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บทคัดย่อ   
 การเรียนการสอนในวิชา งานไฟฟ้ายานยนต์ ของนักศึกษาสาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัย
เทคโนโลยีพระรามหก เป็นการเรียนการสอนการตรวจเช็คและต่อวงจรไฟฟ้าในยานยนต์ ในวิชานี้ส่วนใหญ่
นักศึกษาจะยังไม่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการหลักการท างานของอุปกรณ์ , การตรวจเช็คอุปกรณ์
และการต่อวงจร จึงท าให้เกิดปัญหาในการเรียนการสอน นักศึกษาไม่เข้าใจหลักการท างานของอุปกรณ์และ
การต่อวงจรระบบไฟฟ้าในยานยนต์ การจัดการเรียนการสอนจึงได้สอนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานซึ่ง
นักศึกษาได้ผ่านการเรียนรู้และการฝึกทักษะนักศึกษาส่วนใหญ่มีความตั้งใจในการเรียนการฝึกเป็นอย่างดีแต่
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับต่ า 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากระบวนการประเมินผลตามสภาพจริงร่วมกับการเรียนรู้
ทฤษฎีร่วมกับการฝึกทักษะ และท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ซึ่งนักศึกษากลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ ในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 
 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าหลังการผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ทฤษฎีร่วมกับการฝึกทักษะและการ
ประเมินตามสภาพจริงผู้เรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเรียนรู้ การฝึกทักษะด้วยตัวเองเพ่ิมขึ้น มีทักษะในการ
แก้ปัญหามากข้ึนและการประเมินผลมากขึ้น ซึ่งส่งผลจากการได้รับการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้และฝึก
ทักษะด้วยตัวเอง ซึ่งมีผลให้เกิดการแสวงหาความรู้ เพ่ิมเติมมากขึ้น โดยพบว่าการสอบภาคปฏิบัติปลายภาค
เรียนคะแนนนักศึกษาอยู่ในระดับมากสุดร้อยละ 100และการสอบภาคทฤษฎีปลายภาคเรียนนักศึกษามี 
คะแนนมากสุดร้อยละ 0 คะแนนมากร้อยละ 0 คะแนนปานกลางร้อยละ 12.5 คะแนนน้อยร้อยละ 75 
คะแนนน้อยสุดร้อยละ 12.5   และคะแนนปฏิบัติมากสุดร้อยละ 100 คะแนนการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
สุดร้อยละ 100คะแนนการน าเสนอผลงานอยู่ในระดับมากสุดร้อยละ 75อยู่ในระดับมากร้อยละ 25แสดงให้
เห็นว่านักศึกษากลุ่มที่จัดการเรียนรู้ทฤษฎีร่วมกับการฝึกทักษะและประเมินตามสภาพจริงมีการพัฒนาการ
เรียนรู้ดีขึ้นและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 
ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา  
 แนวทางการประเมินผลการศึกษาสามารถท าได้หลายวิธีซึ่งแต่ละวิธีการออกแบบมาตามปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามนักวิจัยด้านการเรียนการสอน และการประเมินผลกลับพบว่ายังมี
ปัจจัยหลายประการที่เป็นเหตุให้การประเมินผลนั้น เป็นการวัดไม่สมบูรณ์เช่น ทิวัตถ์  มณีโชติ (2549) มี
ความเห็นว่ากระบวนการประเมินหลายแบบเป็นการวัดทางอ้อมกระบวนการประเมินผลขาดความสมบูรณ์ใน
ตัวเองเป็นต้น ส่งผลให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนไม่สะท้อนพัฒนาการของผู้เรียน ไม่สามารถแบ่ง
ผลสัมฤทธิ์แท้จริงได้และสามารถกล่าวได้ว่า กระบวนการประเมินผลส่วนใหญ่ไม่สามารถวัดระดับศักยภาพของ
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ผู้รับการประเมินได้ จึงเกิดแนวคิดและความพยายามในการพัฒนากระบวนการประเมินผลที่สามารถบ่งบอก
ศักยภาพที่แท้จริงของผู้รับการประเมินเรียกว่าการประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  
 ทิวัตถ์  มณีโชติ (2549) กล่าวว่าหัวใจของการประเมินผล คือต้องการให้การประเมินผลนั้นปราศจาก
ความคลาดเคลื่อน ต้องการใช้การประเมินผลเพ่ือบ่งบอกศักยภาพหรือคุณลักษณะที่แท้จริงของผู้รับการ
ประเมิน ได้  จึ ง ได้ มี การ พัฒนาแนวทางการประเมินที่ เ รี ยกว่ าผลตามสภาพจริ ง  กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 20) ได้กล่าวว่า การประเมินผลตามสภาพจริงเป็นการประเมินจากผลงานของ
การให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆ ที่ผู้สอนได้สร้างขึ้น โดยสถานการณ์ที่ถูกสร้างขึ้นนั้นจะต้องเป็น
สถานการณ์ที่ใกล้เคียงความเป็นจริง (Realistic) มีระดับความซับซ้อน (Complexity) ที่ เหมาะสมกับ
ประสบการณ์และความรู้ของผู้เรียน และมีความเป็นองค์รวม (Holistic) มากกว่างานปฏิบัติในกิจกรรมการ
เรียนทั่วไป 
 ประสบการณ์ของผู้วิจัยที่มีต่อการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่างๆ ของสาขาเทคนิคยานยนต์ 
พบว่า บ่อยครั้งที่นักศึกษาบางคนมีความตั้งใจสูง ที่ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอและ
สามารถแสดงความคิดเห็นโต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอนได้อย่างโดดเด่นในชั้นเรียน กลับมีผลสัมฤทธิ์ที่ไม่เป็นที่น่า
พึงพอใจ โดยเฉพาะผลที่ประเมินด้วยวิธีสอบข้อเขียนที่เน้นการวัดความรู้รวบยอด 
 ความไม่สอดคล้องระหว่างพฤติกรรมของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เป็นที่มาของความสนใจ
ในการน าแนวคิดของกระบวนการประเมินผลตามสภาพจริงมาทดลองใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของรายวิชา งานไฟฟ้ายานยนต์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่เปิดสอนให้แก่นักศึกษา สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก โดยมีความคาดหวังว่าการน า
กระบวนการประเมินผลตามสภาพจริงมาใช้ จะส่งผลให้ผลการประเมินของรายวิชานี้สามารถสะท้อนศักยภาพ
ที่แท้จริงของนักศึกษาได้ และกิจกรรมการประเมินผลตามสภาพจริงที่สร้างขึ้นส่งผลต่อการพัฒนาการด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ จากการประเมินผล 
ตามสภาพจริง 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการประเมินผลตามสภาพจริงในกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา 
งานไฟฟ้ายานยนต์เพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 50 
 
 

 
ตัวแปรอิสระ 

การประเมินผลตามสภาพจริง 
ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  
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นิยามค าศัพท์ 
1. การประเมินผล (Assessment) กระบวนการใดๆ ก็ตามที่จะท าให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

ปริมาณ คุณภาพหรือคุณลักษณะของบุคคลหรือสิ่งของ โดยอาศัยเครื่องมือช่วยในการวัดผล ซึ่ง
มักจะออกมาเป็นตัวเลข พร้อมทั้งมีหน่วยก ากับ 

2. การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นการวัดผลโดยให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ มีลักษณะเป็นงาน
ออกแบบโดยนักศึกษาจะต้องวิเคราะห์รูปเครื่องจักรที่ได้รับมอบหมายจากนั้นเขียนแบบ,ก าหนด
อุปกรณ์,เขียนล าดับขั้นการท างาน,และน าไปทดลองการต่อในแผงทดลองเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
สอดคล้องสถานการณ์ที่เป็นจริงหรือใกล้เคียงกับชีวิตและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
รายวิชา  งานไฟฟ้ายานยนต์ 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Learning Achievenment) ระดับผลการเรียนของผู้เรียนใน
รายวิชา ( งานไฟฟ้ายานยนต์) ที่วัดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอบภาคปฏิบัติ,
ภาคทฤษฎีและคะแนนเก็บที่ท่ีประเมินผลตามสภาพจริงจากการปฏิบัติงาน 12 ใบงาน 

4. เกณฑ์/เครื่องมือการให้คะแนน (Scoring Rubric) คือ เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการให้
คะแนนที่มีการระบุถึงระดับคุณภาพของงานที่ประเมินอย่างชัดเจน โดยมีการก าหนดระดับค่า
คะแนนที่ให้ตามผลงานหรือประสิทธิภาพของงานที่ได้ 

5. ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skill) หมายถึง การคิดที่มีความซับซ้อนสูง ใช้ทักษะ
ความคิดท่ีหลากหลาย ต้องใช้ความรู้ความสามารถและทักษะพ้ืนฐานหลายๆ ด้านที่ฝึกฝนมาแล้ว
เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

6. วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รายวิชาที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในยานยนต์ การต่อวงจรและ
การวิเคราะห์ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในยานยนต์ 

 
 
แนวคิด/ทฤษฎี 
 แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาเรื่อง การพัฒนากระบวนการประเมินผลตามสภาพจริงในรายวิชา งานไฟฟ้ายานยนต์ 
ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุง กระบวนการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจความหมาย 
ทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ก าหนดเป็นกรอบ หรือแนวทางในการศึกษาต่อไป 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การเรียนและการประเมินผล 
     2.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ในการศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มีผู้ศึกษาและให้ความหมายไว้หลากหลาย ซึ่ง  
สามารถ  ยกมาเป็นตัวอย่าง เช่น 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545)  ได้ให้ความหมาย   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ 2    
ประการ ดังนี้ 

1) ความรู้ที่ได้รับหรือทักษะที่เจริญขึ้นโดยการเรียนวิชาต่างๆ ในโรงเรียนตามปกติพิจารณาจาก 
คะแนนสอบหรือผลงานที่ผู้สอนก าหนดให้ท าหรือจากท้ังสองอย่าง 
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2) ผลหรือผลงานที่นักเรียนได้จากวิชาสามัญ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ซึ่งตรงกันข้ามกับ 
ทักษะที่ได้จากวิชาการฝีมือและวิชาผลศึกษา 
 จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมานี้สามารถสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง สิ่งที่เกิด 
   จากการได้เรียนรู้  ฝึกฝน ในวิชาต่างๆ  ที่ได้เรียนมาแล้ว  ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนี้สมามรถวัดได้  
   โดยใช้แบบทดสอบวัดผลที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าขึ้น ทั้งนี้ รูปแบบของการประเมินผลการศึกษาได้ถูก 
   พัฒนาไปอย่างกว้างขวาง ดังที่ได้สรุปไว้หัวข้อต่อไป 
 
2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา 
 การวัดและการประเมินผลการศึกษา เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็น
กระบวนการที่จะที่ให้ทราบข้อเท็จจริงว่าผู้เรียนได้รับผลการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด ผู้สอนสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่ผู้เรียนได้มากน้อยเพียงใด และได้มีผู้ให้ความหมายของการวัดและประเมินผลการศึกษาไว้อย่าง
หลากหลายดังนี้ 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545) ได้กล่าวถึงการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนทั้งทางด้าน
ปฏิบัติ และทางด้านเนื้อหา โดยมีการกล่าวถึงการจัดกลุ่มลการเรียนของผู้เรียนว่า อยู่ในระดับสูง กลาง หรือต่ า 
ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ 1) คะแนนเฉลี่ย 0.00-1.99 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ า 2) คะแนนเฉลี่ย 2.00-2.99 
ถือว่าผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 3) คะแนนเฉลี่ย 3.00-4.00 ถือว่าผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์สูง เป็นต้น 
  วิวัตถ์ มณีโชติ (2549) ได้กล่าวถึงความหมายของการการวัดผลว่า เป็นกระบวนการก าหนดตัวเลข
หรือสัญลักษณ์แทนปริมาณหรือคุณภาพของคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งที่ต้องการวัดโดยสิ่งที่ต้องการวัด
นั้นเป็นผลมาจากการกระท าหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน เช่น การวัดผลการเรียนรู้  
สิ่งที่วัดคือ ผลที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การวัดผลหมายถึง กระบวนการใดๆ ก็ตามที่จะได้มาซึ่งข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปริมาณ คุณภาพหรือคุณลักษณะของบุคคลหรือสิ่งของ โดยอาศัยเครื่องมือช่วยในการวัดผล ซึ่งมักจะ
ออกมาเป็นตัวเลข พร้อมทั้งมีหน่วยก ากับ 
 นอกจากความหมายของการวัดที่มีผู้ก าหนดความหมายไว้ข้างต้นแล้ว การวัดผลทางการศึกษายังมี
ลักษณะเฉพาะอีกประการหนึ่งคือ เป็นการวัดที่เป็นนามธรรม คือไม่สามารถวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียนได้โดยตรง เช่น การวัดคุณธรรมจริยธรรม ก็จะต้องสร้างตัวชี้วัดโดยก าหนดเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ขึ้นมา และก าหนดนิยามของการวัดนั้นเสียก่อน 
 ตัวอย่างของการวัดคุณธรรมจริยธรรมเรื่องการมีความรับผิดชอบ ผู้ประเมินอาจก าหนดให้มีการบันทึก
พฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การเข้าเรียนทันเวลา การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน การส่งงานหรือการบ้าน
ครบถ้วนตรงเวลา เป็นต้น ซึ่งการวัดผลลักษณะนี้ถือเป็นการวัดผลทางอ้อม 
 ปัญหาที่ส าคัญอีกประการของการวัดผลทางการศึกษาคือ ไม่สามารถวัดได้โดยสมบูรณ์ โดยเฉพาะ
กระบวนการทดสอบที่ใช้เน้นการประเมินความรู้รวบยอด ซึ่งเป็นการวัดผลโดยเลือกเอาความรู้เพี ยงบางส่วน
มาเป็นตัวแทนของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น การก าหนดสถานการณ์จ าลองให้นักศึกษาทดลองแก้ปัญหา 
ผู้สอนอาจไม่สามารถเลือกสถานการณ์ท่ีได้ใช้ความรู้ทุกเรื่องที่เรียนมาได้อย่างครบถ้วน 
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2.1.3 หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ทิวัตถ์ มณีโชติ (2549 ได้กล่าวถึ งการวัดผลทางการศึกษาที่ เหมาะสม จ าเป็นต้องค านึงถึง
องค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

นิยามสิ่งท่ีต้องการวัดให้ชัดเจน ดังที่กล่าวไว้ในลักษณะการวัดว่า การวัดทางการศึกษาเป็นการ 
วัดทางอ้อม การที่จะวัดให้มีคุณภาพต้องนิยามคุณลักษณะที่ต้องการวัดให้ตรงและชัดเจน การนิยามนี้ มี
ความส าคัญมาก ถ้านิยามไม่ตรงหรือไม่ถูกต้อง เครื่องมือวัดที่สร้างตามนิยามก็ไม่มีคุณภาพผลการวัดก็
ผิดพลาด คือ วัดได้ไม่ตรงกับคุณลักษณะที่ต้องการวัด 

ใช้เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ หัวใจส าคัญของการวัด คือ สามารถวัดคุณลักษณะได้ตรงตามกับที่ 
ต้องการวัดและวัดได้แม่นย า โดยใช้เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ คุณภาพของเครื่องมือมีหลายประการ ที่ส าคัญคือ 
มีความตรง (validity) คือวัดได้ตรงกับคุณลักษณะที่ต้องการวัด และมีความเที่ยง (reliability) คือวัดได้คงที่ 
คือวัดได้กี่ครั้งก็ให้ผลการวัดที่ไม่เปลี่ยนแปลง 

ก าหนดเงื่อนไขของการวัดให้ชัดเจน คือก าหนดให้แน่นอนว่าจะท าการวัดอะไร วัดอย่างไร ก าหนด 
ตัวเลขและสัญลักษณ์อย่างไร 
 ขั้นตอนการวัดทางการศึกษา 
 1. ระบุจุดประสงค์และขอบเขตของการวัด ว่าวัดอะไร วัดใคร 
 2. นิยามคุณลักษณะที่ต้องการวัดให้เป็นพฤติกรรมที่วัดได้ 
 3. ก าหนดวิธีการวัดและเครื่องมือวัด 
 4. จัดหาหรือสร้างเครื่องมือวัด กรณีสร้างเครื่องมือใหม่ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
    4.1 สร้างข้อค าถาม เงื่อนไข สถานการณ์หรือสิ่งเร้าที่จะกระตุ้นให้ผู้ถูกวัดแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองออกมาเพ่ือท าการวัด โดยข้อค าถามเงื่อนไข สถานการณ์ หรือสิ่งเร้าดังกล่าวต้องตรงและครอบคลุม
คุณลักษณะที่นิยามไว้ 
    4.2 พิจารณาข้อค าถาม เงื่อนไข สถานการณ์ หรือสิ่งเร้า โดยอาจให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาและ
ทางด้านวัดผลช่วยพิจารณา 
    4.3 ทดลองใช้เครื่องมือ กับกลุ่มที่เทียบเคียงกับกลุ่มที่ต้องการวัด 
    4.4 หาคุณภาพของเครื่องมือ มีคุณภาพรายข้อและคุณภาพ เครื่องมือทั้งฉบับ 
    4.5 จัดท าคู่มือวัดและการแปลความหมาย 
    4.6 จัดท าเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ 
 5. ด าเนินการวัดตามวิธีการที่ก าหนด 
 6. ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการวัด 
 7. แปลความหมายผลการวัดและน าผลการวัดไปใช้ 
        ทิวัตถ์ มณีโชติ (2549) กล่าวถึงการประเมินผลทางการศึกษาว่าเป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการวัดผล 
 
 การประเมินทางการศึกษามีลักษณะ ดังนี้ 
 1. เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งควรท าการประเมิน
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2. เป็นการประเมินคุณลักษณะหรือพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าบรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่ 
 3. เป็นการประเมินในภาพรวมทั้งหมดของผู้เรียน โดยการรวบรวมข้อมูลและประมวลจากตัวเลขจาก
การวัดหลายวิธีและหลายแหล่ง 
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 4. เป็นกระบวนการเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายกลุ่ม ทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหาร
โรงเรียน และอาจรวมถึงคณะกรรมการต่างๆ ของโรงเรียน 
 
 หลักการประเมินทางการศึกษา 
 หลักการประเมินทางการศึกษาโดยทั่วไปมีดังนี้ 
 1. ขอบเขตการประเมินต้องตรงและครอบคลุมหลักสูตร 
 2. ใช้ข้อมูลจากผลการวัดที่ครอบคลุม จากการวัดหลายแหล่ง หลายวิธี 
 3. เกณฑ์ท่ีใช้ตัดสินผลการประเมินมีความชัดเจน เป็นไปได้ มีความยุติธรรม ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
 
 ขั้นตอนในการประเมินทางการศึกษา 
    การประเมินทางการศึกษามีขั้นตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. ก าหนดจุดประสงค์การประเมิน โดยให้สอดคล้องและครอบคลุมจุดประสงค์ของหลักสูตร 
 2. ก าหนดเกณฑ์เพ่ือตีค่าข้อมูลที่ได้จากการวัด 
 3. รวบรวมข้อมูลจากการวัดหลายๆแหล่ง 
 4. ประมวลและผสมผสานข้อมูลต่างๆ ของทุกรายการที่วัดได้ 
 5. วินิจฉัยชี้บ่งและตัดสินโดยเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 
 ทั้งนี้ การประเมินผลการศึกษาสามารถแบ่งย่อยออกไปได้หลายประเภท ตามเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการ
จ าแนกแนวทางการประเมิน เช่น แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน แบ่งตามการอ้างอิง แบ่งตามผู้
ประเมิน เป็นต้น 
 ดังที่ได้กล่าวไว้ตอนต้นว่าการวัดผลทางการศึกษาเป็นการวัดทางอ้อมที่มีความคลาดเคลื่อน ซึ่งขัดกับ
ความต้องการของผู้วัด คือ ต้องการวัดโดยปราศจากความคลาดเคลื่อนคือ ต้องการให้ผลการวัดตรงกับ
ศักยภาพหรือคุณลักษณะที่แท้จริง เป็นเหตุให้ผู้ประเมินพยายามสร้างเครื่องมือและวิธีการวัดที่ให้ค่าของ
ศักยภาพหรือคุณลักษณะที่แท้จริง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแนวทางการประเมินตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) 
 
2.2 การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 20) ได้กล่าวว่า การประเมินสภาพจริงเป็นการประเมิน
จากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยงานหรือกิจกรรมที่มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติ จะเป็นงาน
หรือสถานการณ์ที่เป็นจริง (Real Life) หรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง จึงเป็นงานที่มีสถานการณ์ซับซ้อน 
(Complexity) และเป็นองค์รวม (Holistic) มากกว่างานปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนทั่วไป 
  ทิวัตถ์ มณีโชติ (2549) สรุปแนวคิดเก่ียวกับการประเมินสภาพจริงว่า เป็นการประเมินที่เน้นให้ผู้เรียน
ลงมือปฏิบัติ ถ้าสามารถปฏิบัติได้ในสถานการณ์จริงจะดีมาก แต่ถ้าไม่ได้ อาจใช้สถานการณ์จ าลองที่พยายาม
ให้เหมือนจริงมากที่สุด หรืออาจจะให้ผู้เรียนไปปฏิบัตินอกห้องเรียน หรือที่บ้าน แล้วเก็บผลงานไว้ โดยอาจจะ
เก็บไว้ในแฟ้มสะสมงาน แล้วผู้สอนเรียกมาประเมินภายหลัง สถานการณ์ที่ประเมินควรเป็นสถานการณ์ที่
ประเมินผู้เรียนได้หลายมิติ เช่น ทักษะ ความรู้ ความสามารถ การคิด และคุณลักษณะต่างๆ วิธีการที่ใช้
ประกอบการประเมินตามสภาพจริงควรมีหลากหลายประกอบกับ สรุปได้ดังนี้ 
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   1. การสังเกต 
   2. การสัมภาษณ์ 
   3. การตรวจงาน 
   4. การรายงานตนเองของนักเรียน 
   5. การบันทึกจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   6. การใช้ข้อสอบแบบเน้นการปฏิบัติจริง 
   7. การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน 
 การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริง มี 2 แนวทาง คือ การประเมินในลักษณะภาพรวม และ 
การประเมินในลักษณะการวิเคราะห์ส่วนย่อย 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร 
             ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา  งานไฟฟ้ายานยนต์ สาขางานยาน
ยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 

กลุ่มตัวอย่าง 
          กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้  คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา งานไฟฟ้ายานยนต์ สาขางาน
ยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 จ านวน 8 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
    วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชา  งานไฟฟ้ายานยนต์ ใช้แนวคิดของการเรียนรู้
ทฤษฎีร่วมกับการฝีกปฏิบัติเป็นฐาน 
      ก าหนดขั้นตอนในการสอนใช้วิธีกระบวนการการบริหารอย่างมีคุณภาพหรือครบวงจร P D C A เข้า
ช่วย ดังนี้ 

-  การวางแผน (Plan = P) 
 -  การปฏิบัติตามแผน (Do = D) 
 -  การตรวจสอบ (Check = C) 
 -  การปรับปรุงและพัฒนา (Action = A) 
        ท าแผนการสอน สื่อการสอน แบบฝึกหัด ตัวปัญหาพร้อมเครื่องมือวัดและประเมินผลภาคทฤษฎีงาน
ไฟฟ้ายานยนต์ ในส่วนการประเมินผลการเรียนภาคปฏิบัติได้ออกแบบการประเมินตามแนวทางการประเมิน
สภาพจริง โดยใช้เครื่องมือ Scoring Rubric เป็นเครื่องมือหลัก 
        ท าแผนการสอน สื่อการสอน แบบฝึกหัด ปัญหา พร้อมเครื่องมือวัดและประเมินผลวิชา  งานไฟฟ้า
ยานยนต์ ใช้กับนักศึกษาที่เรียน งานไฟฟ้ายานยนต์ สาขางานเทคนิคยานยนต์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560  
            ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้จากข้อสอบปลายภาคเรียนแบบปรนัย จ านวน 60 ข้อ 
        ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้จากการสอบภาคปฏิบัติปลายภาคเรียน 
      ผลการแก้ปัญหางานที่ได้รับมอบหมายตลอดภาคการศึกษาโดยใช้เครื่องมือประเมิน ตามสภาพจริง
จ านวน12 ใบงาน 
          ขั้นตอนการวิเคราะห์ใช้ค่าสถิติพ้ืนฐานหาค่าคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนสอบที่ได้ทั้งหมดเพ่ือ 
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      หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มเป้าหมาย 
         สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและเสนอแนะ 
      แผนการเรียนภาคทฤษฏีร่วมกับการฝึกภาคปฏิบัติ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือการเรียนภาคทฤษฏีร่วมกับการฝึกภาคปฏิบัติเป็นฐาน โดยการน าปัญหา
ของอุปกรณ์และวงจรไปวิเคราะห์พร้อมแก้ปัญหาข้อบกพร้องให้อยู่ในสภาพที่สมบรูณ์ ก าหนดข้อบกพร้องของ
อุปกรณ์ , เขียนล าดับขั้นการตรวจเช็ค เพ่ือใช้การศึกษาผลของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในรายวิชา  งาน
ไฟฟ้ายานยนต์ โดยใช้การเรียนภาคทฤษฎีร่วมกับการฝึกปฏิบัติเป็นฐาน ของนักศึกษา สาขางานเทคนิคยาน
ยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  
 บทบาทของนักศึกษา 
      ขั้นตอนที่ 1  กลุ่มผู้เรียนร่วมกันศึกษาปัญหาจากโจทย์ว่าปัญหานั้นเป็นอะไร 
      ขั้นตอนที่ 2  กลุ่มผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ความรู้เดิมของสมาชิกกลุ่มทุกคน 
      ขั้นตอนที่ 3  กลุ่มผู้เรียนอธิบายและสรุปความรู้และแนวคิดจากกลุ่ม 
      ขั้นตอนที่ 4  กลุ่มผู้เรียนก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่ออธิบายเพิ่มเติม 
      ขั้นตอนที่ 5  การศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  
      ขั้นตอนที ่6  ตรวจวัดและแก้ไขปัญหาจากการวิเคราะห์ เพ่ือให้อุปกรณ์และวงจรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 

 บทบาทครูผู้สอน 
- อาจารย์ผู้สอนจะท าหน้าที่สนับสนุนให้ความรู้และช่วยแก้ปัญหา 
- กระตุ้นและส่งเสริมกระบวนการฝึกปฏิบัติแบบกลุ่ม  
- สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ผู้เรียนตระหนักว่าการเรียนรู้เป็นความรับผิดชอบของผู้เรียน 
- ประเมินทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
การออกแบบกระบวนการประเมินผลตามสภาพจริง 

          ได้มีการออกแบบกระบวนการประเมินผลตามสภาพจริง เพ่ือให้ผลการประเมินของการเรียนของ 
กลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

-ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการประเมินโดยก าหนดให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียน 

-ก าหนดขอบเขตการประเมิน โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ เช่น   
ความรู้  ทักษะและกระบวนการความรู้ ในงานวิจัยนี้  เน้นประเมินพั ฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทาง          
การศึกษาด้วยการประเมินด้วยวิธีการประเมินตามสภาพจริง 
  -ก าหนดผู้ประเมิน ในงานวิจัยนี้ก าหนดให้ผู้สอนเป็นผู้ประเมินหลัก 
  -เลือกเทคนิคเครื่องมือในการประเมิน ในการวิจัยนี้เพ่ือเลือกใช้การสังเกตพฤติกรรมและใช้ 
เครื่องมือ Scoring Rubric เพ่ือใช้ในการประเมินตามวัตถุประสงค์ 

-ก าหนดเวลาสถานที่ ในงานวิจัยที่ก าหนดให้ ชั่วโมงเรียนปฏิบัติเป็นช่วงเวลาที่  
กลุ่มเป้าหมายจะต้องท ากิจกรรมที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนของการเรียนรู้โดยใช้การฝึกปฏิบัติเป็นฐาน ผู้วิจัย 
อาศัยช่วงนี้สังเกตพฤติกรรมและให้คะแนนใน Scoring Rubric  
            -วิเคราะห์ผลวิธีการวัดด้านข้อมูล เป็นการน าข้อมูลจากการประเมินมาวิเคราะห์โดยระบุสิ่ง 
ที่วิเคราะห์ เช่น กระบวนการท างาน เอกสารจากข้อมูลที่บันทึกและการวิเคราะห์ข้อมูล 
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-ก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน เป็นการก าหนดรายละเอียดในการให้คะแนนผลงานว่า 
ผู้เรียนท าอะไรได้ส าเร็จโดยแยกเป็นรายๆให้สอดคล้องกับงานและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
     เครื่องมือการวิจัย 
          -แบบทดสอบภาคทฤษฎีปลายภาคเรียน (คะแนน 20) 
      -การทดสอบภาคปฏิบัติปลายภาคเรียน  (คะแนน 10) 
      -การทดลองในห้องปฏิบัติการ (คะแนน 30) 

 แบบตรวจสอบความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การประเมินความคืบหน้า 
ของงานที่ได้รับมอบหมายมีลักษณะเป็นตราราง 1. ก าหนดเงื่อนไขและเลือกอุปกรณ์ 15 คะแนน 2.การ
ออกแบบ 25คะแนน 3. การอธิบายการท างาน 15 คะแนน 4. การต่อวงจร 30 คะแนน 5. คุณลักษณะของ
สมาชิกกลุ่ม 15 คะแนน  มีการแบ่งจ านวนครั้งของการประเมินออกเป็นตามใบงานที่ลงปฏิบัติเป็นครั้งย่อยๆ 
ตามกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การฝึกปฏิบัติเป็นฐาน  โดยใช้คะแนนที่ได้จากเครื่องมือ Scoring Rubric ถูก
น ามาทดแทนการประเมินด้วยวิธีการเดิมแบบถ่วงน้ าหนักเป็นคะแนนเต็ม 30 คะแนน 

การประเมินในห้องปฏิบัติการในงานวิจัยนี้มีการออกแบบ Scoring Rubric เพ่ิมเติมจากการให้     
คะแนนด้วยวิธีมาตราวัดที่เคยปฏิบัติมาโดยแบ่งเป็นระดับขั้นของผลสัมฤทธิ์ ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่     
คะแนนน้อยสุด( 1-20) 1 คะแนน , คะแนนน้อย ( 21 – 40 ) 2 คะแนน) คะแนนปานกลาง( 41 – 60) 3 
คะแนน )  ,คะแนนมาก ( 61 - 80 ) 4 คะแนน , คะแนนมากสุด( 81 – 100) 5 คะแนน โดยคะแนนที่ได้จาก   
เครื่องมือ Scoring Rubric ถูกน ามาทดแทนการประเมินด้วยวิธีเดิม และถ่วงน้ าหนักเป็นคะแนนเต็ม 30 
คะแนน ดังนี้ 
 
สมการที่ 3.1 การค านวณคะแนนปฏิบัติจาก Scoring Rubric เป็นคะแนนเก็บ 
คะแนนที่ได้ (เต็ม 30 คะแนน) = คะแนนรวมจาก Scoring Rubric 12ใบงาน × 30 
                                                           60      
สมการที่ 3.2 การค านวณคะแนนแบบประเมินผลการน าเสนอผลงานเป็นคะแนนเก็บ     
คะแนนที่ได้(เต็ม10 คะแนน) = คะแนนรวมจาก Scoring Rubric  × 10 
                                                        12 
 
      วิธีการรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลในเรื่องการพัฒนากระบวนการผลตามสภาพจริงในรายวิชา  งานไฟฟ้า
ยานยนต์ ของนักศึกษาสาขาเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 

ผู้วิจัยให้ปัญหาการตรวจเช็คและการต่อวงจรไฟฟ้าดังนี้ 
          1. การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 

2. การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน 
3. การต่อวงจรไฟฟ้าแบบผสม 
4. การต่อสายไฟฟ้ากับข้ัวสายไฟแบบต่างๆ 
5. การตรวจเช็คและการตั้งค่ามัลติมิเตอร์ 
6. การตอ่วงจรสวิตร์และรีเลย์ 
7. การตรวจเช็คและการต่อวงจรระบบสตาร์ท 
8. การตรวจเช็คและการต่อวงจรระบบจุดระเบิด 
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9. การตรวจเช็คและการต่อวงจรระบบประจุไฟฟ้า 
10. การตรวจเช็คและการต่อวงจรระบบไฟแสงสว่าง 
11. การตรวจเช็คและการต่อวงจรไฟฟ้าอ านวยความสะดวกยานยนต์ 
12. การตรวจเช็คไฟหน้าปัดรถยนต์ 
 

กระบวนการแก้ปัญหา 
       หลังจากผู้วิจัยได้มอบหมายโจทย์ใบงานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยยังคงด าเนินการเรียน 

ตามวิธีการปกติควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ผู้เรียนได้น าความรู้ทางภาคทฤษฎีไปแก้ไขปัญหาใบงานที่ได้รับมอบหมาย
และแก้ไขปัญหาโจทย์แล้วผู้เรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ สามารถแก้ไขปัญหาควบคู่ไปกับการด าเนินกิจกรรม
การเรียนปฏิบัติเป็นฐาน ทั้งนี้ผู้วิจัยหวังว่าการประเมินผลตามสภาพจริงส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนการสอน
ของผู้เรียนในที่สุดจะสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มเป้าหมายได้ 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
        -น าคะแนนจากการทดลองในห้องปฏิบัติงานและความก้าวหน้าของการแก้ปัญหาในแต่ละ 
 ใบงาน มาหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ 
        -น าคะแนนจากแบบทดสอบปลายภาคเรียนมาหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ 
        -น าคะแนนจากการทดสอบภาคปฏิบัติมาหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ 

       - การวิเคราะห์ขอมูลใช้การคิดเป็นร้อยละแล้วเปรียบเทียบผลการเรียนของผู้เรียน สถิติที่ใช้ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ยร้อยละของ คะแนนจากการทดลองและความก้าวหน้าในการแก้ปัญหา 
คะแนนสอบปลายภาคและคะแนนสอบปฏิบัติปลายภาค 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยด าเนินการวิจัยโดยใช้แผนปฏิบัติการเรียนรู้ภาคทฤษฎีร่วมกับการปฏิบัติ
เป็นฐานรวมกับการประเมินผลตามสภาพจริง ส าหรับนักศึกษาสาขาเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
พระรามหกที่เรียนวิชา งานไฟฟ้ายานยนต์และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยตลอดภาคฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2560 มีผลวิจัยดังนี้ 
 การใช้แผนปฏิบัติการ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการประเมินผลตามสภาพจริง ส่งผลให้
การประเมิน มีลักษณะเป็นการประเมินโดยการวิเคราะห์โดยภาพรวมดังที่แสดงผลใน ตารางที่4-1พบว่าการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปฏิบัติจากการประเมินผลตามสภาพจริงมีคะแนนสูง 
 
ตาราง4-1 แสดงจ านวนนักเรียนที่แสดงสัมฤทธิ์ทางการเรียนปฏิบัติจากการประเมินผลตามสภาพจริง 
ใบงานที่ 1 การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 
 คะแนนการปฏิบัติงานตามสภาพจริง 

มากสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยสุด 
จ านวนนักเรียน 4 2 2 - - 
จากตารางที่ 4-1พบว่าการประเมินผลตามสภาพจริงสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการฝึกปฏิบัติมี
คะแนนการเรียนในระดับมากสุด 4 คน มาก  2 คน ปานกลาง 2 คน น้อย 0  คน น้อยมาก 0  คน 
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ตาราง4-2 แสดงจ านวนนักเรียนที่แสดงสัมฤทธิ์ทางการเรียนปฏิบัติจากการประเมินผลตามสภาพจริง 
ใบงานที่ 2  การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน 
 คะแนนการปฏิบัติงานตามสภาพจริง 

มากสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยสุด 
จ านวนนักเรียน 4 3 1 - - 
 
จากตารางที่ 4-2 พบว่าการประเมินผลตามสภาพจริงสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการฝึกปฏิบัติมี
คะแนนการเรียนในระดับมากสุด 4 คน มาก  3 คน ปานกลาง 1 คน น้อย 0  คน น้อยมาก 0  คน 
 
 
ตาราง4-3แสดงจ านวนนักเรียนที่แสดงสัมฤทธิ์ทางการเรียนปฏิบัติจากการประเมินผลตามสภาพจริง 
 ใบงานที่ 3  การต่อวงจรไฟฟ้าแบบผสม 
 คะแนนการปฏิบัติงานตามสภาพจริง 

มากสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยสุด 
จ านวนนักเรียน 6 2 - - - 
 
จากตารางที่ 4-3 พบว่าการประเมินผลตามสภาพจริงสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการฝึกปฏิบัติมี
คะแนนการเรียนในระดับมากสุด 6 คน มาก  2 คน ปานกลาง 0 คน น้อย 0  คน น้อยมาก 0  คน 
 
ตาราง4-4แสดงจ านวนนักเรียนที่แสดงสัมฤทธิ์ทางการเรียนปฏิบัติจากการประเมินผลตามสภาพจริง 
 ใบงานที่ 4  การต่อสายไฟกับขั้วแบบต่างๆ 
 คะแนนการปฏิบัติงานตามสภาพจริง 

มากสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยสุด 
จ านวนนักเรียน 8 - - - - 
 
จากตารางที่ 4-4 พบว่าการประเมินผลตามสภาพจริงสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการฝึกปฏิบัติมี
คะแนนการเรียนในระดับมากสุด 8 คน มาก  0 คน ปานกลาง 0 คน น้อย 0  คน น้อยมาก 0  คน 
 
ตาราง4-5แสดงจ านวนนักเรียนที่แสดงสัมฤทธิ์ทางการเรียนปฏิบัติจากการประเมินผลตามสภาพจริง 
 ใบงานที่ 5  การตรวจเช็คและการตั้งค่ามัลติมิเตอร์ 
 คะแนนการปฏิบัติงานตามสภาพจริง 

มากสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยสุด 
จ านวนนักเรียน 8 - - - - 
 
จากตารางที่ 4-5 พบว่าการประเมินผลตามสภาพจริงสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการฝึกปฏิบัติมี
คะแนนการเรียนในระดับมากสุด 8 คน มาก  0 คน ปานกลาง 0 คน น้อย 0  คน น้อยมาก 0  คน 
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ตาราง4-6แสดงจ านวนนักเรียนที่แสดงสัมฤทธิ์ทางการเรียนปฏิบัติจากการประเมินผลตามสภาพจริง 
 ใบงานที่ 6  การต่อวงจรผ่านสวิตร์และรีเลย์แบบต่างๆ 
 คะแนนการปฏิบัติงานตามสภาพจริง 

มากสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยสุด 
จ านวนนักเรียน 8 - - - - 
 
จากตารางที่ 4-6 พบว่าการประเมินผลตามสภาพจริงสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการฝึกปฏิบัติมี
คะแนนการเรียนในระดับมากสุด 8 คน มาก  0 คน ปานกลาง 0 คน น้อย 0  คน น้อยมาก 0  คน 
 
ตาราง4-7แสดงจ านวนนักเรียนที่แสดงสัมฤทธิ์ทางการเรียนปฏิบัติจากการประเมินผลตามสภาพจริง 
 ใบงานที่ 7  การตรวจเช็คและการต่อวงจรระบบสตาร์ท 
 คะแนนการปฏิบัติงานตามสภาพจริง 

มากสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยสุด 
จ านวนนักเรียน 8 - - - - 
 
จากตารางที่ 4-7 พบว่าการประเมินผลตามสภาพจริงสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการฝึกปฏิบัติมี
คะแนนการเรียนในระดับมากสุด 8 คน มาก  0 คน ปานกลาง 0 คน น้อย 0  คน น้อยมาก 0  คน 
 
ตาราง4-8แสดงจ านวนนักเรียนที่แสดงสัมฤทธิ์ทางการเรียนปฏิบัติจากการประเมินผลตามสภาพจริง  
ใบงานที่ 8  การตรวจเช็คและการต่อวงจรระบบจุดระเบิด 
 คะแนนการปฏิบัติงานตามสภาพจริง 

มากสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยสุด 
จ านวนนักเรียน 8 - - - - 
 
จากตารางที่ 4-8 พบว่าการประเมินผลตามสภาพจริงสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการฝึกปฏิบัติมี
คะแนนการเรียนในระดับมากสุด 8 คน มาก  0 คน ปานกลาง 0 คน น้อย 0  คน น้อยมาก 0  คน 
 
ตาราง4-9แสดงจ านวนนักเรียนที่แสดงสัมฤทธิ์ทางการเรียนปฏิบัติจากการประเมินผลตามสภาพจริง 
 ใบงานที่ 9การตรวจเช็คและการต่อวงจรไฟระบบประจุไฟฟ้า 
 คะแนนการปฏิบัติงานตามสภาพจริง 

มากสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยสุด 
จ านวนนักเรียน 8 - - - - 
 
จากตารางที่ 4-9 พบว่าการประเมินผลตามสภาพจริงสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการฝึกปฏิบัติมี
คะแนนการเรียนในระดับมากสุด 8 คน มาก  0 คน ปานกลาง 0 คน น้อย 0  คน น้อยมาก 0  คน 
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ตาราง4-10แสดงจ านวนนักเรียนที่แสดงสัมฤทธิ์ทางการเรียนปฏิบัติจากการประเมินผลตามสภาพจริง 
 ใบงานที่ 10การตรวจเช็คและการต่อวงจรไฟแสงสว่าง 
 คะแนนการปฏิบัติงานตามสภาพจริง 

มากสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยสุด 
จ านวนนักเรียน 8 - - - - 
 
จากตารางที่ 4-10 พบว่าการประเมินผลตามสภาพจริงสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการฝึกปฏิบัติมี
คะแนนการเรียนในระดับมากสุด 8 คน มาก  0 คน ปานกลาง 0 คน น้อย 0  คน น้อยมาก 0  คน 
  
ตาราง4-11แสดงจ านวนนักเรียนที่แสดงสัมฤทธิ์ทางการเรียนปฏิบัติจากการประเมินผลตามสภาพจริง 
 ใบงานที่ 11การตรวจเช็คและการต่อวงจรไฟฟ้าอ านวยความสะดวก 
 คะแนนการปฏิบัติงานตามสภาพจริง 

มากสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยสุด 
จ านวนนักเรียน 8 - - - - 
 
จากตารางที่ 4-11 พบว่าการประเมินผลตามสภาพจริงสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการฝึกปฏิบัติมี
คะแนนการเรียนในระดับมากสุด 8 คน มาก  0 คน ปานกลาง 0 คน น้อย 0  คน น้อยมาก 0  คน 
  
ตาราง4-12แสดงจ านวนนักเรียนที่แสดงสัมฤทธิ์ทางการเรียนปฏิบัติจากการประเมินผลตามสภาพจริง 
 ใบงานที่ 12การตรวจเช็คไฟหน้าปัดรถยนต์ 
 คะแนนการปฏิบัติงานตามสภาพจริง 

มากสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยสุด 
จ านวนนักเรียน 8 - - - - 
 
จากตารางที่ 4-12 พบว่าการประเมินผลตามสภาพจริงสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการฝึกปฏิบัติมี
คะแนนการเรียนในระดับมากสุด 8 คน มาก  0 คน ปานกลาง 0 คน น้อย 0  คน น้อยมาก 0  คน 
  
ตารางท่ี 4-13 แสดงค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
                              
 จ านวนนักศึกษาต่อคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

มากสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยสุด 
คะแนนสอบภาคทฤษฎี - 1 1 6 1 
คะแนนสอบภาคปฏิบัติ 8 - - - - 
คะแนนปฎิบัติงาน 8 - - - - 
คะแนนการน าเสนองาน 6 2 - - - 
                                                                                 
นักศึกษาเข้าใจความคาดหวังที่อาจารย์ผู้สอนมีต่อผู้เรียน เป็นต้น ตรงข้ามกับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายบางคนที
ได้แสดงความเห็นว่าการประเมินผลโดยใช้ข้อสอบแต่เพียงอย่างเดียว เป็นอุปสรรค์ต่อการแสดงว่าตนเองมี
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ความเข้าใจสิ่งที่เรียนอย่างไร นอกจากนั้นยังมีนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่กล่าวถึงความรู้สึกเมื่อได้รับทราบเกณฑ์
การให้คะแนนภาคปฏิบัติอย่างชัดเจนท าให้มีความรู้สึกมั่นใจในการเรียนมากข้ึน 
จากตารางที่ 4-13จะพบว่าค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของการสอบปฏิบัติปลายภาคเรียนคะแนน
นักศึกษาอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 100จึงแสดงให้เห็นว่านักศึกษากลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบใช้ฝึกปฏิบัติเป็น
ฐานมีการพัฒนาการเรียนรู้ดีและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติผ่านเกณฑ์ และพบว่าค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของสอบภาคทฤษฏีปลายภาคเรียน นักศึกษามีคะแนนอยู่ในระดับมากสุดร้อยละ  0 ในระดับ
มากร้อยละ 12.5 ,ในระดับปานกลางร้อยละ 12.5 ในระดับน้อยร้อยละ 75 ในระดับน้อยสุดร้อยละ 12.5  จึง
แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย คะแนนปฏิบัติงานนักศึกษาอยู่ในระดับดีมาก
ร้อยละ 100จึงแสดงให้เห็นว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากสุด คะแนนการน าเสนอผลงาน
นักศึกษาอยู่ในระดับมากสุดร้อยละ 75 ในระดับมากร้อยละ 25 จึงแสดงให้เห็นว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมากสุด 
 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
สรุปผลการวิจัย 
      ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการสอบปลายภาคเรียนในวิชา  งานไฟฟ้ายานยนต์  
     สาขา เทคนิคยานยนต์วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560  คะแนนของการ
สอบปฏิบัติปลายภาคเรียนคะแนนนักศึกษาอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 100จึงแสดงให้เห็นว่านักศึกษากลุ่มที่
จัดการเรียนรู้แบบใช้ฝึกปฏิบัติเป็นฐานมีการพัฒนาการเรียนรู้ดีและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติผ่าน
เกณฑ์ และพบว่าค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสอบภาคทฤษฏีปลายภาคเรียน นักศึกษามีคะแนนอยู่ใน
ระดับมากสุดร้อยละ  0 ในระดับมากร้อยละ 12.5 ,ในระดับปานกลางร้อยละ 12.5 ในระดับน้อยร้อยละ 75 
ในระดับน้อยสุดร้อยละ 12.5  จึงแสดงให้เห็นว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย คะแนน
ปฏิบัติงานนักศึกษาอยู่ในระดับดีมากร้อยละ 100จึงแสดงให้เห็นว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มากสุด คะแนนการน าเสนอผลงานนักศึกษาอยู่ในระดับมากสุดร้อยละ 75 ในระดับมากร้อยละ 25 จึงแสดงให้
เห็นว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากสุด 

  พัฒนาการเรียนรู้ดีขึ้นและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์โดยสามาสรุปแยกเป็น 
หัวข้อตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยดังนี้ 
     สามารถน าโจทย์ใบงานการฝึกปฏิบัติและการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาวงจรต่างๆสร้างเป็น
กระบวนการประเมินผลตามสภาพจริงในรายวิชาไฟฟ้ายานยนต์ได ้
     เมื่อผู้เรียนได้รับการกระตุ้นด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอย่างต่อเนื่อง จะท าให้ 
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนมากขึ้นส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 
อภิปรายผล 
     จากการวิจัยจะพบว่า หลังจากผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โดยฝึกปฏิบัติเป็นฐานและประเมินผลตามสภาพจริง
ผู้เรียนส่วนใหญ่จะแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้โดยฝึกปฏิบัติมากขึ้น  ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับการสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ภายในห้องเรียน และการกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเองมาก
ขึ้น โดยสามารถสังเกตได้ว่าผู้เรียน แสดงความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดีขึ้นตามขั้นตอนต่างๆของกิจกรรม
การเรียนรู้โดยฝึกปฏิบัติเป็นฐาน 
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    นอกจากนั้นยังพบว่าการที่ผู้เรียนได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โดยฝึกปฏิบัติเป็นฐานและกระบวนการประเมิน
ตามสภาพจริงท าให้เกิดความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ของรายวิชามากขึ้นส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 
  
 ข้อเสนอแนะ 
      ผู้ที่สนใจสามารถน าแนวทางการพัฒนาผู้เรียน โดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยฝึกปฏิบัติเป็น 
     ฐานในรายวิชาอ่ืนๆเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
      ควรศึกษาค าบรรยายรายวิชาและตั้งปัญหาและปรับปรุงโจทย์ให้สอดคล้องกับรายวิชาที่น าไปใช้  
     เพ่ือให้ผู้เรียนได้น าประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ไปใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไป 
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