีและระดับนัยสําคัญทางสถิติ ของการ 
              เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิกิจกรรมรายบุคคล 

การทดสอบ N  S.D. `d S.D.d t Sig.(2-tailed) 
กอนเรียน 32 10.22 1.84 

8.28 3.01 15.57* 0.0000 หลังเรียน 32 18.50 2.26 

จากตารางที่ 2 พบวา การทดสอบดานทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียน มี
คะแนนเฉลีย่เทากับ 10.22 คะแนน และ 18.50 คะแนน ตามลําดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอน
และหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
2) ผลการทดสอบผลสมัฤทธ์ิกิจกรรมคูดานทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรยีน (บรรยาย
สถานการณประกอบภาพตามท่ีกําหนด) แสดงไดดังตารางที่ 3 ดังนี ้
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบท ีและระดับนัยสําคัญทาง สถติิ ของการ 
             เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิดานทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ กิจกรรมคู (บรรยาย)  
การทดสอบ N  S.D. `d S.D.d t Sig.(2-tailed) 
กอนเรียน 32 9.94 1.29 

9.19 1.52 24.25* 0.0000 หลังเรียน 32 19.13 1.31 

จากตารางที่ 3 พบวา การทดสอบดานทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ กิจกรรมคู มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 9.94  คะแนน และ 19.13 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรยีบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน
พบวาคะแนนสอบหลังเรียนของนกัศึกษาสูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. การศึกษาความพึงพอใจตอการพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชวงจรเดมิ่ง 
ประกอบดวย 
     3.1 ผลการศึกษาความรูสึก ความพอใจ ความประทับใจ หรือทัศนคตติอการพัฒนาทักษะการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชวงจรเดมิ่งแสดงไดตารางท่ี 4 ดังนี้ 
ตารางที่ 4 แสดงคาแสดงคา Mean ( ) และ S.D. ผลของความรูสึกความพึงพอใจ  

รายการ x̄  S.D. แปลผล 
1. การปฏิบัติตามขั้นการวางแผนการพูดสื่อสาร (Plan)  4.31 0.74 มากที่สุด 
2. การปฏิบัติตามขั้นการปฏิบัติการพูดสื่อสาร (Do)   4.22 0.75 มากที่สุด 
3. การปฏิบัติตามขั้นการตรวจสอบการปฏิบตั ิ
   การพูดสื่อสาร (Check)   4.19 0.54 มาก 
4. การปฏิบัติตามขั้นการปรับปรุงแกไขการพูดสื่อสาร 
   (Act)  4.31 0.54 มากที่สุด 
5. เกิดความมั่นใจมากข้ึนเมื่อฝกการพูดสื่อสาร 
    ภาษาอังกฤษตาม ขั้นตอน PCDA ทั้ง 4 ข้ันตอน 

4.19 0.74 มาก 

6. ชวยใหเกิดความเขาใจเนื้อหาท่ีเรียนไดดมีากขึ้นเมื่อ 
    ฝกปฏิบัต ิตามกระบวนการ PDCA ทั้ง 4 ข้ันตอน 

4.22 0.75 มากที่สุด 

7. กระบวนการ PDCAสามารถสงเสรมิทักษะการพูด 
   สื่อสาร ภาษาอังกฤษได  

4.16 0.77 มาก 
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ตารางที่ 4 ตอ  
รายการ x̄  S.D. แปลผล 

8. การประยุกตใชกระบวนการ PDCA กับการพูด 
   สื่อสาร มลีําดับขั้นตอนท่ีชัดเจน เปนระบบ  
  และเหมาะสม 

4.25 0.80 มากท่ีสุด 

ภาพรวม (N=32) 4.23 0.21 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4 โดยภาพรวมความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ียอยูท่ี 4.23 และสวนเบีย่งแบน
มาตรฐานอยูท่ี 0.21 

3.2 ผลการศึกษาขอคิดเห็นอ่ืนๆ จากผลการวิเคราะหขอคดิเห็นอ่ืนๆ นักศึกษาไดให ขอคิดเห็นวา  
ควรเพิ่มเวลาใหกับนักศึกษาในคนควาขอมูลและฝกซอม มีความถ่ีอยูที ่6 คิดเปนรอยละ 31.57 รองลงมา ไดแก 
การพูดอธิบายหรือบรรยายสถานการณตามรปูภาพท่ีเปนกิจกรรมคูเกิดความสับสนและลืมเนื้อหา มีความถี่อยูที่ 
5 คิดเปนรอยละ 26.31 และเนื้อหาในบางเรื่องยากเกินไปควรเนนจากเรื่องใกลตัว มีความถี่อยูท่ี 4 คิดเปนรอย
ละ 21.05 สวน ควรอธิบายหลักการและขั้นตอนใหละเอียดกวานี ้มคีวามถ่ีอยูที ่3 คิดเปนรอยละ 15.78 และ 
ควรมีกิจกรรมท่ีผอนกลายความตืน่เตนขณะทดสอบกอนและหลังเรยีน มีความถ่ีอยูที่ 1 คิดเปนรอยละ 5.26 
 

อภิปรายผลการวิจัย   
1. ผลการวเิคราะหและสังเคราะหเนื้อหาโดยการประยุกตใชแนวคิดของวงจรเดมิ่ง มีเนื้อหาแบงเปน 2 

สวน ไดแก ขั้นตอนการพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชวงจรเดมิ่งและกิจกรรมสาํหรบัการเรยีน
การสอนทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชวงจรเดม่ิง ซึ่งผลการประเมินโดยภาพรวมถูกตองเหมาะสมอยู
ในระดับมากท้ังนี้อาจเปนเพราะวาวงจร PDCA เปนแนวคิดในการแกปญหาและเปนการพัฒนากระบวนการ
อยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติการใหสําเร็จอยางถูกตองมีประสิทธิภาพและเช่ือถือได (อุทัย บุญประเสริฐ; 
2545) ซึ่งถือวาเปนแนวคิดพื้นฐานของวิธีการตางๆ ที่มีอยูในปจจุบนั อรอุมา กาญจนี (2549) กลาววา การจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ PDCA เปนการเสนอเน้ือหาจากงายไปหายากใหแกผูเรียน การนําวงจรเดมิ่งประยุกตใช
ในการเรียนการสอนนั้นสามารถทําใหการจัดการเรียนการสอนมีระบบและขั้นตอนท่ีชัดเจนเหมาะสมมากขึ้นอีก
ทั้งยังสามารถพัฒนาทักษะตางๆไดดีสงผลใหเกดิผลสมัฤทธ์ิในการเรยีนการสอนดีขึ้นดวย 

2. ผลประเมินตนเองของนักศึกษาหลังเรียนอยูในระดับท่ีสูงกวากอนเรียนทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการนํา
วงจรเดมิ่ง PDCA ประยุกตใชในการเรยีนการสอนนั้นสามารถทําใหการจัดการเรียนการสอนเปนระบบและ
ขั้นตอนท่ีชัดเจนเหมาะสมมากขึ้นอีกทั้งยังสงเสริมการเรียนรูแบบ active learning และสามารถพัฒนาทักษะ
การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษไดดี สงผลใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในการเรียนการสอนดีขึ้นดวย (อรอุมา กาญจนี, 2549) 
ผูเรยีนมีบทบาทสําคัญในการดําเนินกิจกรรมการเรียน ไดฝกใชทักษะการคิดวเิคราะหและเลือกสรรขอมูลพรอม
ทั้งนําเสนอ ผูสอนทําหนาทีเ่พียงอํานวยความสะดวกใหเทาน้ัน อยางไรก็ตามผลการประเมินตนเองยังพบวา
ผูเรยีนสวนหน่ึงยังไมสามารถบังคบัตนเองในการฝกฝนดวยตนเองได 

3. ผลการประเมินกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมคู ท้ังสองกิจกรรมหลังเรียนผลการใหคะแนนอยูใน
ระดับดีมาก ซึ่งสูงกวากอนเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูเรยีนทีไ่ดผานการฝกปฏิบัติตามข้ันการพัฒนาทักษะการ
พูดสื่อสารที่ประยุกตมาจากวงจรคุณภาพ ทําใหผูเรียนเกิดการเรยีนรูอยางมีข้ันตอนและเปนระบบ เกิดความ
คงทนในการจดจําเนื้อหาและเรียนรูอยางมีความหมาย แตยังมีผูเรยีนอีกจํานวนหน่ึงที่ขาดประสบการณเดิมทาง
ภาษาจึงจําเปนตองใชเวลาในจดจาํหลักการทางภาษาเพิ่มเติม อยางไรก็ตาม กิจกรรมรายบุคคลที่ใชวงจรเดมิ่งมี
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ความเหมาะสม ผูเรียนเกดิทักษะทางภาษาครบท้ัง 4 ดาน จึงถือวาอยูในระดับที่สามารถนํามาใชเพื่อพัฒนา
ทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาได 

4. ผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิกิจกรรมรายบุคคล (อธิบายกระบวนการและขั้นตอนการปฏบิัติ) และ
กิจกรรมคู (บรรยายสถานการณประกอบภาพ) ผลการทดสอบหลังเรียนท้ัง 2 กิจกรรมสูงกวากอนเรียน และเมื่อ
เปรียบเทยีบคะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษาพบวาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวา การเรียนตามแบบวงจร PDCA มีความครอบคลุมกระบวนการและวิธีการ ผูเรียนมโีอกาสได
ศึกษาคนควาดวยตนเองเปนสําคญั นอกจากน้ีเนื้อหาท่ีนําเสนอมีความสอดคลองกับสถานการณจริงท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน เรียงลําดับเน้ือหาจากใกลตัวไปสูไกลตัว จากงายไปหายาก ทําใหจดจําไดงาย ดังนั้นการพัฒนา
ทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษในลักษณะเนนการอธิบายกระบวนการ ข้ันตอน หรือบรรยายสถานการณนั้น 
สามารถนําวงจร PDCA ไปประยุกตใชในกิจกรรมการเรียนได 

5. ผลการศึกษาความรูสึก ความพอใจ ความประทับใจ หรือทัศนคตติอการพัฒนาทักษะการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดยใชวงจรเดมิ่ง (PDCA) ภาพรวมความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด สําหรบัขอคิดเห็นอ่ืนๆ โดย
ภาพรวมนักศึกษาเห็นวา ควรเพิ่มเวลาใหกับนักศึกษาในคนควาขอมลูและฝกซอม เนื้อหาในบางเรื่องยากเกินไป
ควรเนนจากเรื่องใกลตัว และควรมีกิจกรรมท่ีผอนกลายความต่ืนเตนขณะทดสอบกอนและหลังเรยีน 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ดานการเรียนการสอน ควรจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนท่ีเพียงพอ การวางแผนฝกปฏิบตัิเพิ่มเติมนอกเวลา
เรียน ปรับพื้นฐานผูเรียนใหเทากนั และเปดโอกาสใหผูเรียไดนําไปใชในสถานการณจริง 
 2. ในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรมีการเปรยีบเทียบความสามารถดานการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
ระหวางนักศึกษาที่เรยีนโดยใชวงจรเดมิ่งกับนักศึกษาท่ีเรียนดวยวิธปีกติ  
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