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การศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด (2) ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของนกัเรียนที่เรียนด้วยชุดการ

สอนแผนจุฬา เร่ือง การผลิตภาชนะเคร่ืองปัน้ดินเผา และ (3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีตอ่ชุดการสอนแผนจฬุา 
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การศึกษา ที่เรียนวิชาเคร่ืองปัน้ดินเผา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 40 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม 

เคร่ืองมือในการวิจยั คือ (1) ชุดการสอนแผนจุฬา เร่ือง การผลิตภาชนะเคร่ืองปัน้ดินเผา (2) แบบทดสอบก่อนเรียนและ
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อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ (3) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อชุดการสอนแผนจุฬา เร่ือง การผลิตภาชนะ

เคร่ืองปัน้ดินเผา ในระดบัเห็นด้วยมาก 
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Abstract 

The purposes of this research were (1) to develop Chula Plan instructional packages on 

Pottery Production in the Pottery Course for Mathayom Suksa III students at Kasetsart 

University Demonstration School, Center for Educational Research and Development, based 

on the specified efficiency criterion; (2) to study the learning progress of students who learned 

from Chula Plan instructional packages on Pottery Production; and (3) to study opinions of the 

students toward Chula Plan instructional packages on Pottery Production. 

 The research sample obtained though cluster sampling technique consisted of 40 Matayom 

Suksa at Kasetsart University Demonstration School, Center for Educational Research and 

Development. These students enrolled in the Pottery Course in the second semester of the 2012 

academic year. The research instruments were (1) Chula Plan instructional packages on Pottery 

Production; (2) a learning achievement test for pre-testing and post-testing; and (3) a 

questionnaire on student’s opinions toward Chula Plan instructional packages. The statistical 

procedures used to analyze the data were the E1/E2 efficiency index, mean, standard deviation, 

and t-test. 

 Research findings showed that (1) instructional packages on Pottery Production had 

efficiency at 82.26/81.94, thus met the specified 80/80 efficiency criterion; (2) the students 

who learned from Chula Plan instructional packages achieved learning progress significantly 

at the .05 level; and (3) the students’ opinions toward Chula Plan instructional packages on 

Pottery Production were at the “highly agreeable” level. 

Keywords: Chula Plan instructional package, Pottery, Mathayom Suksa 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

พระราชบญัญัติ การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบบัปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 และฉบบัท่ี 3 

พ.ศ. 2553 มาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู้สถานศกึษา จดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบั

ความสนใจและความถนดัของผู้ เรียน โดยค านึงถึงความแตกตา่งระหว่างบคุคล ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด 

การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุต์ความรู้มาใช้  เพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหา จดักิจกรรม

ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตั ิให้ท าได้ คดิเป็น ท าเป็น รักการอา่นและเกิดการใฝ่รู้

อยา่งตอ่เน่ือง จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านตา่งๆ อยา่งได้ สดัสว่นสมดลุกนั รวมทัง้

ปลูกฝังคณุธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผู้สอน

สามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้

และมีความรอบรู้ รวมทัง้สามารถใช้การวิจยัเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการเรียนรู้ ทัง้นีผู้้สอนและผู้ เรียนอาจ
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เรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอน  และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ได้

ทกุเวลาทกุสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือ กบับิดามารดา ผู้ปกครอง และบคุคลในชมุชนทกุฝ่าย เพ่ือ

ร่วมกันพฒันาผู้ เรียนตามศกัยภาพ (พระราชบญัญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบบัปรับปรุงแก้ไข

เพิ่มเตมิ พทุธศกัราช 2545:98) 

สภาพท่ีพึงประสงค์ในการเรียนการสอนวิชาเคร่ืองปัน้ดินเผา เป็นวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  มีวตัถปุระสงค์ให้นกัเรียนมีความรู้ทางด้านทกัษะการผลิต
ภาชนะ รู้จกัวตัถุดิบ วสัดแุละอุปกรณ์ ขัน้ตอน และสามารถผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาได้ ถือว่าเป็นสิ่งส าคญั 
สภาพท่ีพึงประสงค์ในการเรียนการสอนวิชาเคร่ืองปัน้ดินเผา มีสภาพท่ีพึงประสงค์ ครอบคลมุ วิธีการสอน 
และส่ือการเรียนการสอน (1) วิธีการสอนท่ีพึงประสงค์  วิชาเคร่ืองปัน้ดินเผา มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนน า
ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ได้ วิธีการสอนท่ีเหมาะสม คือ (1) การสอนโดยใช้การบรรยายท่ีครูถ่ายทอด
ความรู้จ านวนมากให้นกัเรียนโดยตรง ครูต้องเตรียมล าดบัเนือ้หาและวิธีในการบรรยายให้เหมาะสม (2) 
การสอนโดยการฝึกปฏิบตั ิเน้นการกระท าหรือท า เพ่ือพฒันาทกัษะการปฏิบตั ิเป็นการปฏิบตัิจริง และเป็น
การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและ (3) การสอนโดยใช้การสาธิต โดยครูเป็นผู้สาธิต แสดงกระบวนการ
ผ ลิ ต ใ ห้ ช ม ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ท่ี ก า ห น ด ไ ว้  เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร เ รี ย น รู้ อ ย่ า ง ก ว้ า ง ข ว า ง   
(ทิศนา แขมมณี :2553) (2) ส่ือการเรียนการสอนท่ีพึงประสงค์ ในการจัดการเรียนการสอนตาม
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 เน้นให้เกิดความรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี 
(กระทรวงศึกษาธิการกรมวิชาการ 2544:) ดงันัน้ การเรียนการสอนวิชาเคร่ืองปัน้ดินเผา เร่ืองการผลิต
ภาชนะเคร่ืองปัน้ดินเผา เน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง โดยเน้นการสอนท่ีให้นกัเรียนได้ฝึกปฏิบตัิ จ าเป็นต้อง
ใช้ส่ือในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวิธีการสอน คือ ส่ือประสมในรูปของชุดการสอน ได้แก่ (1) ส่ือ
สิ่งพิมพ์ เป็นส่ือช่วยถ่ายทอดความรู้แทนครู ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาสาระและ
ประสบการณ์ ส่ือภาพและเสียงช่วยให้นกัเรียนได้เห็นความเป็นรูปธรรมเหมือนกบัอยู่ในเหตกุารณ์จริง (ชยั
ยงค์ พรหมวงศ์และวาสนา ทวีกุลทรัพย์ 2540:161) (2) ส่ือประเภท เคร่ืองมือ ได้แก่ ส่ือเป็นตัวกลาง
ถ่ายทอดความรู้จากส่ือวสัดขุองครูผู้สอน และ(3) ส่ือประเภทวิธีการใช้กระบวนการเรียนการสอน เช่น การ
บรรยาย การสาธิต กิจกรรมกลุม่ การน าฝึกปฏิบตั ิเป็นต้น (ชยัยงค์ พรหมวงศ์และคณะ 2531) 

 สภาพท่ีเป็นอยู่ปัจจุบนัในการเรียนการสอน ปัจจุบนัการเรียนการสอนวิชาเคร่ืองปัน้ดินเผาระดบัชัน้

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นวิชาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

พทุธศกัราช 2551 ในการจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนั วิชาเคร่ืองปัน้ดินเผา ครอบคลมุวิธีสอน และส่ือ

การเรียนการสอน 
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 สภาพปัจจุบันจะพบว่า (1) ด้านวิธีการสอนรายวิชาเคร่ืองปัน้ดินเผา ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

วิธีการสอนในปัจจบุนั ครูใช้การสอนแบบบรรยายและสาธิตและยดึครูเป็นศนูย์กลาง ให้นกัเรียนปฏิบตัิงาน

ปัน้ตามขัน้ตอน ครูมีโอกาสสงัเกตและให้ค าแนะน านกัเรียนได้น้อย เพราะนกัเรียนท่ีไมเ่ข้าใจก็ไมถ่ามครู ครู

ต้องเสียเวลาบรรยายและสาธิตให้นกัเรียนดใูหม่ หลงัจากนกัเรียนท างานปัน้เสร็จแล้ว จึงน าเสนอผลงาน

ปัน้ ครูให้ข้อเสนอแนะนักเรียนเพ่ือน าไปปรับปรุง (2) ส่ือการเรียนการสอน จากวิธีการสอนท าให้วิชา

เคร่ืองปัน้ดนิเผา ต้องสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การเรียนรู้จากอดีตถึงปัจจบุนั จะใช้ส่ือการเรียนการสอนไม่

แตกตา่งกนัมาก และส่ือการเรียนการสอนท่ีนิยมใช้เป็นแบบเรียน ต ารา แบบฝึกหดั และกระดานด า ซึง่การ

สอนในวิชานีบ้างครัง้ใช้ส่ือการเรียนการสอนจ านวนน้อย และไม่สามารถหาส่ือจริง และขาดส่ือการเรียน

การสอนท าให้การเรียนการสอนวิชาเคร่ืองปัน้ดินเผาส่งผลให้นกัเรียนขาดประสิทธิภาพในการเรียนรู้อย่าง

มาก 

 สภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการเรียนการสอน จากสภาพการเรียนการสอนวิชาเคร่ืองปัน้ดินเผาระดบัชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี3 ผู้วิจยัพบวา่ นกัเรียนประสบปัญหาในการเรียนการสอน เน่ืองจากปัญหาด้านวิธีการสอน 

และปัญหาด้านส่ือการเรียนการสอน (1) ด้านวิธีการสอน วิธีการสอน ในวิชาเคร่ืองปัน้ดินเผา เกิดขึน้จาก

ครูผู้สอน ใช้วิธีสอนแบบบรรยายมีการสาธิตและฝึกปฏิบตัซิึ่งท าให้นกัเรียนไม่สามารถจ าขัน้ตอนการปัน้ได้

ครบ แตค่รูไม่สามารถสอนในครัง้เดียวแล้วนกัเรียนจ าได้หมด สบัสนเร่ืองขัน้ตอนการปัน้ ครูต้องเสียเวลา

บรรยายและสาธิตให้นกัเรียนดใูหม่ซ า้ๆ ครูมีโอกาสสงัเกตและให้ค าแนะน านกัเรียนได้น้อย และไม่ได้วาง

แผนการสอนตามล าดบัขัน้ตอน ท าให้เกิดความยุ่งยากในการก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนและเป็น

การสอนท่ียงัยึดครูเป็นศนูย์กลาง (2) ด้านส่ือการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอนวิชาเคร่ืองปัน้ดนิเผาท่ี

ใช้กบันกัเรียนเป็นปัญหาอย่างมากในการเรียนของนกัเรียน เพราะส่ือส่วนใหญ่ คือ ตวัครูเพียงอย่างเดียว 

ท าให้นกัเรียนไม่เข้าใจในบางขัน้ตอนและเรียนอย่างไม่สนุกสนาน เม่ือครูต้องบรรยายประกอบการสาธิต

ซ า้ๆ ครูอาจเกิดความเหน่ือยล้า ท าให้บรรยากาศในการเรียนไมดี่ และให้นกัเรียนเบ่ือหนา่ยและไมส่นใจ 

 ความพยายามในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน จากสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ ได้พยายามแก้ปัญหาใน

การจดัการเรียนการสอน วิชาเคร่ืองปัน้ดินเผา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ได้จดัอบรมอาจารย์เพ่ือพฒันา

ศกัยภาพการเรียนการสอนทางด้านคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ และจากการศกึษาของผู้วิจยั มีงานวิจยั 

เร่ือง ความคิดเห็นของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในการใช้ส่ือการสอนวิชาเคร่ืองปัน้ดินเผา โรงเรียน
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สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พบว่า 

(1) นกัเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกับประเภทส่ือท่ีครูใช้อยู่ในระดบัมาก และครูใช้วิ ธีการฝึกปฏิบตัิมากท่ีสุด 

(2) คณุภาพของส่ือประเภทวสัด ุอปุกรณ์ และส่ือวิธีการอยูใ่นระดบัมาก และ(3) วตัถปุระสงค์ของการใช้ส่ือ

ของครู คือ เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนอยู่ในระดบัมาก (ยทุธนา วงษ์ทนัท์:2554) 

 แนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน จากความพยายามแก้ปัญหาโดยเฉพาะงานวิจยัท่ีกล่าว

ข้างต้น พบวา่ การใช้ส่ือของครูในการสอนวิชาเคร่ืองปัน้ดนิเผาอยูใ่นระดบัมาก ยงัไมอ่ยูใ่นระดบัมากท่ีสดุท่ี

นักเรียนมีความพึงพอใจ ผู้ วิจัยเห็นว่าควรจะมีการใช้ส่ือในรูปส่ือประสม จึงมีความสนใจและมีความ

ต้องการท่ีจะแก้ปัญหาการเรียนการสอน ดงันัน้จงึได้พฒันาชดุการสอนแผนจฬุา เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนในวิชาเคร่ืองปัน้ดนิเผาช่วยแก้ปัญหาได้  เน่ืองจากชดุการสอนแผนจฬุา ชว่ยแก้ปัญหาส่ือท่ีใช้

เป็นแบบเรียน ต ารา แบบฝึกหัด และกระดานด าท่ีครูใช้ในการสอนชดุการสอนแผนจฬุา ท่ีช่วยในการสอน

แบบยึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนได้ปรึกษาหรือ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถและศักยภาพของตนเอง 

สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี ้ชุดการสอนแผนจุฬายังช่วยให้ครูเป็นผู้ ก า กับการ

เรียนรู้ โดยให้นกัเรียนเป็นผู้ปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนด้วยตนเอง ช่วยแก้ปัญหาในส่วนส่ือการเรียนการสอน 

เน่ืองด้วยชดุการสอนแผนจฬุาประกอบด้วยประมวลสาระ แบบฝึกปฏิบตัิ และวีดิทศัน์ ซึ่งส่ือเหล่านีช้่ วยครู

ในขัน้น าเข้าสู่บทเรียนและการประกอบกิจกรรมการเรียน ท าให้นกัเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึน้ และช่วย

ให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม มีโอกาสแสดงความคิดเห็นร่วมกัน และส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม

ทางการเรียนท่ีดี ท าให้นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือพัฒนาชุดการสอนแผนจุฬา วิชาเคร่ืองปัน้ดินเผา เร่ืองการผลิตภาชนะเคร่ืองปัน้ดินเผา 

ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

2.  เพ่ือศกึษาความก้าวหน้าทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยชดุการสอนแผนจฬุา เร่ือง การผลิต

ภาชนะเคร่ืองปัน้ดนิเผา 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดการสอนแผนจุฬา เร่ือง การผลิตภาชนะเคร่ืองปัน้ 

ดนิเผา 
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นิยามศัพท์ 

1. ชุดการสอนแผนจุฬา หมายถึง ส่ือประสมท่ีผลิตตามแบบจ าลองการผลิตแผนจุฬา ของ

ศาสตราจารย์ ดร. ชยัยงค์ พรหมวงศ์ ประกอบด้วยส่ือสิ่งพิมพ์ คือ ประมวลสาระ วีดทิศัน์ และแบบ

ฝึกปฏิบัติ ชุดการสอนนีถ้่ายทอดเนือ้หาสาระวิชาเคร่ืองปัน้ดินเผา เร่ือง การผลิตภาชนะ

เคร่ืองปัน้ดนิเผา 

2. วิชาเคร่ืองปัน้ดินเผา หมายถึง เป็นรายวิชาสาระเพิ่มเติมท่ีเก่ียวกบัการผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผา ตาม

หลกัสตูรการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจัยและพฒันา 

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ประกอบด้วย วตัถุดิบวสัด ุและอุปกรณ์ และขัน้ตอนการผลิตภาชนะ

เคร่ืองปัน้ดินเผา ครอบคลมุ การคลึงดินขอบภาชนะ การคลึงดินฐานภาชนะ การประกอบภาชนะ 

การปัน้ขัว้ผลไม้ การคลงึดนิเป็นใบไม้ และ การตกแตง่ภาชนะ  

3. เกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 หมายถึง ระดบัประสิทธิภาพของชดุการสอนแผนจฬุา ท่ีให้นกัเรียนได้

ความรู้และทกัษะท่ีได้จากกระบวนการและผลลพัธ์คิดเป็นร้อยละของคะแนนท่ีรับ 80/80 ค่า 80 

ตวัแรก คือ คะแนนจากประสิทธิภาพของกระบวนการ หมายถึง  E1 จากการท ากิจกรรมระหว่าง

เรียนคิดเป็นร้อยละ 80 และคา่ 80 ตวัหลงั คือ คะแนนจากประสิทธิภาพของผลลพัธ์ หมายถึง E2 
คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนท่ีนักเรียนได้จากการทดสอบหลังเรียน  เกณฑ์การยอมรับ

ประสิทธิภาพมี 3 เกณฑ์ คือเท่ากับเกณฑ์ท่ีก าหนด สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด +2.5% และต ่ากว่า

เกณฑ์ท่ีก าหนด -2.5% 

4. ความก้าวหน้าของการเรียนของนักเรียน หมายถึง คะแนนทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนกับ

คะแนนการทดสอบหลงัเรียนในระดบัพุทธพิสยั ของนกัเรียนท่ีเรียนในชดุการสอนแผนจฬุา เร่ือง 

การผลิตภาชนะเคร่ืองปัน้ดนิเผา 

5. ความคดิเห็นของนกัเรียน หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สึกของนกัเรียนท่ีมีตอ่การเรียนด้วยชุด

การสอนแผนจฬุา ด้วยการตอบแบบสอบถามมีระดบัของความคิดเห็นอยู่ใน 5 ระดบั คือ เห็นด้วย

มากท่ีสุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยท่ีสุด สิ่งท่ีสอบถาม 

ครอบคลมุองค์ประกอบของชดุการสอนแผนจฬุา และประโยชน์ท่ีได้รับจากชดุการสอนแผนจฬุา 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
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1.  ได้ชุดการสอนแผนจุฬาวิชา เคร่ืองปัน้ดินเผา เร่ือง การผลิตภาชนะเคร่ืองปัน้ดินเผา ส าหรับ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

2. ได้ต้นแบบในการผลิตชดุการสอนแผนจฬุาในหนว่ยอ่ืนๆ วิชาเคร่ืองปัน้ดินเผา ส าหรับนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ในหนว่ยอ่ืนตอ่ไป 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. รูปแบบการวิจยั เป็นการวิจยัและพฒันา 

2. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 ประชากร คือนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี3 โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา จ านวน 270 คน 

 กลุม่ตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตแหง่

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา ท่ีเรียนวิชาเคร่ืองปัน้ดินเผา ในภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 จ านวน 40 คน ได้มาโดยวิธีสุม่แบบกลุม่ 

3. ขอบข่ายของเนือ้หาท่ีจะวิจยั 

ขอบข่ายเนือ้หาท่ีใช้ในการผลิตชุดการสอนแผนจุฬา วิชา เคร่ืองปั ้นดินเผา ระดับชัน้

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หน่วยท่ี 12 การผลิตภาชนะเคร่ืองปัน้ดินเผา ครอบคลุม วัตถุดิบ วัสดุ และ

อปุกรณ์ และขัน้ตอนการผลิตภาชนะเคร่ืองปัน้ดินเผา ประกอบด้วย การคลึงดินขอบภาชนะ การ

คลึงดินฐานภาชนะ การประกอบภาชนะ การปัน้ขัว้ผลไม้ การคลึงดินเป็นใบไม้ และ การตกแต่ง

ภาชนะ 

4. เคร่ืองมือวิจยั ประกอบด้วย (1) ชดุการสอนแผนจฬุา วิชา เคร่ืองปัน้ดินเผา เร่ือง การผลิตภาชนะ

เคร่ืองปัน้ดินเผา โดยยดึขัน้ตอนการผลิตชดุการสอนแผนจฬุาของศาสตราจารย์ ดร.ชยัยงค์ พรหม

วงศ์ (2) แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน และ (3) แบบสอบถามความคิดเห็นของ

นกัเรียนท่ีมีตอ่ชดุการสอนแผนจฬุา 

5. ระยะเวลาท่ีด าเนินการวิจยั ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555          

 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 
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 การวิจัยชุดการสอนแผนจุฬารายวิชาเคร่ืองปัน้ดินเผา เร่ือง การผลิตภาชนะเคร่ืองปัน้ดินเผา มี

ประเด็นหลักท่ีจะน ามาอภิปราย 3 ประเด็น คือ (1) ประสิทธิภาพของชุดการสอนแผนจุฬา (2) 

ความก้าวหน้าทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยชดุการสอนแผนจฬุา และ (3) ความคดิเห็นของนกัเรียน

ท่ีมีตอ่คณุภาพของชดุการสอนแผนจฬุา 

1. ประสิทธิภาพของชดุการสอนแผนจฬุา 

  ชดุการสอนแผนจฬุา รายวิชาเคร่ืองปัน้ดินเผา เร่ือง การผลิตภาชนะเคร่ืองปัน้ดินเผาท่ีพฒันาขึน้ มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองด้วยองค์ประกอบส าคญั

ของชดุการสอนแผนจฬุาท่ีผู้วิจยัออกแบบไว้ คือ (1) ประมวลสาระ (2) วีดทิศัน์ และ (3) แบบฝึกปฏิบตัิ 

มีส่วนท าให้นกัเรียนมีคะแนนกิจกรรมระหว่างเรียนและคะแนนหลงัเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

1.1 ประมวลสาระ  

  สิ่งส าคญัท่ีช่วยท าให้ผู้ เรียนท ากิจกรรมระหว่างเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ ส่ือสิ่งพิมพ์ใน

รูปประมวลสาระท่ีผู้ วิจัยออกแบบยึดหลักต าราทางไกล ข้อดีของประมวลสาระ คือ (1) นักเรียน

สามารถเรียนด้วยตนเองทีละเล็กทีละน้อย (2) ท าให้สามารถเข้าใจเนือ้หาในเร่ือง วัตถุดิบ วัสดุ 

อปุกรณ์ และขัน้ตอนได้อย่างดี (3) นกัเรียนสามารถใช้ประมวลสาระในการฝึกปฏิบตัิการผลิตภาชนะ

เคร่ืองปัน้ดินเผาได้ และ (4) ส่วนประกอบของประมวลสาระประกอบด้วย แผนผงัแนวคิด แผนการ

เ รี ยน  เ นื อ้ ห า ส า ร ะ  แ ล ะส่ ว นส รุ ป  ส่ ว น ท่ี ช่ ว ยท า ใ ห้ ผู้ เ รี ย น เ ข้ า ใ จ เ นื ้อ ห า ดี ขึ ้น  ดั ง นี  ้

 1) แผนผงัแนวคิดในประมวลสาระ ชว่ยให้ผู้ เรียนล าดบัเนือ้หาท่ีจะเรียนท าให้ผู้ เรียนเข้าใจ และเตรียม

ความพร้อมของผู้ เรียนในการเรียน 

  2) แผนการเรียนในประมวลสาระประกอบด้วย หวัเร่ือง แนวคดิ และวตัถปุระสงค์ ซึง่นกัเรียนต้องอ่าน

แผนการเรียนก่อนเรียนประมวลสาระ ท าให้นกัเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนเรียนว่ามีขอบขา่ยเนือ้หา

อะไรบ้างท่ีเรียน และรู้วตัถปุระสงค์ท่ีจะเรียนมีอะไรบ้างในประเด็นนีส้อดคล้องกับ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 

และวาสนา ทวีกุลทรัพย์ (2540: 168-169) ได้กล่าวถึงหลักการการผลิตประมวลสาระในส่วนท่ีเป็น

แผนการเรียน วา่ชว่ยให้ผู้ เรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนเรียน  
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 3) เนือ้หาสาระในประมวลสาระ ได้เรียบเรียงใหม่มีการเกร่ินน า เนือ้หา และสรุป ภาษาในเนือ้หาสาระ 

เขียนด้วยภาษาง่ายๆเหมือนครูพดูในห้องเรียน ท าให้นกัเรียนเข้าใจง่าย และเนือ้หามีการเรียงล าดบั

จากง่ายไปหายาก ดงันัน้ เนือ้หาสาระจึงเป็นส่วนประกอบส าคญัท่ีท าให้นกัเรียนเข้าใจขัน้ตอน และมี

ภาพประกอบในเนือ้หาสาระจ านวนถึง 28 ภาพ ได้อธิบายขัน้ตอนของการผลิตภาชนะเคร่ืองปัน้ดินเผา 

ภาพประกอบดงักล่าวท าให้นกัเรียนเห็นภาพของการผลิตภาชนะเคร่ืองปัน้ดินเผา ท าให้เข้าใจดียิ่งขึน้

จากการทดลองใช้ชดุการสอนแผนจฬุา ผู้วิจยัสงัเกตเห็นวา่นกัเรียนจะศกึษาเนือ้หาในประมวลสาระมา

ศกึษาพร้อมกบัฝึกปฏิบตัทิ า  

4) ส่วนสรุปในประมวลสาระ ท่ีผู้วิจยัมีไว้ตอนท้ายของตอนหวัเร่ืองจะช่วยให้นกัเรียนเข้าใจในเนือ้เร่ือง

ดียิ่งขึน้ บทสรุปท่ีผู้วิจยัเขียนไว้ในประมวลสาระ น าส่วนของแนวคิดมาเขียนช่วยให้นกัเรียนได้ทบทวน

ให้เข้าใจสาระส าคญัของเร่ืองดียิ่งขึน้สอดคล้องกบั ชยัยงค์ พรหมวงศ์ และวาสนา ทวีกลุทรัพย์ (2540: 

128-129) กล่าวว่า การสรุปเนือ้หาสาระจะช่วยท าให้เข้าใจเนือ้หาได้ดียิ่งขึน้มีการซ า้ทวนโดยน า

แนวคิดของแผนการเรียนมาสรุป และท่ีส าคญัจากการวิจยัยงัพบว่า การซ า้ทวนจะท าให้ผู้ เรียนเข้าใจ

เนือ้หาได้ดี 

 สิ่งท่ีจะยืนยนัอีกอย่างหนึ่งว่าประมวลสาระมีคณุค่ากับผู้ เรียน คือ จากการศึกษาพบว่า นกัเรียน

สามารถศกึษาประมวลสาระได้ด้วยตนเองไม่ต้องมาถามครู และสิ่งท่ีสนบัสนนุในประเด็นนี ้ คือ จาก

สอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัประมวลสาระนกัเรียนมีความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมาก 

(X = 4.26) ว่าประมวลสาระช่วยให้นกัเรียนศกึษาด้วยตนเองมากขึน้ยืนยนัให้เห็นว่าประมวลสาระมี

ความส าคญัท่ีท าให้นกัเรียนสามารถน าความรู้ไปท ากิจกรรมระหวา่งเรียนได้ดี  

1.2 วีดทิศัน์  

 นอกจากประมวลสาระ เป็นส่ือท่ีชว่ยให้นกัเรียนท ากิจกรรมระหวา่งเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ และท า

แบบทดสอบหลงัเรียนได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ยงัมีอีกส่ือหนึ่งท่ีผู้ วิจยัได้พฒันาขึน้ในชุดการสอนแผน

จุฬา ส่ือประเภทวีดิทัศน์ ซึ่งใช้เป็นส่ือเสริมประกอบกับประมวลสาระ ส่ือนีจ้ะแสดงขัน้ตอนหรือ

กระบวนการผลิตภาชนะเคร่ืองปัน้ดินเผาอยู่ในรูปแบบของรายการสาธิต ความยาว 15 นาที วีดิทศัน์

เป็นส่ือท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหวและเสียง ข้อดีของวีดิทศัน์ ช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจขัน้ตอนการผลิตภาชนะ

เคร่ืองปัน้ดินเผา นกัเรียนสามารถดซู า้แล้วซ า้เล่าได้ โดยผู้วิจยัได้จดัวีดิทศัน์ไว้ท่ีมมุส่ือให้นกัเรียนชม
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กรณีไมเ่ข้าใจก็สามารถเปิดดซู า้อีกได้ ชว่ยท าให้เข้าใจเนือ้หาในประมวลสาระได้ดียิ่งขึน้ สอดคลองกบั 

กิดานนัท์ มลิทอง(2543) ได้กล่าวว่า วีดิทศัน์เป็นสิ่งท่ีช่วยท าให้นกัเรียนเห็นสภาพความเป็นจริงหรือ

ย่นย่อในสิ่งท่ีเป็นจริง ข้อดี (1) มีประสิทธิภาพในการส่ือสารสงู ทัง้ภาพเคล่ือนไหวท่ีเป็นสีและเสียงใน

เวลาเดียวกัน (2) สามารถต่อขยายให้นักเรียนดูครัง้ละหลายๆคนได้ไม่จ ากัด (3) สามารถหยุดดู

ภาพนิ่งในจดุท่ีต้องการ หรือดภูาพซ า้ หรือดภูาพช้าได้ โดยไมท่ าให้เนือ้เร่ืองเสียไป (4) ใช้ประกอบการ

เ รี ยนรายบุคคล  และรายกลุ่ ม ไ ด้สะดวก  และ ( 5) ใ ช้ ในการ ฝึกทักษะ ด้านต่ า ง ๆ ไ ด้ ดี   

 ประกอบกับผู้ วิจัยได้สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนมีความเห็นในระดับเห็นด้วยมากท่ีมี

คา่เฉล่ีย (4.48) ว่า วีดิทศัน์ช่วยให้นกัเรียนเข้าใจในเนือ้หาได้ดี ดงันัน้ วีดิทศัน์จึงเป็นเคร่ืองยืนยนัแล้ว

ว่า วีดิทัศน์เป็นส่ือท่ีส าคญัประเภทหนึ่งควบคู่กับประมวลสาระท่ีจะช่วยให้นักเรียนมีความ เข้าใจ

เนือ้หา และท าให้นกัเรียนมีคะแนนกิจกรรมระหว่างเรียนและการทดสอบหลงัเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนด  

1.3 แบบฝึกปฏิบตั ิ

 แบบฝึกปฏิบตัิ ผู้วิจยัได้จดัท าขึน้เพ่ือเป็นเอกสารให้นกัเรียนได้ศึกษาควบคูก่ับประมวลสาระ และ

วีดิทศัน์ และท ากิจกรรมตามแผนการสอนท่ีครูก าหนดไว้ แบบฝึกปฏิบตัิท่ีผู้ วิจยัท าขึน้ประกอบด้วย 

แบบประเมินตนเองก่อนเรียน บนัทกึสาระส าคญัเว้นท่ีว่างส าหรับท ากิจกรรม และแบบประเมินตนเอง

หลังเ รียน ข้อดีของแบบฝึกปฏิบัติ  ช่วยให้ผู้ เ รียนได้เตรียมตัวล่างหน้า และผู้ เ รียนได้ทราบ

ความก้าวหน้าในการเรียนตลอดเวลา จากการสงัเกต พบว่า นกัเรียนบางครัง้เปิดแบบฝึกปฏิบตัิเพ่ือ

ค้นหาเนือ้หาสาระท่ีบันทึกไว้ในแบบฝึกปฏิบัติก่อนจะท าแบบทดสอบหลังเรียน จึงสอดคล้องกับ

หลกัการของ ชยัยงค์ พรหมวงศ์ และวาสนา ทวีกุลทรัพย์ (2540: 163) ได้กล่าว่าแบบฝึกปฏิบตัิ (1) 

ช่วยให้ผู้ เรียนได้เตรียมตวัในการเรียนล่วงหน้า (2) ช่วยให้ผู้ เรียนได้ทราบพฒันาการทางการเรียนของ

นัก เ รียน และ  (3) ช่วยใ ห้ผู้ เ รียนไ ด้ทบทวนเ นื อ้หาสาระ ท่ี ไ ด้บันทึกไ ว้ ในแบบฝึกปฏิบัติ  

จากการตรวจสอบแบบฝึกปฏิบตัท่ีินกัเรียนท าทกุคน พบวา่ นกัเรียนสามารถท ากิจกรรมตามขัน้ตอนท่ี

ก าหนดไว้ในแบบฝึกปฏิบัติได้ครบถ้วน แสดงว่า นักเรียนเข้าใจวิธีการใช้แบบฝึกปฏิบัติ และท า

กิจกรรมลงในแบบฝึกปฏิบตัิได้ถูกต้อง ผู้ วิจยัยงัพบว่า ส่ือในชุดการสอนแผนจุฬาท่ีผู้ วิจยัพฒันาขึน้

ตัง้แต่ ประมวลสาระ วีดิทศัน์ และแบบฝึกปฏิบตัิ เป็นส่ือท่ีช่วยให้ผู้ เรียนท ากิจกรรมระหว่างเรียนได้

เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ท าให้นกัเรียนเก่ง นกัเรียนปานกลาง และนกัเรียนอ่อน ท าคะแนนทดสอบ
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หลงัเรียนได้สงูกวา่ทดสอบก่อนเรียน แสดงให้เห็นวา่ ชดุการสอนแผนจฬุามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนด 

2. ความก้าวหน้าของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยชดุการสอนแผนจฬุา 

 นกัเรียนท่ีเรียนด้วยชดุการสอนแผนจฬุา เร่ือง การผลิตภาชนะเคร่ืองปัน้ดนิเผา มีคะแนนเฉล่ียหลงั

เรียนสงูกวา่คะแนนเฉล่ียก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจ

เกิดขึน้จากประสิทธิภาพของชดุการสอนแผนจฬุา  เน่ืองจากส่ือท่ีอยูใ่นชดุการสอนแผนจฬุามีคณุภาพ 

เอือ้ต่อการเรียนของนักเรียน ประมวลสาระและแบบฝึกปฏิบตัิ เป็นส่ือหลักท่ีให้ความรู้กับนักเรียน 

ส่วนวีดิทศัน์เป็นส่ือเสริมให้เข้าใจขัน้ตอนและประมวลสาระดียิ่งขึน้ ส่ือสองส่ือ ช่วยเสริมซึ่งกนัและกนั 

รูปแบบการเรียนท่ีก าหนดในชดุการสอนแผนจฬุาให้ประโยชน์และให้ความรู้กบันกัเรียน เพราะได้เรียน

กบัครู ได้เรียนกบัเพ่ือน ได้เรียนด้วยตนเอง ยงัมีมมุท่ีเป็นสว่นประกอบของชดุการสอน นอกจากนีย้งัมี

มุมต่างๆท่ีนักเรียนได้ความรู้จากมุมชิน้งานให้เห็นตัวอย่างชิน้งาน ท าให้นักเรียนเกิดความคิด

สร้างสรรค์ มุมแสดงผลงานช่วยให้นกัเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการเรียนมากขึน้ มุมวตัถุดิบ วสัด ุ

และอปุกรณ์ ช่วยให้นกัเรียนได้ปฏิบตัิงานได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้เพราะครูได้จดัเตรียมไว้ให้ และ

มุมหนัง สือให้ประโยชน์ในการเ ป็นแหล่งความ รู้และให้ความรู้กับนักเ รียนได้ตลอดเวลา  

 จะเห็นได้ว่า ส่ือการเรียน รูปแบบการสอน และมุมต่างๆ ท่ีอยู่ในตวัชุดการสอนแผนจุฬา มีส่วน

ส่งเสริมให้นกัเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนมากขึน้ คือ คะแนนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนทัง้ภาค

ทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ                                                                                                                                          

3.ความคดิเห็นของนกัเรียนท่ีมีตอ่ชดุการสอนแผนจฬุา  

 จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับชุดการสอนแผนจุฬา เร่ือง การผลิตภาชนะ

เคร่ืองปัน้ดนิเผา พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นตอ่ชดุการสอนแผนจฬุาอยูใ่นระดบัมาก คือเป็นไปตาม

สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ มีข้อนา่สงัเกต คือ นกัเรียนมีความคดิเห็นในระดบัเห็นด้วยมาก ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ 

X = 4.48 คือ ว่าวีดิทัศน์ช่วยให้นักเรียนเข้าใจในเนือ้หาสาระ โดยเฉพาะขัน้ตอนการผลิตภาชนะ

เคร่ืองปัน้ดินเผาได้ดีขึน้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะส่ือวีดิทัศน์ท าหน้าท่ีแทนครูให้ความรู้แสดงขัน้ตอนการ

ผลิตภาชนะเคร่ืองปัน้ดินเผา จากการสงัเกตของผู้ วิจัย พบว่า นกัเรียนมีความเห็นเหมือนกันว่า วีดิ

ทศัน์ชว่ยท าให้นกัเรียนเข้าใจเนือ้หาสาระได้ดี จะเห็นได้วา่นกัเรียนบางคนท่ีผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาไม่ได้
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นกัเรียนจะเปิดวีดิทศัน์ชมอีกครัง้หนึ่ง ดงันัน้ วีดิทศัน์จึงเป็นส่ือท่ีใช้แทนครูได้ดี คือ ท าให้นกัเรียนเปิด

ทบทวนได้หลายครัง้จนเข้าใจ  

 นอกจากนี ้จากการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนยงัพบว่า มมุหนงัสือช่วยให้นกัเรียนค้นคว้า

ได้ตลอดเวลา นกัเรียนมีความคิดเห็นระดบัปานกลางน้อยกว่าทกุข้อค าถาม มีคา่เฉล่ีย 3.48 ทัง้นีอ้าจ

เป็นเพราะมุมหนงัสือช่วยให้นกัเรียนค้นคว้าได้น้อย เน่ืองจากภารกิจและกิจกรรมท่ีครูมอบหมายให้

นกัเรียนท าต้องด าเนินการตลอดเวลา อย่างหนึ่งครูไม่ได้ก าหนดไว้ในภารกิจและงานให้นกัเรียนต้อง

ศึกษาและท างานในมุมหนงัสือ อาจเป็นเพราะว่า วีดิทศัน์เป็นส่ือท่ีให้ความรู้กับนกัเรียน และเสนอ

เนือ้หาได้ตรงกบังานท่ีต้องท าจงึไมไ่ด้ใช้มมุหนงัสือ 

บทสรุป  

 ส่ือในชดุการสอนแผนจฬุาท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ตัง้แต ่ประมวลสาระ วีดิทศัน์ และแบบฝึกปฏิบตัิ เป็น

ส่ือท่ีช่วยให้ผู้ เรียนท ากิจกรรมระหว่างเรียนได้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ท าให้นกัเรียนเก่ง นกัเรียนปาน

กลาง และนกัเรียนอ่อน ท าคะแนนทดสอบหลงัเรียนได้สูงกว่าทดสอบก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่า ชุดการ

สอนแผนจฬุามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จากการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนยงัพบว่า มมุ

หนงัสือช่วยให้นกัเรียนค้นคว้าได้ตลอดเวลา นกัเรียนมีความคิดเห็นระดบัปานกลางน้อยกว่าทกุข้อค าถาม 

มีคา่เฉล่ีย 3.48 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะมมุหนงัสือช่วยให้นกัเรียนค้นคว้าได้น้อย เน่ืองจากภารกิจและกิจกรรม

ท่ีครูมอบหมายให้นกัเรียนท าต้องด าเนินการตลอดเวลา อย่างหนึ่งครูไม่ได้ก าหนดไว้ในภารกิจและงานให้

นกัเรียนต้องศกึษาและท างานในมมุหนงัสือ อาจเป็นเพราะว่า วีดิทศัน์เป็นส่ือท่ีให้ความรู้กบันกัเรียน และ

เสนอเนือ้หาได้ตรงกบังานท่ีต้องท าจงึไมไ่ด้ใช้มมุหนงัสือ 

 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

1. ชดุการสอนแผนจฬุา เร่ือง ผลิตภาชนะเคร่ืองปัน้ดนิเผา โดยได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80 และนกัเรียนท่ีเรียนด้วยชดุการสอนแผนจฬุา มีความก้าวหน้าทางการเรียน

เพิ่มขึน้ ดงันี ้โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ดงันัน้ ชดุการสอนแผนจฬุาสามารถ
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น าไปใช้กบันกัเรียน โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

2.  การจดักลุม่นกัเรียนในการเรียนด้วยชดุการสอนแผนจฬุา ควรจดักลุม่นกัเรียน โดยค านงึผลการ

เรียนท่ีแตกตา่งกนั คือ ใน 1 กลุม่ คละกนัระหวา่งนกัเรียนท่ีมีผลการเรียน เก่ง ปานกลาง และออ่น 

3. การใช้ชดุการสอนแผนจฬุา ต้องประกอบได้ครบ 5 ขัน้ตอน คือ ทดสอบก่อนเรียน น าเข้าสูบ่ทเรียน 

ประกอบกิจกรรมการเรียน สรุปการเรียน และทดสอบหลงัเรียน  

4.  การใช้ชดุการสอนแผนจฬุา ต้องใช้ส่ือท่ีอยูใ่นชดุให้ครบทัง้ 3 ประเภท คือ ประมวลสาระ แบบฝึก

ปฏิบตัิ และวีดิทศัน์ 

5. จากการวิจยัพบว่า องค์ประกอบของชดุการสอนแผนจฬุา ท าให้ชดุการสอนแผนจฬุามี

ประสิทธิภาพ ซึง่มมุหนงัสือช่วยให้นกัเรียนค้นคว้าตลอดเวลา นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

ปานกลาง (X = 3.48) ท าให้นกัเรียนค้นคว้าได้น้อย ในการวิจยัครัง้ตอ่ไปใช้ในชดุการสอนแผน

จฬุาในหนว่ยอ่ืนๆ ในวิชาเคร่ืองปัน้ดนิเผา จงึควรเพิ่มให้นกัเรียนท ากิจกรรมในมมุหนงัสือ ใช้มมุ

หนงัสือเป็นแหลง่ความรู้ โดยเพิ่มในวิธีการสอน ท าให้นกัเรียนมีผลการเรียนเพิ่มขึน้หรือไม่ 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

 จากการวิจยัครัง้นีใ้นด้านประโยชน์ของชดุการสอนแผนจฬุา พบวา่ นกัเรียนชอบเรียนชดุการสอน

แผนจฬุาเพิ่มขึน้ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก X = 3.74 นา่จะได้น าการวิจยัไปพฒันาชดุการสอนแผน

จฬุา ในหนว่ยอ่ืนๆโดยเพิ่มการเรียนการสอนแบบผสมผสานมีการเรียนการสอนผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ใน

บางหวัเร่ือง หรือบางหน่วยการเรียน 
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