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งานศูนย์วิจัย พัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ / ฝ่ายวิชาการ 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 

รายงานการวจิัยในช้ันเรียน 
โรงเรียนอสัมชัญเทคนิคนครพนม  ภาคเรียนที่2556 

เร่ืองการพฒันาทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์เขียนแบบภาพ3มิติ ของนกัเรียนระดบัชั้น ปวช.2  สาขาวชิาเคร่ืองมือ
กลฯ โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม ปีการศึกษา 2556 ดว้ยวธีิการสอนแบบมุ่งเนน้สมรรถนะ 

ช่ือผู้วจัิย  มาสเตอร์ศิริวฒัน์ ไชยโชติ  ต าแหน่ง ครู 
สาขาวชิา เคร่ืองมือกลฯ    สาขางาน เคร่ืองมือกล 
 
1.   ความเป็นมาของการวจัิย   (สภาพปัญหา) 

การเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคญัยิง่ของการพฒันามนุษยใ์หเ้จริญเติบโตงอกงามไปสู่ความสมบูรณ์
พร้อมของชีวติคือเป็นคนดีคนเก่งท่ีมีความสุขและมีความใฝ่รู้ซ่ึงเป็นไปตามหลกัของการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อ
การพฒันาผูเ้รียนอยา่งรอบดา้นอีกทั้งแนวทางการปฏิรูปการศึกษามีเป้าหมายท่ีจะมุ่งพฒันาคุณภาพคนไทยยคุ
ใหม่ใหส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองและแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต (ส านกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2552) โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ไดบ้ญัญติัไวด้งันั้นผูเ้รียนจึงเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัการปฏิรูปท่ีด าเนินอยูจึ่งส่งผลให้
ผูเ้รียนเกิดความคาดหวงักบัความส าเร็จท่ีจะเกิดข้ึนมากนอ้ยแตกต่างกนัในแต่ละบุคคลโดยข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ
เช่นเพศเชาวปั์ญญาสถานภาพทางสังคมความลม้เหลวและความส าเร็จในอดีตเป็นตน้แต่ส่ิงท่ีน่าจะเป็นความ
คาดหวงัเดียวกนัของผูเ้รียนคือการศึกษาจะน ามาซ่ึงความส าเร็จในชีวิตโดยอาศยักระบวนการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพซ่ึงควรมีลกัษณะคือเรียนรู้อยา่งมีความสุขเรียนรู้จากการไดคิ้ดและลงมือปฏิบติัจริงเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเรียนรู้ร่วมกบับุคคลอ่ืนเรียนรู้แบบองคร์วมหรือบูรณาการและควรเรียนรู้ดว้ย
กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง (นวลจิตตเ์ชาวกีรติพงศ,์ 2545) 

ตามท่ีอาชีวศึกษา ไดพ้ฒันารูปแบบของหลกัสูตรเป็นหลกัสูตรฐานสมรรถนะ โดยก าหนดมาตรฐาน
วชิาชีพสาขาวชิาและมาตรฐานรายวชิาซ่ึงเขียนในรูปสมรรถนะในอาชีพ ซ่ึงต่อมา สอศ.ไดมี้การพฒันากรอบ
มาตรฐานหลกัสูตรอาชีวศึกษาท่ีเป็นกรอบแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ท่ีไดรั้บการอนุมติัประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เนน้การพฒันาสมรรถนะจากอาชีพพฒันาเขา้สู่
การก าหนดมาตรฐานวชิาชีพสาขาวชิา/สมรรถนะในการศึกษาวชิาชีพและจดัระดบัเพื่อเช่ือมโยงกบัระบบ
คุณวฒิุวชิาชีพ รวมทั้งก าหนดสมรรถนะในรายวชิาต่าง ๆ น าไปสู่การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้สมรรถนะ  แต่
เน่ืองจากระบบคุณวุฒิวชิาชีพและสมรรถนะเป็นเร่ืองใหม่และยุง่ยากซบัซอ้นอีกทั้งต าราคู่มือและมาตรฐานท่ี
เก่ียวกบัเร่ืองน้ีค่อนขา้งจะหาไดย้ากและส่วนใหญ่ท่ีไดจ้ดัท าไวเ้ป็นต าราของต่างประเทศ 

จากการจดัการเรียนการสอนรายวชิา การเขียนแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษาท่ีผา่นมา พบวา่   
ผูเ้รียนมีทกัษะการปฏิบติังานคุมเคร่ืองจกัรซีเอน็ซี อยูใ่นเกณฑต์ ่าถึงปานกลาง จากการสัมภาษณ์ผูเ้รียน พบวา่ 
ปัญหาท่ีท าใหผู้เ้รียนมีทกัษะการปฏิบติังานไม่สูงนกั  เน่ืองจาก การจดัการเรียนการสอนดว้ยวธีิการมอบหมาย
ใหน้กัเรียนปฏิบติังานตามใบงาน ท่ีมีคู่มือการปฏิบติังานไม่ชดัเจน ท าให้นกัเรียนไม่เขา้ใจขั้นตอนการ

แบบ  วจ.03 
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ปฎิบติังานและเทคนิคการปฎิบติังานการใชค้อมพิวเตอร์ในการเขียนภาพ3มิติ  จากปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึง
สนใจท่ีจะพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะการปฎิบติังานการใชค้อมพิวเตอร์ในการเขียนภาพ3มิติ ในปีการศึกษาน้ีให้
สูงข้ึน และใชเ้ป็นขอ้มูลในการเลือกใชเ้ทคนิคและวธีิการสอนในปีการศึกษาต่อๆ ไป 
 
2.  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 2.1  เพื่อพฒันาผูเ้รียน ใหมี้ทกัษะการปฎิบติังาน การใชค้อมพิวเตอร์ในการเขียนภาพ3มิติสูงข้ึน 
 2.2  เพื่อพฒันาเทคนิค และวธีิการสอนใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน 
 
3.  เป้าหมายของการวจัิย 

 3.1 ผูเ้รียนมีทกัษะการปฎิบติังานการใชค้อมพิวเตอร์ในการเขียนภาพ3มิติสูงข้ึน 
 3.2 ครูผูส้อนมีเทคนิคและวธีิการสอนเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน 
 
4.  วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 กลุ่มเป้าหมาย 

นกัเรียนระดบัชั้น ปวช.2 สาขาวชิาเคร่ืองมือกลฯ  สาขางานเคร่ืองมือกล โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิค 
นครพนม ปีการศึกษา 2556 จ านวน  8 คน 

  4.2 เคร่ืองมือในการวจัิย 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี เป็นส่ือมลัติมีเดียและแบบสอบถามซ่ึงผูว้จิยัสร้างข้ึนโดย
การศึกษาคน้ควา้จากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาปรับปรุงใหส้อดคลอ้งเพื่อน าไปวดัทกัษะการปฎิบติังาน
การใชค้อมพิวเตอร์ในการเขียนภาพ3มิติ  ของนกัเรียน  จ านวน 1ชุดแบ่งเป็น 3ส่วนคือ 
  ส่วนท่ี 1เป็นส่ือมลัติมีเดียขั้นตอนการปฎิบติังานการใชค้อมพิวเตอร์ในการเขียนภาพ3มิติ 
  ส่วนท่ี 2เป็นคู่มือการปฎิบติังานการใชค้อมพิวเตอร์ในการเขียนภาพ3มิติ   
                      ส่วนท่ี 3แบบประเมินทกัษะการปฏิบติังาน  ลกัษณะของแบบประเมินเป็นแบบส ารวจรายการ  
(Check list)  และแบบมาตราส่วนประมาณค่า5ระดบั(Rating Scale) 

 4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลดว้ยประเมินผลการปฏิบติังานของนกัเรียนเป็นรายบุคคลดว้ยตนเอง 

 4.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการจดักระท าและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยน าแบบประเมินทกัษะการปฏิบติังาน มาให้
คะแนนตามน ้าหนกัคะแนนแต่ละขอ้  แลว้บนัทึกขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปแลว้น ามาประมวลขอ้มูล  เพื่อวิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย     ไปเทียบกบัเกณฑก์ารแปลความหมาย  (บุญ
ชม  ศรีสะอาด.2535 : 100)ดงัน้ี   
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 4.51-5.00 หมายถึงมีทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์เขียนภาพ3มิติ ในระดบัมากท่ีสุด 
 3.51-4.50หมายถึงมีทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์เขียนภาพ3มิติ ในระดบัมาก 
 2.51-3.50 หมายถึงมีทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์เขียนภาพ3มิติ ในระดบัปานกลาง 
 1.51-2.50 หมายถึงมีทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์เขียนภาพ3มิติ ในระดบันอ้ย 
 1.00-1.50 หมายถึงมีทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์เขียนภาพ3มิติ ในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
5.  ผลการวจัิย 

การวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดน้ าเสนอไวใ้นรูปแบบของตารางแสดงผลการฝึกทกัษะการปฏิบติังานดงัน้ี 
 

ตารางแสดงผลการฝึกทกัษะการปฎิบติังานการใชค้อมพิวเตอร์ในการเขียนภาพ3มิติของนกัเรียนระดบัชั้นปวช.2 
สาขาวชิาเคร่ืองมือกลฯ  สาขางานเคร่ืองมือกล โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม ปีการศึกษา 2556 

 
ที่ ช่ือ-นามสกุล ผลการเรียนรู้ ( X ) การแปลความหมาย 
1 นายเฉลิมเกียรติ สกุลเดียว 5.00 มากท่ีสุด 
2 นายศราวธุ สังวร 4.00 มาก 
3 นายพรชยั ศรีภูมิ 4.50 มากท่ีสุด 
4 นายวฒันเรศ ววิฒันกุลพาณิชย ์ 4.05 มาก 
5 นายพิสิษฐ ์สังวรจิต 3.75 ปานกลาง 
6 นายศราวธุ นิลปัทม์ 4.75 มากท่ีสุด 
7 นายวษิณุ ทองอ่อน 4.50 มากท่ีสุด 
8 นายวรีพงษ ์เหล่ามาลา 4.00 มาก 
    
    
 เฉลีย่รวม 4.32 มาก 

 จากตารางแสดงวา่ ผูเ้รียนมีทกัษะการปฎิบติังานการใชค้อมพิวเตอร์ในการเขียนภาพ3มิติ โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก (X = 4.32) เม่ือพิจารณาเป็นรายบุคคลพบวา่ ผูเ้รียนท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ นายเฉลิมเกียรติ สกุล
เดียว(X = 5.00) ผูเ้รียนท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุดคือ นายพิสิษฐ ์สังวรจิต(X = 3.75) 
 
 สรุปผลการวจิยัจากการประเมินผลการปฎิบติังานการใชค้อมพิวเตอร์ในการเขียนภาพ3มิติ  พบวา่ 
ผูเ้รียนท่ีมีทกัษะการปฎิบติังานการใชค้อมพิวเตอร์ในการเขียนภาพ3มิติอยูใ่นระดบั ดีมาก มีจ านวน 4 คน ระดบั 
ดี จ  านวน 3 คน และระดบั ปานกลาง จ านวน 1 คน แสดงใหเ้ห็นวา่ การจดัการเรียนการสอนแบบมุ่งเนน้
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สมรรถนะ สามารถพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะการปฏิบติังานสูงข้ึนได ้ และครูผูส้อนมีแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน  สามารถน าไปปรับใชใ้นการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ในรายวชิาอ่ืนได ้

6.  ข้อเสนอแนะ 
6.1 ครูผูส้อนควรจดัการเรียนการสอนแบบมุ่งเนน้สมรรถนะใหค้รบทุกหน่วยสมรรถนะ 
6.2 โรงเรียนควรส่งเสริมใหค้รูทุกคนจดัการเรียนการสอนแบบมุ่งเนน้สมรรถนะใหค้รบทุกรายวชิา 
6.3 ควรจดัท าวจิยัเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนแบบมุ่งเนน้สมรรถนะ 

หรือท าการศึกษาเก่ียวกบัสมรรถนะของผูส้ าเร็จการศึกษาตามความตอ้งการของสถานประกอบการ  
 

 


