
การพฒันาความสามารถด้านการคิด ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 2  วชิา การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี3  เร่ือง การปฏิบัติการทาํเคร่ืองดื่ม  โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 

จังหวดัพะเยา โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนและวธีิการสอนแบบบันได 5 ข้ัน  รอบที่  2 

 

จํานงค์   ไชยมงคล * 

 

บทคัดย่อ 

     การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาและเปรียบเทียบ ความสามารถด้านการคิดของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เร่ือง การปฏิบติัการทาํเคร่ืองด่ืม  

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา  จงัหวดัพะเยา ก่อนและหลงัใช้เอกสาร

ประกอบการเรียนและวิธีการสอนแบบบนัได 5 ขั้น รอบท่ี 2 กลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการกาํหนดขนาด

กลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยวิธีการเปิดตารางเครซ่ีมอร์แกน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่  95 % ความคลาดเคล่ือน  5 %  

ไดจ้าํนวน 108 คน ทาํการสุ่มดว้ยวิธีการแบบแบ่งชั้น (Stratified Random  Sampling) ไดจ้าํนวน 108 

คน  เคร่ืองมือการวจิยั คือ แบบวดัความสามารถดา้นการคิดของนกัเรียน ผา่นการตรวจสอบคุณภาพโดย

ผูเ้ช่ียวชาญ และหาค่าความยาก (P) ไดค้่าระหวา่ง 0.30 – 0.80 ค่าอาํนาจจาํแนก (D) ไดค้่าระหวา่ง 0.25 

– 0.59  ค่าความเช่ือมัน่ KR 20 ได ้0.85 นาํขอ้มูลท่ีได้มาหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติ ( t - dependent test) 

     ผลการศึกษาพบวา่ค่าคะแนนเฉล่ียความสามารถดา้นการคิดของนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

2 วชิา การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เร่ือง การปฏิบติัการทาํเคร่ืองด่ืม  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระศรีนครินทร์ พะเยา  จงัหวดัพะเยา ก่อนใชเ้อกสารประกอบการเรียนและวิธีการสอนแบบบนัได 5 

ขั้น รอบท่ี 2 ตํ่ากวา่อยูใ่นระดบั ปรับปรุง  เม่ือเปรียบเทียบกบัภายหลงัใชเ้อกสารประกอบการเรียนและ

วธีิการสอนแบบบนัได 5 ขั้น ซ่ึงอยูใ่นระดบั ดี  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 

 

 

 

  

* ครูอนัดบั คศ.1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จงัหวดัพะเยา  



กติตกิรรมประกาศ 

 

                 งานวจิยั การพฒันาความสามารถดา้นการคิด ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  วชิา การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 3 เร่ือง การปฏิบัติการทาํเคร่ืองด่ืมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร์ พะเยา จงัหวดัพะเยา โดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนและวิธีการสอนแบบบนัได 5 ขั้น รอบ

ท่ี  2 สําเร็จลงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บการสนบัสนุนจากนางสาวศุภวลัย ์คาํวงั ผูอ้าํนวยการโรงเรียน

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จงัหวดัพะเยา ท่ีไดพ้ฒันาผูว้จิยัใหมี้ความรู้ทกัษะ ในการ

ทาํวิจยัปฏิบติัการ ส่งผลให้ผูว้ิจยัสามารถศึกษาวิจยัในการทาํวิจยัปฏิบติัการชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ี

รับผดิชอบสอน ผูว้จิยัขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

                ขอขอบคุณ นางสาวศุภวลัย์ คาํวงั ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร์ พะเยา จงัหวดัพะเยา ท่ีกรุณาตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยัท่ีใช้เก็บรวบรวมขอ้มูล ทาํ

ให้ขอ้มูลท่ีไดมี้ความน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน ส่งผลต่อการศึกษาวิจยัท่ีบรรลุวตัถุประสงค์การวิจยัไดอ้ย่าง

แทจ้ริง 

               ขอขอบคุณนกัเรียนชั้นชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3  เร่ือง การ

ปฏิบติัการทาํเคร่ืองด่ืม  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จงัหวดัพะเยา ภาคเรียน

ท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 ท่ีช่วยตอบเคร่ืองมือการวิจยั ส่งผลให้ผูว้ิจยัมีขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ นาํไปวิเคราะห์

ขอ้มูลได ้และตลอดจนรายงานผลการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 

                สุดทา้ยน้ี ขอขอบคุณรองศาสตราจารย ์ดร.พชัรี  ศรีสังข์ อาจารยป์ระจาํภาควิชาสังคมวิทยา 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒิ ท่ีเป็นท่ีปรึกษาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอย่าง

ต่อเน่ือง จนผูว้จิยัสามารถเขียนเป็นรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ไดม้า ณ โอกาสน้ีดว้ย 
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                       ครูอนัดบั คศ.1 

                                                                            โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา   

 

 

 

 



คาํนํา 

 

     เอกสารการพฒันาความสามารถดา้นการคิด ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  วิชา การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 3 เร่ือง การปฏิบติัการทาํเคร่ืองด่ืม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร์ พะเยา จงัหวดัพะเยา โดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนและวิธีการสอนแบบบนัได 5 ขั้น รอบ

ท่ี 2 จดัทาํข้ึนเพื่อรายงานผลการวิจยัก่อนและหลงัใช้เอกสารประกอบการเรียนและวิธีการสอนแบบ

บนัได 5 ขั้น และเผยแพร่ผลการศึกษาวจิยัใหก้บัเพื่อนครู ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีทั้ง

ในและนอกสังกดัโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา นาํไปประยุกต์ใช้จดัการ

เรียนรู้ เพื่อพฒันาการคิดของนกัเรียน ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีตามบริบทของตนเอง

ต่อไป 

               เอกสารฉบบัน้ีเป็นการศึกษาวิจยัในลกัษณะวิจยัปฏิบติัการ (Action Research) ประกอบดว้ย 5 

บท ไดแ้ก่ (1) บทท่ี 1 บทนาํ (2) บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (3) บทท่ี 3 วิธีการดาํเนินการ

วิจยั (4) บทท่ี 4 ผลวิเคราะห์ขอ้มูล และ (5) บทท่ี 5 สรุปผล อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ ตลอดจน

ภาคผนวก ท่ีประกอบดว้ยนวตักรรม เอกสารประกอบการเรียน เคร่ืองมือการวิจยั แบบวดัความสามารถ

ดา้นการคิดของนกัเรียน ผลการตรวจสอบคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน ผลการตรวจสอบคุณภาพ

แผนการสอน ท่ีเน้นใชเ้อกสารประกอบการเรียนและวิธีการสอนแบบบนัได 5 ขั้น ผลการตรวจสอบ

คุณภาพแบบวดัความสามารถดา้นการคิดของนกัเรียน และภาพการจดัทาํเคร่ืองด่ืมของนกัเรียน 

               สุดทา้ยน้ีผูว้ิจยัหวงัว่าเอกสารรายงานการพฒันาความสามารถด้านการคิด ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี  2  วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3  เร่ือง การปฏิบติัการทาํเคร่ืองด่ืม  โรงเรียน

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จงัหวดัพะเยา โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนและ

วิธีการสอนแบบบนัได 5 ขั้น รอบท่ี 2 คงจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลย ีและผูท่ี้สนใจท่ีตอ้งการพฒันาความสามารถดา้นการคิดของนกัเรียนไดร้ะดบัหน่ึง  และหาก

มีขอ้ผดิพลาดประการใด โปรดใหข้อ้มูลกบัผูว้จิยัดว้ย และขออภยัมา ณ โอกาสน้ี 

 

               นางสาวจาํนงค ์  ไชยมงคล 
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