
 

 
 
 

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากการใช้สื่อวีดีโอ เร่ืองงานสานล้อแบบดิส
เบรค ของนักศึกษาหลักสูตร ไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์ 

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) 
 

 

 

นายบญุร่วม  เหล็กสงูเนิน 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 

 

 

 

 

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน  บำรุงศิลป์) 
สำนักงานส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 

    บทที่ 1 



    บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์ ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับ 
ความรู้เบื้องต้น การใช้เครื่องมือทั่วไป เครื่องมือพิเศษ งานไฟฟ้าจักรยานยนต์ และความปลอดภัย ในงานไฟฟ้า
จักรยานยนต์และ หลักการทำงาน การถอด ประกอบ ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ปรับแต่งระบบรองรับน้ำหนัก
และบังคับเล้ียว ระบบห้ามล้อ โซ่ เสตอร์  

          ผู้เรียนส่วนใหญ่จะไม่ใช่กลุ่มที่มีเวลาเรียนทุกวัน จะมีการขาดเรียนเป็นระยะๆ ทำให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง 
เมื่อขาดเรียนในเรื่องใดไปพอกลับมาเรียนในเรื่องต่อไปก็จะไม่เข้าใจเพราะเนื้อหาจะสัมพันธ์กันและขาดทักษะในขั้น
ก่อนหน้าที่ขาดเรียนไป ทำให้ไม่สามารถเรียนต่อไปได้และเป็นสาเหตุให้หยุดเรียนไปในที่สุดงานสานล้อแบบดิส
เบรค เป็นอีกงานที่ผู้เรียนที่มีการขาดเรียนหรือมาเรียน ต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างมากและขาดทักษะ ต้องฝึก
หลายรอบจะมีคำถามตลอดทุกครั้งที่ทำการฝึกปฏิบัติครูผู้สอนได้ทำเอกสารประการสอนให้กับนักศึกศึกษาเพื่อใช้
ในการฝึกปฏิบัติแต่ยังประสพปัญหาเดิม คือผู้เรียนไม่เข้าใจและมีคำถามตลอด 

 จากสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและห้าม
ล้อจักรยานยนต์ หน่วยการเรียนรู้งานสานล้อแบบดิสเบรค หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและ
ห้ามล้อจักรยานยนต์ ที่กล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นครูผู้สอนจึงได้ค้นหาวิธีการหรือแนวทางในการที่จะปรับปรุง
และพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ ์มากยิ่งขึ้นโดยได้จัดทำสื่อวีดีโอ เพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวขึ้นมา
เพื่อให้นักศึกษาที่ขาดเรียนหรือเรียนไม่ทันได้ใช้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อผลสัมฤทธิ์ การเรียนจะได้บร รลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรท่ีวางไว้ 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยส่ือวิดีโอการสอนเรื่องงานสานล้อแบบดิสเบรคของนักศึกษาหลักสูตร

วิชาไฟฟ้า รองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์ รายวิชาระบบรองรับน้ำหนัก บังคับเลี้ยวห้ามล้อและส่งกำ ลัง 
ภาคเรียนท่ี 3/2564  

1.3 คำถามการวิจัย 
การเรียนด้วยสื่อวิดีโอการสอนเรื ่องงานสานล้อแบบดิสเบรคของนักศึกษาหลักสูตรวิชาไฟฟ้า รองรับ

น้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์ ภาคเรียนท่ี 3/2564 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นอย่างไร 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
1.4.1 ขอบเขตเชิงเนื้อหา 
          การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อวิดีโอการสอนเรื่องงานสานล้อแบบดิสเบรค

ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาไฟฟ้า รองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์ รายวิชาระบบรองรับน้ำหนัก บังคับเล้ียว
ห้ามล้อและส่งกำลัง ภาคเรียนที่ 3/2564 โดยใช้โปรแกรมการตัดต่อภาพวิดีโอ KineMaster โดยกำหนดหัวข้อ
เนื้อหาการสอนเรื่องงานสานล้อแบบดิสเบรค ความยาววิดีโอ 21 นาที แล้วสังเกตผลการเรียนโดยใช้แบบสังเกต 
Rubic  
         1.4.2 ประชากรหรือกลุ่มเป้าหมาย 



       ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้เทคนิควิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
ประชากรเป็นนักศึกษาห้องเรียนหลักสูตรวิชาไฟฟ้า รองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์ รายวิชาระบบรองรับ
น้ำหนัก บังคับเล้ียวห้ามล้อและส่งกำลัง ภาคเรียนท่ี 3/2564 จำนวนท้ังหมด 10 คน 

1.4.3 ขอบเขตของระยะเวลาในการวิจัย 
        ภาคเรียนที่ 3/2564 ระยะการวิจัย จำนวน 67 วันทำการ เฉพาะนักศึกษาห้องเรียนหลักสูตรวิชา

ไฟฟ้า รองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์ รายวิชาระบบรองรับน้ำหนัก บังคับเล้ียวห้ามล้อและส่งกำลัง  

1.5 ตัวแปรท่ีศึกษา 
1.5.1 ตัวแปรต้น คือ การสอนโดยใช้ส่ือวิดีโอเรื่องงานสานล้อแบบดิสเบรค 
1.5.3 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลักสูตรวิชาไฟฟ้า รองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์ 

รายวิชาระบบรองรับน้ำหนัก บังคับเล้ียวห้ามล้อและส่งกำลัง ภาคเรียนท่ี 3/2564  

1.6. นิยามศัพท์เฉพาะ(นิยามเชิงปฏิบัติการ) 
 “การสอนโดยใช้ส่ือวิดีโอเรื่องงานสานล้อแบบดิสเบรค” หมายความว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ

ครูหลังจากพบว่านักศึกษาท่ีเรียนหัวข้อเรี่องงานสานล้อแบบดิสเบรค มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 “ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน” หมายความว่า คะแนนท่ีได้จากการวัดผลโดยใช้แบบสังเกตการปฏิบัติงาน RUBIC 

ตามใบงานเรื่องงานสานล้อแบบดิสเบรค 
 “ส่ือวิดีโอเรื่องงานสานล้อแบบดิสเบรค” หมายความว่า เนื้อหาการเรียนการสอนในรูปแบบส่ือมัลติมีเดียเรื่อง

งานสานล้อแบบดิสเบรคโดยใช้ โปรแกรม Kinemaster ในการถ่ายทำและตัดต่อ มีความยาว 21 นาที        
  “แบบสังเกตการปฏิบัติงาน RUBIC” หมายความว่า แนวทางการให้คะแนนซึ่งสามารถแยกแยะระดับต่างๆ

ของความสำเร็จในการเรียน หรือการปฏิบัติของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน 
 “นักศึกษาหลักสูตรวิชาไฟฟ้า รองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์ รายวิชาระบบรองรับน้ำหนัก บังคับ

เล้ียวห้ามล้อและส่งกำลัง” หมายความว่า ผู้เรียนหลักสูตรวิชาไฟฟ้า รองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์ รายวิชา
ระบบรองรับน้ำหนัก บังคับเล้ียวห้ามล้อและส่งกำลัง ท่ีกำลังศึกษาใน ภาคเรียนท่ี 3/2564 

1.7 ประโยชน์ท่ีได้จากการวิจัย 
 1.7.1 ได้ส่ือวิดีโอการสอนเรื่องงานสานล้อแบบดิสเบรค หลักสูตรวิชาไฟฟ้า รองรับน้ำหนักและห้ามล้อ

จักรยานยนต์ รายวิชาระบบรองรับน้ำหนัก บังคับเล้ียวห้ามล้อและส่งกำลัง ท่ีผู้สอนสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขบัญหา
ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้อย่าง
ยั่งยืน 

1.7.2 ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ส่ือวิดีโอการสอนเรื่องงานสานล้อแบบดิสเบรค หลักสูตรไฟฟ้า รองรับ
น้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์ รายวิชาระบบรองรับน้ำหนัก บังคับเล้ียวห้ามล้อและส่งกำลัง ได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา ทำให้เกิดความเข้าใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย 

 
 
 
 
 



1.8. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                    ตัวแปรต้น                                                          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการเรียนการสอนด้วยส่ือวิดีโอการ
สอนเรื่องงานสานล้อแบบดิสเบรค 
- การสอนด้วยส่ือวิดีโอ 
- งานสานล้อแบบดิสเบรค 
- แบบประเมิน Rubic 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
นักศึกษาหลักสูตรวิชาไฟฟ้า รองรับน้ำหนัก
และห้ามล้อจักรยานยนต์ รายวิชาระบบ
รองรับน้ำหนัก บังคับเล้ียวห้ามล้อและส่ง
กำลัง 3 ภาคเรียนท่ี 3/2564 โดยใช้ส่ือวิดีโอ
การสอนเรื่องงานสานล้อแบบดิสเบรค 



บทที่ 2  

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

ผู้วิจัยจึงศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยเสนอตามลำดับหัวข้อ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. ส่ือการสอนรูปแบบวิดีโอและโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ 

3. แบบประเมินRubrics 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ ซึ่งเกิดจากนักเรียนได้รับประสบการณ์จาก
กระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูต้องศึกษาแนวทางในการวัดและประเมินผล การสร้างเครื่องมือวัดให้มี
คุณภาพนั้น ได้มีผู้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ดังนี้ 

สมพร เช้ือพันธ์ (2547, หน้า 53) สรุปว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึงความสามารถ 
ความสำเร็จและสมรรถภาพด้านต่างๆของผู้เรียนท่ีได้จากการเรียนรู้อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน การฝึกฝน หรือ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งสามารถวัดได้จากการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ  

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2548, หน้า 125) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง ขนาด
ของความสำเร็จท่ีได้จากกระบวนการเรียนการสอน 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีจะท าให้ 
นักเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดได้โดยการแสดงออกมาท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้าน จิต
พิสัย และด้านทักษะพิสัย 

2.2 สื่อการสอนรูปแบบวิดีโอและโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ  

 วิดีโอ คือ มัลติมีเดียท่ีสามารถแสดงภาพเคล่ือนไหวพร้อมเสียงบรรยายได้ การนำ เสนอวิดีโอมีหลายรูปแบบ 
เช่น วิดีโอเพื่อ การศึกษา วิดีโอ เพื่อความบันเทิง ประโยชน์ ของวิดีโอมีมากมาย นอกจากให้ความรู้ ให้ ความบันเทิง 
ยังสามารถ สร้างรายได้ให้กับผู้ ใช้งาน เช่น วิดีโอนำเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ เป็นต้น 

 การทำงานของวิดีโอมีหลาย ประเภทซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ตามความ เหมาะสมและความต้องการของ
ผู้ใช้งาน  เพื่อให้เข้าใจและสามารถเรียนรู้พร้อมกับ สร้างวิดีโอได้ด้วยตนเองคุณจึงไม่ควรรอช้า ท่ีจะทำความรู้จักกับการ
สร้างวิดีโอด้วยตน เองการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองด้วย วิดีโอ สามารถทำได้ง่ายหากทุกคนสามารถ เรียนรู้และ
เข้าใจการสอนใช้โปรแกรมการ สร้างผลงานในรูปแบบวิดีโอ เช่น วิดีโอสอน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิดีโอการ 
สอนสำหรับครู วิดีโอนำเสนอผลงาน  Presentation วิดีโอ Wedding วิดีโอหนังส้ัน ภาพยนตร์ ซึ่งโปรแกรมท่ีสามารถ
ใช้สร้าง วิดีโอในปัจจุบันมีความหลากหลายให้ผู้ใช้ งานเลือกใช้เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของตนเอง 



“ส่ือการสอน” หมายถึง ส่ิงใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเทปบันทึกเสียงสไลด์ วิทยุ โทรทัศน์ วีดีทัศน์ แผนภูมิ แผ่นซีดี
สำเร็จรูป รูปภาพ ฯลฯ ซึ่งเป็นวัสดุบรรจุ เนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือเป็นอุปกรณ์เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาส่ิง
เหล่านี้เป็นวัสดุอุปกรณ์ทางกายภาพท่ีนำมาใช้เทคโนโลยีการศึกษาเป็นส่ิงท่ีใช้เป็นเครื่องมือหรือช่องทางทำให้การสอน
ส่งไปถึงผู้เรียน ส่ือการสอน ถือว่ามีบทบาทมากในการเรียนการสอนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเป็นตัวกลางท่ี
ช่วยให้การส่ือระหว่าง ผู้สอนและผู้เรียน ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนมีความหมายของเนื้อหา
บทเรียนได้ตรงกับท่ี ผู้สอนต้องการเรียนรู้ได้ท้ังส้ิน ในการใช้ส่ือการสอน นั้นผู้สอนจำเป็นต้องศึกษาถึงลักษณะ
คุณสมบัติของส่ือแต่ละชนิดเพื่อเลือกส่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์การสอนและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน โดยต้องการวางแผนอย่างเป็นระบบในการใช้ส่ือด้วย ท้ังนี้เพื่อให้กระบวนการเรียน การสอนดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่ือการเรียนการสอนแบ่งตามคุณลักษณะ ได้ 4 ประเภทคือ 
1.ส่ือประเภทวัสดุ ได้แก่ สไลด์แผ่นใส เอกสาร ตํารา สารเคมีส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ และคู่มือการฝึกปฏิบัติ 
2.ส่ือประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ ของจริง หุ่นจําลอง เครื่องเล่นเทปเสียง เครื่องเล่นวีดิทัศน์เครื่องฉายแผ่นใส 

อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 
3.ส่ือประเภทเทคนิคหรือวิธีการ ได้แก่ การสาธิต การอภิปรายกลุ่ม การฝึกปฏิบัติการฝึกงานการจัด

นิทรรศการ และสถานการณ์จําลอง 
4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การนําเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer 

presentation) การใช้ Intranet และ Internet เพื่ อการส่ือสาร (Electronic mail: E-mail) และการใช้ WWW 
(World Wide Web) 

2.3 แบบประเมินRubrics               

Rubrics คือเครื่องมือการให้คะแนน Scoring Too ซึ่งเกิดจากการรวมกันระหว่างเกณฑ์การให้คะแนนแนน 
Scoring criteria กบั มาตราประมาณค่าหรือระดับคะแนน Scoring scale เพื่อระบุความแตกต่างของผลงานหรือ 
ประสิทธิภาพ Proficiencyของงาน สา หรับแนวทางในการท่ีจะนา ไปใช้ในการประเมินผลงานของนักเรียนต่อไป ซึ่ง 
การประเมินผลของนักเรียนจะมีอยู่ 2 ลกัษณะ คือผลงานท่ีได้จากกระบวนการของนักเรียน และกระบวนการท่ี 
นักเรียนใช้เพื่อให้เกิดผลงาน จะประเมินในลกัษณะใดขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ อาจจะประเมินลักษณะใด 
ลักษณะหนึ่งหรือประเมินท้ังสองลกัษณะก็ได้ เพื่อให้การารตัดสินใจสอดคล้องกับผู้้เรียนแต่ละคน ผู้ประเมินจะต้องใช้้
เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพช้ินงาน ของผู้เรียน เกณฑ์อาจจะอยู่่เชิงคุณภาพหรือปริมาณ อาจจะมีลกัษณะเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) หรือ แบบตรวจสอบ (Checklist โดยปกติจะใช้ Rubric ในการประเมินจะต้อง
ประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้เดียว หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของงานปฏิบัติ แต่การปฏิบัติงานท่ีซับซ้อน ผู้ประเมินจะต้อง
ประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ี หลากหลายและประเมินหลายๆ ส่วนของ การปฏิบัติ การให้คะแนนจะอยู่ในรูปของ
ตัวเลข โดยปกติจะเป็น 0-3 หรือ 1-4 ในแต่ละระดับของคะแนนจะขึ้นนอยู่กับระดับของคุณภาพของงาน ดังนั้น ตัวเลข 
4 อาจจะหมายถึงระดับคุณภาพสูงสุด ตัวเลข 3 เป็นระดับคุณภาพรองลงมา คุณภาพของงานในแต่ละระดับจะต้องใช้
การอธิบาย (Rubric) ดังนั้นในแต่ละระดับคะแนนจะต้องอธิบายเป็นภาษาท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ในแต่ละระดับนั้น เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) มีความสำคัญอย่างไร การประเมินศักยภาพของผู้เรียนโดย
ให้ลงมือปฏิบัตินั้น ไม่มีคา เลยหรือคา ตอบถูกท่ีแน่ชดัลงไป เหมือน แบบทดสอบเลือกตอบ การประเมินผลงานแต่ละ



ช้ินของผู้เรียนท่ีได้ลงมือปฏิบัติจึงมีความจากเป็นท่ีจะต้องประเมิน 2 คุณภาพของงานอย่างเป็นปรนัยซึ่งมันเป็นการยาก
ท่ีจะทำได้ และได้คนพบการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน Rubric ขึ้นมาซึ่งมีความสำคัญดังนี้  

1. เพื่อกำหนดแนวทางในการตดัสินใจอย่างยุติธรรม และปราศจากความลำเอียง Rubric จะต้องมีความ 
ชัดเจนในเกณฑ์การให้คะแนนอย่างเพียงพอถึงขนาดท่ีผู้ประเมิน 2 คน สามารถใช้ Rubricเดียวกนั ประเมินช้ินงาน 
ของผู้เรียนช้ินเดียวกันแล้วให้คะแนนได้ตรงกันระดับของความสอดคล้องในการให้คะแนนของผปู้ระเมิน 2 คน ท่ี 
ประเมินอย่างเป็นอิสระจากกนัจะเรียกวา่ ความเช่ือมั่น (Reliability)ของการประเมิน  

2. เป็นเครื่องมือท่ีสามารถใช้ท้ังสอนและการประเมิน เราสามารถใช้Rubric เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงการ 
พัฒนาของนกัเรียนได้ และช่วยให้ครูสามารถต้ังความคาดหวังหรือการปฏิบัติงานของนักเรียนได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้
ยังสามารถให้นักเรียนเห็นไดอ้ย่างชัดเจนว่าทำอย่างไรจึงจะปฏิบัติงานได้ตามความคาดหวังท่ีได้ต้ังไว้  

3. เป็นเครื่องมือท่ีเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือนกัเรียนให้เป็นผู้ท่ีสามารถตัดสินคุณภาพช้ินงานอย่างมี 
เหตุผลท้ังงานของตนเองและผู้อื่น นักเรียนจะรู้ข้อผิดพลาดของตนเองและผู้อื่น การทำ เช่นนี้บ่อยๆ ช่วยให้นักเรียน 
เกิดความรับผิดชอบในงานของตนเองได้มากยิ่งขึ้น  

4. เป็นเครื่องมือท่ีช่วยลดจา นวนเวลาท่ีครูใช้ในการประเมินผลงานของนกัเรียนลงได้เพราะโดยปกติครูจะ 
ประเมินผลงานของนักเรียนทีละช้ิน แต่ถา้ใช้ Rubric ในการประเมินงานแล้วนักเรียนสามารถประเมินงานของ ตนเอง
และเพื่อนๆได้นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนได้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับจุดเด่น และส่ิงท่ีควรปรับปรุงแก้ไขใน ช้ินงานของ
ตนเองได้อีกด้วย  

5. Rubric มีลกัษณะยืดหยุ่น ท่ีสามารถทา ให้ครูสอนนักเรียนได้อย่างหลากหลายแตกต่างกนัไปไดอ้ยา่ งดี 6 
Rubric ใช้ได้ง่ายและอธิบายได้ง่ายเช่นกันการใช้จะช่วยให้นักเรียนทราบว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไร และ เมื่อมีการ
ประชุมผู้ปกครอง ครูอาจใช้ Rubric อธิบายผู้ปกครองให้้เข้าใจง่าย โดยผู้ปกครองจะทราบได้ว่า บุตรหลาน ของตน
จะต้องทำอะไรบ้างจึงจะประสบความสำเร็จในการเรียน  

จุดประสงค์ของการสร้าง Rubric  

1. เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) เช่นประเมินการเรียนรู้เป็นทีม ประเมินการนา เสนอปากเปล่า การ  
              อภิปราย การสาธิต  

2. เพื่อประเมินผลผลิต (Product) เช่นประเมินแฟ้มสะสมผลงาน รายงานการวิจัยนิทรรศการ งานศิลปะ  
              เป็นต้น ลักษณะของ Rubric ท่ีดี  

       2.1 มีความเกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายท่ัวไป (General goals) กล่าวคือเกี่ยวข้องกับ 
                       งานท่ีทำ 

       2.2 จำแนกการปฏิบัติไดอ้ยา่ งเท่ียงตรง (Performances Validly)  

       2.3 ในแต่ละ Rubricจะไม่มีการรวมเกณฑ์การให้คะแนน  

       2.4 วิเคราะห์งานได้อย่างละเอียด  



       2.5 ภาษาท่ีใช้อธิบายคุณลักษณะงาน จำแนกคุณภาพของงานได้ถูกต้อง  

       2.6 สามารถตัดสินงานได้ถูกต้อง  

       2.7 อธิบายอย่างชัดเจนในแต่ละระดับของคะแนน และมีความเท่ียงตรงในการให้คะแนนในตัว  
                       ของมันเอง  

       2.8 ตัดสินให้คะแนนจากผลงานท่ีปฏิบัติมากกว่ากระบวนการรูปแบบเนี้อหา หรือความต้ังใจในการ  
                       ทำงาน 3 การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนจะต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ  

1. ประเด็นท่ีจะประเมิน (Criteria) คือส่ิงท่ีสะท้อนผลการเรียนรู้หลักๆ หรือมาตรฐานการเรียนรู้ ท่ีเป็น 
เป้าหมายของแต่ละหน่วย/ ภาระงาน  

2. ระดับความสามารถ (Performance Levels) ส่วนใหญ่จะกา หนดเป็นเลขค่ีมากกวา่ เลขคู่ ท้ังนี้เพื่อ
ป้องกันการให้คะแนนท่ีตกอยู่ตรงกลาง ทำให้จำแนกความสามารถได้ยาก และแต่ละระดับอาจกำหนดเป็นตัวเลขหรือ
ค่าแสดงคุณภาพต่างๆ ดีมาก ดีพอใช้ยังต้องปรับปรุง เป็นต้น  

3. คำอธิบายคุณภาพของแต่ละระดับความสามารถ (Quality Descriptors) ว่าคุณภาพความสามารถแต่ละ 
ระดับท่ีคาดหวังนั้นเป็นอย่างไร คำ อธิบายเหล่านี้จะต้องมีความชัดเจนในการใช้ภาษาท่ีกะทัดรัด เข้าใจง่าย และเห็น 
ความแตกต่างระหว่างระดับความชัดเจน องค์ประกอบของเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) Scoring Rubrics 
มีหลายองค์ประกอบ ในแต่ละองค์ประกอบก็มีประโยชน์มีความสำคัญองค์ประกอบมีดังนี้ 1. จะมีอย่างน้อย1
คุณลกัษณะ หรือ1 มิติท่ีเป็นพื้นฐานในการตัดสินผู้เรียน 2. การนิยามและการยกตัวอย่างจะต้องมีความชัดเจนในแต่ละ
คุณลกัษณะหรือมิติ 3. มาตรการให้คะแนนจะต้องเป็นอัตราส่วนกัน ในแต่ละคุณลักษณะหรือมิติ 4.จะต้องมีมาตรฐานท่ี
เด่นชดัในแต่ละระดับของการให้คะแนน ในแต่ละระดับของการให้คะแนนจะต้องมีความชัดเจนในการนิยม และความ
กว้างของระดับคะแนนไม่ควร เกิน 6ถึง 7 ระดับถ้ามีระดับของการให้คะแนนกว้างมากเกินไปจะมีความลา บากในการ
ตดัสินใจความแตกต่างในแต่ ละดับ เช่น ความกว้างคะแนนเป็น 100 ทา ให้ยากท่ีจะอธิบายวา่ คะแนน 81 มีคุณภาพ
แตกต่างจาก 80 หรือ 82 อยา่ งไร และจะทา ให้ความสอดคล้องของการประเมินด้วยผปู้ระเมินหลายคนลดลงไป การ
กำหนดความกว้างของ การให้คะแนนเป็นเท่าไหร่นั้นจะต้องมีความเหมาะสมและมีความชัดเจนในการนิยามท่ี
ครอบคลุมต้ังแต่ แย่ท่ีสุด (poor)จนถึงดีเลิศท่ีสุด (excellent)  

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากการใช้ส่ือวีดีโอ เรื่องงานสานล้อแบบดิสเบรควิชาไฟฟ้ารองรับ
น้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์ หน่วยการเรียนรู้งานสานล้อแบบดิสเบรค จำนวน 6 ช่ัวโมง สำหรับนักศึกษาโรงเรียน
ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน  บำรุงศิลป์) ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัย ตามข้ันตอนดังนี้ 

1. แบบแผนการวิจัย 
2. ประชากร 
3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
4. รูปแบบการวิจัย 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1  แบบแผนการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้เทคนิควิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากการใช้ส่ือวีดีโอ เรื่องงานสานล้อแบบดิสเบรค วิชาไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและห้ามล้อ
จักรยานยนต์ หน่วยการเรียนรู้งานสานล้อแบบดิสเบรค จำนวน 6 ช่ัวโมง สำหรับนักศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร (ม้วน  บำรุงศิลป์) โดยมีการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ 

3.2  ประชากร 

 ประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษา วิชาไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์ หน่วยการเรียนรู้
งานสานล้อแบบดิสเบรค จำนวน 6 ช่ัวโมง โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน  บำรุงศิลป์) ได้มาโดยวิธีการ
เจาะจง 

3.3  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 

 3.3.1 ส่ือวีดีโอ วิชาไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์ หน่วยการเรียนรู้งานสานล้อแบบดิสเบรค 
จำนวน 6 ช่ัวโมง สำหรับนักศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน  บำรุงศิลป์) ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมา  

3.3.2 แบบสังเกตการปฏิบัติงานสานล้อแบบดิสเบรค 

 

 



3.4 รูปแบบการวิจัย 

  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนใช้แบบแผนการวิจัยแบบ กลุ่มทดลองกลุ่ม
เดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง  (One Group Pretest – Posttest Design) 

 

 

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสังเกต Rubric 

 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เปรียบเทียบผลการพัฒนาก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ส่ือวีดีโอเรื่องงานสานล้อแบบดิสเบรค  

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  มีดังนี้ 

               1. หาค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สูตรดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) 

    P  =    
100

N
f


 

 

        เมื่อ    P แทน    ร้อยละ 

       f แทน    ความถ่ีท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 

       N แทน    จำนวนความถ่ีท้ังหมด 

 

 

 



          2.  หาค่าเฉล่ีย (Mean) ใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
 

    µ    =    N

X
 

        เมื่อ     µ    แทน    คะแนนเฉล่ีย 

          แทน    ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม 

        N    แทน    จำนวนคะแนนในกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยส่ือวิดีโอการสอน เรื่องงานสานล้อแบบดิส
เบรค จำนวน ๖ ช่ัวโมง สำหรับนักศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) โดยเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นลำดับ ในลักษณะตารางประกอบคำบรรยายดังนี้ 

  1.  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อให้เข้าใจตรงกันในการแปลความหมายของข้อมูล  ผู้ศึกษาจึงกำหนดสัญลักษณ์ 

ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 

  N  แทน  จำนวนนักเรียนในกลุ่มทดลอง 

  µ    แทน     ค่าเฉล่ีย (Mean) 

   

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเมื่อเรียนด้วยส่ือวิดีโอการสอนเรื่อง
งานสานล้อแบบดิสเบรค ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียน โดยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นลำดับ   
ในลักษณะตารางประกอบคำบรรยายดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที ่1  แสดงการเปรียบเทียบผลการพัฒนาก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้ส่ือวิดีโอการสอนเรื่องงานสาน
ล้อแบบดิสเบรค 

 

จากตารางท่ี 1  พบว่า จากผลการทดสอบพบว่าคะแนนหลังการเรียนโดยใช้ส่ือวิดีโอการสอนเรื่องงานสานล้อ
แบบดิสเบรค นักศึกษามีค่าของคะแนนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนโดยมีค่ารวมของ คะแนนหลังเรียน 227 ค่าเฉล่ีย 22.7 และ
ค่าของคะแนนก่อนเรียน 136 ค่าเฉล่ีย 13.6 และเมื่อพิจารณารายบุคคลพบว่านักศึกษามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
คะแนนก่อนเรียนทุกคนเฉล่ีย ร้อยละ 36.4 โดยมีผู้ท่ีมีคะแนนหลังเรียนสูงสุด 25 คะแนน 1 คน คือนายภาณุพันธ์  ปุย
อรุณ และมีผู้มีคะแนนหลังเรียนต่ำสุด 21 คะแนน 3 คน คือ นายสายฟ้า  ชลานุเคราะห์, นายอภิชัย  กองสุวรรณ, และ
ด.ช.อัยการ  ถิ่นทับไทย แต่ก็ยังมีคะแนนเกินเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้  

 

ลำดับท่ี ช่ือ 

 

คะแนน
ก่อน 

 

คะแนน
หลัง 

ค่าต่าง เพิ่มขึ้นร้อยละ 

1 นายชยานันท์  โตษะณีย์ 14 24 10 40 

2 นายสายฟ้า  ชลานุเคราะห์ 12 21 9 36 

3 น.ส.กิรณา  เลาหโรจนวงศา 12 22 10 40 

4 นายอภิชัย  กองสุวรรณ 11 21 10 40 

5 นายไชยวัฒน์  โพธิน์อก 13 24 11 44 

6 นายสุพัฒนา  แย้มมาก 15 23 8 32 

7 นายภาณุพันธ์  ปุยอรุณ 14 25 11 44 

8 ด.ช.อัยการ  ถิ่นทับไทย 13 21 8 32 

9 นายนราธิป  ทองค้า 14 23 9 36 

10 นายศิริชัย   วุฑฒะกุล 18 23 5 20 

 รวม 136 227 91 364 

 เฉลี่ย 13.6 22.7 9.1 36.4 



บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากการใช้ส่ือวีดีโอ เรื่องงาน
สานล้อแบบดิสเบรค จำนวน 6 ช่ัวโมง สำหรับนักศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) 3 ภาค
เรียนท่ี 3/2564  

ประชากร ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์ภาค
เรียนท่ี 3/2564 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  ส่ือวิดีโอการสอนเรื่องงานสานล้อแบบดิสเบรค และแบบ
สังเกตการปฏิบัติงานสานล้อแบบดิสเบรค ก           

ผู้วิจัยได้นำผลการวิเคราะห์ข้อมูล มาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

 5.1 วิเคราะห์ผล จากการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาสามารถสรุปผลตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา สรุปผลได้ดังนี้ 

              จากผลการทดสอบพบว่าคะแนนหลังการเรียนโดยใช้ส่ือวิดีโอการสอนเรื่องงานสานล้อแบบดิสเบรค 
นักศึกษามีค่าของคะแนนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนโดยมีค่ารวมของ คะแนนหลังเรียน 227 ค่าเฉล่ีย 22.7 และค่าของคะแนน
ก่อนเรียน 136 ค่าเฉล่ีย 13.6 และเมื่อพิจารณารายบุคคลพบว่านักศึกษามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนทุก
คนเฉล่ีย ร้อยละ 36.4 โดยมีผู้ท่ีมีคะแนนหลังเรียนสูงสุด 25 คะแนน 1 คน คือนายภาณุพันธ์  ปุยอรุณ และมีผู้มี
คะแนนหลังเรียนต่ำสุด 21 คะแนน 3 คน คือ นายสายฟ้า  ชลานุเคราะห์ , นายอภิชัย  กองสุวรรณ, และด.ช.อัยการ  
ถิ่นทับไทย แต่ก็ยังมีคะแนนเกินเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ แสดง ว่าการเรียนโดยใช้ส่ือวิดีโอการสอนเรื่องงานสานล้อแบบดิส
เบรค ช่วยพัฒนาทักษะงานสานล้อแบบดิสเบรค ของนักศึกษา ซึ่งเป็นไปตามท่ีต้ังไว้  

5.2 อภิปรายผล  

5.2.1 อภิปรายผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายบุคคลหลังสอนด้วยส่ือวิดีโอการสอนเรื่องงานสาน
ล้อแบบดิสเบรค 

        ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายบุคคลหลังสอนด้วยส่ือวิดีโอการสอนเรื่องงานสานล้อแบบดิส
เบรค มีคะแนนสูงขึ้นทุกคน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายบุคคลมีคะแนนสูงขึ้นร้อยละ 20 - ร้อยละ 44 
และเมื่อนำคะแนนท้ังหมดมาหาค่าเฉล่ีย พบว่า มีค่าเฉล่ีย ร้อยละ 36.4  ท้ังนี้เนื่องจากส่ือวิดีโอการสอนเรื่องงานสาน
ล้อแบบดิสเบรค ช้ินนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการสร้าง ขั้นตอนและได้จัดทำตามกระบวนการต่าง ๆ ท่ีศึกษาตลอดจน
ปรึกษาผู้เช่ียวชาญทุกขั้นตอน และส่ือวิดีโอการสอนเรื่องงานสานล้อแบบดิสเบรค ท่ีจัดทำขึ้นมีลักษณะท่ีมีลำดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติท่ีชัดเจน  ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานจริงทำให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  การนำไปใช้  ในการวิเคราะห์  
การสังเคราะห์  และการประเมินผลในเรื่องท่ีศึกษา  ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วมีความสนใจและต้ังใจเรียนมากขึ้น  สนุกสนาน
เพลิดเพลินในการศึกษาจากส่ือวิดีโอการสอนเรื่องงานสานล้อแบบดิสเบรค ซึ่งย่อมทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนดีขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมเกียรติ  ธรรมรัตน์(2563:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง การถอดประกอบคาร์บูเรเตอร์ วิชางานเครื่องยนต์เล็ก ผลการศึกษา พบว่าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์



ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน คะแนนเฉล่ียหลังเรียน ได้ 8.65 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน ซึ่งได้ 
4.69 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

อภิชา ไชยช่วย (2560:บทคัดย่อ) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักศึกษา ระดับ ปวช.3 
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ ผลการศึกษาพบว่า ผลจากการพัฒนา
ทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปวช. 3 แผนกวิชา
ช่างยนต์วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน จำนวน 11 คนนักศึกษาสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินได้จำนวน 10 คนคิดเป็น
ร้อยละ 93.75 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 6.25 ของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ       

5.3  ข้อเสนอแนะ 

    ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้  

    5.3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเพิ่มขึ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพส่ือวิดีโอการสอนเรื่องงาน
สานล้อแบบดิสเบรค เพียงอย่างเดียวหากแต่ขึ้นอยู่กับผู้สอนด้วย ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนจะต้องเข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้
ส่ือประกอบการสอนเป็นอย่างดี ซึ่งสามารถทำได้โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องศึกษาคู่มือครูให้เข้าใจ และสามารถปฏิบัติ
ตามข้ันตอนต่างๆ ตามแผนการสอนท่ีจัดเตรียมไว้ 

        ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป   

              1. ควรสร้างและศึกษาผลการใช้ส่ือวิดีโอการสอนในเรื่องอื่น ๆ เพื่อท่ีผู้เรียนจะได้มีส่ือการสอนท่ีครอบคลุม
ทุกเรื่องในสาขาวิชาไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์ 

   2. ควรนำวิธีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ส่ือวิดีโอการสอนไปใช้ในการเรียนการสอนหน่วยอื่น
นักศึกษากลุ่มอื่นและควรใช้วิธีการสอนเป็นรายบุคคลสำหรับนักศึกษาท่ียังมีผลประเมินผลการปฏิบัติการต่ำกว่า 60% 
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แบบประเมินผลการปฏบิัตงิาน (ก่อนทำนวัตกรรม) 
หมวดวิชา อุตสาหกรรม         สาขาวิชา ช่างยนต์               หลักสูตร วิชาไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและห้ามล้อ
จักรยานยนต์ 

เร่ือง งานสานล้อแบบดิสเบรก 6    ช่ัวโมง ภาคเรียนท่ี 3  ปีการศึกษา  2564  รอบ  บ่าย 
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5 5 5 5 5 25 

1 นายชยานันท์  โตษะณีย์ 3 3 2 3 3 14 

2 นายสายฟ้า  ชลานุเคราะห์ 2 2 2 3 3 12 

3 น.ส.กิรณา  เลาหโรจนวงศา 3 2 3 2 2 12 

4 นายอภิชัย  กองสุวรรณ 2 3 2 2 2 11 

5 นายไชยวัฒน์  โพธิน์อก 3 3 3 2 2 13 

6 นายสุพัฒนา  แย้มมาก 2 4 3 3 3 15 

7 นายภาณุพันธ์  ปุยอรุณ 3 2 3 3 3 14 

8 ด.ช.อัยการ  ถิ่นทับไทย 2 2 3 3 3 13 

9 นายนราธิป  ทองค้า 3 3 3 2 3 14 

10 นายศิริชัย   วุฑฒะกุล 3 4 3 4 4 18 

                                                           
                                                            
ผู้ประเมิน…………………………………….. 
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หมวดวิชา อุตสาหกรรม         สาขาวิชา ช่างยนต์               หลักสูตร วิชาไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและห้ามล้อ
จักรยานยนต์ 

เร่ือง งานสานล้อแบบดิสเบรค 6    ช่ัวโมง ภาคเรียนท่ี 3  ปีการศึกษา  2564  รอบ  บ่าย 
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ทัน
เวล

า 

รว
ม 

5 5 5 5 5 25 

1 นายชยานันท์  โตษะณีย์ 4 5 5 5 5 24 

2 นายสายฟ้า  ชลานุเคราะห์ 4 4 4 4 5 21 

3 น.ส.กิรณา  เลาหโรจนวงศา 4 5 4 5 4 22 

4 นายอภิชัย  กองสุวรรณ 4 4 4 4 5 21 

5 นายไชยวัฒน์  โพธิน์อก 5 5 5 4 5 24 

6 นายสุพัฒนา  แย้มมาก 4 5 5 5 4 23 

7 นายภาณุพันธ์  ปุยอรุณ 5 5 5 5 5 25 

8 ด.ช.อัยการ  ถิ่นทับไทย 5 4 4 4 4 21 

9 นายนราธิป  ทองค้า 4 5 4 5 5 23 

10 นายศิริชัย   วุฑฒะกุล 5 5 4 4 5 23 

                                                           
                                                            
ผู้ประเมิน…………………………………….. 

 

 



 
เกณฑ์การประเมิน 

งานสานล้อแบบดิสเบรก 
 

รายการ 
 ระดับคะแนน   

5 4 3 2 1 

1.  การ
เตรียม
วัสดุ
อุปกรณ ์

มีวัสดุ
อุปกรณ์
ครบถ้วน 

เก็บและ
บำรุงรักษา
อุปกรณ์ทำ
ความ
สะอาด
สถานที่ได้
เรียบร้อยดี
มาก 

มีวัสดุ
อุปกรณ์
ครบถ้วน 

เก็บและ
บำรุงรักษา
อุปกรณ์ทำ
ความสะอาด
สถานที่ได้
เรียบร้อยด ี  

วัสดุอุปกรณ์
ครบถ้วน 

เก็บและ
บำรุงรักษา
อุปกรณ์ทำ
ความ
สะอาด
สถานที่ได้
เรียบร้อย 
แต่ต้องเตือน
บางส่วน 

มีวัสดุ
อุปกรณ์
ครบถ้วน 

เก็บและ
บำรุงรักษา
อุปกรณ์ทำ
ความ
สะอาด
สถานที่ไม่
เรียบร้อย 

ต้องตักเตือน 

วัสดุอุปกรณ์
ไม่ครบถ้วน 

เก็บและ
บำรุงรักษา
อุปกรณ์ทำ
ความ
สะอาด
สถานที่ไม่
เรียบร้อย 

ต้องตักเตือน 

2.  
ขั้นตอน
ทำงาน
ถูกต้อง 

ทำงานได้
ถูกต้อง
ตามลำดับ
ข้ันตอนได้
อย่าง
คล่องแคล่ว
ดีมาก 

ทำงานได้
ถูกต้อง
ตามลำดับ
ขั้นตอนได้
อย่าง
คล่องแคล่วดี 

ทำงานได้
ถูกต้อง
ตามลำดับ
ขั้นตอนแต่
ยังขาดความ
คล่องแคล่ว 

ทำงานได้ไม่
ถูกต้อง
ตามลำดับ
ขั้นตอนต้อง
บอกเป็น
บางครั้งและ
ยังขาดความ
คล่องแคล่ว 

ทำงานได้ไม่
ถูกต้อง
ตามลำดับ
ขั้นตอนต้อง
บอกทุกครั้ง
และยังขาด
ความ
คล่องแคล่ว 
 

รายการ  ระดับคะแนน   



5 4 3 2 1 

3.  ความ
ปลอดภัย
ในการ
ทำงาน 

ทำงานด้วย
ความ
ระมัดระวัง
มีความ
ปลอดภัยใน
การทำงาน
ดีมาก 

ทำงานด้วย
ความ
ระมัดระวังมี
ความ
ปลอดภัยใน
การทำงาน
มาก 

ทำงานด้วย
ความ
ระมัดระวังมี
ความ
ปลอดภัยใน
การทำงาน
พอใช ้

ทำงานไม่
ระมัดระวัง
เป็นบางครั้ง 
มีความ
ปลอดภัยใน
การทำงาน
พอใช้ 

ทำงานไม่
ระมัดระวัง
เป็นบางครั้ง 
ไม่มีความ
ปลอดภัยใน
การทำงาน 

4.  การ
ทดสอบ
ชิ้นงาน 

ทดสอบ
ชิ้นงาน
ตามลำดับ
ขั้นตอนได้
อย่าง
คล่องแคล่ว
ดีมาก 

ทดสอบ
ชิ้นงาน
ตามลำดับ
ขั้นตอนได้
อย่าง
คล่องแคล่วดี 

ทดสอบ
ชิ้นงาน
ตามลำดับ
ขั้นตอนแต่
ยังขาดความ
คล่องแคล่ว 

ทดสอบ
ชิ้นงาน
ตามลำดับ
ขั้นตอนต้อง
บอกเป็น
บางครั้งและ
ยังขาดความ
คล่องแคล่ว 

ทดสอบ
ชิ้นงาน
ตามลำดับ
ขั้นตอนต้อง
บอกทุกครั้ง
และยังขาด
ความ
คล่องแคล่ว 

5.  เสร็จ
ทันเวลา 

ทำงานเสร็จ
ตามเวลา 

ที่กำหนด 

ทำงานเสร็จ
ช้ากว่าเวลา
ที่กำหนดไม่
เกิน  10  
นาที 

ทำงานเสร็จ
ช้ากว่าเวลา
ที่กำหนดไม่
เกิน  15  
นาที 

ทำงานเสร็จ
ช้ากว่าเวลา
ที่กำหนดไม่
เกิน 30  
นาที 

ทำงานเสร็จ
ช้ากว่าเวลา
ที่กำหนด  
มากกว่า  
30  นาที 

 


