
การพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปด้วยวงจรคุณภาพ PDCA

Development of English Proficiency of General Science student

with PDCA Quality Cycle

ธนิดา ส ุจร ิตธรรม1จิตตวิสุทธ ว ิม ุตต ิป ืญญา2

1,2สาฃาวิซาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราฃภัฏบ้นมเด็จเจ้าพระยา

บทคัดย่อ

การวิจ ัยครั้งน ี้ม ิว ัตถุประสงค์เพ ื่อการพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิซาวิทยาศาสตร์ 

ทั่วไปด้วยวงจรคุณภาพ PDCAlดยใช้กลุ่มประซากรในการศึกษาเป็นนักศึกษาระดับซนปีที่ 3-5 สาฃาวิซาวิทยาศาสตร์ 

ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 238 คน 

เลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบ โดยใช้ข้อสอบ BSRU-TEP ถูกออกแบบขึ้นโดยใช้ 

กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ เป็นสากล ได้แก่กรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common 

European Framework o f Reference for Languages: CEFR) และแบบสอบถาม มิค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ 

ระหว่าง 0.67 -1.00 ค่าอำนาจจำแนก 0.65 - 0.76 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t (Dependent for t-test)

ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิซาวิทยาศาสตร์ทั่วไปด้วยวงจร 

คุณภาพ PDCAflะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมินัยสำคัญทางสถิติท ี่ระดับ .05 นักศึกษามิความคิดเห็นใน 

ภาพรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด (p=4.82, 0=0.41)โดยพบ'ว่า หลักสูตรวิซาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม ิร ูปแบบกระบวนการเตรียม 

ความที่มิต่อการวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษที่สามารถสร้างความรู้ความเช้าใจ มิความสามารถในการใช้ภาษาในระดับ 

ดี สามารถใช้ภาษา พูดและเขียนได้แทบทุกเรื่องอย่างถูกต้อง และคล่องแคล่วขึ้น รวมทั่งสามารถจะอ่านและทำความ 

เช้าใจบทความที่มิเนื้อหายากขึ้นได้

คำสำคัญ ะ สมิทธิภาพ, ภาษาอังกฤษ, PDCA

ABSTRACT
The purpose of this research was to Development of English Proficiency o f General Science student 

with PDCA Quality Cycle.The population were 238 students by purposive sampling, 3-5 grade in 1 

semester academic year 2018 o f General Science, Faculty of Education, Bansomdejchaopraya 

Rajabhat University. The research instrument were test o f BSRU-TEP (The Common European 

Framework o f Reference for Languages: CEFR ) and a questionnaire with a consistency index was 

between 0.67 - 1.00 discrimination was between 0.65 - 0.76 and a reliability was at .87. The statistics 

used for data analysis are frequency, percentage, and standard deviation for approximate data 

qualitative data uses content analysis and descriptive summaries and dependent for t-test.
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The results show that the Development of English Proficiency o f General Science student 

with PDCA Quality Cycle with post-test scores were significantly higher than before learning at the 

level o f ,05and satisfaction at the highest level (p=4.82, a =0.41)and it was found that the curriculum 

of general science have a process to English proficiency available to create knowledge and 

understanding,to use the language at a good level with speak and write almost everything correctly 

and more agile Including being able to read and understand articles that were more difficulty the 

advantages.
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บทนำ
ตามที่ร ัฐบาลได้กำหนดนโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีว ิตเซ ิงบ ูรผาการ โดยให้มีการพ ัฒนาครูและ 

บุคลากรทางการศึกใ!ททั้งระบบตามสมรรถนะให้เป็นครูด ี ครูเก่ง มีคุณภาพ และมีค ุณธรรมนั้น ในป ีงบประมาณ พ.ศ. 

2560มหาวิทยาลัยราขภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้จัดโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาครูโดยเน้นการ 

พัฒนาให้ม ีความรู้ความสามารถและศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งยังผลให้นักศึกษาครูม ีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น 

ระดับหนึ่ง และเมื่อนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (คพท.) ที่ได้ระบุ 

คุณสมบัติของผู้สอบผ่านข้อเชียนและสัมภาษณ์ให้มีท ักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน Common European 

Framework of Reference (CEFR) โดยวิฃาเอกภาษาอังกฤษต้องมีทักษะภาษาอังกฤษระดับ B2 และวิชาเอกอื่นต้องมี 

ทักษะภาษาอังกฤษระดับ B1 โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกแสดงผลคะแนนของแบบทดสอบที่ได้มาตรฐานดังนี้ (1) วิชาเอก 

ภาษาอังกฤษต้องมีผลการทดลอบ TOEFL ITP ไม่ตำกว่า 473 หรือ TOEFL IBT ไม่ตํ่าก'ว่า 52 หรือ IELTS ไม่ตำกว่า 4 

หรือ TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 500 หรือ CU-TEP ไม่ตํ่าก'ว่า 45 (2) วิชาเอกอื่นๆ ต้องมีผลการทดลอบ TOEFL ITP ไม่ตำกว่า 

433 หรือ TOEFL IBT ไม่ตํ่ากว่า 40 หรือ IELTS ไม่ตำกว่า 3.5 หรือ TOEIC ไม่ตากว่า 450 หรือ CU-TEP ไม่ตํ่าก'ว่า 39 

นอกจากนั้นแม้ว่านักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วไปประกอบอาชีพครูทั่วไปก็ควรต้องมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่ 

สามารถสื่อสารได้ อ ่านเอกสารตำราภาษาอังกฤษได้ อีกทั้งหลายโรงเรียนทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกขนได้เป ิดสอน 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ จากที,กล่าวมาจึงเห็นว่าเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา 

ครู และเป็นความจำเป็นเร่งด่วน ในป ีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราขภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเห็นว่าควรมีการ 

ดำเนินการที่ต่อเนื่อง เพื่อเน้นยํ้าการพัฒนาให้มีศักยภาพและคุณภาพที่ยั่งยืนอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของนักเรียนให้สูงขึ้นจนถึงระดับที่วางเบ้าหมายไว้และในยุคของการสื่อสารไร้พรมแดนที่ประเทศต่างๆ ในอาเซียนได้ก้าว 

ส ู่การเป็นประขาคมอาเซียนในปี 2558 ทั้งนี้ กฎบัตรอาเซียนได้กำหนดเบ้าหมายสำคัญประการหนึ่งของอาเซียน ได้แก่ 

“ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างพลังประขาขนและเสริมสร้างความเข้มแข็งแห่งประขาคมอาเซียน” ซึ่งสำนักเลขาธิการอาเซียน 

สำนักงานเลขาธิการซีมืโอ (ASEAN-US Technical Assistance) และกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิก ได้ร่วมกันจัดทำ
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