รายงานวิจยั ในชัน้ เรียน
เรือ่ ง ศึกษาผลสัมฤทธิข์ องผู!เรียนโดยการใช!สอื่ วิดโี อการสอนเรือ่ งขัน้ ตอนการปรุงพริกแกงของ
นักศึกษาหลักสูตรวิชาอาหารไทย ภาคเรียนที่ 3/2564

ผู!วจิ ยั
นางสาวศรอุษา ศรีพฒ
ุ ตาล

โรงเรียนฝ5กอาชีพกรุงเทพมหานคร(ม!วน บำรุงศิลป9)
สังกัด ส;วนการฝ5กอาชีพ สำนักงานการส;งเสริมอาชีพ
สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

: ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู!เรียนโดยการใช!สื่อวิดีโอการสอนเรื่องขั้นตอนการปรุงพริกแกงของ
นักศึกษาหลักสูตรวิชาอาหารไทย ภาคเรียนที่ 3/2564
: ศรอุษา ศรีพุฒตาล
ผูว! จิ ยั
หน;วยงาน : โรงเรียนโรงเรียนฝ5กอาชีพกรุงเทพมหานคร(ม!วน บำรุงศิลป9)
สังกัด ส;วนการฝ5กอาชีพ สำนักงานการส;งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
ภาคเรียนที่ 3 ป=การศึกษา 2564
ป=ทศี่ ึกษา :
ชือ่ เรือ่ งวิจยั

บทคัดย;อ
งานวิจัยเรื่องศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู!เรียนโดยการใช!สื่อวิดีโอการสอนเรื่องขั้นตอนการปรุงพริกแกงของ
นักศึกษาหลักสูตรวิชาอาหารไทย ภาคเรียนที่ 3/2564
มีวัตถุประสงค@เพื่อ
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู!เรียนโดยการใช!สื่อวิดีโอการสอนเรื่องขั้นตอนการปรุงพริกแกงของ
นักศึกษาหลักสูตรวิชาอาหารไทย ภาคเรียนที่ 3/2564 กลุ;มเปCาหมาย คือนักศึกษาที่เรียนเนื้อหาเรื่องการ
ปรุงพริกแกง หลักสูตรวิชาอาหารไทย ภาคเรียนที่ 3/2564 จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช!ในการวิจัย ได!แก;
สื่อวิโอเรื่องการปรุงน้ำพริกแกงเก็บข!อมูลโดยใช!แบบสังเกตRubic วิเคราะห@ข!อมูลโดยใช!สถิติค;าเฉลียกลุ;ม
เปCาหมาย (Mean)
ผลการวิจัยพบว;ากลุ;มตัวอย;าง 5 คนสามารถโขลกน้ำพริกได!ละเอียดทั้ง 5 คน โดยมีคะแนนผ;าน
ตามเกณฑ@จำนวน 5 คน ได!คะแนนสูงสุด 1 คนคะแนนค;าเฉลี่ย 86.18 ผ;านตามเกณฑ@ที่ครูกำหนด

บทที่ 1
บทนำ
ความเปRนมาและความสำคัญของปTญหา
ในการเรียนการสอนหลักสูตรวิชา อาหารไทย ภาคเรียนที่3/2564 เรื่องการโขลกน้ำพริกแกง จะมี
ขั้นตอนและวิธีการโขลกเพื่อให!น้ำพริกที่ได!มีความหอม เนื้อละเอียด เมื่อปรุงออกมาเปRนแกงแล!วน้ำแกงจะข!น
เนียน ไม;เปRนโคลน
ปTญหาที่เกิดขึ้นพบว;านักศึกษาหลักสูตรวิชา อาหารไทย ภาคเรียนที่3/2564 ที่เรียนในหัวข!อแกง
กะทิ ยังไม;สามารถโขลกน้ำพริกให!ละเอียด เมื่อนำไปแกง น้ำแกงก็จะไม;มีความหอม น้ำแกงไม;มีความข!นเนียน
จากสาเหตุที่กล;าวมาผู!สอนจึงได!แก!ปTญหาโดยการจัดทำสื่อวิดีโอการสอนเรื่องขั้นตอนการปรุงพริกแกง
เพื่อให!นักศึกษาได!มีสื่อการสอนที่จะศึกษาหรือทบทวนด!วยตนเองได! สามารถเปUดดูได!ซ้ำๆและเพื่อพัฒนาและ
เพิ่มทักษะในการ ปรุงพริกแกง ผู!สอนหวังว;าคลิปวิดีโอเรื่องขั้นตอนการปรุงพริกแกงจะทำให!ผู!เรียนมีพื้นฐานใน
การปรุงพริกแกงที่ดี และสามารนำความรู!ที่ได!ไปประกอบอาชีพ นำไปเปRนอาชีพเสริมและใช!ในชีวิตประจำวัน
ได!ในโอกาสต;อไป
วัตถุประสงค@ของการวิจยั
1.เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเมื่อเรียนด!วยสื่อวิดีโอการสอนเรื่องขั้นตอนการปรุง
พริกแกงให!มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

คำถามการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ของผู!เรียนเมื่อเรียนด!วยสื่อวิดีโอการสอนเรื่องขั้นตอนการปรุงพริกแกง มีผลต;อการเรียน
เปRนอย;างไร
ขอบเขตการวิจยั
4.1 ขอบเขตเชิงเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้มุ;งศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด!วยสื่อวิดีโอการสอนเรื่องขั้นตอนการปรุงพริกแกง
ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาอาหารไทย ภาคเรียนที่ 3/2564 โดยใช!โปรแกรมการตัดต;อภาพวิดีโอ
KineMasterโดยกำหนดหัวข!อเนื้อหาการสอนเรื่องการปรุงพริกแกง ความยาววิดีโอ 15 นาที แล!วสังเกตผล
การเรียนโดยใช!แบบสังเกต Rubic
4.2 กลุ;มเปCาหมายในการวิจัย
กลุ;มเปCาหมาย ในการวิจัยครั้งนี้เปRนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช!เทคนิค
วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน กลุ;มเปCาหมายเปRนนักศึกษาห!องเรียนหลักสูตรวิชาอาหารไทย ภาคเรียนที่
3/2564 ที่ไม;ผ;านการประเมินหัวข!อการปรุงพริกแกง จำนวนทั้งหมด 5 คน
4.3 ขอบเขตของระยะเวลาในการวิจัย

ภาคเรียนที่ 3/2564 ระยะการวิจัย จำนวน 67 วันทำการ เฉพาะนักศึกษาห!องเรียน
หลักสูตรวิชาอาหารไทย
นิยามคำศัพท@เฉพาะ
การสอนโดยใช!สื่อวิดีโอเรื่องการปรุงเครื่องแกง” หมายความว;า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครูหลังจากพบว;านักศึกษาที่เรียนหัวข!อเรี่องการปรุงเครื่องแกงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม;ผ;านเกณฑ@ที่กำหนด
“ผลสัมฤทธิ์ของผู!เรียน” หมายความว;า คะแนนที่ได!จากการวัดผลโดยใช!แบบสังเกตการปฏิบัติงาน
RUBIC ตามใบงานเรื่องการปรุงเครื่องแกง
“สื่อวิดีโอเรื่องการปรุงเครื่องแกง” หมายความว;า เนื้อหาการเรียนการสอนในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย
เรื่องการปรุงเครื่องแกง โดยใช! โปรแกรม Kinemaster ในการถ;ายทำและตัดต;อ มีความยาว 15 นาที
“แบบสังเกตการปฏิบัติงาน RUBIC” หมายความว;าแบบบันทึกผลการปฏิบัติการสอนในเนื้อหาเรื่อง
การโขลกน้ำพริกแกงตลอดกระบวนการ ซึ่งได!มาจากการสังเกตุผู!เรียนที่เปRนกลุ;มเปCาหมาย
“นักศึกษาหลักสูตรอาหารไทย ” หมายความว;า ผู!เรียนหลักสูตรอาหารไทยรอบเช!า ภาคเรียนที่
3/2564
ประโยชน@ที่ได!รับจากการวิจยั
1. ได!สื่อวิดีโอการสอนเรื่องการปรุงเครื่องแกง หลักสูตรวิชาอาหารไทย ที่ผู!สอนสามารถนำไปใช!ใน
การแก!ไขบัญหาในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู!เรียนให!มีความรู! ความเข!าใจ สามารถนำไปใช!ต;อยอดในการ
ประกอบอาชีพได!อย;างยั่งยืน
2. ผู!เรียนสามารถศึกษาเรียนรู!สื่อวิดีโอการสอนเรื่องการปรุงเครื่องแกง หลักสูตรวิชาอาหารไทย ได!
อย;างต;อเนื่องตลอดเวลา ทำให!เกิดความเข!าใจสามารถนำไปประยุกต@ใช!ได!อย;างหลากหลาย
ตัวแปรที่ศกึ ษา
ตัวแปรอิสระ การสอนโดยใช!สื่อวิดีโอเรื่องการปรุงเครื่องแกง
ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลักสูตรอาหารไทย รอบเช!า ภาคเรียนที่ 3/2564 จำนวน 5
คน หลังจากใช! สื่อวิดีโอเรื่องการปรุงเครื่องแกง มาใช!ในการเรียน-การสอน สามารถโขลกน้ำพริกแกงได!
ละเอียด น้ำแกงไม;เปRนโคลน ผ;านตามเกณฑ@ที่กำหนด
กรอบแนวคิดการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
การเรียนการสอนโดยสื่อวิดีโอการสอน
เรื่องการปรุงเครื่องแกง
- การสอนด!วยสื่อวิดีโอ
- การปรุงเครื่องแกง
- แบบประเมิน Rubric

ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรอาหารไทย รอบเช!า ภาคเรียนที่
3/2564 หลังจากใช! สื่อวิดีโอเรื่องการปรุง
เครื่องแก’

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข!อง
ผู!วิจัยจึงศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข!องโดยเสนอตามลำดับหัวข!อ
1. วิดีโอสื่อการสอน
2. พริกเครื่องแกงสำหรับอาหารไทย
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. แบบประเมิน Rubic
1.วีดีโอสื่อ การสอน
สื่อการสอนรูปแบบวิดีโอและโปรแกรมตัดต;อวิดีโอ ความหมายของสื่อการเรียนการสอน
(Instructional Media) สื่อ (Media) หมายถึง ตัวกลางที่ใช;ถ;ายทอดหรือนำความรู! ในลักษณะต;าง ๆ จากผู!
ส;งไปยังผู!รับให!เข!าใจ ความหมายได!ตรงกันในการเรียนการสอนสื่อที่ใช!เปRนตัวกลางนำความรู!ในกระบวนการ
สื่อความหมายระหว;างผู!สอนกับผู!เรียนเรียกว;าสื่อการสอน (Instruction Media)
ในทางการศึกษามีคำที่มีความหมายแนวเดียวกันกับสื่อการเรียนการสอน เช;น สื่อการสอน
(Instructional Media or Teaclning Media) สื่อการสอน (Educational media) อุปกรณ@ช;วยสอน
(Teaching Aids) เปRนต!น ในปTจจุบันนักการศึกษามักจะเรียกการนำสื่อการเรียนการสอนชนิดต;าง ๆ มา
รวมกันว;า เทคโนโลยีทางการศึกษา(Educational) ซึ่งหมายถึงการนำเอาวัสดุอุปกรณ@และวิธีการมาใช!ร;วมกัน
อย;างมีระบบในการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน
สื่อการเรียนการสอน หมายถึง สิ่งต;างๆ ที่เปRนบุคคล วัสดุ อุปกรณ@ ตลอดจนเทคนิควิธีการ ซึ่งเปRน
ตัวกลางทำให!ผู!เรียนเกิดการเรียนรู!ตามจุดประสงค@ของการเรียนการสอนที่กำหนดไว!ได!อย;างง;ายและรวดเร็ว
เปRนเครื่องมือและตัวกลางซึ่งมีความสำคัญในกระบวนการเรียนการสอนมีหน!าที่เปRนตัวนำความต!องการของครู
ไปสู;ตัวนักเรียนอย;างถูกต!องและรวดเร็วเปRนผลให!นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ;งหมายการเรียน
การสอนได!อย;างถูกต!องเหมาะสม นักการศึกษาเรียกชื่อการสอนด!วยชื่อต;าง ๆ เช;น อุปกรณ@การสอน
โสตทัศนูปกรณ@ เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนการสอนสื่อการศึกษา เปRนต!น
2.พริกแกงสำหรับอาหารไทย
ในบรรดาอาหารไทย แกงไทยจั ดเปRน อาหารประเภทที่ ทำค; อนข!า งยากด!วยขั้น ตอนการปรุ ง
อย; างละเมี ยดละไม รวมทั้งองค@ ประกอบวัต ถุดิบหลายอย;างที่ล!วนมีผลลัพธ@กับความอร; อย โดยเฉพาะ
แกงไทยที่ ต! องใช! ‘พริกแกง’ เพราะพริ กแกงส;งผลต; อกลิ่น รสชาติ และสีสัน ของแกง ใครจะรู!ว;า พริ ก
แกงช! อนหนึ่งประกอบด!วยวั ตถุดิบเปRนสิ บชนิ ดโขลกรวมกัน รสชาติแกงไทยจึงซับซ! อนหาตัวจับได!ยาก
เลยทีเดี ยว ตำรับ อาหารไทยมี พริ กแกงหลายชนิด แต;ล ะพริ กแกงมีวัตถุดิ บคล!ายกัน ต;า งกั นตรงเพิ่ มลด
โน;นนิดนี่หน; อย แตกยอดกลายเปRน พริ กแกงอี กชนิ ด ส; วนผสมยืน พื้น ของพริกแกงทุกชนิด ที่ต! องมีคือ
หอมแดง กระเทีย ม กะปU และเกลื อ ประกอบกับ สมุ นไพรให! กลิ่น เช;น ข; า ตะไคร! ผิวมะกรูด รากผั กชี

กระชาย ขมิ้ น ซึ่ งแล!วแต;ชนิ ดของพริ กแกงว;าใช!สมุ น ไพรตัวไหนบ! าง ตัวชูโรงที่ สำคัญ ของพริ กแกงจะ
เปRนสิ่ งใดไปไม; ได!น อกจาก ‘พริ ก’ จะพริ กสด พริกแห! ง พริ กขี้หนู พริกชี้ ฟCาเขียวหรื อแดง ใช! ได!ห มด
เปRนตัวบ; งชี้ร ะดั บความเผ็ ดร! อนและทำให!สีสั น พริ กแกงออกมาต; างกัน สุด ท!า ยคื อเครื่ องเทศ เช;น
ลูกผั กชี ยี่ หร;า กานพลู อบเชย ฯลฯ ก็ สำคัญ ช;ว ยเพิ่ มกลิ่นหอมของน้ำ แกงและดั บ กลิ่นคาวเนื้ อสั ตว@ แต;
ก; อนนำไปโขลกรวมกั บวัต ถุ ดิบตัว อื่ น ต! องนำมาคั่ว ให! ห อมเสีย ก; อน
3.ผลสัมฤทธิ์ของผู!เรีย น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปRนความสามารถของนักเรียนในด!านต;างๆ ซึ่งเกิดจากนักเรียนได!รับ
ประสบการณ@จากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูต!องศึกษาแนวทางในการวัดและประเมินผล การ
สร!างเครื่องมือวัดให!มีคุณภาพนั้น ได!มีผู!ให!ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว!ดังนี้
ปราณี กองจินดา (2549,หน!า 42) กล;าวว;า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือ
ผลสำเร็จ ที่ได!รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเปRนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ@เรียนรู!
ทางด!านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังได!จำแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว!ตามลักษณะของ
วัตถุประสงค@ของการเรียนการ สอนที่แตกต;างกัน
ไพโรจน@ คะเชนทร@ (2556) ให!คำจำกัดความผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว;า คือคุณลักษณะ รวมถึง
ความรู! ความสามารถของบุคคลอันเปRนผลมาจากการเรียนการสอน หรือ มวลประสบการณ@ทั้งปวงที่บุคคล
ได!รับจากการเรียนการสอน ทำให!บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด!านต;างๆ ของสมรรถภาพทางสมอง
ซึ่งมีจุดมุ;งหมายเพื่อเปRนการตรวจสอบระดับความสามารถสมองของบุคคลว;าเรียนแล!วรู!อะไรบ!าง และมี
ความสามารถด!านใดมากน!อยเท;าไร ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนการฝ5กฝนหรือประสบการณ@ต;างๆ ทั้ง
ในโรงเรียน ที่บ!าน และสิ่งแวดล!อมอื่นๆ รวมทั้งความรู!สึก ค;านิยม จริยธรรมต;างๆ ก็เปRนผลมาจากการฝ5กฝน
ด!วย
ดังนั้นจึงสรุปได!ว;าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะท
าให! นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดได!โดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ด!าน คือ ด!านพุทธิ
พิสัย ด!าน จิตพิสัย และด!านทักษะพิสัย
4.แบบประเมิน Rubic
3.1 รูบริคหรือรูบริคการให!คะแนนคืออะไร
รูบริค คือ เครื่องมือในการให!คะแนน ซึ่งประกอบด!วยเกณฑ@ด!านต;าง ๆ ที่ใช!พิจารณาชิ้นงานหรือ
การปฏิบัติ เช;น การประเมินงานเขียนจะพิจารณาวัตถุประสงค@ องค@ประกอบ รายละเอียด น้ำเสียงของการ
เขียน และกลวิธีการเขียน เปRนต!น อีกประการหนึ่ง คือ ระดับคุณภาพของเกณฑ@ แต;ละด!าน ซึ่งมีตั้งแต;ระดับดี
เยี่ยมจนถึงต!องปรับปรุง (Heidi Goodrich Andrade, 1997)
รูบริคการให!คะแนน คือ แนวทางการให!คะแนนอย;างละเอียด ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยผู!สอนหรือผู!ประเมิน
เพื่อเปRนแนวทางในการวิเคราะห@ผลงานหรือกระบวนการที่เกิดจากความพยายามของนักเรียน (Barbara M.
Moskel, 2000)
รูบริคเปRนมาตราส;วนประมาณค;า (Rating Scales) ที่ใช!ประเมินการปฏิบัติ ซึ่งตรงกันข!ามกับแบบ
สำรวจรายการ (Checklists) โดยปกติจะเรียกว;าแนวทางการให!คะแนน (Scoring guides) ประกอบด!วย

เกณฑ@การประเมินการปฏิบัติที่มีลักษณะเฉพาะ ใช!ในการประเมินการปฏิบัติงานของนักเรียน หรือประเมิน
ผลผลิตซึ่งเปRนผลจากการปฏิบัติงาน (Craig A Mertler, 2001)
กล;าวโดยสรุปได!ว;า รูบริคเปRนเครื่องมือให!คะแนนชนิดหนึ่ง ใช!ในการประเมินการปฏิบัติงานหรือ
ผลงานของนักเรียน รูบริคประกอบด!วย 2 ส;วน คือ เกณฑ@ที่ใช!ประเมินการปฏิบัติหรือผลผลิตของนักเรียน
และระดับคุณภาพหรือระดับคะแนน เกณฑ@จะบอกผู!สอนหรือผู!ประเมินว;าการปฏิบัติงานหรือผลงานนั้น ๆ
จะต!องพิจารณาสิ่งใดบ!าง ระดับคุณภาพหรือระดับคะแนนจะบอกว;า การปฏิบัติหรือผลงานที่สมควรจะได!
ระดับคุณภาพหรือระดับคะแนนนั้น ๆ ของเกณฑ@แต;ละตัวมีลักษณะอย;างไร รูบริคจึงเปRนเหมือนการกำหนด
ลักษณะเฉพาะ (Specification) ของการปฏิบัติหรือผลงานนั้น ๆ ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ หรือทั้ง 2
ประการรวมกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู;กับ เปCาหมายของการประเมิน
3.2 ทำไมจึงต!องใช!รูบริค
การใช!รูบริคมีประโยชน@สำหรับครูและนักเรียนหลายประการ ดังนี้
1. รูบริคเปRนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากทั้งในการเรียนการสอนและ การประเมินช;วยปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติหรือการแสดงออกของนักเรียน ในขณะเดียวกันก็ช;วยควบคุมการปฏิบัตินั้นๆ ด!วย โดยครู
ต!องกำหนดความต!องการหรือ ความคาดหวังในผลงานของนักเรียน
อย;างชัดเจน และแสดงให!นักเรียนทราบว;าจะทำให!ถึงความคาดหวังนั้นได!อย;างไร ซึ่งมักปรากฏว;าคุณภาพ
ผลงานและการเรียนรู!ของนักเรียนพัฒนาขึ้นอย;างเห็นได!ชัด ข!อโต!แย!งถกเถียงที่มักพบเสมอในเรื่องการใช!
รูบริคคือ การให!คำอธิบายที่ชัดเจนในเรื่องคุณภาพ เมื่อนักเรียนมีข!อบกพร;องตามเกณฑ@ใด ครูจะช;วยชี้แนะ
และบอกได!ว;าครูคาดหวังให!นักเรียนทำอะไร
2. รูบริคช;วยให!นักเรียนตัดสินคุณภาพผลงานของตนเองและของคนอื่น ๆ อย;างมีเหตุผล เมื่อใช!
รูบริคเปRนแนวทางการประเมิน นักเรียนจะสามารถชี้แนะและ แก!ปTญหาเกี่ยวกับผลงานของตนและผู!อื่นได!
อย;างตรงจุด การฝ5กซ้ำ ๆ เกี่ยวกับการประเมินผลงานกลุ;มและผลงานของตนเองทำให!นักเรียนเพิ่มความ
รับผิดชอบ เกี่ยวกับผลงานของตนมากขึ้น และยุติการถามตนเองว;า “ฉันทำงานเสร็จหรือยัง”
3. รูบริคช;วยลดเวลาครูในการประเมินงานของนักเรียน ผลงานที่ผ;าน การประเมินโดยเจ!าของ
ผลงานเอง และโดยกลุ;มซึ่งยึดเกณฑ@หรือรูบริคเปRนหลักนั้น ทำให!ข!อบกพร;องมีน!อยมากเมื่อมาถึงมือครู หากมี
สิ่งใดที่ต!องปรับปรุงบอกกล;าวกัน ครูก็เพียงแต;วงประเด็นนั้นในรูบริค แทนที่จะต!องอธิบายกันยืดยาว
นอกจากนี้รูบริคยังช;วยให!ข!อมูลย!อนกลับแก;นักเรียนมากขึ้น เกี่ยวกับจุดเด;นและสิ่งที่ต!องปรับปรุง
4. รูบริคมีความยืดหยุ;น คือ มีระดับคุณภาพตั้งแต;ดีเยี่ยมจนถึงต!องปรับปรุง ทำให!ครูนำไปใช!กับ
นักเรียนที่คละความสามารถได! คือ นำไปใช!กับนักเรียนที่เรียนเก;งจนถึงนักเรียนที่เรียนอ;อน โดยใช!เกณฑ@
สะท!อนผลงานของเขา
5. รูบริคใช!ง;ายและอธิบายได!ง;าย นักเรียนจะรู!ชัดเจนว;าเขาเรียนรู!อะไรบ!าง ในปลายป=เขาก็จะ
ประเมินได!อย;างถูกต!อง ผู!ปกครองก็เกิดความกระตือรือร!น และรู!ชัดเจนว;าลูกหลานจะต!องทำอย;างไรเพื่อใน
ประสบความสำเร็จ
นอกจากนี้ ในเว็บไซต@ teachervision. fen. com/ teaching – methods / rubrics ได!กล;าวถึง
เหตุที่ต!องใช!รูบริคว;า ผู!เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว;ารูบริคช;วยปรับปรุงผลงานขั้นสุดท!ายของนักเรียน ซึ่งมีผลให!
เกิดการเรียนรู!มากขึ้น เมื่อครูประเมิน รายงานหรือโครงการก็จะรู!โดยนัยว;าอะไรทำให!ผลงานสุดท!ายออกมา
ดีและเปRนเพราะอะไร การที่นักเรียนรู!รูบริคล;วงหน!าหรือก;อนการทำงาน เขาก็จะรู!ว;าเขาจะได!รับ การ
ประเมินอย;างไรและจะมีการเตรียมตัวตามประเด็นการประเมินนั้น ๆ การพัฒนาปรับปรุงรูบริคซึ่ง

เปรียบเสมือนตะแกรงร;อนและใช!เปRนเครื่องมือสำหรับนักเรียน จะเปRนแกนที่จำเปRนในการปรับปรุงคุณภาพ
ของงานและเพิ่มพูนความรู!
โดยสรุปแล!ว
- การเตรียมรูบริคเปRนแนวทางที่นักเรียนใช!สร!างความรู!
- การพิจารณารูบริคเปRนส;วนหนึ่งของแผนเวลาวางแผนด!วย ไม;ใช;เพิ่มเวลาเพื่อเตรียมรูบริค
เมื่อสร!างรูบริคแล!วสามารถนำไปใช!ในกิจกรรมที่หลากหลาย การทบทวน การสร!างมโนคติใหม; และการ
พิจารณาใหม;ของมโนคติเดิมจากหลาย ๆ มุมมอง ช;วยพัฒนาความเข!าใจของนักเรียนเกี่ยวกับ
สิ่งที่เรียน รูบริคที่สร!างขึ้นสามารถนำไปใช! หรือปรับเล็กน!อยและนำไปใช!กับกิจกรรมมากมาย เช;น มาตรฐาน
ระดับยอดเยี่ยมของรูบริคการเขียนจะอยู;คงที่ตลอดป=การศึกษา แต;สิ่งที่เปลี่ยนไปคือความสามารถของนักเรียน
และวิธีการสอนของครู เพราะสิ่งที่จำเปRนหรือสิ่งสำคัญยังคงอยู; จึงไม;จำเปRนต!องสร!างรูบริคใหม;ทั้งหมด
สำหรับทุกกิจกรรม
ข!อดีของการใช!รูบริคมีหลายประการ ได!แก;
- ผู!สอนสามารถเพิ่มคุณภาพการสอนได!โดยตรง โดยมีเปCาหมาย จุดเน!น และความตั้งใจที่
รายละเอียดเฉพาะ เปRนตัวอย;างสำหรับนักเรียน
- นักเรียนมีแนวทางที่ชัดเจนตามความคาดหวังของครู
- นักเรียนใช!รูบริคเปRนเครื่องมือพัฒนาความสามารถของตน
- ครูนำรูบริคไปใช!ซ้ำได!อีกในกิจกรรมอื่นๆ
3.3 เมื่อไรการให!คะแนนแบบรูบริคจึงเปRนเทคนิคการประเมินที่เหมาะสม
การให!คะแนนแบบรูบริคมักใช!ในการประเมินกิจกรรมกลุ;ม ประเมิน โครงการและการนำเสนอปาก
เปล;า เหมาะที่จะใช!กับวิชาภาษา คณิตศาสตร@และวิทยาศาสตร@ เปRนการประเมินในชั้นเรียน ในสหรัฐอเมริกาใช!ทั้งในระดับก;อนอุดมศึกษาและอุดมศึกษา รูบริคการให!คะแนนจะใช!ที่ไหนและเมื่อไรนั้นไม;ได!ขึ้นอยู;
กับระดับชั้นหรือวิชา แต;ขึ้นอยู;กับเปCาหมายของการประเมิน
การให!คะแนนแบบรูบริคเปRนหนึ่งในหลาย ๆ ทางเลือกที่ใช!ประเมินผลงานของนักเรียน ตัวอย;างเช;น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklists) อาจใช!ประเมิน งานเขียน แทนที่จะใช!รูบริคก็ได! ถ!าข!อมูลนั้นอยู;ใน
ขอบเขตจำกัดและเฉพาะเจาะจง การให!คะแนนแบบรูบริคมักใช!กับการประเมินที่มีการอธิบายบรรยายเพื่อ
สนับสนุนการประเมินว;า บรรลุตามขอบเขตของเกณฑ@หรือไม;
การให!น้ำหนักตัวเลขกับทักษะย;อย ๆ ในกระบวนการก็เปRนเทคนิคการประเมินอีกอย;างหนึ่ง ค;าตัวเลขที่ให!
ไม;ได!เปRนตัวชี้วัดว;านักเรียนจะต!องปรับปรุง การปฏิบัติอย;างไร นักเรียนที่ได!คะแนน 70 จาก 100 จะไม;
ทราบว;าจะต!องปรับปรุง ตัวเองอย;างไรในการทำงานครั้งต;อไป การให!คะแนนรูบริคจะให!รายละเอียดของแต;
ละระดับว;ามีความคาดหมายอย;างไร คำอธิบายหรือรายละเอียดนั้นจะช;วยให!นักเรียนเข!าใจว;าทำไมถึงได!
คะแนนเท;านั้น และเขาจะต!องทำอย;างไรเพื่อปรับ- ปรุงตัวในการปฏิบัติครั้งต;อไป
การให!คะแนนแบบรูบริคมีส;วนดีหรือเปRนประโยชน@อย;างน!อย 2 ประการในกระบวนการประเมินผล ประการ
แรก รับรองหรือสนับ- สนุนการทดสอบว;าถึงหรือบรรลุขอบเขตตามเกณฑ@ที่ระบุไว! ประการทีสอง ให!ผล
สะท!อนกลับไปยังนักเรียนว;า จะปรับปรุงการปฏิบัติของตนอย;างไร ถ!าส;วนดีเหล;านี้สอดคล!องกับวัตถุประสงค@
ของการประเมิน การให!คะแนนแบบรูบริคก็จะเปRนเทคนิควิธีการประเมินที่เหมาะสม

บทที่ 3
วิธดี ำเนินการวิจยั
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู!เรียนโดยการใช!สื่อวิดีโอการสอนเรื่องขั้นตอนการปรุงพริกแกงของนักศึกษา
หลักสูตรวิชาอาหารไทย ภาคเรียนที่ 3/2564
ผู!วิจัยได!ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. กลุ;มเปCาหมาย
2. เครื่องมือที่ใช!ในการวิจัย
3. รูปแบบการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข!อมูล
5. การวิเคราะห@ข!อมูล
6. สถิติที่ใช!ในการวิเคราะห@ข!อมูล
กลุม; เปCาหมาย
กลุ;มเปCาหมายที่ใช!ในการวิจัยครั้งนี้เปRนนักศึกษาห!องเรียนหลักสูตรวิชา อาหารไทย ภาคเรียนที่
3/2564 จำนวนทั้งหมด 5 คน ได!มาโดยวิธีการ เลือกโดยเฉพาะเจาะจง
เครือ่ งมือทีใ่ ช!ในการวิจยั
1. สื่อวิดีโอเรื่องการปรุงเครื่องแกง
2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน RUBIC
รูปแบบการวิจยั
เปRนการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนใช!แบบแผนการวิจัยแบบ
กลุ;มทดลองกลุ;มเดียว วัดผลก;อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design)

การเก็บรวบรวมข!อมูล ทำการเก็บรวบรวมข!อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข!อมูลเครื่องมือที่ใช! ได!แก; แบบสังเกต Rubic

การวิเคราะห@ขอ! มูล
ใช!ค;าเฉลียกลุ;มเปCาหมาย (Mean)
สถิติที่ใช!ในการวิเคราะห@ข!อมูล มีดังนี้
หาค;าเฉลี่ย (Mean) ใช!สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)

เมื่อ

µ=
µ

∑X
N

แทน คะแนนเฉลี่ย

∑ X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม
N

แทน จำนวนคะแนนในกลุม

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห@ขอ! มูล
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู!เรียนโดยการใช!สื่อวิดีโอการสอนเรื่องขั้นตอนการปรุงพริกแกงของนักศึกษา
หลักสูตรวิชาอาหารไทย ภาคเรียนที่ 3/2564 ผู!วิจัยได!เสนอผลการวิเคราะห@ข!อมูลตามลำดับ ดังนี้
1. สัญลักษณ@ที่ใช!ในการเสนอผลการวิเคราะห@ข!อมูล
2. ผลการวิเคราะห@ข!อมูล
1. สัญลักษณ@ทใี่ ช!ในการเสนอผลวิเคราะห@ขอ! มูล
เพื่อให!เข!าใจตรงกันในการแปลความหมายของข!อมูล ผู!ศึกษาจึงกำหนดสัญลักษณ@
ที่ใช!ในการเสนอผลการวิเคราะห@ข!อมูล ดังนี้
N แทน จำนวนนักเรียนในกลุ;มทดลอง
µ แทน ค;าเฉลี่ย (Mean)
2. ผลการวิเคราะห@ขอ! มูล
หาค;าร!อยละ (Percentage) ของผู!ที่ผ;านการประเมินหลังจากใช!
P = (5x100)/5
ได!
P = 100
2) หาค;าเฉลี่ย (Mean) µ ของผู!ที่ผ;านการประเมินหลังจากใช!สื่อวิดีโอเรื่องการปรุงเครื่องแกง
(76+96+96+92+76)/5
ได! µ = 87.20

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลการพัฒนาก;อนเรียน และหลังเรียน

ลำดับ
1
2
3
4
5

คะแนนก;อน

คะแนนหลัง

ค;าต;าง

ร!อยละ
ก;อน

ร!อยละ
หลัง

13
14
14
14
12

19
24
24
23
19

6
10
10
9
7

52
56
56
56
48

76
96
96
92
76

คะแนนรวม

67

109

42

268

436

คะแนนค;าเฉลี่ย

13.4

21.8

8.4

53.6

87.20

ชือ่ -สกุล นศ.
นางสาวสิฎฐิณิศา อริกุล
นายเจษฎา
ศรประชุม
นายธีรเดช
กองพุฒิ
นางสาวพีรดา สิริธัญกุล
นายสิธยา
กี่ศิริ

จากตารางที่ 1 พบว;าหลังจากใช!สื่อวิดีโอเรื่องขั้นตอนการปรุงพริกแกงในการเรียนการสอนนักศึกษา
มีคะแนนสอบหลังเรียนผ;านตามเกณฑ@ทั้งหมด ได!คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 21.8 คะแนน ซึ่งมากกว;าคะแนน
เฉลี่ยก;อนเรียนซึ่งได! 13.4 คะแนน อยู; 8.4 คะแนน

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั และข!อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เปRนการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค@ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู!เรียนโดยการใช!สื่อ
วิดีโอการสอนเรื่องขั้นตอนการปรุงพริกแกงของนักศึกษาหลักสูตรวิชาอาหารไทย ภาคเรียนที่ 3/2564
กลุ;มเปCาหมาย ได!แก; นักศึกษาหลักสูตรอาหารไทย รอบเช!า ภาคเรียนที่ 3/2564
เครื่องมือที่ใช!ในการวิจัยประกอบด!วย สื่อวิดีโอการสอนเรื่องขั้นตอนการปรุงพริกแกง และแบบ
สังเกตการปฏิบัติงานขั้นตอนการปรุงพริกแกง (Rubric)
ผูวิจัยไดนำผลการวิเคราะหขอมูล มาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
1. วิเคราะห@ผล จากการศึกษาครั้งนี้ผู!ศึกษาสามารถสรุปผลตามจุดมุ;งหมายของการศึกษา สรุปผลได!
ดังนี้
จากผลการทดสอบพบว;าหลังจากใช!สื่อวิดีโอเรื่องขั้นตอนการปรุงพริกแกงในการเรียนการสอน
นักศึกษามีคะแนนสอบหลังเรียนผ;านตามเกณฑ@ทั้งหมด ได!คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 21.8 คะแนน ซึ่งมากกว;า
คะแนนเฉลี่ยก;อนเรียนซึ่งได! 13.4 คะแนน อยู; 8.4 คะแนน แสดงว;าการเรียนโดยใช!สื่อวิดีโอการสอนเรื่อง
ขั้นตอนการปรุงพริกแกง ช;วยพัฒนาทักษะการเรียนในเรื่องการสอนเรื่องขั้นตอนการปรุงพริกแกง ได!เปRนอย;าง
ดี
2. อภิปรายผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายบุคคลหลังสอนด!วยสื่อวิดีโอการสอนเรื่องขั้นตอนการปรุง
พริกแกง มีคะแนนสูงขึ้นทุกคน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายบุคคลมีคะแนนสูงขึ้น และเมื่อนำ
คะแนนทั้งหมดมาหาค;าเฉลี่ย พบว;า มีค;าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากสื่อวิดีโอการสอนเรื่องขั้นตอนการปรุงพริก
แกง นี้ผู!วิจัยได!ศึกษาหลักการสร!าง ขั้นตอนและได!จัดทำตามกระบวนการต;าง ๆ ที่ศึกษาตลอดจนปรึกษา
ผู!เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน และสื่อวิดีโอการสอนเรื่องขั้นตอนการปรุงพริกแกง ที่จัดทำขึ้นมีลักษณะที่มีลำดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน ผู!เรียนได!ลงมือปฏิบัติงานจริงทำให!เกิดความรู! ความเข!าใจ การนำไปใช! ในการ
วิเคราะห@ การสังเคราะห@ และการประเมินผลในเรื่องที่ศึกษา ผู!เรียนเรียนรู!ได!เร็วมีความสนใจและตั้งใจเรียน
มากขึ้น สนุกสนานเพลิดเพลินในการศึกษาจากสื่อวิดีโอการสอนเรื่องขั้นตอนการปรุงพริกแกง ซึ่งย;อมทำให!
ประสิทธิภาพในการเรียนดีขึ้น ซึ่งสอดคล!องกับงานวิจัยของสุชญา เชียงทอง (2565:บทคัดย;อ) ได!ศึกษาวิจัย
เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโภชนการ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ชั้นป=ที่ 2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ โดยใช!รูปแบบการจัดการเรียนรู!ด!วยกระบวนการ Active Learning
ผลการศึกษา พบว;าลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก;อนและหลังการเรียน ของนักเรียนที่เรียนโดย
ใช! ร ู ป แบบการจัด การเรี ยนรู !ด!ว ยกระบวนการ Active Learning วิ ช าโภชนาการเบื้ องต! น พบว; า นั กเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นป=ที่ 1 แผนกวิชาคหกรรมฐานวิทยาศาสตร@ สาขางานแปรรูป
อาหาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค;าเฉลี่ยเท;ากับ 23.54 คิดเปRนร!อยละ 78.48 สูงกว;าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก;อนเรียน มีค;าเฉลี่ยเท;ากับ 11.36 คิดเปRนร!อยละ 37.72 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน

สูงกว;าก;อนเรียน มีค;าเฉลี่ยสูงกว;าเท;ากับ 12.18 คิดเปRนร!อยละ 40.60 แสดงให!เห็นว;า การใช!รูปแบบการ
จัดการเรียนรู!ด!วยกระบวนการ Active Learning สามารถส;งผลให!ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู!เรียนดีขึ้น
สอดคล!องกับงานวิจัยของสถาพร ปU‰นทอง(2559:บทคัดย;อ) เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร@ เรื่อง อาหารและสารอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป= ที่ 2 ด!วยวิธีการสอนแบบเกมศึกษา
พบว;า นักเรียนที่ได!รับผลการจัดการเรียนรู!ด!วยวิธีการสอนแบบเกมศึกษา ก;อนเรียน (= 12.53 , S.D. =
4.00) มีค;าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว;าหลังเรียน (= 23.43 , S.D. = 4.40) อย;างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05
3. ข!อเสนอแนะ
ข!อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
1. ครูผู!สอนควรชี้แนะ ดูแล ให!คำแนะนำ ติดตามสังเกตการณ@นักศึกษาที่มีปTญหาในการเรียนรู!
อย;างใกล!ชิด เนื่องจากนักศึกษาอาจจะยังไม;เข!าใจในการใช!สื่อวิดีโอ
2. ควรสร!างและศึกษาผลการใช!สื่อวิดีโอการสอนในเรื่องอื่น ๆ เพื่อที่ผู!เรียนจะได!มีสื่อการสอนที่
ครอบคลุมทุกเรื่องในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
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แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน (ก;อนทำนวัตกรรม)

เสร็จทันเวลา

นางสาวสิฎฐิณิศา อริกุล
นายเจษฎา ศรประชุม
นายธีรเดช กองพุฒิ
นางสาวพีรดา สิริธัญกุล
นายสิธยา กี่ศิริ

ความละเอียดของพริกแกง

1
2
3
4
5

ความปลอดภัยในการทำงาน

ชื่อ

ขั้นตอนทำงานถูกต!อง

ที่

การเตรียมวัสดุอุปกรณ@

คะแนน

หลักสูตร อาหารไทย
ภาคเรียนที่ 3

5
2
3
3
3
3

5
2
3
3
2
3

5
3
3
3
3
2

5
3
2
3
3
2

5
3
3
2
3
2

รวม

หมวดวิชา คหกรรม
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
เรือ่ ง ขั้นตอนการปรุงพริกแกง
เวลา 3 ชั่วโมง
ป=การศึกษา 2564 รอบ เช!า

25
13
14
14
14
12

ผู!ประเมิน……………………………………..

แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน (หลังทำนวัตกรรม)

เสร็จทันเวลา

นางสาวสิฎฐิณิศา อริกุล
นายเจษฎา ศรประชุม
นายธีรเดช กองพุฒิ
นางสาวพีรดา สิริธัญกุล
นายสิธยา กี่ศิริ

ความละเอียดของพริกแกง

1
2
3
4
5

ความปลอดภัยในการทำงาน

ชื่อ

ขั้นตอนทำงานถูกต!อง

ที่

การเตรียมวัสดุอุปกรณ@

คะแนน

หลักสูตร อาหารไทย
ภาคเรียนที่ 3

5
4
5
5
5
4

5
4
5
5
4
4

5
3
5
5
4
4

5
4
4
4
5
5

5
4
5
5
5
3

รวม

หมวดวิชา คหกรรม
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
เรือ่ ง ขั้นตอนการปรุงพริกแกง
เวลา 3 ชั่วโมง
ป=การศึกษา 2564 รอบ เช!า

25
19
24
24
23
19

ผู!ประเมิน……………………………………..

รายการ

5

เกณฑ@การประเมิน
ขัน้ ตอนการปรุงพริกแกง
ระดับคะแนน
4
3
2

1

1. การ มีวัสดุ
เตรียมวัสดุ อุปกรณ@
อุปกรณ@ ครบถ!วน
เก็บและ
บำรุงรักษา
อุปกรณ@ทำ
ความสะอาด
สถานที่ได!
เรียบร!อยดี
มาก

มีวัสดุอุปกรณ@
ครบถ!วน
เก็บและ
บำรุงรักษา
อุปกรณ@ทำ
ความสะอาด
สถานที่ได!
เรียบร!อยดี

วัสดุอุปกรณ@
ครบถ!วน
เก็บและ
บำรุงรักษา
อุปกรณ@ทำ
ความสะอาด
สถานที่ได!
เรียบร!อย แต;
ต!องเตือน
บางส;วน

มีวัสดุ
อุปกรณ@
ครบถ!วน
เก็บและ
บำรุงรักษา
อุปกรณ@ทำ
ความสะอาด
สถานที่ไม;
เรียบร!อย
ต!องตักเตือน

วัสดุอุปกรณ@
ไม;ครบถ!วน
เก็บและ
บำรุงรักษา
อุปกรณ@ทำ
ความสะอาด
สถานที่ไม;
เรียบร!อย
ต!องตักเตือน

2.
ขั้นตอน
ทำงาน
ถูกต!อง

ทำงานได!
ถูกต!อง
ตามลำดับ
ขั้นตอนได!
อย;าง
คล;องแคล;วดี

ทำงานได!
ถูกต!อง
ตามลำดับ
ขั้นตอนแต;ยัง
ขาดความ
คล;องแคล;ว

ทำงานได!ไม;
ถูกต!อง
ตามลำดับ
ขั้นตอนต!อง
บอกเปRน
บางครั้งและ
ยังขาดความ
คล;องแคล;ว

ทำงานได!ไม;
ถูกต!อง
ตามลำดับ
ขั้นตอนต!อง
บอกทุกครั้ง
และยังขาด
ความ
คล;องแคล;ว

ทำงานได!
ถูกต!อง
ตามลำดับ
ขั้นตอนได!
อย;าง
คล;องแคล;วดี
มาก

3. ความ
ปลอดภัย
ในการ
ทำงาน

รายการ
4. ความ
ละเอียด
ของพริก
แกง
5. เสร็จ
ทันเวลา

ทำงานด!วย
ความ
ระมัดระวังมี
ความ
ปลอดภัยใน
การทำงานดี
มาก

5

ทำงานด!วย
ความ
ระมัดระวังมี
ความ
ปลอดภัยใน
การทำงาน
มาก

4

ทำงานด!วย
ความ
ระมัดระวังมี
ความ
ปลอดภัยใน
การทำงาน
พอใช!

ระดับคะแนน
3
2

มีความ
ละเอียดปาน
กลางและมี
กลิ่นหอม
เล็กน!อย
ทำงานเสร็จ ทำงานเสร็จ ทำงานเสร็จ
ตามเวลา
ช!ากว;าเวลาที่ ช!ากว;าเวลาที่
ที่กำหนด
กำหนดไม;เกิน กำหนดไม;
10 นาที
เกิน 15
นาที
มีความ
มีความ
ละเอียดและ ละเอียดปาน
มีกลิ่นหอม กลางและมี
กลิ่นหอม

ทำงานไม;
ระมัดระวัง
เปRนบางครั้ง
มีความ
ปลอดภัยใน
การทำงาน
พอใช!

ทำงานไม;
ระมัดระวัง
เปRนบางครั้ง
ไม;มีความ
ปลอดภัยใน
การทำงาน

1

ไม;มีความ
ไม;มีความ
ละเอียดแต;มี ละเอียดและ
กลิ่นหอม
ไม;มีกลิน่ หอม
เล็กน!อย
ทำงานเสร็จ
ช!ากว;าเวลาที่
กำหนดไม;
เกิน 30
นาที

ทำงานเสร็จ
ช!ากว;าเวลาที่
กำหนด
มากกว;า 30
นาที

