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คํานํา 
 

รายงานการวิจัยเรื่อง   ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดการสอนการใชคําสั่งการเขียนงาน 
3 มิติ  วิชาการเขียนแบบจ๊ิกและฟกเจอรดวยคอมพิวเตอร (20110-2007)  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปท่ี 2 
       การพัฒนาทักษะการเขียนแบบงาน 3 มิติ เปนการศึกษาทักษะปฏิบัติงานสรางชิ้นงาน
สามมิติจากแบบสั่งงานผลิต เพ่ือใหนักเรียนสามารถสรางมโนภาพหรือจินตนาการ ใหเห็นรูปราง
ชิ้นงานสามมิติจากแบบสั่งงานผลิตแทนชิ้นงานจริงใน วิชา การเขียนแบบจ๊ิกและฟกเจอรดวย
คอมพิวเตอร (20110-2007) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 2  เพ่ือแกไขปญหาในการอาน
แบบและการประกอบงานตามแบบงานภาพประกอบ ชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจในหลักการ
ทํางานของอุปกรณจับเจาะ(Jig) และอุปกรณจับงานกัด(Fixture)   ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งน้ีจะนําไป
ปรับปรุง การเรียนการสอนท่ีสรางขึ้นรวมถึงพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนใหมีคุณภาพตอไป 

        ผูวิจัยขอขอบคุณ คณะผูบริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีทุกทาน ท่ีใหคําปรึกษา 
คําแนะนํา เพ่ือจัดทํารายงานวิจัยฉบับน้ีใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และขอขอบคุณนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 2 กลุม 1 แผนกวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีทุก
คน ท่ีไดใหความรวมมือในการทดลอง ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 มา  ณ โอกาสน้ี 
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ชื่อเรื่อง    ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดการสอนการใชคําสั่งการเขยีนงาน 3 มิติ  
วิชาการเขียนแบบจ๊ิกและฟกเจอรดวยคอมพิวเตอร (20110-2007)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นปท่ี 2 
 
ปการศึกษา         ภาคเรียนท่ี 2/2564 
 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาชุดการสอนเรื่องการใชคําสั่ง
การเขียนงาน 3 มิติ ดวยโปรแกรม AutoCAD  วิชาการเขียนแบบจ๊ิกและฟกเจอรดวยคอมพิวเตอร 
(20110-2007) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 2ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พุทธศักราช 2562   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลองคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 2 
สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ภาคเรียนท่ี2 ปการศึกษา 2564  จํานวน 9 
คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก ชุดการสอนท่ีประกอบดวยใบลําดับขั้นปฏิบัติงานการสราง
วัตถุสามมิติสําหรับอุปกรณจับงานเจาะ(Jig) และอุปกรณสําหรับการจับงานกัด (Fixture)  แบบ
ประเมินทักษะการปฏิบัติงาน  5 ระดับ และแบบประเมินความพึงพอใจลําดับขั้นตอนการปฏิบัติการ
สรางชิ้นงานสามมิติ 5 ระดับ จากน้ันจึงนําผลการประเมินการฝกทักษะและความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีได มาวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย X   
  ผลการวิจัยปรากฏวานักเรียนมีความสามารถในการสรางชิ้นงานสามมิติอุปกรณจับ

งานเจาะ (Jig) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 อยูระดับดี  ความสามารถในการสรางชิ้นงานสามมิติอุปกรณ
จับงานกัด (Fixture) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 อยูระดับดี  นักเรียนมีความพึงพอใจตอใบลําดับขั้นการ
ปฏิบัติงานสรางชิ้นงานสามมิติในเวลาท่ีกําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 อยูในระดับดี เปนไปตาม
สมมุติฐานท่ีต้ังไว 
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บทที่ 1  
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 เปนหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือใชในการ
จัดการศึกษาดานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และเพ่ือยกระดับการศึกษาวิชาชีพของบุคคล
ใหสูงขึ้น สอดคลองกับแผนกพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งได
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ในสาขางานตางๆ โดยเนนการเรียนรูสงปฏิบัติเพ่ือพัฒนาสมรรถนะกําลังคนระดับเทคนิค รวมท้ัง
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมกับการในการทํางาน ใหสอดคลองกับ
ความตองการกําลังคนของตลาดแรงงาน ชุมชน และสังคม  

แผนกชางเขียนแบบเครื่องกล เปนสาขาวิชาหน่ึงในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2562 ซึ่งโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพไดกําหนดใหผูเรียน ไดเรียนรูในการ
เขียนแบบงานตามลักษณะเฉพาะงานตางๆในอุตสาหกรรม อาทิเชน การเขียนแบบแมพิมพโลหะ การ
เขียนแบบแมพิมพพลาสติก การเขียนแบบงานเครื่องกล การเขียนแบบงานจ๊ิกและฟกเจอร ฯลฯ ซึ่ง
ผูเรียนจะตองเรียนรูการอานแบบ การฉายภาพชิ้นงาน การเขียนแบบสั่งงานผลิตในลักษณะเปนการ
ประกอบชิ้นงาน และรายละเอียดของชิ้นงานในแตละชิ้น 

วิชาการเขียนแบบจ๊ิกและฟกเจอรดวยคอมพิวเตอร(20110-2007) เปนรายวิชาหน่ึงท่ี
หลักสูตรประกาศนียบัตรไดกําหนดใหผูเรียนจะตองเรียนรูหลักการทํางานของอุปกรณจับเจาะ และ
อุปกรณจับงานกัด รวมถึงลักษณะการประกอบงานของอุปกรณจับเจาะและอุปกรณจับงานกัด ซึ่งจาก
ประสบการณสอนนักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบวานักเรียนสวนมากอานแบบงาน
ภาพประกอบไมเขาใจเทาท่ีควร เน่ืองจากภาพประกอบและแบบงานผลิตเปนแบบลายเสนสองมิติ ทํา
ใหนักเรียนไมสามารถจินตนาการถึงรูปรางลักษณะชิ้นงานไดเทาท่ีควร จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงมี
แนวคิดท่ีเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูในการสรางชิ้นงานสามมิติเพ่ือประกอบงานสามมิติเขาดวยกัน
ตามแบบงานท่ีกําหนดเพ่ือใหนักเรียนเกิดมโนภาพของชิ้นงาน การประกอบงาน การทํางานของ
อุปกรณจับเจาะและจับชิ้นงานกัดจากการแบบสั่งงานผลิตและแบบภาพประกอบงานเพ่ือความเขาใจ
ในการเรียนรูมากยิ่งขึ้น 

  
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 ศึกษาชุดการสอนการใชคําสั่งการเขียนงาน 3 มิติ ดวยใบลําดับขั้นการปฏิบัติงาน สราง
ชิ้นงานสามมิติอุปกรณจับงานเจาะ (Jig) และงานสรางชิ้นงานสามมิติอุปกรณจับงานกัด (Fixture) 

1.2.2 ศึกษาความเขาใจในการประกอบชิ้นงาน3 มิติ ตามแบบภาพประกอบอุปกรณจับงาน
เจาะ (Jig) และอุปกรณจับงานกัด (Fixture) 

1.2.3 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดการสอนการใชคําสั่งการเขียนงาน 3 มิติ ดวย
ใบลําดับขั้นการปฏิบัติงาน 

 
 



 

  

1.3 สมมุติฐานของการวิจัย  
1.3.1 ผูเรียนสามารถสรางชิ้นงาน3มิติตามแบบงานผลิตไดถูกตองตามชุดการสอนการใชคําสั่ง

การเขียนงาน 3 มิติรายวิชาการเขียนแบบจ๊ิกและฟกเจอร (20110-2007) อยูในระดับดี 

 

1.3.2 ผูเรียนสามารถประกอบชิ้นงานสามมิติตามแบบงานประกอบอุปกรณจับเจาะ และ
อุปกรณจับงานกัด ในรายวิชาการเขียนแบบจ๊ิกและฟกเจอร (20110-2007) อยูในระดับ
ดี 

1.3.3 ชุดการสอนการใชคําสั่งการเขียนงาน 3 มิติ ดวยใบลําดับขั้นการปฏิบัติงานการสราง
ชิ้นงานสามมิติท่ีผูวิจัยสรางขึ้น มีความสมบูรณอยูในระดับดี 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
1.4.1 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 2 

แผนกวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา การเขียน
แบบจ๊ิกและฟกเจอร (20110-2007) จํานวน 9 คน ซึ่งผูวิจัยใชวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

1.4.2 ตัวแปรในการวิจัย  
  ตัวแปรตน คือชุดการสอนการใชคําสั่งการเขียนงาน 3 มิ ติ ดวยใบลําดับขั้นการ

ปฏิบัติงาน การปฏิบัติการสรางงาน 3 มิติในรายวิชาการเขียนแบบจ๊ิกและฟกเจอร (20110-
2007) 
      ตัวแปรตาม ทักษะการสรางชิ้นงานสามมิติและการประกอบชิ้นงานตามแบบ

ภาพประกอบในรายวิชาการเขียนแบบจ๊ิกและฟกเจอร(20110-2007) ดวยโปรแกรม AutoCAD 
 1.4.3 การวิจัยดําเนินการในชวงภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 
 

1.5 นิยามศัพท 
      1.5.1 ชุดการสอนการใชคําสั่งการเขียนงาน 3 มิติ ดวยใบลําดับขั้นการปฏิบัติงานการ
ปฏิบัติการสรางงาน 3 มิติในรายวิชาการเขียนแบบจ๊ิกและฟกเจอร (20110-2007) หมายถึง
เอกสารประกอบการเรียนรูท่ีเปนใบลําดับขั้นตอนในการสรางชิ้นงาน3 มิติตามแบบสั่งงานผลิต
อุปกรณจับงานเจาะ (Jig) และแบบสั่งงานผลิตอุปกรณจับงานกัด (Fixture) ท่ีผูจัดทําไดกําหนด
เปนแบบงานในรายวิชาการเขียนแบบจ๊ิกและฟกเจอร (20110-2007) ในภาคเรียนท่ี 2/2564  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 2.1 เอกสารท่ีเก่ียวของ  

ใบลําดับขั้นการปฏิบัติงาน ( Operation sheet ) หมายถึงเอกสารท่ีแสดงลําดับขั้นตอน
การปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โดยประกอบดวยขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง เพ่ือเปนแนวทางใหผูปฏิบัติงาน
ดําเนินการตามขั้นตอนน้ัน ๆ ดวยความถูกตอง รวดเร็ว และปลอดภัย (1)  
   แบบสั่งงาน (Working Drawings) หมายถึงแบบ (drawing, plan) หรือ พิมพเขียว 
(blueprint) ท่ีเขียนขึ้นมาเพ่ือแสดงความสัมพันธของชิ้นงาน (parts) ท่ีประกอบกันขึ้นเปน
เครื่องจักร สวนของเครื่องจักร หรือระบบใดระบบหน่ึง โดยแสดงใหเห็นวาชิ้นสวน หรือเครื่องจักรมี
ลักษณะรูปรางอยางไร ประกอบกันอยูอยางไร หรือชิ้นสวนหน่ึงประกอบดวยชิ้นสวนยอยก่ีชิ้น ชิ้นไหน
ประกอบอยูตําแหนงใดเพ่ือใหชางกลโรงงานหรือผูผลิตสามารถผลิตชิ้นสวน หรือเครื่องจักรไดอยาง
ถูกตองแบบสั่งงานแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
     1. แบบแสดงรายละเอียด (Detail Drawings) มีหนาท่ีแสดงรายละเอียดตางๆ ของ
แตละชิ้นสวน (individual parts) ในสวนประกอบใหญ (assembly) ชื่ออ่ืนๆ ท่ีใชเรียกแบบแสดง
รายละเอียดไดแก แบบรายละเอียดแบบแยกชิ้น   
      2. แบบประกอบ (Assembly Drawings) มีหนาท่ีแสดงวาแตละชิ้นสวนมีความ
สัมพันธกันอยางไรประกอบเขากันเปนสวนประกอบใหญหรือผลิตภัณฑสุดทายไดอยางไร  
     แบบแสดงรายละเอียด (Detail Drawings)  
    แบบแสดงรายละเอียด ประกอบดวยรายละเอียดของชิ้นงานท่ีสําคัญ ท่ีจําเปนตองทราบ 
เมื่อตองการสรางชิ้นงานน้ันขึ้นมา โดยท่ัวไปนิยมเขียน1ชิ้นงานตอแบบ 1 แผน แตในทางปฏิบัติเรา
สามารถเขยีนหลายๆ ชิ้นงาน (ท่ีมีความเก่ียวของกัน) อยูในแบบแผนเดียวก็ไดเพ่ือเปน 
การประหยัดเวลาและคาใชจายรายละเอียดตอไปน้ีควรจะมีอยูในแบบแสดงรายละเอียด 
    1. Shape Description หรือรูปรางของชิ้นงาน โดยปกติจะนิยมเขียนแบบ 
Orthographic เหตุผลหน่ึงคือเพ่ือใหเห็น true length ของชิ้นงาน สําหรับชิ้นสวนท่ีมีรายละเอียด
ภายในชิ้นงานมาก ทําใหเวลาเขียนภาพฉายจะมีเสนตัดกันเปนจํานวนมากก็อาจใชภาพตัดขวาง 
(sectional view) ชวยในการอธิบายได  
    2. Size Description หรือการบอกขนาด (dimensioning) ใหระบุขนาดชิ้นงานโดย
ละเอียดเทาท่ีจําเปน 
    3. Notes หรือ บันทึกขอความ (ถึงชางในโรงงาน) ซึ่งอาจจะเปนคําอธิบายวาจะใช
เครื่องมืออะไรในการทําชิ้นงานน้ีการเจาะรูลักษณะของผิวชิ้นงานท่ีตองการคาพิกัดขนาดท่ียอมรับได
และอ่ืนๆ 
    4. Title Block หรือ Title Strip หรือกรอบชื่อแบบ จะประกอบไปดวย ชื่อของชิ้นงาน 
สถานท่ีเขียนแบบหรือ บริษัทเจาของแบบ ชื่อผูเขียนแบบ มาตราสวน วันท่ี เลขท่ีแผน และอ่ืนๆ   
    5. Scale สเกล หรือ มาตราสวน ในการเลือกสเกล ปกติจะใช 1:1 เรียกวา สเกลเทา 
(full size) กรณีเขียนในสเกลยอก็อาจใช 1:2 (half size), 1:4, 1:8, … หรือกรณีเขียนสเกลขยายก็
สามารถใช 2:1 (double size), 4:1, 5:1, … เปนตน โดยท่ัวไปเราจะใชเพียงมาตราสวนเดียวในหน่ึง
หนากระดาษ ยกเวนจะมีnote ชีแ้จงสําหรับรูปท่ีใชสเกลแตกตางจากรูปอ่ืนๆ ในหนากระดาษ 



 

  

 
  แบบประกอบ (Assembly Drawings) 
    แบบประกอบ จะมีขอมูลทุกอยางท่ีสําคัญ ท่ีใชเวลาประกอบชิ้นงานแตละชิ้นเขาดวยกัน
จนเปนผลิตภัณฑสุดทายแบบประกอบจะมีชื่อและรายละเอียดของชิ้นสวนทุกชิ้น และโดยสวนใหญจะ
สามารถอางอิงไปถึงแบบแสดงรายละเอียดในกรณีท่ีตองการขอมูลรายละเอียดท่ีมากขึ้นของแตละ
ชิ้นงาน โดยท่ัวไปแบบประกอบจะมีองคประกอบท่ีสําคัญดังตอไปน้ี 
    1. แบบแสดงวาแตละชิ้นสวนมีความสัมพันธกันอยางไร ประกอบเขาดวยกันอยางไร 
    2. ตารางแสดงรายการชิ้นสวนและวัสดุ (a parts list and a bill of materials) 
    3. การบอกขนาดโดยรวม (overall size) อาจจะมีหรือไมมีก็ไดเพราะเราสามารถดู
ขนาดโดยอางอิงจากแบบแสดงรายละเอียดได 
  
 
 
 
 
 

บทที่ 3 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีลําดับขั้นตอนในการทําวิจัย โดยเริ่มจากใหความรูกับนักเรียนในการ

เขียนแบบงานอุปกรณจับงานเจาะ งานอุปกรณจับงานกัด และสรางใบลําดับขั้นตอนการสรางชิ้นงาน
สามมิติในแตละชิ้นงานของอุปกรณท้ังสองชิ้นเพ่ือใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติการสรางชิ้นงานสามมิติตาม
ขั้นตอนและแบบงานกําหนด จากน้ันใหนักเรียนนําชิ้นงานสามมิติมาประกอบชิ้นงานตามแบบงาน
ภาพประกอบอุปกรณในการจับเจาะ  โดยมีการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการเรียนรู และ
ประเมินความถูกตองของขั้นตอนการปฏิบัติ โดยใชแบบประเมิน กําหนดคาประเมิน 5 ระดับ การเก็บ
รวบรวมขอมูลมาวิเคราะหแปรผล ประเมินความพึงพอใจใบลําดับขั้นการปฏิบัติงาน3 มิติ ดวย 
Rating Scale 5 ระดับ และสรุปผลการวิจัยเปนลําดับสุดทาย 
                    3.4 จัดพิมพแบบสอบถามความพึงพอใจสําหรับนักเรียน เก่ียวกับลําดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติการสรางชิ้นงานสามมิติ รายวิชาการเขียนแบบจ๊ิกและฟกเจอร(20110-2007)  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 2  เพ่ือใหนักเรียนทําการประเมิน โดยกําหนดคาออกมา 5 ระดับ ดังน้ี  
 เหมาะสมมากท่ีสุด/ ดีมาก         ให 5  คะแนน 
 เหมาะสมมาก/ ดี             ให 4  คะแนน 
 เหมาะสมปานกลาง / ปานกลาง      ให 3  คะแนน 
 เหมาะสมนอย / นอย         ให 2  คะแนน 
 เหมาะสมนอยท่ีสุด / นอยมาก       ให 1  คะแนน 
 
              หาคาเฉลี่ยท่ีนักเรียนประเมินแตละขอแลวเทียบเกณฑการประเมิน (สมโภชน เอนกสุข, 
2548 หนา 91)  ดังน้ี 



 

  

    ดีมาก       มีคาเทากับ 4.50 – 5.00 คะแนน 
    ดี มีคาเทากับ 3.50 – 4.49 คะแนน 

    ปานกลาง  มีคาเทากับ 2.50 – 3.49 คะแนน 

    นอย  มีคาเทากับ 1.50 – 2.49 คะแนน 

    นอยมาก มีคาเทากับ 1.00 – 1.49 คะแนน 

 
 

                                   

บทที่ 4 
ผลการวิจัยที่เกีย่วของ 

 
4.1 การศึกษาชุดการสอนการใชคําสั่งการเขียนงาน 3 มิติ ดวยใบลําดับขั้นการปฏิบัติงาน 

สรางชิ้นงานสามมิติอุปกรณจับงานเจาะ (Jig) และงานสรางชิ้นงานสามมิติอุปกรณจับงานกัด 
(Fixture) จากการเก็บขอมูลและประเมินการฝกทักษะปฏิบัติตามกําหนดเวลา วิชาการเขียนแบบจ๊ิก
และฟกเจอร (20110-2007) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี2 กลุมตัวอยาง จํานวน 9  คน 
ปรากฏผลดังแสดงในตารางท่ี 4-1 

  
  ตารางท่ี 4-1  แสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานตามใบลําดับขั้นงานอุปกรณจับงานกัด 

ลําดับ รายการประเมิน    X    SD ระดับความ
ความคิดเห็น 

1 Plate guide           เวลา  30  นาที 3.89 0.93 ดี 
2 Main base             เวลา 120 นาที 3.89 0.93 ดี 
3 Plate holder 2       เวลา 30 นาที 4.11 0.60 ดี 
4 Work piece            เวลา 120 นาที 4.22 0.83 ดี 
5 Plate holder          เวลา 45 นาที 4.22 0.44 ดี 
6 Screw M8-4762        เวลา 15 นาที 3.89 0.93 ดี 
7 Press fit bushing      เวลา 20 นาที 4.56 0.53 ดีมาก 
8 Screw holder           เวลา 45 นาที 4.33 0.71 ดี 
9  Handle                    เวลา 60นาที 4.78 0.44 ดีมาก 
10 Nut M10 Din6923      เวลา 30 นาที 3.89 0.78 ดี 
11 Leg Column             เวลา 20 นาที 4.56 0.53 ดีมาก 
12 Handle Pin               เวลา 15 นาที 4.89 0.33 ดีมาก 
13 Screw M6 Din En ISO 7045   เวลา 30 นาที 3.67 0.71 ดี 
14 Screw Drive             เวลา 45 นาที 4.44 0.53 ดี 
 เฉลี่ยรวม 4.25 0.74 ดี  

 



 

  

จากตารางท่ี 4-1  แสดงใหเห็นวานักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางในการทดลอง จํานวน 9 คน  สามารถ
ปฏิบัติการสรางชิ้นงานสามมิติงานอุปกรณจับงานกัด(Fixture) ตามขั้นตอนลําดับขั้นการทํางานใน
เวลาท่ีกําหนด จากคาเฉลี่ยในตารางพบวานักเรียนสามารถสรางชิ้นงาน Press fit bushing  อยูใน
ระดับดีมาก ( X =4.56)  ชิ้นงาน Handle อยูในระดับดีมาก ( X =4.78)  ชิ้นงาน Leg Column อยู
ในระดับดีมาก ( X =4.56)  Handle Pin อยูในระดับดีมาก ( X =4.89) โดยคาเฉลี่ยรวมท้ังหมดมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.25 ซึ่งแสดงวานักเรียนมีความสามารถในการสรางชิ้นงานสามมิติ ในวิชาการเขียน
แบบจ๊ิกและฟกเจอร (20110-2007) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี2 ตามใบลําดับขั้นการ
ปฏิบัติงานและเวลาท่ีกําหนดในระดับดี                     

        

ตารางท่ี 4-2  แสดงผลการวิเคราะหการปฏิบัติงานตามใบลําดับขั้นงานอุปกรณ Jig 
ลําดับ รายการประเมิน    X    SD ระดับความ

ความคิดเห็น 
1 Base Fixture  180  นาที 3.78 1.09 ดี 
2 work piece   60 นาที 4.67 0.50 ดีมาก 
3 Clamp   60 นาที 4.00 1.00 ดี  
4 Set Tools Plate    60 นาที 4.33 0.71 ดี 
5 Spring      20 นาที 4.67 0.50 ดีมาก 
6 Hexagon Domed Cap Nuts    40 นาที 4.67 0.50 ดีมาก 
7 Cylinder Head Cap Screw     30 นาที 4.44 0.53 ดี 
 เฉลี่ยรวม 4.37 0.77 ดี 

 

 จากตารางท่ี 4-2  แสดงใหเห็นวานักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางในการทดลอง จํานวน 9 คน  
สามารถปฏิบัติการสรางชิ้นงานสามมิติงานอุปกรณจับงานเจาะ (Jig) ตามขั้นตอนลําดับขั้นการทํางาน
ในเวลาท่ีกําหนด จากคาเฉลี่ยในตารางพบวานักเรียนสามารถสรางชิ้นงาน work piece  อยูในระดับ
ดีมาก ( X =4.67)  ชิ้นงาน Spring อยูในระดับดีมาก ( X =4.67)  ชิ้นงาน Hexagon Domed Cap 
Nuts  อยูในระดับดีมาก ( X =4.67)   โดยคาเฉลี่ยรวมท้ังหมดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37  ซึ่งแสดงวา
นักเรียนมีความสามารถในการสรางชิ้นงานสามมิติในวิชาการเขียนแบบจ๊ิกและฟกเจอร (20110-
2007) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี2 ตามใบลําดับขั้นการปฏิบัติงานและเวลาท่ีกําหนดใน
ระดับดี                            

4.2  ความเขาใจในการประกอบชิ้นงาน3 มิติ ตามแบบภาพประกอบอุปกรณจับงานเจาะ (Jig) และ
อุปกรณจับงานกัด (Fixture) 

จากการสังเกตพฤติกรรมการประกอบชิ้นงาน โดยใหนักเรียนนําชิ้นงานสามมิติประกอบตาม
แบบงานภาพประกอบชิ้นงานอุปกรณจับเจาะ(Jig) และชิ้นงานอุปกรณจับงานกัด (Fixture)  ตาม
ความเขาใจของนักเรียน วิชาการเขียนแบบจ๊ิกและฟกเจอร (20110-2007) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปท่ี 2 กลุมตัวอยาง จํานวน 9  คน ปรากฏผลดังแสดงในตารางท่ี 4-3 



 

  

 

ตารางท่ี 4-3  แสดงผลการวิเคราะหการประกอบงานตามแบบงานประกอบ 
ลําดับ รายการประเมิน    X    SD ระดับความ

ความคิดเห็น 
1 การประกอบงานอุปกรณจับเจาะ 4.2 0.83 ดี 
2 การประกอบงานอุปกรณจับกัด  4.75 0.46 ดีมาก 

 
จากตารางท่ี 4-3  แสดงใหเห็นวานักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางในการทดลอง จํานวน 9 คน  สามารถ
ประกอบชิ้นงานสามมิติงานอุปกรณจับงานเจาะ (Jig) ตามแบบงานท่ีกําหนดอยูในระดับดี ( X =4.2 )  
และประกอบชิ้นงานสามมิติงานอุปกรณจับงานกัด (Fixture) ตามแบบงานท่ีกําหนดอยูในระดับดีมาก 
( X =4.75)       

4.3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดการสอนการใชคําสั่งการเขยีนงาน 3 มิติ ดวย
ใบลําดับขั้นการปฏิบัติงาน 
  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการสรางชิ้นงานสามมิติ ดวยใบลําดับขั้นการ
ปฏิบัติงานในเวลาท่ีกําหนด สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 2 โดย ไดใหนักเรียน
กลุมตัวอยาง จํานวน 9 คนทําการประเมินแบบประเมินความพึงพอใจหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ
เรียนการสอนดวยใบลําดับขั้นการปฏิบัติงานสรางชิ้นงานสามมิติในเวลาท่ีกําหนดซึ่งไดผลตามตาราง
ท่ี 4-4 

 
ตารางท่ี 4-4  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจใบลําดับขั้นการปฏิบัติงานสรางชิ้นงานสามมิติใน  
                 เวลาท่ีกําหนด 
ลําดับ รายการประเมิน    X    SD ระดับความ

ความคิดเห็น 
1 การเรียงลาํดับขั้นตอนการเขียนชิ้นงาน  4.44 0.53 ดี 
2 ลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีความชัดเจน 4.56 0.53 ดีมาก 
3 ภาพประกอบการสรางวัตถุสามมิติ มีความชัดเจน 4.44 0.53 ดี 
4 เวลาท่ีใชในการประปฏิบัติงานในแตละใบงาน 3.89 0.78 ดี 
5 ขนาดตัวอักษร ชัดเจน อานงาย 4.89 0.33 ดีมาก 
 เฉลี่ยรวม 4.40 0.6 ดี  

 
  จากตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอใบลําดับขั้นการปฏิบัติงาน

สรางชิ้นงานสามมิติใน เวลาท่ีกําหนด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 2  พบวา นักเรียนมีความ
พึงพอใจในการเรียงลําดับขั้นตอนการเขียนชิ้นงาน อยูในระดับดี ( X = 4.44) ลําดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานมีความชัดเจน อยูในระดับดีมาก ( X = 4.56)  ภาพประกอบการสรางวัตถุสามมิติ มีความ
ชัดเจนอยูในระดับดี ( X = 4.44)  เวลาท่ีใชในการประปฏิบัติงานในแตละใบงานอยูในระดับดี     
( X = 3.89)  และขนาดตัวอักษร ชัดเจน อานงายในระดับดีมาก ( X =4.89)   โดยคาเฉลี่ยรวม



 

  

ท้ังหมดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 ซึ่งแสดงวานักเรยีนมีความพึงพอใจตอใบลําดับขั้นการปฏิบัติงานสราง
ชิ้นงานสามมิติในเวลาท่ีกําหนด ท่ีผูรายงานสรางขึ้นอยูในระดับดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที่ 5 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 

  
 

    การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ือศึกษาการแกปญหาในการอาน
แบบประกอบแบบงาน วิชาการเขียนแบบจ๊ิกและฟกเจอร(20110 -2007) ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  วิทยาลัยเทคนิคชลบุร ี

  กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 2 แผนก
วิชาชางเขียนแบบเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการเขียนแบบจ๊ิกและฟก
เจอร(20110-2007) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี2 กลุมตัวอยาง จํานวน 9  คน ซึ่งผูวิจัยใช
วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  
   ผลการวิจัย พบวานักเรียนสามารถสรางชิ้นงานสามมิติอุปกรณจับเจาะ(Jig) ตามลําขั้น
ปฏิบัติอยูท่ีในระดับดี สามารถสรางชิ้นงานสามมิติอุปกรณจับงานกัด (Fixture) ตามลําขั้นปฏิบัติอยู
ในระดับดี  สามารถประกอบชิ้นงานสามมิติตามแบบภาพประกอบอุปกรณจับงานเจาะ(Jig) อยูใน
ระดับดี  สามารถประกอบชิ้นงานสามมิติตามแบบภาพประกอบอุปกรณจับงานกัด (Fixture) อยูใน
ระดับดีมาก ซึ่งจากการท่ีนักเรียนสามารถเห็นรูปรางของชิ้นงานสามมิติและสามารถนํามาประกอบกัน
ตามแบบได จะทําใหนักเรียนมีความเขาใจในรูปรางและการทํางานของชิ้นงานอุปกรณไดดียิ่งขึ้น  

 ขอเสนอแนะ ผูวิจัยตระหนักวาในการอานแบบงานหรือการเขียนแบบงานจากภาพสองมิติท่ี
มีลักษณะเปนภาพฉายหรือแบบสั่งงานผลิต นักเรียนท่ียังไมสามารถมโนภาพแบบงานท้ังสามดานให
เปนชิ้นงานสามมิติได จะไมสามารถจินตนาการหรือมโนภาพชิ้นงานหลายๆชิ้นประกอบกัน เพ่ือให
เขาใจในหลักการทํางานของงานตามแบบงานภาพประกอบ  จากการวิจัยพบวาในแบบงานท่ีไม
ซับซอนนักเรียนสามารถสรางชิ้นงานสามมิติไดอยูในระดับดีมาก และในการประกอบชิ้นงานหาก
ชิ้นงานมีจํานวนชิ้นท่ีไมมาก นักเรียนสามารถนําชิ้นงานมาประกอบกันไดอยูในระดับดีมาก ซึ่งจากการ
ประกอบชิ้นงานเขาเปนอุปกรณหรืองาน จะชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจในหลักการทํางานมาก
ยิ่งขึ้น      



 

  

 
 

บรรณานกุรม 
 

[1]การสรางใบลาํดับขั้นการปฏิบัติงาน 
(https://docs.google.com/document/preview?hgd=1&id=1uXettDdje2bdEegr

UNRJ_MRgqLzNXjH_F5TcXqvN5rE)     
[2]การเขียนแบบสั่งงาน 

(https://pirun.ku.ac.th/~fengslj/02212211/211matl/ho_working_drw.pdf) 
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