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1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน้ รหัสวิชา  2100 -1001  เป็นวิชาเลือกที่นักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ( ปวช.) ทุกแผนกวชิาช่างอุตสาหกรรมตอ้งเรียน ซ่ึงในรายวิชาน้ี  ครูผูส้อน
จะสอนวิธีการอ่านและเขียนแบบ ซ่ึงมีอยู ่2ลกัษณะคือ แสดงดว้ยภาพสามมิติ (Pictorial) ซ่ึงคลา้ย
กบัภาพถ่ายแบบ จะท าความเขา้ใจแบบไดง่้าย แต่จะขาดรายละเอียดปลีกยอ่ยและขั้นตอนการเขียน
ยุง่ยากจึงไม่นิยมใชแ้บบลกัษณะน้ีในขั้นตอนการผลิต  ส่วนอีกชนิดหน่ึงที่แสดงให้ผูอ่้านเขา้ใจได้
ดว้ยภาพ สองมิติเรียกวา่ภาพฉาย (Orthographic) เป็นแบบที่แสดงรายละเอียดปลีกยอ่ยครบถว้นและ
ใชใ้นขั้นตอนของการผลิต  ผูอ่้านแบบจะมองภาพทีละดา้นของช้ินงานอาจมองเพียงดา้นเดียวหรือ
มากกว่าแล้วใช้จินตนาการประกอบกับกฎเกณฑ์เพื่อคิดให้ออกว่าช้ินงานนั้ นมีรูปร่างลักษณะ
อยา่งไร ซ่ึงเป็นภาพสองมิติใหเ้ขา้ใจรูปทรงของช้ินงาน ( สวาท จนัทร,2541)  

การจดัการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนอาชีวศึกษาในประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรมของส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ ( ปวช .) พุทธศกัราช 2556 หมวด
วชิาชีพื้นฐาน 25 หน่วยกิต มีรายวชิาเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน้ ที่นักเรียนช่างอุตสาหกรรมตอ้งผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ทุกสาขาวิชา คือ รายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน้ รหัสวิชา 2100-1001 ซ่ึง
จดัการเรียนรู้เก่ียวกบัการศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการอ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน้  การ
ใชแ้ละการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือเขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค  เส้น ตวัเลข  ตวัอกัษร 
การพฒันารูปเรขาคณิต  การก าหนดขนาดของมิติ   มาตราส่วน หลกัการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3 
ภาพตดั และสญัลกัษณ์เบื้องตน้ในงานช่างอุตสาหกรรม 

ครูผูส้อนจะตอ้งสอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบติัเพือ่ให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดทกัษะในการ
ปฏิบตัิใบงานโดยเฉพาะหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เร่ืองการเขียนภาพฉาย ที่ครูผูส้อนตอ้งใชเ้วลาในการ
สอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบติัมากกวา่หน่วยอ่ืนๆ  เพราะนกัเรียนมีความเขา้ใจเน้ือหาของบทเรียน
ไดล่้าชา้ การมองภาพและเขียนภาพฉายมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ท าใบงาน แบบฝึกหัดและใบมอบหมาย
งานไดไ้ม่ถูกตอ้ง ซ่ึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการสอนมีดงัน้ี 
             1.ใบเน้ือหา ใบงาน และแบบฝึกหดั ในหน่วยการเรียนเร่ืองการเขียนภาพฉายมีนอ้ย  
             2.ขาดวตัถุประสงคใ์นใบมอบหมายงาน รายการเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ขอ้ควรระวงั และ
รายละเอียดคะแนนใบประเมินผลการปฏิบตัิงาน  
             3.ขาดส่ือหรือนวตักรรมที่น ามาช่วยในการเรียนการสอน ท าใหน้กัเรียนบางกลุ่มเขา้ใจ
เน้ือหาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ ไดย้าก ท าแบบทดสอบก่อนเรียน หลงัเรียน ใบงาน แบบฝึกหดั    
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ไดไ้ม่ถูกตอ้ง ถา้ศึกษาจากหนงัสือเรียนวชิาเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน้ รหสัวชิา 2100-1001 เพยีง
อยา่งเดียว   

4.ความคงทนในการเรียนมีน้อย  ซ่ึงสังเกตจากผลการทดสอบของนักเรียนโดยใช้
แบบทดสอบความรู้แบบปรนัย ท าการทดสอบหลงัเรียนเม่ือเสร็จส้ินการเรียนรู้ เร่ืองการเขียนภาพ
ฉาย คะแนนอยูใ่นเกณฑต์ ่า 

ผูว้จิยัในฐานะครูผูส้อน จึงไดท้  าการพฒันาโมเดลภาพฉายลกัษณะรูปทรงต่างๆ เช่นรูปทรง
เหล่ียมตดัตรง  รูปทรงเหล่ียมตดัเฉียง รูปทรงกระบอก รูปทรงกระบอกตดัเฉียง รูปทรงพีรามิด   
เป็นตน้ เพื่อใช้เป็นส่ือการจดัการเรียนรู้  ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
พทุธศกัราช 2556 และเป็นการแกปั้ญหาดงักล่าวขา้งตน้  เพือ่ใหน้กัเรียนมีเทคนิคการมองภาพแต่ละ
ดา้นของช้ินงาน หรือมากกว่า แลว้ใชจิ้นตนาการประกอบกับหลกัเกณฑ ์เพื่อให้ไดซ่ึ้งรูปร่างของ
ภาพฉายที่ไดจ้ากการมองภาพสามมิตินั้นๆ  ช่วยใหน้ักเรียนท าแบบฝึกหัด ใบงาน  และปฏิบตัิตาม
ใบมอบหมายงานได้อย่างถูกตอ้ง และยงัเป็นการพฒันาส่ือของครูผูส้อน ที่สามารถอ านวยความ
สะดวก มีความทันสมัย โดยมุ่งเน้นพฒันานักเรียนให้เกิดความรู้ ทักษะ และมีประสิทธิภาพ 
นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น    ในการจดัการเรียนรู้ของการจดัการอาชีวศึกษา 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        1.2.1  เพือ่พฒันาและหาประสิทธิภาพของโมเดลภาพฉาย ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80 / 80 
        1.2.2  เพือ่เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียนโดยใชโ้มเดล 
ภาพฉาย ในการจดัการเรียนรู้ 
        1.2.3  เพือ่เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ที่จดัการเรียนรู้โดยใชโ้มเดล 
ภาพฉาย กบักลุ่มที่จดัการเรียนรู้แบบปกติ  
        1.2.4  เพือ่ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนกัเรียน  ที่จดัการเรียนรู้โดยใชโ้มเดลภาพฉาย   
กบักลุ่มที่จดัการเรียนรู้แบบปกติ 
        1.2.5 เพือ่รายงานผลการใชก้ารพฒันาโมเดลภาพฉาย  ประกอบการสอนหน่วยที่ 6  
เร่ืองการเขียนภาพฉาย วชิาเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน้  รหสัวชิา 2100 –  1001  
         1.2.6 เพือ่ศึกษาระดบัความพงึพอใจของนกัเรียน จากการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้มเดลภาพฉาย 
ประกอบการสอนเร่ืองการเขียนภาพฉาย  วชิาเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน้  รหัสวชิา 2100-1001 
 

1.3  สมมติฐานการวิจัย 
         1.3.1 โมเดลภาพฉายที่พฒันาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน  80/80 
         1.3.2  นกัเรียนที่ผา่นการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้มเดลภาพฉาย มีค่าเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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         1.3.3  นักเรียนที่ผ่านการจดัการเรียนรู้โดยใช้โมเดลภาพฉาย มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง      
กวา่นกัเรียนสูงกวา่นกัเรียนที่จดัการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
         1.3.4  นกัเรียนที่ผา่นการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้มเดลภาพฉายมีความคงทนในการเรียนรู้สูงกว่า
การจดัการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
         1.3.5  ผลการใชก้ารพฒันาโมเดลภาพฉาย  ประกอบการสอนหน่วยที่ 6 เร่ืองการเขียน 
ภาพฉาย วชิาเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน้  รหัสวิชา 2100 – 1001 นักเรียนที่ผ่านการจดัการเรียนรู้โดย
ใชโ้มเดลภาพฉาย มีค่าเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05  
         1.3.6  ระดบัความพงึพอใจของนกัเรียนที่ผ่านการจดัการเรียนรู้ โดยใชโ้มเดลภาพฉายอยูใ่น
ระดบัมาก ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
         การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยั  ดงัน้ี 

 1.4.1  ประชากร  ไดแ้ก่  นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่  1 สาขาวิชาช่าง
อุตสาหกรรม  ที่ลงทะเบียนเรียนวชิาเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน้ รหสัวชิา 2100-1001 ในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา  2557  จ านวน  250  คน   
         1.4.2  กลุ่มตวัอยา่ง ที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ(ปวช.) 
ชั้นปีที่  1 แผนกวชิาช่างไฟฟ้าก าลงั กลุ่ม 57 ชฟ.1-2   จ  านวน  27 คน เป็นกลุ่มทดลองโดยวธีิการ 
เลือกแบบเจาะจง กลุ่มควบคุมคือนกัเรียนแผนกวชิาช่างยนต ์กลุ่ม 57 ชย.1-2 จ านวน 36 คนที่ผูว้จิยั 
ท าหนา้ที่สอน  
          1. 4.3  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

         เน้ือหาในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เน้ือหาเร่ืองการเขียนภาพฉาย  
          1.4.4   ตวัแปรที่ศึกษา 
                       1.4.4.1  ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  โมเดลภาพฉาย   
                       1.4.4.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
                                1) ประสิทธิภาพของโมเดลภาพฉาย  
                   2)  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน   
                                3)  ความคงทนในการเรียนของนกัเรียน   
                                4)  รายงานผลการใชก้ารพฒันาโมเดลภาพฉาย ของนกัเรียน 

     5) ระดบัความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้มเดลภาพฉาย 
              1.4.5 ดา้นเน้ือหา   โมเดลภาพฉาย ใชส้ าหรับการจดัการเรียนรู้กบักลุ่มนกัเรียน ตามหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) พทุธศกัราช 2556 ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม ใบเน้ือหาหน่วยที่ 6 
เร่ืองการเขียนภาพฉาย วชิาเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน้ รหสัวชิา 2100- 1001   
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             1.4.6 ระยะเวลาในการวจิยั ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ใชเ้วลา 72 ชัว่โมง 
 

1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.5.1  โมเดลภาพฉาย   หมายถึง ส่ือการสอนวชิาเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน้  รหสัวชิา  
2100-1001 ที่ผูว้ิจยัได้พฒันาขึ้นใชป้ระกอบการสอนในหน่วยที่ 6 เร่ืองการเขียนภาพฉาย มีการ
พฒันาในลกัษณะรูปทรงเหล่ียมตดัตรง  รูปทรงเหล่ียมตดัเฉียง รูปทรงกระบอก   รูปทรงกระบอก
ตดัเฉียง และ รูปทรงพรีามิด  เพือ่ใหน้กัเรียนเกิดความรู้ภาคทฤษฏี และเกิดทกัษะในการปฏิบตัิงาน
ตามใบมอบหมายงาน  ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
          1) คู่มือการใชส่ื้อการสอน เร่ือง การเขียนภาพฉาย ประกอบดว้ยวตัถุประสงคข์องส่ือ
การสอน  ใบเน้ือหา  ค  าแนะน าในการใชส่ื้อการสอน  ใบงาน แบบฝึกหดั ใบมอบหมายงาน  
ใบเฉลยใบงาน ใบเฉลยแบบฝึกหดั และใบตรวจผลงานปฏิบตัิ 
          2) โมเดลภาพฉาย  ประกอบดว้ย 
  2.1 )  โมเดลช้ินงานภาพสามมิติ   ท  าจากพลาสติกชนิดอะคริลิกใส และท่อพีวีซี
ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 2 น้ิว ท าการติดแถบแม่เหล็กไวด้า้นในช้ินงานภาพสามมิติ  จ  านวน  3 ดา้น 
ตามต าแหน่งทิศทางการมองภาพฉายมุมที่ 1และมุมที่ 3 และปิดดว้ยสต๊ิกเกอร์สีที่ตวัภาพสามมิติ 
โดยเลือกสต๊ิกเกอร์สีให้แตกต่างกนัตามต าแหน่งของภาพสามมิติแต่ละดา้น  เพื่อให้กลุ่มนักเรียน
เขา้ใจไดง่้ายขึ้น  

2.2 )  ภาพฉายทั้ง 3 ดา้น ที่ไดจ้ากต าแหน่งการมองช้ินงานโมเดลภาพสามมิต ิ 
จากการเขียนภาพฉายมุมที่ 1 และมุมที่ 3  ท าจากพลาสติกชนิดอะคริลิกใส  ปิดด้วยสต๊ิกเกอร์สี  
พื้นที่ตรงที่เป็นขอบช้ินงานแต่ละช้ินส่วนที่ปรากฏตามโมเดลภาพฉายให้ปิดดว้ยสต๊ิกเกอร์สีขาว 
ส่วนพื้นที่ของช้ินงานที่ถูกบงัอยู ่หรือมองไม่เห็นตามทิศทางการมองภาพปิดดว้ยสต๊ิกเกอร์สีขาว
เป็นเส้นประ  และท าการติดแถบแม่เหล็กไวด้า้นตรงขา้มที่ปิดสต๊ิกเกอร์ของภาพฉาย ทั้ง3ดา้นให้
ต  าแหน่งตรงกบัแม่เหล็กที่ติดไวท้ี่โมเดลช้ินงานภาพสามมิต ิ  
 

หมายเหตุ 
               ตวัอยา่งโมเดลภาพสามมิต ิ ภาพดา้นหนา้ ภาพดา้นขา้ง และภาพดา้นบน ถา้ท าการปิดดว้ย
สต๊ิกเกอร์สีใดแลว้ ภาพฉายที่ปรากฏเลือกใชสี้เดียวกนั ) 
                           2.3 ) ใบมอบหมายงาน  ใบประเมินผลการปฏิบตัิงาน ใชป้ระกอบในการจดัการ
เรียนรู้ ในการเขียนภาพฉายมุมที่ 1 และมุมที่ 3  

1.5.2  ภาพฉาย หมายถึง  ภาพที่แสดงรูปร่าง ขนาดและสดัส่วนต่างๆ ตรงตามความเป็นจริง 
ปกติการเขียนภาพฉายมี3 ดา้น คือ ภาพดา้นหน้า ( Front  View )  ภาพดา้นขา้ง (Side  View ) และ
ภาพดา้นบน  ( Top  View )  และเป็นที่นิยมใชก้นัมากในการเขียนแบบสัง่งาน   
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 1.5.3 ประสิทธิภาพของโมเดลภาพฉาย  80/80  หมายถึง  ระดบัคุณภาพที่ก  าหนดส าหรับ
การเรียน จากการน าโมเดลภาพฉายไปใชต้ามเกณฑม์าตรฐานที่ก  าหนด  80/80 
          80  ตวัแรก  หมายถึง  ค่าคะแนนเฉล่ียของนกัเรียน ที่สามารถท าแบบฝึกหัด ไดถู้กตอ้ง 
โดยคิดเป็นร้อยละ 
          80 ตวัหลงั  หมายถึง  ค่าคะแนนเฉล่ียของนกัเรียน ที่สามารถท าแบบทดสอบหลงัเรียน
ไดถู้กตอ้ง โดยคิดเป็นร้อยละ 

1.5.4   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  หมายถึง  ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนดา้นทกัษะ
ปฏิบตัิการเขียนภาพฉาย หลงัจาการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้มเดลภาพฉาย โดยเปรียบเทียบกับก่อน
เรียน โดยใชแ้บบทดสอบความรู้แบบปรนยั ท าการสอบ จ านวน 40 ขอ้ ใหค้ะแนน 0-1 คะแนน โดย
ขอ้ถูกใหค้ะแนน 1 คะแนน และขอ้ผดิใหค้ะแนน 0 คะแนน  

1.5.5 ความคงทนในการเรียนรู้ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนโดยใชแ้บบทดสอบ
แบบปรนยั ท าการทดสอบหลงัเรียนเม่ือเสร็จส้ินการเรียนรู้ เร่ืองการเขียนภาพฉาย ของกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลอง หลงัผา่นการเรียนรู้ไปแลว้ 3 สปัดาห ์

1.5.6 รายงานผลการใชก้ารพฒันาโมเดลภาพฉาย หมายถึง การรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนที่ผา่นการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้มเดลภาพฉาย นกัเรียนแผนกวชิาช่างไฟฟ้าก าลงั 
กลุ่ม 58 ชฟ.1-2 จ านวน 38 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน้ รหัสวิชา 2100-
1001 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
              1.5.7 ความพึงพอใจของนักเรียน  หมายถึง  ท่าที  ความรู้สึก  ความนิยมชมชอบ ความ
พอใจที่มีต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชโ้มเดลภาพฉาย โดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า ( Rating  Scale ) มี 5 ระดบั ดงัน้ี 5 หมายถึง พงึพอใจมากที่สุด 4 หมายถึง พึงพอใจมาก 
3 หมายถึง พงึพอใจปานกลาง  2 หมายถึง พงึพอใจนอ้ย  และ 1 หมายถึง พงึพอใจนอ้ยที่สุด 

 1.5.8 นักเรียนอาชีวศึกษา หมายถึง  ผูท้ี่ก  าลังศึกษาอยูใ่นระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  
(ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคนิคพทัลุง  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเขียนแบบ
เทคนิคเบื้องตน้  รหสัวชิา 2100-1001 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557   
 1.5.9  นักเรียนกลุ่มควบคุม หมายถึง  นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชา เขียนแบบเทคนิค
เบื้องตน้  รหัสวิชา 2100-1001 หน่วยที่ 6 เร่ืองการเขียนภาพฉาย  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557     
ที่มีการจดัการเรียนรู้แบบปกติโดยใชห้นงัสือเรียน 

1.5.10  นักเรียนกลุ่มทดลอง หมายถึง  นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชา เขียนแบบเทคนิค
เบื้องตน้  รหสัวชิา 2100-1001 หน่วยที่ 6 เร่ืองการเขียนภาพฉาย  ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2557   
ที่จดัการเรียนรู้โดยใชโ้มเดลภาพฉาย 
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    1.5.11 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาและเทคนิคการผลิต  หมายถึง  ผูบ้ริหาร อาจารยม์หาวิทยาลยั 
ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบดา้นเน้ือหาและเทคนิคการผลิต โดยมีความรู้และประสบการณ์
ในการวจิยั (รายละเอียดแสดงไวใ้นภาคผนวก ก  ) 
     1.5.12 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเคร่ืองมือที่ใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล  หมายถึง   ครูผูส้อน หัวหน้างาน
และ อาจารยม์หาวทิยาลยั ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบดา้นเคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล โดยมีความรู้และประสบการณ์ในการวจิยั (รายละเอียดแสดงไวใ้นภาคผนวก ก  ) 
              1.5.13  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือโมเดลภาพฉาย  หมายถึง ครูผูส้อนวชิาเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน้  
ที่มีประสบการณ์ในการสอน ไม่ต ่ากวา่ 5 ปี ประเมินดา้นคุณภาพ และประโยชน์การใชง้านของส่ือ
โมเดลภาพฉาย โดยมีความรู้และประสบการณ์ในการวจิยั (รายละเอียดแสดงไวใ้นภาคผนวก ก  ) 
1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.6.1 ไดโ้มเดลภาพฉายที่พฒันาขึ้น ประกอบการสอนเร่ืองการเขียนภาพฉาย วชิาเขียนแบบ
เทคนิคเบื้องตน้  รหสัวชิา 2100-1001  ทีมี่ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ ์80 / 80  
 1.6.2  นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการเขียนภาพฉาย วชิาเขียนแบบเทคนิค
เบื้องตน้  รหสัวชิา 2100-1001 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนโดยใชโ้มเดลภาพฉาย  
 1.6.3  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการเขียนภาพฉาย วิชาเขียนแบบเทคนิค
เบื้องตน้  รหสัวชิา 2100-1001 สูงกวา่นกัเรียนที่จดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 1.6.4  นกัเรียนที่ผา่นการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้มเดลภาพฉาย วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน้  
รหสัวชิา 2100-1001 มีความคงทนในการเรียนรู้สูงกวา่นกัเรียนที่จดัการเรียนรู้แบบปกติ 
             1.6.5 ผลการใชก้ารพฒันาโมเดลภาพฉายประกอบการสอนหน่วยที่ 6เร่ืองการเขียนภาพฉาย 
วชิาเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน้  รหัสวิชา 2100-1001 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียน  
             1.6.6  นกัเรียนมีระดบัความพงึพอใจจากการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้มเดลภาพฉาย อยูใ่น
ระดบัมาก ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 
1.7  กรอบแนวคดิในการวิจัย 

  ผูท้  าการวจิยัไดศึ้กษาหลกัการและแนวคิด ทฤษฏี งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง คือส่ือการสอนโดย 
กิดานนัท ์ มลิทอง ( 2548) เทคนิคและวธีิการพฒันาส่ือนวตักรรมการเรียนการสอน ตามมาตรฐาน
ส่ืออาชีวศึกษาของส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ( 2551) การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน โดย ชยัยงค ์  พรหมวงศ ์( 2553 ) การวดั
ผลสมัฤทธ์ิของทกัษะการปฏิบติัโดย สุวมิล  วอ่งวานิช ( 2546 )   

ทฤษฏีที่เก่ียวขอ้งกับความคงทนในการเรียนรู้ ความพึงพอใจจากการจดัการเรียนรู้ แล้ว
น ามาประมวลผลเพือ่เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาเพื่อก าหนดตวัแปรที่ศึกษาในการวิจยัในคร้ังน้ี  
ตามแผนภูมิที่1.1 
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                                        ตัวแปรตาม 
 

        
 

 
 
   
 

 
 

 
 

แผนภูมิที่ 1.1 แสดงลกัษณะกรอบแนวคิดในการวจิยั เร่ืองรายงานผลการใช ้
การพฒันาโมเดลภาพฉาย ประกอบการสอนหน่วยที่ 6 เร่ืองการเขียนภาพฉาย 

วชิาเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน้ รหสัวชิา 2100-1001 
ที่มา: สุเทพ  นุชิต, 2557 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         โมเดลภาพฉาย 

  - ประสิทธิภาพของโมเดลภาพฉาย 
 - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 

 - ความคงทนในการเรียนของนกัเรียน 

 - ผลการใชก้ารพฒันาโมเดลภาพฉาย   
 - ความพงึพอใจของนกัเรียน 
 

ตัวแปรต้น 


