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บทคัดย่อ (Abstract)
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินผลการทดลองสอนในสถานศึกษาด้วยวงจร 

คุณภาพ PDCA โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นนักศึกษาระดับซั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2561 จำนวน 46 คน 
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม มืค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่ 
ระหว่าง 0.84 - 1.00 ค่าอำนาจจำแนก 0.65 - 0.81 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .86 สถิติที่ใช้ในการ 
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับข้อมูลเซิง 
ปริมาณ ส่วนข้อมูลเซิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสรุปความเซิง 
พรรณนา

ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นที่มืต่อการทดลองสอนในสถานศึกษาด้วยวงจรคุณภาพ 
PDCA ในภาพรวมอยู่ท่ีระดับมากที่สุด (|J=4.94, o =0.04) โดยพบว่า หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ 
ทั่วไป มืร ูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนการทดลองสอนในสถานศึกษาที่สามารถเชื่อมโยง 
ประสบการณ์เรียนรู้ได้อย่างมืประสิทธิผลและความหมายอย่างมืนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผู้เร ียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ในวิชาเอกมาใช้ในการทดลองสอนในสถานศึกษา และ 
ปฏิบัติงานครูด้านอื่น  ๆ ที่ได้รับมอบหมาย การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกระบวนการ
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เรียนรู้ การวัดและประเมินผล และน่าผลไปใซในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาทางการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยประมวลองค์ 
ความรู้ที่ได้จากการเรียนในสาขาวิชาเอก และการ'ฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาจัดทำเป็นบัณฑิตนิพนธ์ 
โดยตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็นครูจากความเพียรและการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ 
เต็มศักยภาพด้วยความรักและความเมตตาแห่งจิตวิญญาณความเป็นครูอันเต็มเปียม 
คำสำคัญ: ทดลองสอน, การประเมินผล, การติดตามผล

Abstract
The purpose of this research was to monitoring and evaluation of practicum 

with PDCA quality cycle. The sample were 46 students by purposive sampling, 4 grade 
in academic year 2018 of General Science, Faculty of Education, Bansomdejchaopraya 
Rajabhat University. The research instrument was a questionnaire with a consistency 
index was between 0.84 - 1.00 discrimination was between 0.65 - 0.81 and a reliability 
was at .8 6. 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 shown that the concept of monitoring and evaluation of practicum 
with PDCA quality cycle and coaching process on smartphone at the highest level 
(p=4.94, o  =0.04) and it was found that the curriculum of general science have a 
model of prepared before practicum with transform efficient experience by 
meaningful learning was statistical significance at .05 level. Integration of major area 
knowledge implementation into teaching practicum in schools; learners’ developing 
project management, teachers’ assignment as provision; learning Instructional plan 
management and learning process management; measurement, evaluation and 
implementation the outcome in learning management and learners developing; 
knowledge exchanging and sharing in educational seminar; research for learners’ 
developing by collecting major area knowledge and practicum to thematic paper and 
awareness with appreciated of value teacher by hardworking, problem-solving for full 
student capability combination of love and mercy of full spiritual teacher.
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