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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสามารถทางวิชาการและประเมินความพีงพอใจต่อรูปแบบการเตรียม 

ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปด้วยรูปแบบ PDCAlดยใซักลุ่มประชากรในการศึกษา 

เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ก่อนเข้าศึกษา)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราฃภัฏบ้านสมเด็จ 

เจ้าพระยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 34 คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมิอที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

แบบทดสอบ มิค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่ท่ี 1.00 ค่าอำนาจจำแนก 0.68 - 0.82 ค่าความยากง่าย 0.42 - 0.56 ค่าความเชื่อมั่น 

เท่ากับ .86 แบบสอบถาม มิค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.67 -1.00 ค่าอำนาจจำแนก 0.62 - 0.73 ค่าความเชื่อมั่น 

เท่ากับ .88 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ 

ค่า t (Dependent for t-test)

ผลการวิจ ัย พบว่า ร ูปแบบการเตรียมความพร้อมก ่อนเข ้าศ ึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท ั่วไป 

คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมินัยสำคัญทางสถิติท ี่ระดับ .05 และความพึงพอใจต่อรูปแบบการเตรียม 

ความพร้อมก ่อนเข ้าศ ึกษาของน ักศ ึกษาสาขาว ิชาว ิทยาศาสตร์ท ั่วไปด ้วยรูปแบบ PDCAuกศึกษามิความคิดเห ็นใน 

ภาพรวมอยู่ท ี่ระด ับมากท ี่ส ุด(p=4.96, 0=0.06)โดยมิกระบวนการคัดกรองนักศึกษา'ใน1ช่วงเวลาการสัมภาษณ์และแนว 

ทางการกำหนดคุณสมบตก่อนเข้าศึกษา ตลอดถึงการทดสอบจัดกลุ่มเด็กเป็น 2 กลุ่ม คือ ระด ับ 1 (คะแนนระหว่าง 26

50) และระดับ 2 (คะแนนระหว่าง 0-25) เป็นเกณฑ์แบ่งความสามารถด้านความรู้เซิงวิชาการของวิชาในการทดสอบเพื่อ 

เข ้าส ู่กระบวนการพ ัฒนาและดึงศ ักยภาพออกมาให ้มากที'ส ุดกระท ั่งน ักศ ึกษาทุกคนสามารถบรรลุเกณฑ์การทดสอบ 

มาตรฐาน ซึ่งกำหนดไว้ที่ 80 เปอร์เซ็น ได้สำเร็จโดยใช้แบบทดสอบที่อาจารย์ในสาขาได้ประชุมร่วมกัน ม ิการวิเคราะห์ 

และหาคุณภาพเครื่องมือก่อนนำมาทดสอบกับนักศึกษาอย่างเป็นระบบ

คำสำคัญ ะ การเตรียมความพร้อม, ความพึงพอใจ, วิทยาศาสตร์ทั่วไป
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ABSTRACT

The purpose of this research were to testing and evaluation of satisfaction of 

preparation before learning process for students of general science with PDCA model.The samples 

were 34 students by purposive sampling, 1 grade in 1 semester (before learning) academic year 2018 

of General Science, Faculty of Education, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. The research 

instrument were test with a consistency index was at 1.00 discrimination was between 0.68 - 0.82 

difficulty was between 0.42 - 0.56 and a reliability was at .86 and questionnaire with a consistency 

index was between 0.67 - 1.00 discrimination was between 0.62 - 0.73 and a reliability was at .88. The 

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

data qualitative data uses content analysis and descriptive summaries.

The results show that post-test scores were significantly higher than before learning at the 

level of .05 and satisfaction with the preparation before learning process of general science with 

PDCA model were at the highest level (p = 4.96, CJ = 0.06). There was a student screening process 

during the interview period and guidelines for qualifying before entering the study. Through testing, 

the group of children is divided into 2 groups, level 1 (score between 26-50) and level 2 (score 

between 0-25) as a criterion dividing the academic knowledge ability o f the subject in the test to 

enter the development process and development the most potential o f a ll students available to 

achieved the standard test criteria which was set at 80 percent of successfully. Using the quality test 

before systematically testing with students.
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บทน่า
รัฐธรรมนูญแห่งราซอาผาจักรไทย พุทธศักราซ 2540 มาตรา 81 ได้กำหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและ 

สนับสนุนให้เอก'ซนจัดการศึกษาอบรมให้เกิด “ความร ู้ค ู่ค ุผธรรม” และจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งซาติ ซ่ึง 

นำไปสู่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งซาติ พ.ศ. 2542 ก่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา 

คือ ได้กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ระบบการ 

ประกับคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป ็นระบบที่สถานศึกษาร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การ 

กำกับ ดูแลและสนับสนุนส่งเสริมของหน่วยงานต้นสังก ัด เพื่อสร้างความมั่นใจที่ต ั้งอยู่บนพื้นฐานซองหลักวิชา ข้อมูล 

หลักฐานที่ตรวจสอบได้ และการมีส ่วนร่วมซองทุกฝ่ายท ี่เก ี่ยวข้องว่า ผ ู้เร ียนท ุกคนจะได ้ร ับบริการด ้านการศ ึกษาท ี่ม ี 

คุณภาพจากสถานศึกษา เพ ื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พ ึงประสงค์ กระบวนการประก ันค ุณภาพ 

ภายในตามแนวคืดฃองหลักการบริหารที่เป ็นกระบวนการครบวงจร (PDCA) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การร่วมกัน 

วางแผน (Planning) การร่วมก ันปฏ ิบ ัต ิตามแผน (Doing) การร่วมก ันตรวจสอบ (Checking^ละการร ่วมก ันปร ับปร ุง 

(Action) การเตรียมความพร้อมซองบุคลากร โดยต้องสร้างความตระหนักถึงคุณค่าซองการประกันคุณภาพภายในและ
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