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ABSTRACT
The purposes of this research were to develop and to study the results of the Curriculum
implementation of food from Banana in Occupation and Technological Subject Area for
prathomsuksa 6 students. The research samples consisted of 24 prathomsuksa 6 students, who
were studying in the first semester, the academic year 2010 at Nontong-nonwai School, Under
the Office of Udon Thani Educational Service Area 4. They were selected by cluster random
sampling.
The research instruments were lesson plans, an achievement test, a performance skill test
and a learning activities satisfaction questionnaire. The collected data were statistically analyzed
by frequency, percentage, mean, and standard deviation. Also t-test for dependent samples
was employed for the comparison results.
The findings were as follows:
1. The developed curriculum on food from Banana in the Occupation and Technological
Subject Area for prathomsuksa 6 students, as the experts’ evaluation was a suitable one with the
congruence of the components.
2. The students’ posttest mean score after learning through the develop curriculum
was 26.88 or 89.58 per cent by which higher than the set criterion of 80 per cent and their
learning achievement after the instruction was significantly higher than that before the
instruction at .01 level.

3. The mean score of the performance skill after the instruction was 92.15 per cent.
4. The students’ satisfaction towards the developed curriculum was found at the
highest level.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษามีบทบาทและความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ใหมีคุณภาพ โดยเฉพาะในโลกยุคปจจุบนั ทรัพยากรทีส่ ําคัญที่สุดก็คือ ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู
ดังนั้นการจัดการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพใหกับประชาชนจึงเปนภารกิจหลักที่สําคัญของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกําหนดให การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการพัฒนาคนใหบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวา 12 ป และตองคํานึงถึง
การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน การจัดการศึกษาตองจัดใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สามารถพัฒนาวิชาชีพและสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
ศิลปะและวัฒนธรรม ของชาติ (ราชกิจจานุเบกษา, 2542: 5) กระบวนการที่จะชวยใหมนุษย
สรางองคความรูและพัฒนาตนเองในดานตางๆ ตั้งแตการวางรากฐานการพัฒนาการของชีวิตตั้งแต
แรกเกิด การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถที่จะดํารงชีวิต และประกอบอาชีพไดอยาง
มีความสุข รูเทาทันการเปลีย่ นแปลง ก็คือ การศึกษานัน่ เอง ทั้งนี้การศึกษาดังกลาวจะตองเปน
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพเทานั้น (อํารุง จันทวานิช และไพฑูรย แจมพงษ, 2542: 2-3) การจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของสังคมแตละ ทองถิ่น เปนการศึกษา
ที่มุงพัฒนาตัวบุคคล ครอบครัวและชุมชนสงเสริมใหบุคคลมีความเขาใจเกี่ยวกับ กระบวนการ
เรียนรูเพื่อศึกษาและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตการจัดรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมกับ
บุคคลและชุมชน จะทําใหบุคคลและชุมชนนั้นๆ มีความสุขมีการปรับตัวที่ดีเปนกําลังสําคัญ
ของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติรูจักเลือกรับขาวสารขอมูลที่มีอยูหลากหลายนํามาใช
ในการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม (อุดม เชยกีวงศ, 2545: 4) ไดกลาววา การจัดการศึกษา
ใหสอดคลองกับจุดเดนของชุมชน จะชวยใหเกิดการพัฒนาทักษะความชํานาญของแรงงานฝมือ
ทําใหเกิดความภาคภูมใิ จ และรักษาภูมปิ ญ
 ญาไทยเอาไว ซึ่งจะชวยลดปญหา การอพยพแรงงาน
จากชนบท เขาสูกรุงเทพมหานคร และเมืองใหญลงได ชวยใหเกิดการจางงานในทองถิ่น
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อันจะนํามาซึ่ง การกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ และความเจริญ สงผลใหครอบครัวและชุมชน
มีศักยภาพ ในการพัฒนาทองถิ่นกอใหเกิดความเขมแข็งอันเปนสาเหตุใหสามารถลดปญหาชุมชน
ลมสลายลงได การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีลักษณะดังกลาว พระธรรมปฎก (2541: 2)
ไดกลาววา การศึกษาจําเปนตองพัฒนาคนใหมีความเขมแข็งทางปญญามีการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต และสรางความรูใหมไดเพื่อที่จะสามารถดําเนินชีวิตและกาวไปในยุคโลกาภิวัตน
ไดอยางผาสุกมั่นคงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 27 ไดกําหนดไววาให
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชน
และสังคม ภูมปิ ญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัวชุมชน
สังคม และประเทศชาติ แสดงใหเห็นวาในอนาคตชุมชนจะตองเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษา
การบริหารจัดการศึกษามากขึ้น เพื่อสนองความตองการแตละชุมชนเปนการเปดโอกาสใหสามารถ
จัดการศึกษาใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในดานตาง ๆ
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551 ใหเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยมีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเปาหมายของ
หลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ ในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคน ในระดับเขตการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ใหมีคุณภาพดานความรู และทักษะทีจ่ ําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรู เพื่อพัฒนาตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีวิต (กรมวิชาการ,
2551: 1)
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผูเรียน
มีความรู ความเขาใจ มีทักษะพืน้ ฐานทีจ่ าํ เปนตอการดํารงชีวิต และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
สามารถนําความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาประยุกตใชในการทํางาน
อยางมีความคิดสรางสรรคและแขงขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
รักการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูใ นสังคมไดอยางพอเพียงและมีความสุข (กรมวิชาการ,
2552: 1) และกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงเปนกลุมประสบการณหนึ่งใน
หลักสูตรสถานศึกษาและเปนสาระการเรียนรูเพื่อเตรียมคนในการดํารงชีวิตและพัฒนาคนเขาสูโลก
แหงงานอาชีพ มุงเนน ใหเกิดความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
ที่จําเปนตอการทํางานและทํางานรวมกับผูอ ื่นไดอยางมีความสุข เปดโอกาสและสงเสริมใหทองถิ่น
คือ โรงเรียน กลุมโรงเรียน จังหวัด เขตการศึกษา กรมตนสังกัด หนวยงานที่เกีย่ วของ สามารถ
สรางหลักสูตรรายวิชาตางๆ ตามโครงสรางวิชาได ทั้งนี้เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาใหสอดคลอง
และเอื้อตอชีวติ จริง สภาพเศรษฐกิจและสังคมของแตละทองถิ่น และสงเสริมความถนัด
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ความสามารถ ความตองการของผูเรียน รวมทั้งความเปนเลิศทางวิชาการและงานอาชีพ เปาหมาย
ของการศึกษาระดับประถมศึกษามุงปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณลักษณะอยู 3 ประการหลัก คือ
พัฒนาตนเอง (ชีวิต) พัฒนาอาชีพ (เศรษฐกิจ) และพัฒนาสังคม ในดานการพัฒนาอาชีพนั้น
ตองการใหผูเรียนมีความรูแ ละทักษะพืน้ ฐานในการทํางาน มีนิสัยรักการทํางาน ทํางานเปน
และสามารถทํางานรวมกับผูอ ื่นได (กรมวิชาการ, 2546: 118)
การจัดกิจกรรมการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 มุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรู ความเขาใจ และมีความสามารถเกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี มีทักษะการทํางาน ทักษะ
การจัดการ สามารถนําเทคโนโลยีสากลมาใชในการทํางานอยางถูกตอง เหมาะสมคุมคาสรางสรรค
พัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหม ๆ สามารถทํางานเปนหมูคณะ มีศีลธรรม คุณธรรม สรางคานิยม
ที่เปนพื้นฐานไดแก ความขยัน ซื่อสัตย ประหยัดและอดทน อันจะนําไปสูการเปนผูเรียนที่สามารถ
ชวยเหลือตัวเองไดและพึ่งตนเองไดตามพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงสามารถดํารงชีวิตอยูใ น
สังคมไดอยางมีความสุข รวมมือ และแขงขันในระดับสากลภายใตบริบทของสังคมไทยได
กรมวิชาการ (2546: 9) สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 25502554 (2550: 58) ในยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
พัฒนารูปแบบหลักสูตรการเรียนรูตลอดชีวติ โดยเปดพื้นที่ทั้งสถานศึกษาและชุมชนใหเปนสถานที่
เรียนรูของคนในชุมชน พัฒนาหลักสูตรการเรียนรูที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
โดยสํารวจความตองการของผูเรียนมีหลักสูตรสําหรับผูนําการเรียนรูเพื่อกระตุนความสนใจ
ของสาธารณะชน มุงใหเด็กและเยาวชนมีความรูและทักษะพืน้ ฐานเขมแข็งพรอมตอการประกอบ
อาชีพ รวมทั้งชี้แนะแนวทางการประกอบอาชีพ เพิ่มความรูเรื่อง ทักษะชีวิต ทักษะพืน้ ฐาน
วัฒนธรรม ภูมิปญญาไวในหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
ตลอดจนเปดโอกาสใหทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรดังที่ สงัด อุทรานันท
(2532ข: 307) ไดกลาววาหลักสูตรของแตละทองถิ่นยอมแตกตางกันไป ครูในฐานะผูนําหลักสูตร
ไปใชในโรงเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับวัย สอดคลองกับ หลักการ
จุดมุงหมาย โครงสรางและสาระการเรียนรูตามธรรมชาติของวิชาแลว เห็นวาหลักสูตรที่สรางขึ้น
จําเปนตองมีความสอดคลองกับสภาพปญหาและสภาพความตองการของสังคมที่ใชหลักสูตรนั้นๆ
และสมควรทีจ่ ะใหผูใชหลักสูตรมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรดวย
จากแนวคิดดังกลาว การจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐานและการจัดการศึกษา
จึงตองเนนความสําคัญทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและ
ความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อพัฒนาคนใหมีความสมดุล โดยยึดหลักผูเรียนสําคัญที่สุดสงเสริมให
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ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ดังนั้นผูวจิ ัยจึงสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารจากกลวย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลจากการศึกษาสํารวจขอมูลพืน้ ฐานกอนการจัดทําหลักสูตร พบวา
นักเรียนตองการเรียนรูในเรือ่ งอาหารจากกลวย ซึ่งเปนพืชที่มีอยูในทองถิ่นตําบลโนนทอง และ
มีการปลูกกลวยทุกหลังคาเรือน โดยนํามาประกอบอาหาร แปรรูปและถนอมอาหารจากกลวย
นอกจากนี้ในทองถิ่นตําบลโนนทองยังมีปราชญชาวบานที่มีความรูความชํานาญในเรื่อง
การประกอบอาหารและแปรรูปอาหารจากกลวย หากมีการพัฒนาหลักสูตรดังกลาวไดจะสงผลให
นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ งานอาชีพ มีนิสัยรักการทํางาน รักทองถิ่น ชวยเหลือตนเอง
พึ่งตนเองได เปนการนําทรัพยากรที่มีอยูใ นทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชน ตลอดจนเปนการนํา
ภูมิปญญาทองถิ่นเขามามีสวนรวม ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งการจัดการศึกษา
ดังกลาว เปนการจัดทําสาระการเรียนรูที่สอดคลองกับประโยชนของผูเรียน โรงเรียน ผูปกครอง
และทองถิ่น สงเสริมการนําทรัพยากรที่มอี ยูตามธรรมชาติมาประยุกตใช สงเสริมการใชภูมิปญญา
ทองถิ่นใหเกิดประโยชนตอการศึกษา สรางพื้นฐานในการประกอบอาชีพใหกับนักเรียน
อันจะนําไปสูก ารสรางงาน และสรางรายไดที่เปนประโยชนกับตนเอง ครอบครัวและชุมชน
อีกทั้งเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นกลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพ เรื่องอาหาร
จากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อใหเปนหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ผูวิจยั ไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย ไวดังนี้
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
2. เพื่อศึกษาผลการนําหลักสูตรไปใชโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
2.1 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
2.2 เพื่อศึกษาทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียน ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย
ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
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2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องอาหารจากกลวย ที่ผูวจิ ัยพัฒนาขึ้น

สมมติฐานของการวิจัย
ในการนําหลักสูตรไปทดลองใช ผูวิจยั ไดตั้งสมมุติฐาน ผลการนําหลักสูตรไปใชดังนี้
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนตามหลักสูตรทองถิ่น ที่พัฒนาขึน้
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหาร
จากกลวย ไมนอยกวารอยละ 80
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนตามหลักสูตรทองถิ่น ที่พัฒนาขึน้
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหาร
จากกลวย หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนตามหลักสูตรทองถิ่น ที่พัฒนาขึ้น
มีทักษะการปฏิบัตงิ าน เรื่องอาหารจากกลวย ไมนอยกวารอยละ 80

ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ผูวิจยั ไดกําหนดขอบเขตของการวิจยั ไวดังนี้
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนโนนทอง
โนนหวาย สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี
จํานวน 2 หองเรียน นักเรียน 50 คน
2. ตัวแปรที่ศกึ ษา ประกอบดวย
2.1 ตัวแปรตน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรทองถิ่นกลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
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2.2 ตัวแปรตาม ประกอบดวย
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2.2.2 ทักษะการปฏิบัติงาน
2.2.3 ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรทองถิ่นกลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
3. ระยะเวลาที่ใชในการวิจยั
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้มีระยะเวลาในการนําหลักสูตรไปใชจํานวน 6 สัปดาห
สัปดาหละ 4 ชั่วโมง รวม 22 ชั่วโมง โดยทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553
4. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย
เนื้อหาที่ใชในการวิจยั ครั้งนีค้ ือ อาหารจากกลวย โดยการสรางหลักสูตรใหมและ
เลือกใชสื่อการเรียนการสอนตางๆ ที่มีอยูใ หเหมาะสม สอดคลองกับตัวชี้วดั เนื้อหาและ
สภาพทองถิ่น โดยมีเนื้อหายอย ดังนี้
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับกลวย
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ตํากลวยปูนึ่ง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ตมยําหัวปลี
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง ยําหัวปลีใสหนังหมู
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง หอหมกไกใสหยวกกลวย
แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง ลาบวุนเสนหัวปลี
แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง กลวยบวชชี
แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เรื่อง กลวยอบเนยสมุนไพร
แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 เรื่อง ขาวเกรียบกลวย
แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 เรื่อง กระยาสารทกลวย
แผนการจัดการเรียนรูที่ 11 เรื่อง เครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. หลักสูตรทองถิ่น หมายถึง หลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 เปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใช
ในทองถิ่นนั้นๆ โดยเฉพาะ
2. การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องอาหารจากกลวย หมายถึง กระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี หลักสูตรมีองคประกอบที่สําคัญดังตอไปนี้ หลักการและเหตุผล ตัวชี้วดั เนื้อหา
เวลาเรียน แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัดและประเมินผล
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรทองถิ่น
ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น เพื่อใหนักเรียนมี ความรู ความสามารถ และความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานการทําอาหารจากกลวย
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง
อาหารจากกลวย หมายถึง ความรูความเขาใจในเรื่องอาหารจากกลวย ซึ่งสามารถตรวจสอบได
จากคะแนนผลการสอบของนักเรียนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากลวย
5. ทักษะการปฏิบตั ิงาน หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห ดานการวางแผน
การปฏิบัติงาน ดานการใชวสั ดุอุปกรณ ดานเครื่องมือเครื่องใช กระบวนการปฏิบัตงิ าน
ดานคุณภาพงาน และการสรุปผลการปฏิบัติงาน ซึ่งวัดไดโดยแบบวัดทักษะการปฏิบัติงานตาม
หลักสูตรทองถิ่นกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย
ที่ผูวิจัยสรางขึน้
6. ความพึงพอใจที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรทองถิ่นกลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย หมายถึง การแสดงระดับความรูสกึ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งวัดจาก
ขอมูลที่นักเรียนตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ
7. อาหารจากกลวย หมายถึง การนําผลกลวยดิบ กลวยสุก ปลีกลวยและหยวกกลวย
มาทําเปนอาหารคาว อาหารหวาน อาหารวาง และเครื่องดื่ม
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ประโยชนที่ไดรับ
1. ไดหลักสูตรทองถิ่นกลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
2. ไดเอกสารประกอบหลักสูตรทองถิ่นกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ซึ่งประกอบดวย หลักสูตรทองถิ่น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะการปฏิบัติ ความพึงพอใจที่มีตอการจัดกิจกรรม การเรียนรู
ตามหลักสูตรทองถิ่นกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย และเอกสาร
ประกอบการเรียน เรื่องอาหารจากกลวย
3. เปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ในกลุมสาระการเรียนรูอ ื่นๆ
4. ไดกระบวนการนําภูมิปญ
 ญาทองถิ่นมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพตลอดทั้งเปนการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมอาหารพื้นบานอีสานของไทย
5. เพื่อจะไดเปนแนวทางการนําขอมูลไปใชปรับปรุงการสอนเกี่ยวกับอาหารและ
โภชนาการในทองถิ่นอีสานในครั้งตอไป
6. เปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ในกลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพ
และเทคโนโลยี แขนงงานบาน และงานอาชีพ เกี่ยวกับการประกอบอาหารจากกลวยและ
ในรูปแบบของผลิตภัณฑตาง ๆ เพื่อนําไปสูอาชีพเสริมตอไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การพัฒนาหลักสูตร กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหาร
จากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวของ โดยมีขอบขายในการนําเสนอ ดังนี้
1. ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับหลักสูตร
2. การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
3. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4. อาหารจากกลวย
5. ความพึงพอใจ
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวของ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักสูตร
การดําเนินการจัดการศึกษาใหมีเอกภาพ จําเปนตองมีการกําหนดหลักสูตรใหกับผูเรียน
โดยหลักวิชานั้นมีทั้งหลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอยางเปนลําดับขั้นใหสอดคลองกับ
ระบบบริหารการศึกษา แนวนโยบาย แผนพัฒนาตางๆ ของประเทศ เพื่อความถูกตอง เหมาะสม
สอดคลองกับสภาพการณในปจจุบันกับความคาดหวังในอนาคต หลักสูตรแตละหลักสูตรกวาจะ
ไดมาซึ่งเอกประกอบหลักสูตร ดวยเหตุผล นักพัฒนาหลักสูตรตองศึกษา เรียนรู และดําเนินการ
ตามหลักการนําผลที่ไดจากการศึกษาแตละประเด็นมาสรุป ตัดสิน ในการปรับ ขยาย หรือสราง
หลักสูตรขึ้นใหมโดยใชกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ไมวาจะเปนการพัฒนาหลักสูตรในระดับใด
ตางก็ใชหลักการและกระบวนการที่ไมแตกตางกันในรายละเอียดจะมีความแตกตางกันบางเพียง
ขอบเขตและความกวางลึกของหลักสูตร (วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช, 2542: 85) จึงควรศึกษา
หลักสูตรในดานตางๆ ดังตอไปนี้
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1. ความหมายของหลักสูตร
ความหมายของ “หลักสูตร” มีนักการศึกษาใหความหมายไวอยางหลากหลาย
ซึ่งขึ้นอยูกับหลักการพื้นฐานหรือเกณฑทอี่ ธิบายความหมายของหลักสูตร ดังนี้
ทาบา (Taba, 1962: 10 อางถึงในบรรพต สุวรรณประเสริฐ, 2544: 14) กลาววา
หลักสูตร หมายถึง วิธีการเตรียมเยาวชน ใหมีสวนรวมในฐานะที่เปนสมาชิกที่สามารถ
สรางผลผลิตใหแกสังคมของเรา
โอลิวา (Oliva, 1992: 8-9 อางถึงในบรรพต สุวรรณประเสริฐ, 2544: 14) ไดสรุป
ความหมายของหลักสูตรไววา คือ แผนงานหรือโครงการที่จัดประสบการณทั้งหมดใหแกผูเรียน
ภายใตการดําเนินงานของโรงเรียน และในทางปฏิบัติหลักสูตรประกอบดวย จํานวนของ
แผนการตางๆ ที่เขียนเปนลายลักษณอักษร มีขอบเขตกวางขวางหลากหลาย เปนแนวทางของ
การจัดประสบการณการเรียนรูที่ตองการ ดังนั้นหลักสูตรอาจเปนหนวย (Unit) เปนรายวิชา
(Course) หรือเปนรายวิชายอยตางๆ (Sequence of Courses) แผนงานหรือโครงการทางการศึกษา
ดังกลาวนี้ อาจจัดขึ้นไดทั้งในและนอกชั้นเรียนหรือโรงเรียน
โชเวลล (Sowell, 1996: 5 อางถึงในบรรพต สุวรรณประเสริฐ, 2544: 15)
ไดสรุปวา หลักสูตร คือ การที่จะสอนอะไรใหกับผูเรียน เปนความหมายที่กวางขวางที่รวมทั้ง
ขอมูลขาวสาร ทักษะและทัศนคติที่กําหนดไวและที่ไมไดกําหนดไวใหผูเรียนในโรงเรียน
สงัด อุทรานันท (2539: 16) กลาววา หลักสูตร หมายถึง ลักษณะใดลักษณะหนึง่
ตอไปนี้
1. หลักสูตร คือ สิ่งที่สรางขึ้นในลักษณะของรายวิชา ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาสาระ
ที่จัดเรียงลําดับความยากงายหรือเปนขัน้ ตอนอยางดีแลว
2. หลักสูตร ประกอบดวย ประสบการณทางการเรียนซึง่ ไดวางแผนลวงหนา
เพื่อมุงหวังใหเด็กเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ตองการ
3. หลักสูตรเปนสิ่งที่สังคมสรางขึ้นสําหรับใหประสบการณทางการศึกษาแกเด็ก
ในโรงเรียน
4. หลักสูตรประกอบดวยมวลประสบการณทั้งหมดของผูเรียนซึ่งไดทําไดรับและ
ไดสนองตอการแนะแนวของโรงเรียน
ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539: 8) หลักสูตรเปนการจัดประสบการณตางๆ แกผูเรียน
มากขึ้น เด็กควรไดรับพัฒนาการดานตางๆ ทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญหา
การเรียนการสอนควรจัดใหสนองความตองการและความสนใจที่แตกตางกันของเด็กแตละคน
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ดังนั้น จึงควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดกระทําจนเกิดประสบการณการเรียนรู และมีพฒ
ั นาการ
ตามที่ไดกําหนดไวมิใชเนนสอนตามเนื้อหาสาระในรายวิชาตางๆ
ธํารง บัวศรี (2542: 7) กลาววา หลักสูตร คือ แผนซึ่งออกแบบจัดทําขึ้นเพื่อแสดง
ถึงจุดหมาย การจัดเนื้อหากิจกรรมและมวลประสบการณในแตละโปรแกรมการศึกษา เพื่อให
ผูเรียนมีพัฒนาการในดานตางๆ ตามจุดมุง หมายที่กาํ หนดไว
วิชัย วงษใหญ (2543: 5) กลาววา หลักสูตร หมายถึง ประสบการณทั้งมวลที่ทาง
โรงเรียนจัดใหแกผูเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาตนเองไปในทางที่โรงเรียนปรารถนา
และหลักสูตรที่ดีควรตอบสนองความตองการ ความสนใจของผูเรียนแตละคนเพื่อนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน
รุจิร ภูสาระ และจันทรานี สงวนนาม (2545: 77) กลาววา ความหมายคําวา
“หลักสูตร” มาจากภาษาอังกฤษวา “Curricula” แตเมื่อนํามาใชในทางการศึกษา คําวา
“หลักสูตร” มีความหมายคือ แผนการเรียน ประกอบดวยเปาหมายและจุดประสงคเฉพาะ
ที่จะนําเสนอ และจัดเนื้อหา ซึ่งจะรวมถึงแบบของการเรียนการสอนตามจุดประสงคและทายที่สุด
จะตองมีการประเมิน ผลลัพธของการเรียน
นิคม ชมพูหลง (2542: 140) กลาววา หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ
หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นใหแกผูเรียนทั้งใน และนอกหองเรียน อันสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดานความรู เจตคติ และการปฏิบตั ิไปในทิศทางที่พึงประสงค
กรมวิชาการ (2542: 10) หลักสูตร หมายถึง เอกสาร แนวทางการจัด
การศึกษาแตละระดับ ซึ่งประกอบดวยกลุมวิชา ขอบขายเนื้อหา โครงสราง แนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และรวมถึงมวลประสบการณตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดใหแกนกั เรียน
ทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อใหนกั เรียนไดเกิดการเรียนรู ทักษะ และเจตคติที่ดี สามารถนําไปใช
พัฒนาชีวิตทีด่ ไี ด
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544: 25) กลาววา หลักสูตร คือ การจัดประสบการณ
ทั้งมวลในสถานศึกษาที่ครูใหกับนักเรียน เพื่อใหนกั เรียนมีความรูความสามารถในการประกอบ
อาชีพและดํารงชีวิต นอกจากนี้หลักสูตรยังมีความหมายเปน 3 ประการ ดังนี้
1. หลักสูตรเปนศาสตรที่มีทฤษฏี หลักการและการนําไปใชในการจัดการเรียน
การสอนตามที่มุงหมายไว
2. หลักสูตรเปนระบบในการจัดการศึกษา โดยมีปจจัยนําเขา (Input) ไดแก ครู
นักเรียน วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ กระบวนการ (Process) ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ผลผลิต (Output) ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
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3. หลักสูตรเปนแผนการจัดการเรียนการสอน ที่มุงประสงคจะอบรมฝกฝน
นักเรียนใหเปนไปตามเปาหมายที่ตองการ
จากแนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร พอสรุปไดวา หลักสูตร คือ
ประสบการณทั้งมวลที่สถานศึกษาจัดใหผูเรียนไดเรียนทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียน
ทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ใหไดตามจุดมุงหมายที่วางไวดว ยการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบและวิธีการ ที่แตกตางกันในแตละลักษณะและเนื้อหา
ของแตละวิชาแลสามารถนําความรูที่ไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปใชใน
ชีวิตประจําวัน กอใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม
2. องคประกอบของหลักสูตร
นักการศึกษาดานหลักสูตรไดเสนอองคประกอบของหลักสูตรมีรายละเอียด ดังนี้
ทาบา (Taba, 1962: 422-423) ไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรวา หลักสูตร
ประกอบดวย
1. วัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคเฉพาะวิชา
2. เนื้อหาวิชาและจํานวนชัว่ โมงสําหรับการสอนแตละวิชา
3. กระบวนการเรียนการสอนหรือการนําหลักสูตรไปใช
4. โครงการประเมินผลของหลักสูตร
เคน (Ken, 1989: 16-17; อางถึงใน สาลินี อุดมผล, 2542: 9) ไดแบงสวนประกอบ
ของหลักสูตรไว 4 สวน คือ
1. วัตถุประสงคของหลักสูตร (Curriculum Objective)
2. เนื้อหาความรู (Knowledge)
3. ประสบการณการเรียน (Learning Experience)
4. การประเมินผล (Evaluation)
ไทเลอร (Tyler, 1949: 11-13) ไดกลาววา หลักสูตรมีองคประกอบดังนี้
1. การกําหนดจุดมุงหมายที่ตองการใหผูเรียนบรรลุผลสําเร็จ
2. การเลือกเนื้อหา
3. การจัดมวลประสบการณการเรียนรู
4. การประเมินผลหลักสูตร
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สงัด อุทรานันท (2539: 244) ไดแบงสวนประกอบของหลักสูตรเปน 6 สวน ดังนี้
1. เหตุผลและความจําเปนของหลักสูตร
2. จุดมุงหมายของหลักสูตร
3. เนื้อหาสาระและประสบการณ
4. การเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน
5. การเสนอแนะเกี่ยวกับการใชสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิชาในชุมชน
6. การเสนอเกี่ยวกับการชวยเหลือและสงเสริมนักเรียน
ธํารง บัวศรี (2542: 8-9) กลาวไววา องคประกอบที่สําคัญของหลักสูตร
ประกอบดวย
1. เปาประสงคและนโยบายทางการศึกษา (Education Goal and Policy)
หมายถึง สิ่งที่รัฐตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในเรื่องเกีย่ วกับการศึกษา
2. จุดมุงหมายของหลักสูตร (Curriculum Aim) หมายถึง ผลสวนรวมที่ตองการ
ใหเกิดแกผูเรียน หลังจากเรียนจบหลักสูตรไปแลว รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร (Type and
Structure) หมายถึง ลักษณะแผนผังที่แสดงการแจกแจงวิชา หรือกลุมวิชาหรือกลุมประสบการณ
3. จุดประสงครายวิชา (Subject Objective) หมายถึง ผลที่ตองการใหเกิดแก
ผูเรียนหลังจากที่ไดเรียนวิชานั้นไปแลว
4. เนื้อหา (Content) หมายถึง สิ่งที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู ทักษะและ
ความสามารถที่ตองการใหมี รวมทั้งประสบการณที่ตองการใหไดรับ
5. จุดประสงคการเรียนรู (Instruction Objective) หมายถึง สิ่งที่ตองการให
ผูเรียนไดเรียนรู ไดมีทักษะและความสามารถหลังจากไดเรียนรูเนื้อหาที่กําหนดไว
6. ยุทธศาสตรการสอน (Instruction Strategy) หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมกับหลักเกณฑ เพื่อใหบรรลุตามจุดประสงคการเรียนรู
7. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินการเรียนรูเพื่อใช
ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร
8. วัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน (Curriculum Material and
Instructional Media) หมายถึง เอกสารสิ่งพิมพ แผนฟลม แถมวีดีทัศน ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ
ตางๆ รวมทั้งอุปกรณโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและอื่นๆ ที่ชวยสงเสริมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน
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กรมวิชาการ (2546: 15-24) กําหนดองคประกอบของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย โครงสราง เวลาเรียน แนวดําเนินการ
การวัดผลประเมินผล และการติดตามผล
จากขอมูลที่นกั การศึกษาไดกลาวไวขางตน จึงสรุปไดวา หลักสูตรควรมีองคประกอบ
ที่สําคัญ ดังนี้
1. หลักการ ที่เปนตัวกําหนดความชัดเจนของการจัดการศึกษาตองการอะไร
มีลักษณะอยางไร โดยยึดเปนแนวที่มีความหมายอยางกวางๆ ไว
2. จุดมุงหมายของหลักสูตร คือ สิ่งที่แสดงใหเห็นวาเปาหมายของหลักสูตรพัฒนา
ผูเรียนนั้น มีสงิ่ ใดบางเหมาะสมที่จะสรางใหเปนคนมีคณ
ุ ภาพเปนมนุษยที่สมบูรณ
3. โครงสรางของหลักสูตร คือ เนื้อหาสาระการเรียนรู กิจกรรมที่จัดใหกับผูเรียน
ไดเรียนรูทั้งความรู ทักษะ เจตคติที่เปนมาตรฐานของการเรียนรูไปสูจุดมุงหมายของหลักสูตร
ที่กําหนดไว กําหนดเวลาเรียน
4. เวลาเรียน เปนองคประกอบที่กําหนดขึ้นเพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไดครบและมีประสิทธิภาพ
5. แนวการดําเนินการหรือการนําหลักสูตรไปใช เปนองคประกอบที่กาํ หนดขึ้น
เพื่อเปนแนวทางในการนําหลักสูตรไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
6. การประเมินผลและติดตามผลหลักสูตร โดยนําขอมูลที่ไดหลังจากการนํา
หลักสูตร ไปใชหาขอแกไข ปรับปรุงจนไดหลักสูตรที่มีคุณภาพสมบูรณ

การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
1. ความหมายของหลักสูตรทองถิ่น
หลักสูตรเปนตัวกําหนดหรือกรอบของแนวปฏิบัติทจี่ ะทําใหการจัดการเรียน
การสอนบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว มีนักการศึกษาใหความหมายหลักสูตรทองถิ่นไวหลาย
ความหมาย ดังนี้
โบแชมพ (Beauchamp, 1981: 311) กลาววา การพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่นนั้นควร
ใหผูใชหลักสูตรไดมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและไดเสนอแนวคิดเกีย่ วกับทฤษฏีอาณาเขต
(Arena) ที่เหมาะสมกับหลักสูตรวา ควรจะตั้งอยูโรงเรียนแตละแหง ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนแตละแหง
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จะมีสภาพปญหา ความตองการแตกตางกัน และการพัฒนาหลักสูตรควรเปดโอกาสใหครูไดพฒ
ั นา
หลักสูตรขึ้นใชเองโดยสะดวกอีกดวย
กรมวิชาการ (2545: 2) การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น หมายถึง การที่กระทรวงศึกษาธิการ
เปดโอกาสทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่น ตามขอกําหนดในโครงสรางของหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องราวของทองถิ่น
เรียนรูสภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในทองถิ่น ตลอดจนการแกปญ
 หาพัฒนาชีวติ ของตนเอง
ครอบครัว และสังคมได ความรูอาจมาจากภูมิปญญาทองถิ่นที่สั่งสมไว และถายทอดกันมา
ในแตละยุดแตละสมัย
วีรนุช ปณฑวนิช (2543: 19) กลาววา หลักสูตรทองถิ่น หมายถึง หลักสูตรที่กําหนดให
ผูเรียนในระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานไดเรียนรูเนื้อหาที่เกี่ยวกับทองถิน่ ที่ตนอาศัยอยูในดาน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนอาชีพและภูมิปญญาทองถิ่นทั้งในดาน
ทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน
ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539: 107) กลาววา หลักสูตรทองถิ่น หมายถึง มวลประสบการณ
ที่สถานศึกษา หรือหนวยงานและบุคลากรในทองถิ่นจัดใหแกผูเรียนตามสภาพและความตองการ
ของทองถิ่นนั้นๆ
นิคม ชมพูหลง (2545: 6-7) กลาววา หลักสูตรทองถิ่น หมายถึง การที่ทองถิ่นปรับปรุง
ขยาย หรือเพิ่มรายละเอียดเนือ้ หา สาระ แผนการสอน สื่อการเรียนการสอน กิจกรรมใหเหมาะสม
กับความตองการเฉพาะทองถิ่น โดยยึดหลักสูตรแกนกลางหรือหลักสูตรแมบทไมขดั ตอเจตนารมณ
จุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลาง เพื่อใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพความเปนจริง และ
ความตองการของทองถิ่น
สงัด อุทรานันท (2539: 30) ไดใหความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น
มี 2 ลักษณะ คือ
1. การปรับหลักสูตรแกนกลาง ใหเขากับสภาพทองถิ่น
2. การสรางหลักสูตรยอยในระดับทองถิ่น ขึ้นมาเสริมหลักสูตรแกนกลาง
อุทุมพร จามรมาน (2545: 6-9) ไดกลาวถึงหลักสูตรทองถิ่นวา การนําขอมูลเกี่ยวกับ
สภาพปญหาปจจุบัน ความตองการ ปญหา ตลอดจนอนาคตของทองถิ่น มาผสมผสานเพื่อให
นักเรียนไดเรียนรู โดยมีจดุ มุง หมายในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น คือ เพื่อใหนกั เรียนมีความรู
ความสามารถตามที่แตละทองถิ่นตองการ นักเรียนจะรูจกั ทองถิ่นของตน เกิดความรักความเขาใจ
และความภาคภูมิใจในทองถิน่ ของคน
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จากความหมายของหลักสูตรทองถิ่นที่นักการศึกษาไดกลาวไวขางตนสรุปไดวา
หลักสูตรทองถิ่น หมายถึง มวลประสบการณตางๆ ที่จดั ใหสอดคลองกับสภาพความตองการ
และปญหาของนักเรียน ชุมชนและทองถิน่ เพื่อใหนักเรียนสามารถนําความรูไปใชในการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาอาชีพ พัฒนาชุมชน และสังคมตอไป แตเนื่องจากสภาพสังคม และเศรษฐกิจในแต
ละทองถิ่นมีความแตกตางกัน ดังนั้นหลักสูตรทองถิ่นของแตละชุมชนจึงแตกตางกัน และ
เหมาะสมกับทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งความแตกตางขึ้นอยูกับปจจัยบางประการเปนตัวกําหนด เชน
สภาพทางภูมศิ าสตรเปนที่ตั้ง อาจใชในการแบงเขตการศึกษา และความแตกตางกันของสภาพ
วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจของคนในแตละพื้นที่
2. ประ เภทของหลักสูตรทองถิ่น
หลักสูตรทองถิ่นสามารถแบงเปน 3 ประเภท คือ
2.1 หลักสูตรทองถิ่นที่พัฒนาโดยทองถิน่ เองทั้งหมด แตตองเปนไปตามที่สวนกลาง
กําหนดไว เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐแตละรัฐสามารถจัดทําหลักสูตรของตนเองตามความ
ตองการของรัฐนั้น ๆ ไดแตตองไมขัดนโยบายของรัฐสวนกลาง (Federal Govemment) ที่กําหนดไว
อยางกวาง ๆ
2.2 หลักสูตรทองถิ่นที่พัฒนาขึ้นจากหลักสูตรแมบททีส่ วนกลางจัดทํา กลาวคือ
สวนกลางของรัฐจัดทําหลักสูตรแมบท และเวนที่วางใหหลักสูตรแมบท และเวนทีว่ างใหทองถิ่น
มีเสรีภาพในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของทองถิ่น เชน
หลักสูตรประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลายฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2544
2.3 หลักสูตรทองถิ่นที่พัฒนาสําหรับทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งโดยเฉพาะเปนหลักสูตร
ที่หนวยงานในทองถิ่นพัฒนาเปนหลักสูตรเฉพาะกิจและเปนระยะสัน้ ๆ เพื่อใชกับชุมชนหรือ
ทองถิ่นตามความตองการและความสมัครใจของผูเรียน รวมทั้งความสอดคลองกับสภาพสังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของชุมชนในทองถิ่นนั้น ๆ เชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เชน หลักสูตร
ตัดผม หลักสูตรทําอาหาร ที่จัดทําโดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนเปนตน
3. ลักษณะของการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
การพัฒนา (Development) มีความหมาย 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก หมายถึง การทํา
ใหดีขึ้นสมบูรณขึ้น และอีกลักษณะหนึง่ หมายถึง ทําใหเกิดขึ้น โดยเหตุนี้ความหมายของการพัฒนา
หลักสูตรมีความหมายหลายลักษณะ ในการสงเสริมและสนับสนุนใหทองถิ่นสามารถพัฒนา
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หลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพและความตองการของทองถิ่นนั้นๆ กรมวิชาการจึงเปดโอกาสให
ทองถิ่นดําเนินการไดใน 5 ลักษณะ ดังนี้ (กรมวิชาการ, 2540: 66)
3.1 การปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริม
การพัฒนาหลักสูตรลักษณะนี้ ทองถิ่นสามารถทําไดกับทุกกลุมสาระในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานในรายวิชาบังคับ วิชาเลือกเสรีทุกรายวิชาและทุกกลุมสาระ โดยไมทําให
จุดประสงค เนื้อหา และเวลาเรียนเปลี่ยนแปลงไปจากที่กาํ หนดไวในการปรับกิจกรรมการเรียน
การสอน ผูใชหลักสูตรจะตองศึกษาคําอธิบายของหลักสูตรแมบท ประกอบดวย 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 เนื้อหา ไดแก ขอความที่ระบุถึงหัวขอหรือขอบขายสิ่งที่จะนํามาให
ผูเรียน ไดเรียนรู หรือฝกทักษะ
สวนที่ 2 กิจกรรม ไดแก สวนที่ระบุถึงแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหแกผูเรียน
สวนที่ 3 จุดประสงค ไดแก สวนที่ระบุถงึ พฤติกรรมที่ตองการใหเกิดกับ
ผูเรียนหลังจากไดเรียนรู หรือฝกทักษะ ที่ระบุไวในสวนที่ 1 และ 2 พฤติกรรมประกอบดวย
สวนที่เปนความรู (พุทธิพิสัย) ความสามารถ (ทักษะพิสัย) และเจตคติ (จิตพิสัย)
ในสวนของกิจกรรมหลักสูตรแมบทจะตองจัดกิจกรรมสอดคลองกับสภาพ
ความตองการของทองถิ่น และผูเรียน เชน เชิญวิทยากรทองถิ่นมาบรรยาย ผูเรียนไปสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิในทองถิ่น นอกจากนี้มุงกิจกรรมที่หลากหลายเนนทักษะกระบวนการกลุม
3.2 การปรับหรือเพิ่มรายละเอียดของเนือ้ หา
เปนการพัฒนาหลักสูตรโดยการปรับลดหรือเพิ่มเติมรายละเอียดของเนื้อหาหัวขอ
หรือขอบขายที่ระบุไวในคําอธิบายของทุกกลุมประสบการณหรือในคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลอง
กับสภาพของทองถิ่นได ทั้งนี้เพราะวา เนื้อหาที่ระบุในคําอธิบายวิชาที่มีอยูในหลักสูตรแมบท
จะระบุเนื้อหาที่ใหเรียนไวอยางกวางๆ การปรับรายละเอียดของเนื้อหานี้ทองถิ่นสามารถทําไดกับ
ทุกกลุมประสบการณหรือรายวิชาบังคับ และวิชาเลือกเพิม่ เติมทุกรายวิชา โดยไมทําใหจุดประสงค
หัวขอ หรือขอบขายเนื้อหา และคาบเวลาเรียนที่กําหนดไวในหลักสูตรแมบทเปลี่ยนแปลงไป
ตัวอยางเชน ถาทองถิ่นมีปญหาเกี่ยวกับการตัดไมทําลายปาโรงเรียนอาจจะเพิ่มเนื้อหาเกีย่ วกับ
สาเหตุของปญหาการตัดไมทําลายปา ขอเสนอแนะและแนวทางแกไขของผลกระทบจากการตัดไม
ทําลายปา การพัฒนาหลักสูตรลักษณะนี้ มีขั้นตอนในการดําเนินงานดังนี้
3.2.1 ศึกษาจุดประสงค เนื้อหา กิจกรรม และคาบเวลาที่กําหนดไวในคําอธิบายหรือ
คําอธิบายรายวิชาของหลักสูตรแมบท
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3.2.2 กําหนดรายละเอียดของเนื้อหาที่จะเพิ่มหรือปรับ สําหรับนํามาใหเรียนรูหรือ
ฝกทักษะ โดยใหเปนไปตามผลที่ไดจากการศึกษาวิเคราะห
3.2.3 นําเอารายละเอียดที่ไดตามขอ 2 ไปปรับเขาโครงสรางขอบขายของเนือ้ หา
ของกลุมประสบการณที่สอน แลวนําไปจัดทําเปนแผนการสอนตอไป
3.2.4 พิจารณาปรับแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ ใหสอดคลองกับ
เนื้อหาที่ปรับเพิ่มเติมหรือลดนั้น
3.3 การจัดทําคําอธิบายหรือรายวิชาเพิ่มเติมขึ้นใหม
เปนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นดวยการจัดทําคําอธิบายหรือรายวิชาเพิ่มเติมจากที่มี
ปรากฏในหลักสูตรดังนี้ คือ ระดับประถมศึกษา ทองถิ่นสามารถจัดทําคําอธิบายในกลุม
ประสบการณตางๆ เพิ่มเติมขึ้นมาไดในกรณีที่พบวา เนื้อหาที่ตองการใหนักเรียนไดเรียนรูนั้นไม
ปรากฏในหลักสูตร โดยเฉพาะในกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพและกลุมประสบการณพิเศษซึ่ง
การเพิ่มเติมคําอธิบายดังกลาวนั้น จะตองไมใหจดุ ประสงคและเวลาเรียนที่กําหนดไวในโครงสราง
เปลี่ยนแปลงไปอยางไรก็ตาม เนื่องจากการศึกษาระดับประถมศึกษาเปนการศึกษาภาคบังคับ
การจัดทําคําอธิบายเพิ่มเติมในหลักสูตรตองคํานึงถึงเอกลักษณและความมั่นคงของชาติ รวมทั้ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
3.4 การปรับปรุงหรือเลือกใชสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสม
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นลักษณะนี้ เปนการปรับปรุงเลือกใชสื่อการเรียนการสอน
ตางๆ ที่มีอยูใหเหมาะสมสอดคลองกับจุดประสงค เนือ้ หา ของทุกกลุมประสบการณหรือ
รายวิชาตาง ๆ และสอดคลองกับสภาพของทองถิ่น ผลที่ไดมักเปนการจัดการรวบรวมสื่อ
ตางๆ ที่มีอยูสําหรับใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนไดศกึ ษาคนควา
เพิ่มเติม รวมทั้งสํารวจแหลงสื่อเพื่อนํามาใชสําหรับการศึกษาคนควาเพิม่ เติม ซึ่งทองถิ่นจะระบุ
รายละเอียดการใชและรายชือ่ สื่อลงในแผนการสอนที่จดั ทํา สื่อการเรียนการสอนทีท่ องถิ่น
สามารถพัฒนาเพื่อใชประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบดวย
3.4.1 หนังสือเรียน หมายถึง หนังสือที่กําหนดใหใชสําหรับการเรียนการสอน
รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ มีเนื้อหาตรงตามที่ระบุไวในรายวิชานั้นๆ อาจจะมีลักษณะเปน
เลมหรือเปนชุดก็ได
3.4.2 แบบฝกหัด หมายถึง สื่อที่ใชสําหรับใหรักเรียนไดฝกปฏิบัติเพือ่ ชวยเสริมให
เกิดทักษะและความแตกฉานในบทเรียนมากยิ่งขึ้น
3.4.3 หนังสือเสริมประสบการณ หมายถึง หนังสือเสริมการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรมีเนือ้ หาสาระเกีย่ วกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องก็ได สําหรับใหนักเรียนศึกษา
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หาความรูดว ยตนเอง หนังสือเสริมประสบการณแยกเปน 4 ประเภท คือ
3.4.3.1 หนังสืออานนอกเวลา เปนหนังสือที่กําหนดใหใชการเรียนวิชาใดวิชา
หนึ่ง ตามหลักสูตร นอกเหนือจากหนังสือเรียนสําหรับใหนักเรียนอานนอกเวลาเรียน โดยถือวา
กิจกรรมเกีย่ วกับหนังสือนี้เปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนตามหลักสูตร
3.4.3.2 หนังสืออานเพิ่มเติม เปนหนังสือทีม่ ีเนื้อหาอิงหลักสูตรซึ่งมีความ
เหมาะสมกับวัยและความสามารถในการอานของนักเรียนสําหรับใหศกึ ษาหาความรูเ พิ่มเติม
ดวยตนเอง
3.4.3.3 หนังสืออุเทศ เปนหนังสือสําหรับคนควาอางอิงเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน โดยมีการเรียบเรียงเปนเชิงวิชาการ
3.4.3.4 หนังสือสงเสริมการอาน เปนหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องทัว่ ๆ ไป
ไมขัดตอวัฒนธรรมประเพณี ศีลธรรมอันดีงาม ใหความรู มีคติ และมีสารประโยชน มุงสงเสริมให
ผูอานเกิดทักษะในการอาน และมีนิสัยรักการอาน
3.4.4 คูมือครู หมายถึง เอกสารแนะนําครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร
3.4.5 คูมือการเรียนการสอน หมายถึง เอกสารหนังสือสําหรับครูและนักเรียนใช
ประกอบการเรียนการสอน ประกอบดวยเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร
นอกจากนี้ยังมีสื่ออื่นๆ ที่ทองถิ่นสามารถนําไปใชประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไดอีก เชน สื่อที่เปนวัสดุอุปกรณ สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ ในการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น
โดยการปรับปรุงและเลือกใชสื่อการเรียนการสอนนั้น มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
1) วิเคราะหหลักสูตรโดยวิเคราะหจุดประสงค คําอธิบายรายวิชาและเวลาเรียน
วารายวิชาที่ปรากฏอยูในหลักสูตรนั้นมีลักษณะเปนอยางไร มุงใหนกั เรียนเกิดความรู ทักษะ เจต
คติอยางไร มีขอบขายเนื้อหาเพียงใด และมีเวลาเรียนเทาใด เพื่อจะไดกําหนดสื่อการเรียน
การสอนที่จะใช อยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพผูทรงคุณวุฒิ ฯลฯ และมีคาบเวลาเรียนเทาไร
เพื่อจะไดกําหนดสื่อการเรียนการสอนที่จะใชอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2) สํารวจสื่อเอกสารหรือหนังสือที่มีเนื้อหาสาระเกีย่ วของหรือสอดคลองกับ
จุดประสงคและคําอธิบายรายวิชาจากแหลงตางๆ เชน รานจําหนายหนังสือหองสมุด ผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อนํามาศึกษาวิเคราะหความเหมาะสมและความสอดคลองกับหลักสูตร
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3) วิเคราะหสอื่ เอกสาร หรือหนังสือที่สํารวจไดเพื่อพิจารณาวา จะสามารถ
นํามาใชประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรไดหรือไมเพียงใด โดยมีเกณฑในการพิจารณา
ดังนี้
3.1) สอดคลองกับจุดประสงคและคําอธิบายรายวิชา
3.2) เนื้อหาถูกตองตามหลักวิชา ไมลาสมัย เหมาะสมกับเวลาเรียนและ
มีความยากงายเหมาะสมกับระดับชั้น
3.3) เรียงลําดับเนื้อหาดี ไมสับสน อธิบายชัดเจนเขาใจงาย ใชตัวอยาง
ประกอบชวยความเขาใจไดดี และใชภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ ฯลฯ เพื่อชวยความเขาใจ
อยางเหมาะสม
3.4) ใชภาษาถูกตองเหมาะสมตามหลักภาษา กะทัดรัด ไมเยื้อเยอวกวน
และใชศัพทหรือประโยคเหมาะสมกับระดับชั้น
3.5) มีคําถามหรือกิจกรรมเสนอแนะที่สงเสริมใหนกั เรียนนําความรูไปใช
ในชีวิตประจําวัน
3.5 การจัดทําสื่อการเรียนการสอนขึ้นใหม
เปนการพัฒนาหลักสูตรโดยการจัดทําหนังสือเรียน คูมอื ครู หนังสือเสริม
ประสบการณ แบบฝกหัด หรือเอกสารประกอบการจัดการเรียนรูอื่น ๆ ที่นํามาใชในการจัดการ
เรียนรูกลุมประสบการณหรือรายวิชาตางๆ ขึ้นใหม ใหเหมาะสมสอดคลองกับผลการเรียนรูที่
คาดหวังรวมทัง้ เนื้อหาและสภาพของทองถิ่น ทั้งนี้สื่อการเรียนการสอนที่ทองถิ่นจะพัฒนาขึ้น
มาใหมนี้ อาจจะใชกับคําอธิบายรายวิชาทีม่ ีอยูแลว หรือที่เพิ่มเติมขึ้นมาใหมกไ็ ด
ขั้นตอนการจัดทําสื่อการเรียนการสอนขึน้ ใหมมดี ังนี้
3.5.1 ขั้นเตรียมการ ตองวิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรและ
ขอบเขตของเนื้อหาสาระ พิจารณาเวลาเรียนและวิเคราะหความรูความสามารถของนักเรียน
3.5.2 ขั้นวางแผน ตองกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของสื่อการเรียน
การสอน กําหนดขอบเขตของเนื้อหาสาระ แลวจึงทําเคาโครงสราง (Outline) ของสื่อ
จากนั้นจึงกําหนดแนวทางการเสนอเนื้อหาสาระ และเตรียมการเกีย่ วกับขอมูลและแหลงขอมูล
ที่จะตองใชในการยกรางตนฉบับ
3.5.3 ขั้นยกรางตนฉบับสื่อการเรียนการสอน ลงมือเขียนตนฉบับและปรับปรุง
จนมีความเหมาะสม
3.5.4 ขั้นทดลองใชตนฉบับ ทดลองใชตนฉบับกับตัวแทนนักเรียนในชั้นเรียน
หนึ่งคนหรือหลายคนแลวปรับปรุงใหเหมาะสม จากนัน้ จึงทดลองใชตน ฉบับที่ปรับปรุงแลวกับ
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กลุมตัวแทนนักเรียนจํานวนมากขึ้นในสภาพการณที่สอนจริง แลวจึงนํามาปรับปรุงอีกครั้ง
3.5.5 ขั้นจัดทําตนฉบับสมบูรณการพัฒนาหลักสูตรทั้ง 5 ลักษณะนี้ กอนการลง
มือพัฒนาทองถิ่นจะตองวิเคราะหสภาพของทองถิ่นวา มีแนวโนมของการพัฒนาไปในทิศทางใด
โดยอาศัยขอมูลสนเทศจากศูนยขอมูลตาง ๆ มาประกอบการพิจารณาเมื่อผลการวิเคราะหออกมา
อยางไรจึงลงมือพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับแนวโนมดังกลาว และในการดําเนินงาน
ของทองถิ่นควรกระทําในรูปของคณะทํางาน
กลาวโดยสรุปแลว แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น สามารถทําไดใน
ลักษณะตางๆ ดังนี้ คือ
1. การปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริม
2. การปรับหรือเพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหาจากหัวขอที่กําหนดใหในคําอธิบาย
หรือคําอธิบายรายวิชา
3. การจัดทําเนื้อหาวิชาหรือรายวิชาขึ้นใหม
4. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีอยูแลวใหสามารถนํามาใชอยางเหมาะสม
5. การจัดทําหนังสือเรียน คูมือครู หนังสือเสริมประสบการณ คูมือการเรียน
การสอน หนังสือแบบฝกหัด ใบงาน ใบความรู ขึ้นมาใหม
4. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่นเปนขั้นตอนในการดําเนินงานที่สําคัญ
เพื่อใหไดหลักสูตรที่มีคุณภาพเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและนักเรียน
ดังนั้นจึงมีหนักการศึกษาและผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรไดเสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่นไวหลายทาน ดังนี้
สงัด อุทรานันท (2539: 314-315) ไดกลาวไววา กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ระดับทองถิ่น ควรดําเนินการอยางมีระบบ มีขั้นตอน และเปนไปตามลําดับขั้นตอไปนี้
ขั้นที่ 1 จัดตั้งคณะทํางาน
ขั้นที่ 2 ศึกษาสภาพขอมูลพื้นฐาน
ขั้นที่ 3 กําหนดจุดมุงหมายสําหรับหลักสูตรทองถิ่น
ขั้นที่ 4 พิจารณาความเหมาะสมของสภาพของทองถิ่น
ขั้นที่ 5 ดําเนินการเลือกเนือ้ หาสาระของหลักสูตรกลาง และ/หรือจัดสราง
รายวิชาขึ้นใหม
ขั้นที่ 6 ดําเนินการใชหลักสูตร
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ขั้นที่ 7 ประเมินการใชหลักสูตร
ขั้นที่ 8 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร
บุญมี เณรยอด (2531: 59) ไดเสนอขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นไว ดังนี้
ขั้นที่ 1 แตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินงาน
ขั้นที่ 2 รวบรวมขอมูลตางๆ
ขั้นที่ 3 ศึกษา ปรับ ขยาย หลักสูตรระดับชาติใหเหมาะสมกับทองถิ่น
ขั้นที่ 4 จัดทําคูมือหลักสูตร แบบเรียน และวัสดุอุปกรณ
ขั้นที่ 5 เลือกโรงเรียนทําการสอน
ขั้นที่ 6 ปรับปรุงแกไข
ขั้นที่ 7 ประกาศใชหลักสูตรทองถิ่นระดับโรงเรียน
ขั้นที่ 8 ปรับหลักสูตรของเขตการศึกษาหรือจังหวัดใหเหมาะสมกับโรงเรียน
ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539: 124 – 133) ในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นรายวิชาใหมนั้น
มีกระบวนการอยางเปนขั้นตอนดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดตั้งคณะทํางานเพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ในขั้นแรกของการ
พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นควรมีการจัดตั้งคณะทํางานซึ่งมีประมาณ 5 – 8 คน ควรเลือกจากบุคคล
ที่มีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน มีความรู ความสามารถและประสบการณหลายๆ ดาน
เปนกรรมการ เชน ดานเนื้อหา ดานการสอน ดานสภาพของทองถิ่น และดานการพัฒนา
หลักสูตร บุคคลสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นไดแก ครูหรือผูส อน ผูบริหารโรงเรียน
ศึกษานิเทศก วิทยากรทองถิ่น และนักวิชาการ
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน ในขั้นตอนของการศึกษาและการ
วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน สิ่งที่คณะทํางานตองดําเนินการ คือ
1. ศึกษาขอมูลพื้นฐานของชุมชนเพื่อใหหลักสูตรที่จัดทําขึ้นเหมาะสมกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงและความตองการของทองถิ่น ขอมูลพื้นฐานดังกลาวไดแก สภาพและปญหาของ
ชุมชน ความตองการของคนในชุมชนหรือทองถิ่นนั้นๆ ความสัมพันธระหวางชุมชนกับโรงเรียน
ความพรอมของชุมชน เชน ผูรูหรือผูทรงภูมิปญญาในทองถิ่น แหลงศึกษาความรูเพิม่ เติมใน
ชุมชน สื่อวัสดุที่จะนํามาใชในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น งบประมาณ ฯลฯ ขอมูลเหลานี้
สามารถรวบรวมไดจากผูบริหารโรงเรียน ครู บุคลากรในชุมชน เชน ผูนําชุมชน ปราชญหรือผูรู
ในทองถิ่น ผูปกครอง นักเรียน ฯลฯ บุคลากรที่เกี่ยวกับการศึกษา เชน ศึกษานิเทศก พัฒนากร
อําเภอ ฯลฯ โดยใชวิธีการวิจัย สัมภาษณ หรือพูดคุย สงแบบสอบถาม สังเกต จัดสัมมนา และ /
หรือประชุมระดมความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ
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2. สํารวจสภาพ และปญหาความตองการของผูเรียน เพือ่ ใหหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
สอดคลองกับพัฒนาการทางดานรางกาย สติปญญา และจิตใจ รวมทัง้ สอดคลองกับความสนใจ
และความตองการของผูเรียนดวยขอมูลเหลานี้สามารถศึกษาไดจากผูเรียน ครู ผูปกครอง ซึ่งอาจ
ใชวิธีการพูดคุยกับนักเรียนและผูปกครอง และสังเกตนักเรียน
3. ศึกษา และวิเคราะหหลักสูตรแมบท เพื่อพิจารณาวาจุดประสงคขอบขายเนื้อหา
และคาบเวลาเรียนที่ปรากฏอยูในหลักสูตรนั้น มีลักษณะสําคัญอยางไร มุงใหผูเรียนเกิดความรู
ทักษะ เจตคติอยางไร มีสวนใดทีห่ ลักสูตรเปดโอกาสใหทองถิ่นเขามามีสวนรวม เพื่อพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่นไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. วิเคราะหศกั ยภาพของโรงเรียน เปนการศึกษาสภาพโดยทัว่ ไปของโรงเรียน
ดานตางๆ ไดแก ขอมูลพื้นฐานของบุคลากรในโรงเรียน เชน จํานวนครูและนักเรียน ความรู
ความสามารถและฐานะทางเศรษฐกิจของบุคลากรในโรงเรียน ภาวะผูนําในโรงเรียน ฯลฯ ขอมูล
พื้นของนักเรียน เชน ฐานะทางเศรษฐกิจและอาชีพของผูปกครอง ลักษณะของครอบครัว
(เชน พอแมหยารางกัน) พืน้ ฐานความรูเดิมของนักเรียน ขอมูลดานการบริหารงานภายใน
โรงเรียน ความรวมมือและความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนหรือทองถิ่น ความตองการ
ของบุคลากรเกี่ยวกับพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ความพรอมในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ที่ตองการ
ในดานบุคลากร อาคารสถานที่ แหลงศึกษาความรู สื่อวัสดุอุปกรณตา งๆ งบประมาณ ทั้งนี้เพื่อ
จะไดทราบวาโรงเรียนมีความพรอมหรือขาดแคลนในเรือ่ งใดบาง มีปญ
 หาและขอจํากัดในการ
เรียนการสอนอะไร จะไดเปนขอมูลในการพิจารณาในการตัดสินใจพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ขอมูล
เหลานี้สามารถรวบรวมไดจากการสํารวจภายในโรงเรียน ศึกษาจากครู ผูบริหาร และสถิติของ
โรงเรียน โดยวิธีการวิจยั การสัมภาษณ การประชุมและสัมมนา หลังจากที่ไดขอมูลดังกลาวแลว
คณะทํางานตองสังเคราะห และจัดเรียงลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการเหลานั้น
จากนั้นจึงกําหนดเรื่องที่จะจัดทําเปนหลักสูตรทองถิ่นรายวิชาใหม
ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดจุดประสงคของหลักสูตรทองถิ่น คณะทํางานตองกําหนด
จุดประสงคของหลักสูตรรายวิชาใหมที่จะจัดทํา เพื่อกําหนดสภาพที่ตอ งการใหเกิดกับผูเรียนเมื่อ
เรียนจบรายวิชาแลว ในการกําหนดจุดประสงค ตองคํานึงถึงความสอดคลองกับจุดประสงคของ
กลุมประสบการณ / กลุมวิชา ความเหมาะสมกับวัย วุฒภิ าวะ และระดับความสามารถของผูเรียน
ความชัดเจนของภาษาที่ใช ความสามารถในการนําไปปฏิบัตไิ ด และควรควบคุมพฤติกรรมการ
เรียนรูทั้ง 3 ดาน อันไดแก ดานสติปญญา (พุทธิพิสัย) ทักษะ(ทักษะพิสัย) และเจตคติ (จิตพิสัย)
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดเนือ้ หา คณะทํางานจะตองนําจุดประสงคที่ระบุไดแลวจาก
ขั้นตอนที่ 3 มากําหนดเนื้อหาสาระของรายวิชาอยางกวางๆ ใหสอดคลองกับจุดประสงครายวิชา
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ดังกลาว และครอบคลุมสวนที่เปนทั้งความรูและทักษะดวย จากนั้นจึงแยกแยะออกเปนเนื้อหายอย
คณะทํางานควรกําหนดเนื้อหาสาระใหเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ และพื้นฐานความรูเดิมของ
ผูเรียน ใหมีความตอเนื่องกับรายวิชาในชัน้ ตนและรายวิชาตางๆ ในกลุมวิชาเดียวกัน
มีความตองการ ทันสมัย นาสนใจ และเหมาะสมกับคาบเวลาคือไมมากหรือนอยจนเกินไป
จนไมสามารถสอนไดครบหรือสอนไดทันตามที่ระบุไว
ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดกิจกรรม เมื่อไดเนื้อหาวิชาแลว คณะทํางานควรจะกําหนด
กิจกรรมที่จะจัดใหผูเรียนเกิดประสบการณ การเรียนรู โดยพิจารณาจากจุดประสงค
แตละขออยางละเอียด กิจกรรมที่กําหนดไมควรมากหรือนอยเกินไป เนนทักษะกระบวนการ
เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงโดยครูผูสอนเปนผูประสานกิจกรรมและชี้แนะ
ขั้นตอนที่ 6 การกําหนดคาบเวลาเรียน ในการกําหนดคาบเวลาเรียนของรายวิชานัน้
มักถือเอาโครงสรางของหลักสูตรแมบทและปริมาณของเนื้อหาที่ผูเรียนจะตองเปนเครื่องกําหนด
กลาวคือ ในระดับประถมศึกษาจํานวนคาบเวลาเรียนทีก่ าํ หนดนั้นจะตองไมทําใหคาบเวลาเรียน
สําหรับกลุมประสบการณ / หนวยยอยที่มอี ยูเปลี่ยนแปลงไป สวนในระดับมัธยมศึกษา ถารายวิชา
ที่จัดทํากําหนดใหเปนรายวิชาบังคับเลือก คาบเวลาเรียนที่กําหนดจะนองเปนไปตามที่ระบุไวใน
โครงสรางของหลักสูตร ถาเปนรายวิชาเลือกเสรี สามารถกําหนดตามความเหมาะสมของ
จุดประสงคและเนื้อหาที่กําหนดใหเรียนแตควรใหสัมพันธกับโครงสรางของกลุมวิชาที่เปนอยูเดิม
ดวย ในกรณีที่มีเนื้อหามากก็อาจจัดทําเปนหลายรายวิชาได เมื่อคณะทํางานทราบแลววารายวิชาที่
สรางมีคาบเวลาทั้งหมดเทาใด คณะทํางานควรจัดเนื้อหาของรายวิชาออกเปนสวนๆ หรือแบงซอย
เปนเนื้อหายอย เรียงตามลําดับกอนหลัง แลวแจกแจงจํานวนคาบเวลาในแตละสวน โดยในแตละ
สวนของเนื้อหาอาจแบงเปนจํานวนคาบเวลาในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติไดอีกดวย
ขั้นตอนที่ 7 การกําหนดวิธแี ละเกณฑการวัดและประเมิน คณะทํางานควรกําหนด
วิธีการและเกณฑการวัดและประเมินผลในรายวิชาทีจ่ ัดทําขึ้นใหมเพื่อผูปฏิบัติจะไดดําเนินการวัด
และประเมินผลตรงกับเจตนารมณของหลัดสูตร ซึ่งจะสงผลตอการใชหลักสูตร
ในที่สุด
ขั้นตอนที่ 8 การจัดทําเอกสารหลักสูตร หลังจากที่สรางหรือจัดทําหลักสูตรรายวิชา
ใหมแลว คณะทํางานควรจะจัดทําเอกสารหลักสูตร เชน แผนการสอน คูมือครู หนังสืออาน
เพิ่มเติม และสื่อตางๆ เปนตน เพื่อใหผูใชหลักสูตรหรือครูผูสอนสามารถนําหลักสูตรไปใช
อยางมีประสิทธิภาพ
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ขั้นตอนที่ 9 การตรวจสอบคุณภาพและการทดลองใชหลักสูตร ในขั้นนี้เปน
การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรและวัสดุหลักสูตรตางๆ เพื่อนํามาปรับปรุงขอบกพรองกอน
นําไปใชจริง โดยคณะทํางานตองกําหนดเปนแผนอยางมีขั้นตอนและระบบ คณะทํางานอาจจะ
ประชุมพิจารณารวมกันหรือใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบวาองคประกอบตางๆ ของหลักสูตร เชน
จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน คาบเวลาเรียน วิธกี ารวัดและประเมินผล
มีความสอดคลองกันหรือไมอยางไร วัสดุหลักสูตร เชน แผนการสอน สื่อการเรียนการสอนตางๆ
มีความสอดคลองกับหลักสูตรหรือไม ภาษาที่ใชมีความแจมชัดเพียงใด เมื่อพิจารณาพบ
ขอบกพรอง หรือปญหาแลว จึงนําไปปรับปรุงแกไขกอน จากนัน้ คณะทํางานจึงคัดเลือกกลุม
ทดลองและกําหนดวิธีการประเมินผล เพือ่ พิจารณาวาหลักสูตรที่สรางขึ้นใหม วัสดุหลักสูตรและ
สื่อการเรียนการสอนตางๆ สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงหรือไมอยางไร ทั้งนี้เพื่อใหเกิด
ความสมบูรณกอนนําหลักสูตรไปใชจริง ในการนําหลักสูตรไปทดลองใช คณะทํางานจะตอง
เตรียมครูผูสอนใหเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการใชหลักสูตรเสียกอน จึงทดลองใหครูนําไปใช
ในชั้นเรียน และทําความเขาใจรวมกับครูผูสอน แลวรวมกันวิเคราะหหาขอบกพรองเพื่อนํามา
ปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นกอนนําไปใชจริงตอไป
ขั้นตอนที่ 10 การนําเสนอขออนุมัติหลักสูตร เมื่อตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร
และปรับปรุงแกไขหลักสูตรเรียบรอยแลว คณะทํางานตองนําหลักสูตรที่สรางขึ้นใหม เสนอตอ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของตามลําดับเพื่อขออนุมัติการใชหลักสูตร กลาวคือ ทองถิ่นเสนอตอ
คณะกรรมการการศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา (ศศว.เขต) และคณะกรรมการ
ศศว.เขตการศึกษา จะแตงตัง้ คณะทํางานวิชาการระดับเขตในแตละสาขาวิชา เพื่อทําหนาที่
วิเคราะหเนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาที่ทอ งถิ่นทํากอนเสนอใหคณะกรรมการ ศศว.เขต พิจารณา
อนุมัติหลักสูตร จากนั้นคณะกรรมการ ศศว.เขต จึงเสนอตอไปยังกรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประกาศใชหรือเผยแพรการใชหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 11 การนําหลักสูตรไปใช ขณะรอการอนุมัตใิ ชหลักสูตร คณะทํางาน
จะตองดําเนินการวางแผนการใชหลักสูตรควบคูกันไป และเมื่อหลักสูตรไดรับอนุมตั ิเรียบรอย
จะไดดําเนินการวางแผนการใชหลักสูตรทันที ในกรณีทหี่ ลักสูตรจะใหกับครูผูสอนหลายคนและ
หรือหลายโรงเรียน และครูผูสอนไมไดอยูในคณะทํางาน จําเปนตองเตรียมการอบรมครูเกี่ยวกับ
วิธีการใชหลักสูตรอื่นๆ อาจจะเขาใจไมตรงกันหรือเขาใจไมชัดเจนก็ได การอบรมครูควรจัด
ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการและควรคํานึงถึงจํานวนผูเขารวมอบรม งบประมาณที่ตองใช
วัสดุหลักสูตร วิทยากร สถานที่ใชฝกอบรม เมื่อการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสิ้นสุดลงผูบริหาร
หรือผูที่ไดรับมอบหมายจะตองนิเทศติดตามผลการใชหลักสูตรของครูดวย เพื่อใหการสอน
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เปนไปตามจุดประสงคของหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 12 การประเมินหลักสูตร หลังจากไดนําหลักสูตรไปใชในโรงเรียนระยะ
หนึ่งแลว ในการดําเนินงานขั้นตอไป คือ โรงเรียนควรมีการประเมินสภาวะที่เปลีย่ นแปลงไปและ
หรือพิจารณาเกี่ยวกับคุณคาของหลักสูตรวาเปนอยางไร ใหผลตรงตามจุดประสงคที่กําหนดไว
หรือไม มีสวนใดที่ตองปรับปรุงแกไขเพือ่ ใหหลักสูตรมีความเหมาะสมสามารถกอประโยชน
แกการศึกษาภายในสังคมสวนรวมและสังคมทองถิ่นไดมากที่สุด
ขั้นตอนที่ 13 ทําการปรับปรุงแกไข และพัฒนาอยางตอเนื่อง
จากขั้นตอนกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของ ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ
สรุปไดดังภาพที่ 1

27

คณะทํางาน

การศึกษาและการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน

สภาพและความ
ตองการของ
ทองถิ่น

สภาพและความ
ตองการของ
นักเรียน

ศักยภาพของ
โรงเรียน

หลักสูตร
แมบท

การยกรางหลักสูตร
กําหนดการวัด
และประเมินผล

กําหนดจุดประสงค

กําหนดคาบเวลา

กําหนดเนื้อหา

กําหนดกิจกรรม

ปรับปรุงแกไข

ปรับปรุงแกไข
การกําหนดเอกสารหลักสูตรประเภทตางๆ
การตรวจสอบคุณภาพและการทดลองใชหลักสูตร
การอนุมัติใชหลักสูตร
การนําหลักสูตรไปใช
การประเมินหลักสูตร

ภาพที่ 1 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของ ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ
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จากกระบวนการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่นที่นักการศึกษาและหนวยงานไดกลาวไว
สรุปไดวา กระบวนการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น ประกอบดวยขั้นตอน 5 ขั้นตอนดังนี้
1. การวางแผนการจัดทําหรือยกรางหลักสูตร ไดแก การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพืน้ ฐานการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง เนื้อหาสาระ
กิจกรรมการเรียนรู เวลาเรียน วิธีการวัดและประเมินผล
2. การพัฒนาหลักสูตร ไดแก การจัดทําเอกสารหลักสูตร
3. การตรวจสอบโครงรางหลักสูตรกอนนําไปใช
4. การนําหลักสูตรไปใช
5. การประเมินผลหลักสูตร
5. ผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตร
วิมลรัตน สุนทรโรจน (2544: 87-89) กลาวไววา การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
จะประสบผลสําเร็จไดนั้นผูเกี่ยวของ แบงไดเปน 2 กลุมดังนี้
5.1 ผูเกี่ยวของระดับโรงเรียน
5.1.1 ผูบริหารสถานศึกษา เปนผูมีความสําคัญมากที่ทําใหการพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่นมีประสิทธิภาพ
5.1.1.1 ประชาสัมพันธการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
5.1.1.2 ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
5.1.1.3 จัดหาเอกสารและวัสดุอุปกรณที่เกีย่ วของกับการพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่น
5.1.1.4 จัดประชุมเกีย่ วกับการจัดทําแผนการสอน เครื่องมือ
การวัดผล และประเมินผล
5.1.1.5 วางแผนสรางเครื่องมือนิเทศเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
5.1.1.6 แตงตัง้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับโรงเรียน โดย
รวมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
5.1.2 ครูผูสอน การวางแผนที่ดีของผูบริหารโรงเรียน จะชวยใหครูผูสอน
สามารถพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นไดผลดียิ่งขึ้น และตัวครูตองเตรียมตัวเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่นดังนี้
5.1.2.1 ศึกษาเอกสารและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นใน
ลักษณะตางๆ
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5.1.2.2 ศึกษาหลักสูตรที่ใชในปจจุบนั เพื่อทําความเขาใจสาระสําคัญ
วัตถุประสงค เนื้อหา และคุณลักษณะที่ตองการเนน
5.1.2.3 ศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นที่มีในทองถิ่นของตน
5.1.2.4 ศึกษาปญหาและความตองการในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
แลวนําไปกําหนดเรื่องที่จะพัฒนา
5.1.2.5 วิเคราะหหลักสูตรแมบทในสวนของวัตถุประสงค เนื้อหา
และกิจกรรม เพื่อปรับใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
5.1.2.6 ศึกษาตัวอยางการจัดทํากําหนดการสอน แนวการสอน
แผนการสอน สื่อการสอน การวัดผลประเมินผล
5.1.2.7 ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นตามขั้นตอนที่วางไว
5.2 ผูใหการสนับสนุนในการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น
5.2.1 ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา มีบทบาทสําคัญตอ
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เพราะถือเปนหนวยงานประสานงานระหวางหนวยงานระดับโรงเรียน
กับหนวยงานการวางแผนการบริหารการศึกษา ใหเกิดการทํางานรวมกันสอดคลองกันอยางมี
ประสิทธิภาพ สรุปบทบาทดังนี้
5.2.1.1 ประสานงานจากกรม กอง ที่เกีย่ วของถึงโรงเรียนเกี่ยวกับ
เอกสารหลักสูตร และสื่อการสอนตางๆ
5.2.1.2 แนะนําและจัดทําตัวอยางวิธีการสรางและพัฒนาหลักสูตร
ในรูปแบบตางๆ
5.2.1.3 ติดตามการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นและชวยแกปญหาที่เกิดขึน้
5.2.1.4 จัดอบรมเพิ่มความรู เกี่ยวกับหลักสูตรทองถิ่นในเรื่องทักษะ
ที่จําเปน และจัดทําชุดฝกอบรม
5.2.1.5 เปนวิทยากรในการจัดอบรมการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
5.2.1.6 สงเสริมใหความรวมมือในระดับกลุมโรงเรียน
5.2.1.7 ติดตอประสานงานจัดหาวิทยากรทีเ่ ขารวมอบรมใหความ
ในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
5.2.1.8 จัดใหมีการไปศึกษาดูงานเกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่นแกครูผูสอนและผูบริหาร
5.2.1.9 สงเสริมใหกําลังใจครูและรวมแกปญหา
5.2.1.10 ประชาสัมพันธผลงานที่ประสบความสําเร็จและรายงาน
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ผูบริหารใหทราบ
5.2.1.11 วางโครงการและวิธีการติดตามผลการใชหลักสูตรทองถิ่น
รวมกับทุกฝายที่มีสวนเกีย่ วของ
5.2.2 ผูอํานวยการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา มีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่น คือการติดตามนิเทศประสานงานเสริมกําลังใจครูชวยแกปญหาที่พบโดยวิธีการ
ตางๆ รายงานใหผูเกีย่ วของทราบ จัดตั้งงบพัฒนาบุคลากร จัดทํารายงานการพัฒนาหลักสูตรเปน
รายป ประชาสัมพันธการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นใหผูปกครองไดทราบความเคลื่อนไหวของการใช
หลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนาตอไป
5.2.3 คณะกรรมการสถานศึกษา ไดแกผูบริหารสถานศึกษาที่ทําหนาที่
ประธานเครือขายพัฒนาสถานศึกษา และกรรมการเครือขายพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสนับสนุน
ครูผูสอนในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นในดานสื่อ อุปกรณการเรียนการสอน เอกสาร การสอน
จากแหลงเรียนรู มีบทบาทในการติดตามผลการบริหารหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสงเสริม
สรางขวัญและกําลังใจ การประชาสัมพันธและการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
ใหมีประสิทธิภาพ
5.2.4 ผูปกครองและชุมชน มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
เพราะหลักสูตรที่ดีนั้นจะเกิดจากความตองการของชุมชนและทองถิ่น ซึ่งมีบทบาทดังนี้
5.2.4.1 ใหความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นอยางตอเนื่อง
5.2.4.2 ประชาสัมพันธและเผยแพรการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของ
โรงเรียน
5.2.4.3 สนับสนุนโรงเรียนดานตางๆ เชน ภูมิปญญา แรงงาน
งบประมาณ แหลงเรียนรู ตลอดวัสดุทรัพยากรตาง ๆ ในทองถิ่น
5.2.4.4 ใหความสนใจการเรียนของเด็ก ชวยเหลือ แนะนํา
แหลงเรียนรูเพิ่มเติม ภายในทองถิ่นและทองถิ่นใกลเคียง
5.2.4.5 รวมมือกับครูในการสงเสริมการพัฒนาในดานตางๆ
5.2.4.6 ชวยดูแลนักเรียนขณะอยูที่บานในการปฏิบัติกจิ กรรมตางๆ
ที่ครูมอบหมาย
5.2.4.7 นําผลงานของนักเรียนและครูไปเผยแพรในโอกาสตางๆ
และใหกําลังใจดวยการเยี่ยมชม
5.2.4.8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งในดานการประกอบอาชีพ
และการอยูรว มในสังคม
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6. การประเมินผลหลักสูตร
เซเลอร อเล็กซานเดอรและเลวิส (Saylor, Alexander & Lewis, 1981: 317) ไดสรุปวา
การประเมินหลักสูตรเปนกระบวนการในการตัดสินคุณคาของหลักสูตรเพื่อพิจารณาดูวาหลักสูตร
นั้นบรรลุผลตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม จุดมุงหมายนั้นมีความเชื่อถือไดมากนอยเพียงไร
หลักสูตรมีความเหมาะสมกับกลุมผูเรียนหรือไม การจัดการเรียนการสอนที่เปนวิธใี หผูเรียนบรรลุ
ตามจุดมุงหมายหรือไม สื่ออุปกรณที่ใชเหมาะสมดีหรือไม นอกจากนั้นการประเมินหลักสูตรยัง
ไมรวมถึง การประเมินการบริหารหลักสูตรและการบริการวิชาการของสถาบันการศึกษาดวย
วิชัย วงษใหญ (2537: 56) กลาววา การประเมินหลักสูตร หมายถึง การรวบรวมและ
ศึกษาขอมูล รวมทั้งวิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบวาหลักสูตรมีขอดี จุดออนในเรื่องใด รวมทั้งผล
ของการใชหลักสูตร แลวตัดสินใจไดวาหลักสูตรมีคุณคาและบรรลุตามเปาหมายทีก่ ําหนดไว
หรือไม
ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539: 192) ไดสรุปความหมายของการประเมินหลักสูตรวา เปน
การรวบรวมและวิเคราะหขอ มูล แลวนําขอมูลมาใชในการตัดสินใจหาขอบกพรองหรือปญหาเพื่อ
หาทางปรับปรุงแกไขสวนประกอบทุกสวนของหลักสูตร ใหมีคุณภาพดีขึ้นหรือตัดสินหาคุณคา
ของหลักสูตรนั้นๆ
การประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของนักวิชาการที่กลาวมาพอสรุปไดวา การประเมิน
หลักสูตร หมายถึง กระบวนการดําเนินงานเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล เพื่อตัดสินคุณคาของ
หลักสูตรวาไดคุณภาพมากนอยเพียงใด และนําผลการประเมินดังกลาวมาใชในการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรใหมคี ุณภาพดียิ่งขึน้ ตอไปอีก

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กรมวิชาการ (2551: 1-5) การพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาใหเปนคนที่สมบูรณและสมดุลทัง้ ดานจิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม
โดยมุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีความรู ความสามารถทั้งดานวิชาการ วิชางาน และวิชาชีวิต
เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูใ นสังคมไดอยางมีความสุข พึ่งตนเองได อยูรวมกับผูอนื่
อยางสรางสรรค พัฒนาสังคม และสิ่งแวดลอม
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เปนกลุมที่ชวยพัฒนาใหผูเรียน
มีความรู ความเขาใจ มีทักษะพืน้ ฐานทีจ่ าํ เปนตอการดํารงชีวิต และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
สามารถนําความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาประยุกตใชในการทํางาน
อยางมีความคิดสรางสรรคและแขงขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียง
และมีความสุข
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวม
เพื่อใหมีความรูความสามารถ มีทักษะในการทํางาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและ
การศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. การดํารงชีวิตและครอบครัว เปนสาระเกีย่ วกับการทํางานในชีวิตประจําวัน
ชวยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมไดในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไมทําลายสิ่งแวดลอม
เนนการปฏิบัตจิ ริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลสําเร็จของงาน เพือ่ ใหคนพบความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของตนเอง
2. การออกแบบและเทคโนโลยี เปนสาระเกีย่ วกับการพัฒนาความสามารถของ
มนุษยอยางสรางสรรค โดยนําความรูมาใชกับกระบวนการเทคโนโลยี สรางสิ่งของเครื่องใช
วิธีการหรือเพิม่ ประสิทธิภาพในการดํารงชีวิต
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนสาระเกีย่ วกับกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ การติดตอสื่อสาร การคนหาขอมูล การใชขอมูลและสารสนเทศ การแกปญหาหรือ
การสรางงาน คุณคาและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. การอาชีพ เปนสาระเกีย่ วกับทักษะที่จําเปนตออาชีพ เห็นความสําคัญของ
คุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ดีตอ อาชีพ ใชเทคโนโลยีไดเหมาะสม เห็นคุณคาของอาชีพสุจริต
และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู
สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง 1.1 เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะ
กระบวนการทํางานทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและ
ทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางานมีจิตสํานึกในการใชพลังงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
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สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง 2.1 เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและ
สรางสิ่งของเครื่องใชหรือวิธกี าร ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรค เลือกใช
เทคโนโลยี ในทางสรางสรรคตอชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม และมีสวนรวมในการจัดการเทคโนโลยี
ที่ยั่งยืน
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยาง
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรม
สาระที่ 4 การอาชีพ
มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจ มีทกั ษะทีจ่ ําเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงาน
อาชีพ ใชเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติทดี่ ีตอ อาชีพ
2. คุณภาพผูเรียน
จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6
เขาใจการทํางานและปรับปรุงการทํางานแตละขั้นตอน มีทักษะการจัดการ
ทักษะการทํางานรวมกัน ทํางานอยางเปนระบบและมีความคิดสรางสรรค มีลักษณะนิสัย
การทํางานที่ขยัน อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย มีมารยาท และมีจิตสํานึกในการใชนา้ํ ไฟฟา
อยางประหยัดและคุมคา
เขาใจความหมาย วิวัฒนาการของเทคโนโลยี และสวนประกอบของ
เทคโนโลยีมีความคิดในการแกปญหาหรือสนองความตองการอยางหลากหลาย นําความรูและ
ทักษะการสรางชิ้นงานไปประยุกตในการสรางสิ่งของเครื่องใชตามความสนใจอยางปลอดภัย โดย
ใชกระบวนการเทคโนโลยี ไดแก กําหนดปญหาหรือความตองการ รวบรวมขอมูล ออกแบบโดย
ถายทอดความคิดเปนภาพราง 3 มิติ หรือแผนที่ความคิด ลงมือสราง และประเมินผล เลือกใช
เทคโนโลยีในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรคตอชีวิต สังคม และมีการจัดการเทคโนโลยีดวยการ
แปรรูปแลวนํามาใชใหม
เขาใจหลักการแกปญหาเบื้องตน มีทักษะการใชคอมพิวเตอรในการคนหา
ขอมูล เก็บรักษาขอมูล สรางภาพกราฟก สรางงานเอกสาร นําเสนอขอมูล และสรางชิ้นงานอยาง
มีจิตสํานึกและรับผิดชอบ
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รูและเขาใจเกีย่ วกับอาชีพ รวมทั้งมีความรู ความสามารถ และคุณธรรม
ที่สัมพันธกับอาชีพ
3. คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษาสมบัตภิ ายในบาน การซอมแซมเสื้อผาดวยการปะ
และการชุน การจัดอาหารใหสมาชิกในครอบครัว การเตรียม ประกอบอาหารและเครื่องดื่มให
สมาชิกในครอบครัว การเลี้ยงปลาสวยงาม การติดตั้ง ประกอบของใชในบาน การสรางของใช
ของตกแตงใหสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนในโอกาสตางๆ โดยใชกระบวนการเทคโนโลยี
แผนที่ความคิด และทักษะการสรางชิ้นงาน อธิบายสวนประกอบของระบบเทคโนโลยี
หลักการเบื้องตนของการแกปญหา การใชคอมพิวเตอรในการคนหาขอมูล การเก็บรักษาขอมูลทีเ่ ปน
ประโยชนในรูปแบบตางๆ การนําเสนอขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใชซอฟตแวรประยุกต
การใชคอมพิวเตอรสรางชิน้ งานจากจินตนาการหรืองานทีท่ ําในชีวติ ประจําวัน การวางแผนในการ
เลือกอาชีพ การระบุความรูความสามารถ และคุณธรรมทีส่ ัมพันธกับอาชีพที่สนใจ
ฝกปฏิบัติดูแลรักษาสมบัติภายในบาน ซอมแซมเสื้อผาดวยการปะและการชุน จัดอาหาร
ใหสมาชิกในครอบครัว เตรียมประกอบอาหารและเครื่องดื่มใหสมาชิกในครอบครัว เลี้ยงปลา
สวยงาม ติดตัง้ ประกอบของใชในบาน สรางของใช ของตกแตงใหสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน
ในโอกาสตางๆ โดยใชกระบวนการเทคโนโลยี แผนทีค่ วามคิด และทักษะการสรางชิ้นงาน โดย
ใชทักษะกระบวนการทํางานอยางเปนขัน้ ตอน การจัดการ กระบวนการแกปญหา การทํางาน
รวมกันและการแสวงหาความรู ใชคอมพิวเตอรในการคนหาขอมูล เก็บรักษาขอมูลที่เปน
ประโยชนในรูปแบบตางๆ นําเสนอขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใชซอฟตแวรประยุกต
ใชคอมพิวเตอรสรางชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทําในชีวิตประจําวัน วางแผนในการเลือก
อาชีพ ระบุความรูความสามารถ และคุณธรรมที่สัมพันธกับอาชีพที่สนใจ เพื่อใหมีความรูความ
เขาใจในการทํางาน และรูจกั สรางองคความรูดวยตนเอง
เกิดเจตคติที่ดตี อการทํางาน มีมารยาทในการทํางานกับครอบครัวและผูอื่น มีจิตสํานึก
และความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรสรางชิ้นงาน มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ
ตลอดจนนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได
รหัสตัวชี้วดั
ง 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3
ง 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3
ง 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5
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ง 4.1 ป.6/1, ป.6/2
รวมทั้งหมด 13 ตัวชี้วดั
จากคําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน สามารถนําไปจัดทําโครงสรางรายวิชากลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยแบงเปน หนวยการเรียนรู มาตรฐาน
การเรียนรู/ตัวชี้วัด สาระสําคัญ เวลา นําหนัก โดยแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 โครงสรางรายวิชา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6
ลําดับ

1

2

ชื่อหนวย มาตรฐาน
การเรียนรู การเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ง. 1.1
การ
ดํารงชีวิต ป.6/1,
ป.6/2,
ใน
ครอบครัว ป.6/3

การ
ออกแบบ
และ
เทคโนโลยี

ง. 2.1
ป.6/1,
ป.6/2,
ป.6/3

สาระสําคัญ

เวลา
(ชั่วโมง)

น้ําหนัก
(คะแนน)

- แนวทางการทํางานและการ
ปรับปรุงการทํางาน
- การจัดการในการทํางานและทักษะ
การทํางานรวมกัน
- มารยาทในการทํางานกับสมาชิกใน
ครอบครัวและผูอื่น
- การมีจิตสํานึกในการใชหลังงาน
และทรัพยากรอยางประหยัดและ
คุมคาเปนคุณธรรมในการทํางาน
- ระบบเทคโนโลยี
- การสรางสิ่งของเครื่องใชอยางเปน
ขั้นตอน
- ภาพราง 3 มิติ
- แผนที่ความคิด
- ความรูที่ใชในการสรางชิ้นงาน
- ทักษะการสรางชิ้นงานอื่น ๆ ที่ตอง
ใชเพิ่มอีก

25

30

15

20
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ตารางที่ 1 โครงสรางรายวิชา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 (ตอ)
ลําดับ

ชื่อหนวย
การเรียนรู

3

การ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

4

การอาชีพ

มาตรฐาน
การเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ง. 3.1 ป.6/1,
ป.6/2,
ป.6/3,
ป.6/4,
ป.6/5

สาระสําคัญ

- หลักการเบือ้ งตนของการ
แกปญหา
- การใชคอมพิวเตอรในการ
คนหาขอมูล
- การเก็บรักษาขอมูลใน
รูปแบบตาง ๆ
- การจัดทําขอมูลเพื่อการ
นําเสนอขอมูลใหเหมาะสมกับ
การสื่อความหมายที่เขาใจงาย
และชัดเจน
- การใชซอฟตแวรนําเสนอ
ง. 4.1 ป.6/1, - การสํารวจตนเอง
ป.6/2
- คุณธรรมในการประกอบ
อาชีพ
รวมตลอดป/ภาค

เวลา
(ชั่วโมง)

น้ําหนัก
(คะแนน)

30

40

10

10

80

100

4. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง
สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง 1. 1 เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการ
ทํางานทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะ
การแสวงหาความรู มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน
ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัวตัวชีว้ ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง
แสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ตัวชี้วดั และสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ชั้น
ป. 6

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
1. อภิปรายแนวทางใน
1. การทํางานและการปรับปรุงการทํางาน เชน
การทํางานและปรับปรุง
- การดูแลรักษาสมบัติภายในบาน
การทํางานแตละขั้นตอน
- การปลูกไมดอก หรือ ไมประดับ หรือ
2. ใชทักษะการจัดการใน
ปลูกผัก หรือเลี้ยงปลาสวยงาม
การทํางาน และมีทักษะ
- การบันทึกรายรับ – รายจายของหองเรียน
การทํางานรวมกัน
- การจัดเก็บเอกสารการเงิน
2. การจัดการในการทํางานและทักษะการทํางาน
3. ปฏิบัติตนอยางมี
รวมกัน เชน
มารยาทในการทํางานกับ
- การเตรียม ประกอบ จัดอาหาร ใหสมาชิกใน
ครอบครัวและผูอื่น
ครอบครัว
- การติดตั้ง ประกอบ ของใชในบาน
- การประดิษฐของใช ของตกแตงใหสมาชิกใน
ครอบครัวหรือเพื่อนในโอกาสตาง ๆ
3. มารยาท เชน
- การทํางานกับสมาชิกในครอบครัวและผูอื่น

การวัดผลและประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เพื่อที่จะทราบวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือไม
เพียงใด จําเปนตองมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ในอดีตที่ผานมา การวัด
และประเมินผลสวนใหญใหความสําคัญกับการใชขอสอบ ซึ่งไมสามารถสนองเจตนารมณ
การเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนคิด ลงมือปฏิบัติดวยกระบวนการหลากหลาย เพื่อสรางองค
ความรู ดังนั้นผูสอนตองตระหนักวาการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลเปนกระบวนการ
เดียวกันและจะตองวางแผนไปพรอมๆ กัน
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1. แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู
การวัดและการประเมินผลการเรียนรูจะบรรลุผลตามเปาหมายของการเรียนการ
สอนที่วางไวได มีแนวทางดังนี้ (กรมวิชาการ, 2545 ก: 21)
1.1 ตองวัดและประเมินผลทั้งความรู ความคิด ความสามารถ ทักษะและ
ขบวนการ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม รวมทั้งโอกาสในการเรียนรูของผูเรียน
1.2 วิธีการวัดและประเมินผลตองสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู
ที่กําหนดไว
1.3 ตองเก็บขอมูลที่ไดจากการวัดและประเมินผลตามความเปนจริง และตอง
ประเมินภายใตผลที่มีอยู
1.4 ผลการวัดและประเมินการเรียนรูของผูเรียนตองนําไปสูการแปลผลและ
ขอสรุปที่สมเหตุสมผล
1.5 การวัดและประเมินผลตองมีความเที่ยงตรงและเปนธรรม ในดานการวัด
และการประเมิน
2. วัตถุประสงคของการวัดและประเมินผลของกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
กรมวิชาการ (2545ก: 21-22) ไดกําหนดวัตถุประสงคของการวัดผลประเมินผล
ดังนี้
2.1 เพื่อวินจิ ฉัยความรู ความสามารถ ทักษะและกระบวนการ เจตคติ
คุณธรรมจริยธรรม และคานิยมของผูเรียน และเพื่อสงเสริมผูเรียนใหพฒ
ั นาความรู ความสามารถ
และทักษะไดเต็มศักยภาพ
2.2 เพื่อใชเปนขอมูลปอนกลับใหแกตัวผูเรียนเองวาบรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรูเพียงใด
2.3 เพื่อใชขอมูลสรุปผลการเรียนรูและเปรียบเทียบถึงระดับพัฒนาการ
ของการเรียนรูก ารวัดผลและการประเมินผลจึงมีความสําคัญเปนอยางยิง่ ตอกระบวนการเรียน
การสอนวิธีการวัดและประเมินผลที่สามารถสะทอนผลการเรียนรูอยางแทจริงของผูเรียนและ
ครอบคลุมกระบวนการเรียนรูและผลการเรียนรูท้งั 3 ดานแลวจึงมีการประเมินผลตามสภาพจริง
(Authentic Assessment)
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3. การวัดและประเมินผลจากสภาพจริง
แนวการวัดผลและประเมินผลของกลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
เนนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คือ เมื่อจบแตละหนวยการเรียนรูแลวจะตองมีผลงานเชิง
ประจักษ ผลงานที่เปนรูปธรรมออกมา ซึ่งผลงานนั้นจะเปนสิ่งสะทอนความเปนจริงของนักเรียนวา
รูจริง ทําจริง ดีจริง หรือไม การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 4 ประการ ดังนี้
3.1 พฤติกรรมความสามารถ พฤติกรรมความสามารถเปนความรูทักษะคุณงาม
ความดีที่เกิดขึน้ กับนักเรียน ซึ่งดูไดจากผลการเรียนรูที่คาดหวังแตละขอที่กําหนดไว
3.2 เครื่องมือวัดที่หลากหลาย สัมภาษณ แบบทดสอบ แบบวัดทักษะ แฟม
สะสมงาน สังเกตขณะปฏิบัติงาน บันทึกพฤติกรรมหรือเครื่องมืออื่นๆ ก็ไดที่ผูสอนจะคิดคนขึ้นมา
3.3 วิธีการวัดที่หลากหลาย เชนวัดโดยเพื่อน ผูสอน ผูรูในงานนั้นๆ ผลงาน
การปฏิบัติงาน วัดกอนเรียน วัดหลังเรียน ขณะที่เรียน ผูสอนสามารถเลือกวิธีการวัดไดหลาย
วิธีตามความเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน ผูสอน โรงเรียน
4. เกณฑการวัดกําหนดโดย นักเรียนรวมกันกําหนด ผูสอนเปนผูกําหนดผูมีสวนรวม
เปนผูกําหนด
4.1 การประเมินตามสภาพจริงโดยใช รูบริคส
การประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงเปนการใชเทคนิคประเมินผลที่ใช
วิธีการหลากหลาย มีความสอดคลองเหมาะสม และครอบคลุมสิ่งที่ตอ งการประเมิน
เปนการประเมินกระบวนการ หรือในขณะที่ผูเรียนลงมือปฏิบัติทุกขั้นตอน จนถึงไดผลงาน
ที่สําเร็จสมบูรณ ซึ่งการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงนี้จะตองสอดคลองกับผลการเรียนรู
ที่คาดหวังหรือจุดประสงคการเรียนรู โดยกําหนดเกณฑและภาระงาน (Task) เพื่อใหผูเรียนได
แสดงความสามารถหรือแสดงผลงานการปฏิบัติ (Performance) และเกณฑที่จะนํามาใช
ประกอบการพิจารณาประเมินผลตามสภาพจริงนั้นประกอบดวย เกณฑระดับคุณภาพ และ
เกณฑการพิจารณาตัดสิน การประเมินผลตามสภาพจริง
4.2 การกําหนดเกณฑการประเมิน
การกําหนดเกณฑนนั้ ผูสอนและนักเรียนควรจะกําหนดเกณฑการประเมิน
ดวยกัน ซึ่งควรจะจัดทําใหเสร็จกอนที่นักเรียนจะไดลงมือปฏิบัติงาน เกณฑการประเมินนั้น
นอกจากใชเปนเครื่องมือในการประเมินแลว ยังสามารถใชเปนเครื่องมือในการสอนอีกดวย
เพราะเกณฑการประเมินนั้นเปรียบเสมือนเปาหมายในการเรียนที่นักเรียนจะตองทราบ
ซึ่งแนวคิดนี้สอดคลองกับ แนวคิดของ มาซาโน (Mazano) ที่กลาวไวสรุปไดวา การประเมิน
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การปฏิบัตินั้นตองกําหนดเกณฑใหชัดเจน ซึ่งเกณฑในการใหคะแนนจะตองมีระดับสเกลที่แนนอน
และมีการบรรยายถึงคุณลักษณะของการปฏิบัติตามระดับของสเกลนัน้ ๆ เนื่องจากระดับของเกณฑ
การวัดไดบอกถึงคุณลักษณะที่สําคัญใหแกครู ผูปกครอง และบุคคลอื่นๆ ที่สนใจ ทําใหมีการเรียนรู
วานักเรียนทําอะไรบาง และยังชวยนักเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย
4.3 รูปแบบเกณฑการประเมิน
ในการกําหนดรูปแบบการประเมิน ไดแบงเกณฑการประเมินออกเปน 2 ประเภท
ดังนี้
4.3.1 เกณฑการประเมินในภาพรวม (Holistic Rubric) คือแนวทางการให
คะแนน โดยพิจารณาจากภาพรวมของชิ้นงาน จะมีคําอธิบายลักษณะของงานในแตละระดับไวอยาง
ชัดเจน เกณฑการประเมินในภาพรวมนี้เหมาะที่จะใชในการประเมินความสามารถที่มีความตอเนื่อง
มีลักษณะเปนองครวม เชน ทักษะการเขียน ความคิดสรางสรรค และความสละสลวยของภาษา
เกณฑการประเมินในภาพรวมสวนใหญจะประกอบดวย 3-6 ระดับ ซึ่งเกณฑประเมิน 3 ระดับจะ
เปนที่นิยมใชกันมาก เนื่องจากกําหนดรายละเอียดงายโดยใชเกณฑคาเฉลี่ย (อยูระดับกลาง) สูงกวา
คาเฉลี่ย และต่าํ กวาคาเฉลี่ย นอกจากงายตอการกําหนดคาแลวยังงายตอการตรวจใหคะแนนอีกดวย
เนื่องจากความแตกตางระดับนั้น จะชัดเจนแตถาใช5 หรือ 6 ระดับ ความแตดตางระหวางกันเพียง
เล็กนอย ซึ่งตรวจใหคะแนนยาก ถาตองการใหเกณฑ 5 หรือ 6 ระดับ วิธีการที่จะชวยในการกําหนด
เกณฑใหงายขึน้
4.3.2 เกณฑการประเมินแบบแยกสวน (Analytic Rubric) คือแนวทางการ
ใหคะแนนโดยพิจารณาจากแตละสวนของงาน ซึ่งแตละสวนจะตองกําหนดแนวทางการให
คะแนนโดยมีคาคํานิยาม หรือคําอธิบายลักษณะของงานสวนนัน้ ๆในแตละระดับไวชัดเจน
เทคนิคการเขียนรายละเอียดการใหคะแนนการเขียนรายละเอียดการใหคะแนนหรือระดับคะแนน
แยกแบบสวน (Analytic) สําหรับการกําหนด รูบริค (Rubric) เพื่อเปนเกณฑการประเมิน
ประกอบดวย รายการประเมิน หรือเกณฑการพิจารณา (Criteria) เปนสวนที่ระบุ ถึงรายการที่จะใช
พิจารณา ชิ้นงานหนึ่งๆ เปนองคประกอบที่วิเคราะหจากชิ้นงานนัน้ ๆ
4.4 คําอธิบายคุณภาพของรายการประเมินในแตละระดับคุณภาพ เชน แบง
ออกเปน 3 ระดับ (ดี พอใช ปรับปรุง) หรือ 4 ระดับ (ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง) หรืออาจจะใชเปน
จํานวนตัวเลข 3 2 1 หรือ 4 3 2 1 ก็ได ตามความเหมาะสมการใหคะแนนจะพิจารณาผลรวมหรือ
ภาพรวมทั้งหมด
สําลี รักสุทธิ (2549: 80-81) กลาวไววา การวัดทักษะปฏิบัติงานตองวัดใหครอบคลุม
เนื้อหาของหลักสูตรในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5
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โดยการกําหนดพฤติกรรมเปน 3 ระดับ ดังนี้
3 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานดี
2 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานพอใช
1 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานปรับปรุง
ประเด็นที่ประเมิน
1. ความสนใจในการทํางาน
2. ทํางานตามลําดับขั้นสอน
3. ความคิดริเริม่ สรางสรรค
4. ความประณีตสวยงาม
5. ความสะอาด
6. ความแข็งแรงทนทาน
7. ทํางานเสร็จตามเวลา
8. อภิปรายผลงานได
ระดับเกณฑการใหคะแนน แสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 รายละเอียดเกณฑการใหคะแนนการประเมินผลงาน กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประเด็นการ
ประเมิน

3

3. ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

1. ตั้งใจฟง/สนใจทํางาน
2. สนใจซักถามความสงสัย
3. ไมหยอกลอเลนกับเพื่อน
1. มีการวางแผนการทํางาน
2. ทําตามขั้นตอนในใบงาน
3. ทุกขั้นตอนของงานเสร็จ
ตามเปาหมาย
1. ออกแบบแปลกใหม
2. ดัดแปลงจากของเดิมมาก

4. ความประณีต
สวยงาม

1. มีลวดลายมีสีสันสวยงาม
2. มีความละเอียดประณีต

5. ความสะอาด

1. มีความสะอาด
2. มีความสวยงาม
3. มีสีสันนาดู
1. มีความทนทาน
2. เก็บไวไดนาน
3. คุมคาที่ทํา
ทํางานเสร็จทันเวลากําหนด
พอดี
1. บอกไดวาใชวัสดุอะไรทํา
2. บอกไดวามีขั้นตอนการ
ทําอยางไร อะไร กอนหลัง
3. แนะนําวิธีทํา วิธีใชได

1. ความสนใจใน
การทํางาน
2. ทํางานตาม
ลําดับขั้นสอน

6. ความแข็งแรง
ทนทาน
7. ทํางานเสร็จตาม
เวลา
8. อภิปรายผลงาน
ได

เกณฑการใหคะแนน
2

1

บกพรองเกณฑใดเกณฑหนึ่ง บกพรองเกณฑในขอ 1,2
ในขอ 1,2,3
และ 3 ตั้งแต 2 เกณฑ
ขึ้นไป
บกพรองเกณฑใดเกณฑหนึ่ง บกพรองเกณฑในขอ 1,2
ในขอ 1,2,3
และ 3 ตั้งแต 2 เกณฑ
ขึ้นไป
บกพรองเกณฑใดเกณฑหนึ่ง บกพรองเกณฑในขอ 1,2
ในขอ 1,2,3
และ 3 ตั้งแต 2 เกณฑ
ขึ้นไป
บกพรองเกณฑใดเกณฑหนึ่ง บกพรองเกณฑในขอ 1,2
ในขอ 1,2,3
และ 3 ตั้งแต 2 เกณฑ
บกพรองเกณฑใดเกณฑหนึ่ง บกพรองเกณฑในขอ 1,2
ในขอ 1,2,3
และ 3 ตั้งแต 2 เกณฑ
ขึ้นไป
บกพรองเกณฑใดเกณฑหนึ่ง บกพรองเกณฑในขอ 1,2
ในขอ 1,2,3
และ 3 ตั้งแต 2 เกณฑ
ขึ้นไป
เลยเวลาเล็กนอย
เลยเวลามาก
บกพรองเกณฑใดเกณฑหนึ่ง บกพรองเกณฑในขอ 1,2
ในขอ 1,2,3
และ 3 ตั้งแต 2 เกณฑ
ขึ้นไป
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จากแบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานขางตน สามารถสรุปเปนแบบประเมิน
การปฏิบัติงาน วัดไดจากคะแนนที่นักเรียนไดลงมือปฏิบัติงาน ดานการเตรียมงานการปฏิบัติงาน
และผลงานโดยใชเกณฑการพิจารณาซึ่งมีระดับพฤติกรรม 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานดีมาก
4 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานดี
3 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานคอนขางดี
2 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานพอใช
1 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานปรับปรุง
ในการใหคะแนนทักษะปฏิบัติงานกลุม เรื่อง อาหารจากกลวยใหคะแนน 5 ดานดังนี้
1. วิเคราะหวางแผนการปฏิบัตงิ าน
2. การใชวัสดุ-อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช
3. กระบวนการปฏิบัติงาน
4. คุณภาพงาน
5. สรุปการปฏิบัติงาน
จากเกณฑการประเมินแสดงไวในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 รายละเอียดแบบประเมินการปฏิบัติงาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย
รายการประเมิน
1. วิเคราะห
วางแผน
การปฏิบัติงาน
(5 คะแนน)

เกณฑการประเมิน
คะแนน ระดับ
1. มีการวางแผน กําหนดเปาหมาย วิธีการทํางาน แบง
5
ดีมาก
หนาที่ความรับผิดชอบ รวมกันในกลุม ทุกคนมีความ
รับผิดชอบตอกลุม ทํางานจนสําเร็จเรียบรอยทุกครั้ง
2. มีการวางแผน กําหนดวิธีการทํางาน แบงหนาที่
4
ดี
ความรับผิดชอบรวมกันในกลุม แตสมาชิกบางคนใน
กลุมขาดความรับผิดชอบตอผลงาน
3. มีการวางแผน กําหนดวิธีทํางาน แบงหนาที่
3
คอนขาง
รับผิดชอบรวมกันในกลุม แตสมาชิกบางคนไมใหความ
ดี
รวมมือ ทํางานสําเร็จแตไมเรียบรอยสมบูรณ
4. มีการวางแผน กําหนดวิธีทํางาน แบงหนาที่
2
พอใช
รับผิดชอบรวมกันในกลุม สมาชิกในกลุม ขาดความ
รับผิดชอบ ทําใหงานสําเร็จเปนบางครั้ง
5. ขาดการวางแผนการทํางาน การกําหนดวิธีการทํางาน
1
ปรับปรุง
ผลงานไมสําเร็จ
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ตารางที่ 4 รายละเอียดแบบประเมินการปฏิบัติงาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย (ตอ)
รายการประเมิน
2. การใชวัสดุอุปกรณ
เครื่องมือ
เครื่องใช
(5 คะแนน)

3. กระบวนการ
ปฏิบัติงาน
(5 คะแนน)

เกณฑการประเมิน
คะแนน ระดับ
1. มีการเตรียมวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชและเลือก
5
ดีมาก
เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน รวมทัง้ การเก็บ
รักษา ทําความสะอาดไดอยางถูกตอง เหมาะสม
ตามลักษณะของงาน
2. มีการเตรียมวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชและเลือก
4
ดี
เครื่องมือเครื่องใชไดถูกตอง เหมาะสม แตขาดความ
เปนระเบียบในเรื่องการเก็บ การทําความสะอาด
3. มีการเตรียมวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช แตเลือก
3
คอนขาง
เครื่องมือบางอยางไมเหมาะสม ตองกํากับชี้แนะเปน
ดี
บางครั้ง
4. มีการเตรียมวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช แตเลือก
เครื่องมือบางอยางไมเหมาะสม ตองกํากับชี้แนะทุกครั้ง
5. ขาดการวางแผนในการเตรียม การเลือกใชเครื่องมือ
วัสดุอุปกรณ ไมถูกตองเหมาะสม ตองคอยกํากับดูแล
ตลอดเวลา
1. ปฏิบัติงานอยางถูกตองตามขั้นตอนและปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่องเหมาะสมไดดว ยตนเอง มีความมุงมั่น
ในการทํางานจนสําเร็จเรียบรอยทันตามเวลาที่กําหนด
2. ปฏิบัติงานอยางถูกตองตามลําดับ ตั้งใจทํางาน
แตขาดความตอเนื่อง งานสําเร็จตามเวลาที่กําหนด
3. ปฏิบัติงานอยางถูกตองตามลําดับ แตบางครั้งตองได
กํากับชี้แนะงานเสร็จชา ไมทันตามเวลาทีก่ ําหนด
4. ปฏิบัติงานตามลําดับขั้นได แตตองอยูภ ายใตการ
กํากับชี้แนะผลงานไดเสร็จตามเวลาที่กําหนด

2

พอใช

1

ปรับปรุง

5

ดีมาก

4

ดี

3

คอนขาง
ดี
พอใช

2
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ตารางที่ 4 รายละเอียดแบบประเมินการปฏิบัติงาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย (ตอ)
รายการประเมิน

4. คุณภาพงาน
(5 คะแนน)

เกณฑการประเมิน
คะแนน ระดับ
5. ไมปฏิบัติงานตามขั้นตอน ขาดการทํางานอยาง
1
ปรับปรุง
ตอเนื่อง ตองคอยชี้แนะกํากับการทํางานตลอดเวลา
1. ผลงานมีคุณภาพ การจัดตกแตงเหมาะสม
5
ดีมาก
การเลือกใชวสั ดุถูกตองครบถวน สมบูรณ อาหารมี
รสชาติ สี กลิ่น และเนื้อสัมผัสที่ดี ตามลักษณะ
ของอาหารที่กําหนดให เปนแบบอยางได
2. ผลงานมีคุณภาพ ในการเลือกใชวัสดุ ถูกตอง
4
ดี
ครบถวน อาหารมีลักษณะที่ดี แตการจัดตกแตงไม
เหมาะสม เปนแบบอยางไมได
3. การเลือกใชวัสดุครบถวน แตขาดคุณภาพที่ดี ทําให
3
คอนขาง
อาหารมีรสชาติ สี กลิ่น หรือลักษณะอยางใดอยางหนึง่
ดี
ไมเปนไปตามลักษณะที่ดีของอาหารตามที่กําหนด
4. การเลือกใชวัสดุ ไมครบถวน หรือวัสดุขาดคุณภาพ
ทําใหอาหารมีรสชาติ สี กลิ่น หรือลักษณะสัมผัสไม
เปนตามลักษณะทีด่ ีของอาหารตามที่กําหนด
5. ผลงานไมมีคุณภาพ อาหารมีรสชาติ สีกลิ่น และ
ลักษณะไมเปนไปตามลักษณะทีด่ ีของอาหาร เกิดจาก
ความรับผิดพลาดจากการเลือกใชวัสดุหรือขั้นตอน
วิธีการทําอาหารจากที่กําหนดให

2

พอใช

1

ปรับปรุง
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ตารางที่ 4 รายละเอียดแบบประเมินการปฏิบัติงาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย (ตอ)
รายการประเมิน
เกณฑการประเมิน
คะแนน ระดับ
5. สรุปการ
1. มีการตรวจสอบคุณภาพของผลงาน รวมกันวิเคราะห
5
ดีมาก
ปฏิบัติงาน
ขอบกพรองและวิธีแกไขงาน ปรับปรุงงาน รวมกันได
อยางถูกตองเหมาะสม
(5 คะแนน)
2. มีการตรวจสอบคุณภาพของผลงานรวมกัน
4
ดี
มีขอเสนอแนะ วิธีการแกไขงาน มีขอผิดพลาดเปน
บางครั้ง
3. มีการตรวจสอบคุณภาพของผลงานรวมกัน
3
คอนขาง
แตขอเสนอแนะไมถูกตอง
ดี
4. มีการตรวจสอบคุณภาพของผลงานรวมกัน
2
พอใช
ไมมีวิธีแกไข ปรับปรุงงาน
5. ขาดการตรวจสอบงานและสรุปงานรวมกัน
1
ปรับปรุง
ในการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 สามารถสรุปเปนแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน วัดไดจาก
คะแนนที่นักเรียนไดแสดงพฤติกรรมโดยใชเกณฑการพิจารณาซึ่งมีระดับพฤติกรรม 3 ระดับ
ดังแสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 รายละเอียดแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย
รายการ
ประเมิน

ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน

3

มีความคิดสรางสรรค

3

การมีสวนรวมในกิจกรรม

เลขที่

การฟงการตอบคําถาม และ
การเสนอความคิดเห็น

การตรงตอเวลา

พฤติกรรมที่ตองสังเกต

3

3

3

คะแนน
รวม

15

1
2
3
4
…
24
เกณฑการประเมิน
3 ดีมาก
2 ดี
1 พอใช

เกณฑการแปลความหมาย
11-15
คะแนนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
6-10
คะแนนมีคุณลักษณะที่ดี
1-5
คะแนนมีคุณลักษณะที่พอใช

เกณฑการประเมิน
1. การตรงตอเวลา
3 มาเรียนตรงเวลาทุกครั้ง
2 มาเรียนชากวากําหนด 5 นาที
1 มาเรียนชากวากําหนด 10 นาที

ผาน
ไมผาน
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2. การฟงการตอบคําถาม และการเสนอความคิดเห็น
3 แสดงความคิดเห็นและตอบคําถามทุกครั้ง
2 แสดงความคิดเห็นและตอบคําถามเปนบางครั้ง
1 แสดงความคิดเห็นแตไมตอบคําถาม
3. การมีสวนรวมในกิจกรรม
3 ใหความรวมมือในการเรียนทุกครั้ง
2 ใหความรวมมือในการเรียนเปนบางครั้ง
1 ใหความรวมมือในการเรียนเมื่อมีการขอรอง
4. มีความคิดสรางสรรค
3 ผลงานมีการจัดตกแตงอาหารใหสวยงามและมีเอกลักษณ
2 ผลงานมีการจัดตกแตงอาหารไดเรียบรอย
1 ผลงานไมมีการจัดตกแตง
5. ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
3 สนใจและตั้งใจปฏิบัติงาน
2 สนใจแตไมคอ ยตั้งใจทํางาน
1 ไมสนใจและไมตั้งใจปฏิบัติงาน

อาหารจากกลวย
ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่อง อาหารจากกลวย ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัยไดทําการศึกษา
คนควาเอกสาร โดยมีเนื้อหาสาระในการนําเสนอดังนี้
1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกลวย
2. ประเภทของกลวย
3. ประโยชนของกลวย
4. ประเภทอาหารจากกลวย
5. การแปรรูปอาหารจากกลวย
6. ความรูเกี่ยวกับอาหาร
7. การประกอบอาหารจากกลวย
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1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกลวย
กลวยเปนไมผลเขตรอน ที่มีถิ่นกําเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผลสุกนอกจาก
จะใชรับประทานเปนผลไมแลว ยังสามารถนํามาปรุงอาหารคาวหวาน และแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
อาหารแปรรูปชนิดตาง ๆ อีกหลายชนิด ไดแก กลวยตาก ทอปฟ กลวยทอด กลวยบวชชีกระปอง
กลวยในน้ําเชือ่ มกระปอง ขาวเกรียบกลวย เปนตน สวนใบตองสด สามารถนําไปใชหอของ
ทํางานประดิษฐศิลปตาง ๆ ไดแก กระทง บายศรี ใบตองแหงใชทํากระทงใสอาหาร และใชหอ
ผลไม เพื่อใหมีผิวสวยงามและปองกันการทําลายของ แมลงกานใบและกาบกลวยแหงใชทําเชือก
กาบสดใชสําหรับการแทงหยวกประกอบเมรุในการฌาปนกิจศพ หัวปลี (ดอกกลวยน้ําวา)
ยังใชรับประทานแทนผักไดดีอีกดวย สําหรับคุณคาทางอาหาร กลวยเปนผลไมที่อุดมไปดวย
คารโบไฮเดรต แคลเซียม ฟอสฟอรัส และวิตามินเอ
เนื่องจากกลวยเปนพืชที่ใชตนทุนการผลิตต่ําอีกทั้งปลูกแลวดูแลรักษางายใหผลผลิตเร็ว
และเจริญเติบโตไดดีในทุกภาคของประเทศไทย รวมทั้งตลาดยังมีความคลองตัวสูงทั้งตลาด
ภายในประเทศและตลาดสงออก กลวยจึงเปนไมผลที่เกษตรกรควรพิจารณาปลูกเปนการคา
ทั้งในลักษณะพืชหลักหรือแซมพืชอื่น ๆ เปนการเพิ่มรายไดใหเกษตรกรไดอีกทางหนึ่ง
ดังแสดงในภาพที่ 2

ตนกลวยหอม

ตนกลวยน้ําวา

ภาพที่ 2 ตนกลวยหอมและตนกลวยน้ําวา
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พันธุกลวยในเมืองไทย กลวยเปนผลไมที่คนไทยรูจกั กันมานานควบคูก ับประเทศไทย
โดยไมรูแนชัดวามีมาตั้งแตเมื่อไร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลวยมีถิ่นกําเนิดในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ซึ่งประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งอยูในภูมิประเทศดังกลาว จากการศึกษาทาง
วิวัฒนาการพบวา กลวยมีววิ ัฒนาการมาถึง 50 ลานปมาแลว ดังนัน้ กลวยจึงเปนผลไมที่มนุษยรูจกั
บริโภคเปนอาหารกันอยางแพรหลาย
ในป พ.ศ. 2523-2526 เบญจมาศ ศิลายอย และฉลอง แบบประเสริฐ แหงภาควิชา
พืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร ไดทําการสํารวจและรวบรวมพันธุกลวยที่สถานี
วิจัยปากชอง สามารถรวบรวมไดทั้งหมด 323 สายพันธุและเมื่อจําแนกชนิดแลวพบวามีอยูเพียง
59 สายพันธุ (เบญจมาศ ศิลายอย. 2540: 8)
2. ประเภทของกลวย
กลวยมีมากมายหลายพันธุ แตที่อยูใ นความนิยมของผูบริโภค ทั้งในรูปของการกินสุก
และนําไปประกอบอาหารแลวนั้นเห็นจะมีไมกี่พันธุ สามารถจําแนกได ดังนี้
2.1 กลวยน้ําวา
กลวยชนิดนีจ้ ะมีขึ้นทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะหลังบานของทุกคน
สวนใหญ ก็เคยปลูกกลวยกันมาแลวทั้งนัน้ ดวยความแพรหลายของกลวยพันธุนจี้ ึงมีชื่อเรียก
ตางกันไปตามทองถิ่น อยางเชนทางเหนือจะเรียกวา กลวยใต คนจันทบุรีเรียกวา กลวยมะลิออง
คนอุบลเรียก กลวยตานีออง ลําตนของกลวยน้าํ วาจะมีความสูงไมเกิน 3.5 เมตร กานใบมีรอง
คอนขางแคบกานชอดอกไมมีขน เครือหนึ่งมี 8-10 หวี หวีหนึ่งมี 13-16 ผล ผลและเปลือกหนา
กวากลวยไขแตความยาวใกลเคียงกับกลวยไข เนื้อกลวยมีสีขาว แกนกลางเรียกวาไสกลาง มีสี
เหลือง ขาวหรือชมพู ซึ่งทําใหกลวยแบงเปน กลวยน้ําวาเหลือง กลวยน้าํ วาแดง กลวยน้ําวาขาว
กลวยน้ําวามีประโยชนมาก ใชเปนอาหารของเด็กออน เด็กทารกวัย 3 เดือนทุกคนตองผานการกิน
กลวยน้ําวาครูดมาแลวทั้งสิน้ นอกจากเปนอาหารของทารกแลว ยังนิยมนํามาบริโภคสดและ
ทําขนมอีกดวย ดังแสดงในภาพที่ 3
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กลวยน้ําวาดิบ

กลวยน้ําวาสุก
ภาพที่ 3 กลวยน้ําวาดิบและกลวยน้ําวาสุก

2.2 กลวยไข
กลวยไขมชี ื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา กลวยกระ ลําตนมีความสูงไมเกิน 2.5 เมตร
กาบกลวยดานในมีสีเขียวอมเหลือง โคนกานใบมีปกสีชมพู กานชอดอกมีขนออน ใบประดับรูปไข
เครือหนึ่งมีประมาณ 6-7 หวี หวีหนึ่งมีประมาณ 12-14 ผล ลักษณะของผลคอนขางเล็กเวลาสุกจะมี
สีเหลืองทอง กลวยไขที่อรอยและมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คอื กลวยไขกําแพงเพชร นอกจากกินเลนแลว
กลวยไขยังเปนพันธุกลวยทีน่ ํามาประกอบพิธีเดือนสิบ หรือสารทไทยอีกดวย ถาจะกินกลวยไขให
อรอยแลวตองกินควบคูก ับกระยาสารท ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 กลวยไข
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2.3 กลวยหอมทอง
กลวยหอมจะมีอยูก ลายพันธุ ทั้งกลวยหอมเขียว กลวยหอมจันทน กลวยหอมเขียว
คอมแตที่นิยมมากที่สุดคือกลวยหอมทอง เพราะวามีกลิน่ หอม รสหวาน กลวยหอมทองจะมีลําตน
สูงประมาณ 3.5 เมตร เครือหนึ่งจะมี 5-6 หวี หวีหนึ่งจะมีประมาณ 10-15 ผล ปลายผลจะมีจกุ ยืน่
ออกมาใหเห็นไดชัดเจน เปลือกบาง เมื่อผลกลวยสุก จะเปลี่ยนเปนสีเหลืองทอง แหลงปลูกสวน
ใหญจะอยูแ ถบภาคกลาง โดยเฉพาะจังหวัดแถบภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดแถบปทุมธานี และ
รอบ ๆ เขตปริมณฑล ดังแสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 กลวยหอมทอง
2.4 กลวยเล็บมือนาง
กลวยเล็บมือนาง บางทองถิ่นเรียกวา กลวยขาว กลวยเล็บมือ กลวยทอง
ดอกหมาก ลําตนมีความสูงไมเกิน 2.5 เมตรกาบลําตนดานนอก สีชมพูอมแดง เครือหนึ่งมี 7-8 หวี
หวีหนึ่งมีประมาณ 15-18 ผล ผลเรียวเล็ก รูปโคงงอ เปลือกหนา เมื่อสุกสีกลวยจะเปลี่ยนเปนสี
เหลืองทอง รสชาติจะคลายกลวยไข แตเนือ้ นอยกวา มีปลูกมากแถบภาคใต โดยเฉพาะจังหวัดชุมพร
ดังแสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 กลวยเล็บมือนาง
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2.5 กลวยหักมุก
กลวยหักมุกมีอยู 2 ชนิด ชนิดที่มีนวลกับไมมีนวล มีลําตนสูง 3-3.5 เมตร กาบลําตน
ดานนอกมีประดําบางเล็กนอย มีนวลมาก เครือหนึ่งมีประมาณ 7 หวี หวีหนึ่งมี 12-16 ผล ผลใหญ
เวลาสุกแลวจะมีรสฝาด จึงตองนําไปเผาหรือฉาบจึงจะอรอย ดังแสดงในภาพที่ 7

ภาพที่ 7 กลวยหักมุก
3. ประโยชนของกลวย
เนื่องจากกลวยเปนพืชทีค่ นไทยรูจกั คุนเคยมาแตโบราณ จะเห็นไดวาเกือบทุกครัวเรือน
ที่มีพื้นที่จะนิยมปลูกกลวยไวประจําบาน นอกจากเพื่อเปนแหลงอาหารที่มีคุณประโยชนแกรางกาย
แทบทุกสวนของตนกลวยยังสามารถใชประโยชนทั้งในชีวิตประจําวัน จนถึงการนําไปใชในงาน
ประเพณีสําคัญ ๆ ที่เกี่ยวโยงกับชีวิตจนอาจกลาวไดวากลวยเปนพืชชีวติ ของคนไทย ประโยชน
ของกลวยอาจจําแนกได (พึงพิศ ดุลยพัชน, 2540: 9-13) ดังนี้
1. รับประทานเปนอาหาร ผลกลวยสุกจัดเปนอาหารพืน้ บานของคนไทย เด็กไทย
แทบทุกคนทาน กลวยครูด ขาวบด เปนอาหารอยางที่สองของชีวิตตอจากน้ํานม ผลกลวยสุกยัง
สามารถนําไปปรุงประกอบเปนอาหารอื่นไดหลายชนิด เพื่อเปลี่ยนรสชาติของอาหาร เชน ตมหั่น
เปนแผนบางๆ ทอดในน้ํามันฉาบหวานหรือเค็ม นําผลที่สุกจัดมาตากแหง หรือกวน ถนอม
แปรรูป เพื่อใหสามารถเก็บไวไดนานขึ้น ผลดิบปลี และแกนในของตน (หยวกกลวยทีย่ ังไมออก
เครือ) เปนทั้งผักสด และนํามาเปนสวนประกอบในอาหารประเภทแกงตางๆ ดังแสดงในภาพที่ 8
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กลวยเชื่อม

กระยาสารทกลวย

ลาบวุนเสนใสหัวปลี
ภาพที่ 8 อาหารจากกลวย กลวยเชื่อม กระยาสารทกลวยและลาบวุน เสนใสหัวปลี
2. ใชรับประทานเปนยา โดยใชทั้งผลสุก ผลดิบ สวนของใบ ตน และราก เชน
การนํากลวยน้าํ วาสุกมาดองกับน้ําผึ้งกินเปนยาอายุวัฒนะ
3. ทําเปนภาชนะ โดยใชใบกลวยหรือใบตอง ทั้งใบสดและใบแหง กาบกลวยนํามา
กรีดเปนสวนๆ ตากใหแหงเปนเสนเชือกสําหรับผูก หรือนํามาจักสานเปนภาชนะตางๆ ภาชนะ
ที่ทําจากกลวย ยอยสลายตามธรรมชาติและไมกอใหเกิดผลพิษแกสิ่งแวดลอม ดังแสดงในภาพที่ 9
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ภาพที่ 9 กระทงจากใบกลวยสําหรับใสอาหาร
4. ประเพณีและพิธีกรรม ในงานพิธีกรรมและประเพณีตางๆ ใบ กาบ ถูกนํามา
ประดิษฐตกแตงเพื่อความสวยงามและเปนสวนประกอบของงานพิธีกรรม เพื่อใหเกิดความเปน
มงคลแกครอบครัวและชีวิต เชน งานขึ้นบานใหม งานแตงงาน และในงานประเพณีสําคัญ เชน
งานลอยกระทงทั้งตนกลวยและใบตองก็ถูกนํามาประดิษฐเปนกระทง เพือ่ ใชเปนสื่อนําคําขอขมา
และนําคําขอพร ไปสูพระแมคงคา ในเทศกาลวันเพ็ญเดือนสิบสองดังแสดงในภาพที่ 10

พานบายศรี

กระทงจากใบตอง

ภาพที่ 10 พานบายสีและกระทงจากใบตอง
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4. การแบงสายพันธุกลวยและการใชประโยชน แบงออกเปน 4 กลุม ไดแก
4.1 ปลูกเพื่อใชใบ ไดแก กลวยตานี กลวยน้ําวา กลวยตานีเปนกลวยที่นิยมปลูก
เพื่อใชใบมากกวา เนื่องจากใบกลวยมีความเหนียว ไมฉกี ขาดงาย สีเขียวเข็ม เปนเงา
4.2 ปลูกเพื่อรับประทานผลสด ไดแก กลวยหอม กลวยไข และกลวยน้ําวา ผลการ
สํารวจพบวา ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกลวยน้ําวา 731,006 ไร ผลผลิต 1,180,465 ตัน กลวยหอม
64,247 ไร ผลผลิต 112,036 ตัน และกลวยไข 90,259 ไร ผลผลิต 154,365 ตัน (กรมสงเสริม
การเกษตร, 2542: 2)
4.3 ปลูกเพื่อใชผลทําอาหารหรือแปรรูป พันธุที่นิยมกันไดแก กลวยน้าํ วา กลวยหักมุก
กลวยหิน กลวยกลาย กลวยงาชาง กลวยที่เหมาะสําหรับทําอาหารจะตองเปนกลวยที่มีแปงมาก
เมื่อทําสุกโดยผานความรอนจะใหรสหวานอรอยกวาทางผลสด
4.4 ปลูกเพื่อใชเสนใย ไดจากสวนที่เรียกวากาบกลวย โดยใชตน กลวยที่ตัดเครือแลว
นํามาลอกกาบ กรีดเปนเสนและตากแหง พันธุกลวยที่นยิ มทําเสนใย คือ กลวยตานี
เนื่องจากมีความเหนียวกวาเสนใยพันธุกลวยอื่น
กรมสงเสริมการเกษตร (2542: 2-4) กลวยเปนพืชที่ขนึ้ งาย โตเร็ว ดูแลรักษาไมยากนัก
แตประโยชนที่ไดรับจากทุกสวนของกลวย ลวนมีคุณคามหาศาล คือ
1. หยวกกลวย สวนที่เปนไสออนขาวฝานบางๆ ทําอาหารประเภทแกงและหอหมก
หรือลวกจิ้มน้าํ พริก ดังแสดงในภาพที่ 11

ภาพที่ 11 หยวกกลวย

58

2. กานกลวย เมื่อปอกเปลือกนอกทีแ่ ข็งและเหนียวออกแลวจะไดไสในที่ออนนุม
เปนรูพรุนดังฟองน้ํา มีรสหวานนิดๆ นําไปหั่นละเอียดใสเปนสวนผสมของอาหารจําพวกลาบ ลู
ตางๆ เพื่อเพิ่มปริมาณและรสชาติไดเปนอยางดี
3. ปลีกลวย นํามาจิ้มน้ําพริกกับขาว ทั้งในรูปของผักสดและผักตม นําไปประกอบ
อาหารและเภทยําและประเภทแกงตางๆ ดังแสดงในภาพที่ 12

ภาพที่ 12 ปลีกลวย
4. กลวยดิบ นําไปประกอบอาหารทั้งชนิดอาหารคาวและหวาน เชน แกงเผ็ด สมตํา
กลวย กลวยฉาบ กลวยปง กลวยทับ หรืออื่นๆ ดังแสดงในภาพที่ 13

ภาพที่ 13 กลวยดิบและกลวยสุก
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5. กลวยสุก นอกจากเปนผลไมแลวยังทําเปนอาหารหวานชนิดตางๆ เชน
กลวยบวชชี กลวยเชื่อม กลวยแขก กลวยกวน ขาวเมาทอด ขาวตมผัด ขนมกลวย เปนตน
6. กาบกลวย ใชทําเชือกกลวย และสานถักทอประดิษฐเปนของใชหรือของเลนตางๆ
หรือใชทําแกะสลักที่เรียกวา ศิลปะการแทงหยวกกลวย เพื่อตกแตงประดับในงานพิธีตางๆ
7. ยางกลวย ใชเปนสียอมดานทอผา ใหสนี ้ําตาลที่ไมตก ไมลอก และทนทาน
ใชงานไดนาน
8. เปลือกกลวยหอม ใชรกั ษาสนเทาแตก
นอกจากนี้ กลวยยังนํามาใชในงานบวชและงานมงคลตางๆ คือ ใบตองกลวยใช
ประดิษฐเปนบายศรี กานกลวยและใบตองนํามาใชทํากระทง กลวยทัง้ เครือนํามาประดับบาน
เวลามีงานมงคล และใชในการรักษาโรคไดหลายโรค
5. ประเภทอาหารจากกลวย
เราสามารถนําผลกลวยมาบริโภคไดหลายรูปแบบ ทั้งดิบ สุก ทอด กวน หรือทํา
เปนอาหารคาวหวาน อาหารวาง หรือผสมกับผลไมอื่นๆ เปนสลัดไดมากมายหลายประเภท เชน
5.1 ชนิดสด ใชผลกลวยทั้งดิบและสุก มารับประทานในลักษณะเปนผักสด หรือ
ผลไมดังนี้
5.1.1 กลวยดิบ ที่ยังออนฝานบางๆ แชลางน้ําผสมมะนาวกัน ยางกลวย
เปลี่ยนเปนสีดาํ ใชเปนผักจิม้ น้ําพริกตางๆ หรือใชเปนเครื่องเคียงสําหรับอาหารประเภทตางๆ เชน
เมี่ยงญวน แหนมเนือง เปนตน
5.1.2 กลวยสุก ใชรับประทานเปนผลไมหลังอาหาร โดยรับประทานกับ
กระยาสารทหรือรับประทานกับไอศกรีมที่เรียกวา บานานาสปลิต หรือ อาจผสมเปนเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล เปนคอกเทล หรือนําไปปนรวมกับน้ําแข็งเปนเครื่องดื่มเย็น เชน เครื่องดื่มสมุนไพร
จากกลวยหอม เปนตน
5.2 ชนิดแปรรูป นํากลวยมาปรุงแตงเตรียมเปนอาหารดวยวิธีตางๆ กัน เชน
กลวยปง กลวยทอด ขาวตมผัด ขาวเมาทอด กลวยบวชชี ขนมกลวย เคกกลวย เปนตน
5.3 ชนิดเก็บถนอมอาหาร เปนการนํากลวยมาผานขั้นตอนตางๆ เพื่อใหสามารถเก็บ
ถนอมอาหารหรือเก็บรักษาไวกนิ นอกฤดูไดนานขึน้ เชน กลวยตาก กลวยฉาบ กลวยกวน
แยมกลวย ทอฟฟกลวย ขาวเกรียบกลวย กระยาสารทกลวย เปนตน
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6. การแปรรูปกลวยเปนอาหาร
การแปรรูปกลวยเปนอาหารเปนที่นิยมมากที่สุด ทั้งการทําเพื่อบริโภคในบานและ
จําหนายในชุมชน เชน หอหมกกบใสหยวกกลวย กลวยกวน กลวยตาก เปนตน
กลวยกวน นํากลวยน้ําสุกจัด นํามาบดและกวนโดยมีสวนผสมของกะทิและ
น้ําตาลผลิตภัณฑที่ไดมีสีนา้ํ ตาลไหม มีความเหนียว นุม (พึงพิศ ดุลพัชร, 2540: 10)
ทอฟฟกลวย นํากลวยมาบดใหละเอียดพอสมควร เติมสวนประกอบแลวกวน
จนขนเหนียวปนเปนกอนหอดวยกระดาษแกวใส
แกง หมายถึง กับขาวประเภทที่เปนน้ํา มีชื่อตางๆ ตามวิธีปรุงและเครื่องปรุง
เชน แกงจืด แกงสม ฯลฯ
ตม การนําน้าํ ใสในภาชนะแลวทําใหรอนใหเดือดหรือใหสุก เชน ตมยําปลีกลวย
ตมสม คือ ชื่อแกง ใสสวนประกอบแลวปรุงดวย หอมแกง พริก สมมะขาม
ใหรสชาติออกเปรี้ยว เค็ม หวาน ตามที่ผูประกอบชอบ
หมก การทําอาหารบางอยางใหสุกดวยการหมกไฟ โดยหอดวยใบตอง เชน
หมกปลีกลวยใสกบ หมกไกใสหยวกกลวย
เครื่องดื่มจากกลวย นํากลวยสุกมาปนดวยเครื่องปนไฟฟาเติมน้ํานิดหนอย ปนให
ละเอียดเติมน้ําแข็งหรือแชเย็นดื่มแลวทําใหสดชื่น เชน เครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม
ลาบ อาหารชนิดหนึ่งใชปลาหรือเนื้อดิบสับใหละเอียด ผสมดวยเครื่องปรุง
มีพริก ปลารา เปนตน อาหารจากกลวยไดแก ลาบวุนเสนใสปลีกลวย ลาบนกใสหยวกกลวย
กลวยฉาบ นํากลวยแกจดั มาฝานเปนแผนบางๆ ตามยาวของกลวย ลงทอดใน
น้ํามันและฉาบดวยน้ําตาลหรือเกลือ ปจจุบันมีการพัฒนามาเปนกลวยอบกรอบที่ฉาบน้ําตาลโดย
ไมมีน้ําตาลเกาะ
7. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาหาร
อาหาร คือ สิ่งที่เรากินหรือดื่มหรือรับประทานเขาสูรางกายเพื่อชวยใหรางกาย
เจริญเติบโต ซอมแซมเนื้อเยื่อของรางกาย และชวยใหอวัยวะตางๆ ของรางกายทํางานเพื่อให
ดํารงชีวิตอยูไ ด
สารอาหาร คือ สารเคมีที่มีอยูในอาหาร แบงออกเปน 6 พวก คือ คารโบไฮเดรต
ไขมัน โปรตีน เกลือแร วิตามิน และน้ํา สารอาหารแตละชนิดทําหนาที่แตกตางกัน
โภชนาการ หมายถึง ความตองการสารอาหาร การเปลี่ยนแปลงของอาหารในรางกาย
และรางกายนําสารอาหารอะไรไปใชอยางไรบาง ตลอดถึงการยอย การดูดซึม และการขับถาย
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ภาวะโภชนาการ สภาพของสุขภาพทางกายซึ่งเกี่ยวพันกับการบริโภคและการที่
รางกายใชอาหารเพื่อความเจริญเติบโต บํารุงซอมแซมรางกาย และเพื่อชวยใหอวัยวะตางๆ
ของรางกายทํางานไดเปนปกติ
สุขภาพ หมายถึง สภาวะทีส่ มบูรณของรางกายและจิตใจ ปราศจากโรค และ
สามารถดํารงชีวิตอยูใ นสังคมไดอยางมีความสุข
อนามัย หมายถึง ความไมมโี รค หรือความสบายกาย ปราศจากโรคหรือความ
เจ็บปวย (เพ็ญจิต โยสีดา, 2546: 3)
จากแนวคิดทีก่ ลาวมาผูวิจยั สนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เนื่องจาก
กลวยเปนพืชที่มีบทบาทตอการบริโภคของคนในทองถิน่ เกือบทุกหลังคาเรือน ดังนั้นผูวิจยั จึงได
แบงประเภทเนื้อหาการแปรรูปอาหารที่เกีย่ วกับสวนตางๆ ของกลวยไว ดังนี้
1. เรื่อง ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับกลวย
2. เรื่อง ตํากลวยปูนึ่ง
3. เรื่อง ตมยําหัวปลี
4. เรื่อง ยําหัวปลีใสหนังหมู
5. เรื่อง หอหมกไกใสหยวกกลวย
6. เรื่อง ลาบวุนเสนหัวปลี
7. เรื่อง กลวยบวชชี
8. เรื่อง กลวยอบเนยสมุนไพร
9. เรื่อง ขาวเกรียบกลวย
10. เรื่อง กระยาสารทกลวย
11. เรื่อง เครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม
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8. การประกอบอาหารจากลวย
8.1 ตํากลวยปูนึ่ง
ดังแสดงภาพตัวอยางตํากลวยปูนึ่งในภาพที่ 14

ภาพที่ 14 ตํากลวยปูนึ่ง
สวนผสม
กลวยตานีหั่นชิ้นเล็ก
มะยม

1
1
4

ถวยตวง
ถวยตวง

ปูนึ่ง
1 ตัว
10 เม็ด
พริกแหง
1 ชอนโตะ
น้ําตาลปบ
น้ําปลารา
4 ชอนโตะ
น้ําปลา
1 ชอนโตะ
1 ชอนโตะ
น้ําปูดอง
น้ํามะนาว
3 ชอนโตะ
กระเทียม
10 กลีบ
เชอรี่แดง, งาคั่ว สําหรับแตงหนา
วิธีทํา
1. ตํามะยมทีละนอยใหละเอียด แลวตักขึน้ พักไว
2. ตําพริกแหง กระเทียมใหละเอียด แลวใสกลวยตําใหละเอียด ใสมะยม
ปรุงรสดวยน้ําปลารา น้ําปลา น้ําปูดอง น้าํ ตาลปบ น้ํามะนาว ปูนึ่ง ตําคลุกเคลาใหเขากัน
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8.2 ตมยําหัวปลี
ดังแสดงภาพตัวอยางตมยําหัวปลีในภาพที่ 15

ภาพที่ 15 ตมยําหัวปลี
สวนผสม
หัวปลี
ไกหั่นบางๆ
ผักชีฝรั่งหั่นหยาบๆ
น้ํามะนาว
น้ําสะอาด

1

หัว
ถวยตวง

1
4

2
2
21

ชอนโตะ
ชอนโตะ
ถวยตวง

2

พริกแหงหั่น
2 เม็ด
หอมซอย, กระเทียมซอย, เกลือ, ใบมะกรูด 2 ใบ, น้ําปลาดี
วิธีทํา
1. ทุบหัวปลีพอนุม ตมในน้ําเดือดทั้งหัว พอสุก เอาสวนกินไมไดออก เอาเปลือก
นอกออกหัน่ หยาบๆ
2. โขลกพริกแหง หอม กระเทียม เกลือ เขาดวยกันใหละเอียด
3. ใสน้ําลงในหมอตั้งไฟกลางพอเดือดใสไก พอไกสุกใสเครื่องแกง
ที่โขลกไวคนพอทั่ว
4. ใสหัวปลี ปรุงรสดวยน้ําปลา มะนาว ใสใบมะกรูดฉีก ผักชีฝรั่งตักใสถวย
รับประทานกับขาวสุก
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8.3 ยําหัวปลีใสหนังหมู
ดังแสดงภาพตัวอยางยําหัวปลีใสหนังหมูในภาพที่ 16

ภาพที่ 16 ยําหัวปลีใสหนังหมู
สวนผสม
หัวปลี
หนังหมูหั่นบางๆ
หัวกะทิขนๆ
มะมวงดิบ
พริกขี้หนู
น้ําพริกเผา(ถาชอบ)
น้ําปลา, น้ํามะนาว

2
1
2

3
1
1
1

หัวเล็ก
กิโลกรัม
ชอนโตะ
ผล
ชอนโตะ
ชอนโตะ

วิธีทํา
1. หัวปลีเผาไฟรอนขนาดกลางใหสุก แลวลอกเปลือกนอกออกหั่นใหเปนชิ้นๆ
เตรียมไว หัวปลีที่เผาจะหอมกวาหัวปลีดบิ
2. ปอกมะมวงแลวซอยใหเปนเสนยาวๆ ใสถวยไวลางพริกขี้หนูแลวบุบพอแตก
แลวแตจะชอบเผ็ดมากหรือนอย ผสมน้ํามะนาว น้ําปลาและน้ําพริกเผา (ถาชอบ) เตรียมไว
เปนน้ําปรุงรสหรือน้ํายํา ควรชิมใหรสจัด
3. หัวกะทิขนๆ ตั้งไฟพอเดือด
4. เวลาจะรับประทานจึงจะผสมน้ําปรุงรสในหนังหมู หัวปลีเผา แลวชิมรส
เวลาเสิรฟใชหวั กะทิหยอดหนา
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8.4 หอหมกไกใสหยวกกลวย
ดังแสดงภาพตัวอยางหอหมกไกใสหยวกกลวยในภาพที่ 17

ภาพที่ 17 หอหมกไกใสหยวกกลวย
สวนผสม
เนื้อไก
เครื่องในไก
ตะไคร
ขา
น้ําปลารา
น้ําปลาดี
หอมแหง
กระเทียม
หยวกกลวยหัน่
พริกแหงเม็ดใหญ
พริกสดพอสมควร, ใบมะกรูด
ใบแมงลัก
เกลือใชหนึ่งหยิบ

5
3
3-4
3
5
5
8-10
7-8
3
7-8
8-10
7-8
1

ขีด
ขีด
ตน
แวน
ชอนแกง
ชอนแกง
หัว
กลีบ
ถวย
เม็ด
ใบ
ยอด
ชอนชา
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วิธีทํา
1. ขา ตะไคร ลางใหสะอาด หั่นบางๆ พริกแหงแกะเม็ดออกแชน้ําพอนุม หอม
กระเทียมปอกเปลือกโขลกละเอียด พักไว
2. โขลกขา ตะไคร พริกแหง หอม กระเทียม แยกโขลกใหละเอียดทีละอยาง
จึงนํามาโขลกรวมกันแลวพักไว
3. ไก เครื่องใน ลางใหสะอาด สับละเอียด เครื่องในหัน่ บางๆ พักไว
4. หยวกกลวยปอกเปลือกใหเหลือขางในออนๆ หั่นเปนชิ้นบางๆ หรือสับให
ละเอียดอีกครั้ง แชลงในน้ํามะนาวหรือน้ํามะขามเปยกพักไว เพื่อไมใหหวั ปลีดํา แลวตักขึ้นวาง
บนตะแกรง บีบใหสะเด็ดน้ํา
5. หอมสดลางแกะกานที่เสียออก ตัดเปนทอนๆ พองาม
6. นําเครื่องปรุงจาก ขอ 1, 2, 3 และ 4 มาโขลกรวมกันจนเขากันดี ใสน้ําปลา
น้ําปลารา เกลือ น้ําตาล นิดหนอย เติมหอมสดแลวโขลกเบาๆ ใหเขากันอีกครั้ง
7. จัดเตรียมใบตองสําหรับหอ วางใบตองซอนกัน 2 ชิ้น ตัดไกทปี่ รุงแลววางบน
ใบตอง วางพริกสดขางบน 1-2 เม็ด โรยดวยใบมะกรูด หั่นฝอย และใบแมงลักพองาม หอรวบ
หัวรวบทายใหมิดชิดและทรงตัว ใหตั้งตรงเปนทรงหอหมก คาดดวยใบมะพราวหรือใบตองกลัด
ดวยไมกลัดใหแนน ระวังอยาใหน้ําเครื่องปรุงลนไหลออกมาเมื่อสุกจะขาดรสชาติ
8. นําไปนึ่งใหสุก ใชไฟแรงประมาณ 30 นาที หรือจนสุก ถาสุกจะสงกลิ่นหอม
ชวนรับประทาน
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8.5 ลาบวุนเสนใสหัวปลี
ดังแสดงภาพตัวอยางลาบวุน เสนใสหวั ปลีในภาพที่ 18

ภาพที่ 18 ลาบวุนเสนใสหวั ปลี
สวนผสม
หัวปลีหนั่ ฝอย
หมูบดสุก
วุนเสนลวกสุก
หอมแดงซอย
ขาวคั่ว
หัวหอมเผา
กระเทียมเผา
ขาเผา
พริกแหงคัว่
กะปเผา
ใบสะระแหนพอประมาณ น้ําปลาดี, มะนาว
ผักสดตางๆ ไวกินกับลาบ

1
2
1
2

1
1
3
1
1
1
2

5-10
1
2

ถวยตวง
ถวยตวง
ถวยตวง
ชอนโตะ
ชอนชา
ชอนโตะ
ชอนโตะ
ชอนชา
เม็ด
ชอนชา
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วิธีทํา
1. หอม กระเทียม ขา กะปเผา พริกแหงคัว่ (โขลกเขาดวยกันจนละเอียด)
2. นําเครื่องที่โขลกไดที่ผสมกับหมูบดสุก ปรุงรสดวยน้ําปลา มะนาว ขาวคั่ว
วุนเสนสุก หัวปลี หอมแดงซอย คลุกเขาดวยกัน ปรุงรสตามชอบ
3. ถาตองการเผ็ดใหเติมพริกปน จัดใสจาน แตงหนาดวยใบสะระแหน
4. รับประทานกับผักสดตางๆ เชน แตงกวา ผักกาดหอม ถั่วผักยาว ฯลฯ
หมายเหตุ
1. การทําลาบตองใสขาวคั่วเพือ่ ใหน้ําลาบขนตางจากยําทําใหมีกลิ่นหอมนากิน
2. การทําขาวคั่ว ใชขาวสารเจา หรือขาวสารเหนียวก็ไดนําไปคั่วไฟออนพอเหลือง
นํามาปนละเอียด ใชใสในลาบ เพื่อใหดดู น้ําทําใหน้ําขน และมีกลิ่นหอม
3. หัวปลีหนั่ ฝอยแชน้ํามะนาวไวเพื่อตองการใหหวั ปลีขาวนากิน ไมดําคล้าํ
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8.6 กลวยบวชชี
ดังแสดงภาพตัวอยางกลวยบวชชีในภาพที่ 19

ภาพที่ 19 กลวยบวชชี
เครื่องปรุง
กลวยน้ําวาสุกกําลังดี
มะพราวขูด
น้ําตาลทราย
เกลือ

10 ผล
5 ขีด
1.8 ขีด
2 ชอนชา

วิธีทํา
1. ปอกเปลือกกลวย ผาครึ่งลูกแลวจึงตัดครึ่ง
2. คั้นมะพราวใหไดนา้ํ กะทิ 5 ถวยตวง
3. ใสกะทิในหมอตั้งไฟพอเดือด ใสกลวยใชไฟกลางพอกลวยสุกใสน้ําตาลทราย
และเกลือพอน้าํ ตาลละลายและรอนทั่วยกลง
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8.7 กลวยอบเนยสมุนไพร
ดังแสดงภาพตัวอยางกลวยอบเนยสมุนไพรในภาพที่ 20

ภาพที่ 20 กลวยอบเนยสมุนไพร
สวนผสม
กลวยน้ําวาดิบ
เนย

1 หวี
2 1 ชอนโตะ
2

กระเทียมปอกเปลือกสับละเอียด
พริกไทยปน
พริกปนละเอียด

2
1
2
1
2

ชอนชา
ชอนชา
ชอนชา

เกลือปนเล็กนอย, น้ํามันสําหรับทอด
วิธีทํา
1. กลวยน้ําวาปอกเปลือกใชมีดคมบางๆ หั่นขวางชิ้นบางๆ ตามตองการ
(กลวยยางเหนียวติดมือ ติดมีด ใชน้ํามันพืชลูบมือลูบมีด กอนหัน่ )
2. ตั้งน้ํามันใหรอนเสียกอน จึงหรี่ไฟกลางแลวเอาชิ้นกลวยทีห่ ั่นไวลงทอดใหกรอบ
ตัดขึ้นใหสะเด็ดน้ํามัน เทน้ํามันออก
3. ตั้งกระทะใสเนย ใสกระเทียมลงผัดจนหอมใสเกลือ ปดไฟแลวเติมพริกปน และ
พริกไทยลงไปคนใหเขากัน
4. ใสกลวยทีท่ อดไว เคลาในกระทะเนยใหทั่วถึงใหเนย กระเทียม พริกไทย
พริกปน ติดชิน้ กลวยบางๆ แลวตักขึ้น
5. ใชเปนขนมขบเคี้ยว ของวาง หรือกินเลน
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8.8 ขาวเกรียบกลวย
ดังแสดงภาพตัวอยางขาวเกรียบกลวยในภาพที่ 21

ภาพที่ 21 ขาวเกรียบกลวย
สวนผสม
กลวยน้ําวาสุก

1
2

แปงมัน
น้ําตาลทราย
พริกไทย

3
2

เกลือ
กระเทียม

3
1

1
2

กิโลกรัม
กิโลกรัม
ชอนโตะ
ขีด
ชอนโตะ
ขีด

วิธีทํา
1. ผสมแปงมันกับกลวยไขที่ยีละเอียดแลว พริกไทยปนกระเทียมโขลกละเอียด
เกลือ น้ําตาลทรายใหเขากัน
2. ใสน้ํารอนทีเ่ ดือดลงในสวนผสมขอ 1 จนเขากันดี
3. ปนแปงที่นวดไดที่แลว เปนแทงยาวนําไปนึ่งจนสุกใส
4. นําขนมที่นงึ่ สุกแลว ผึ่งลมใหเย็น แลวหั่นเปนชิน้ บางๆ ตากแดดใหแหง
เก็บใสโหล
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8.9 กระยาสารทกลวย
ดังแสดงภาพตัวอยางกระยาสารทกลวยในภาพที่ 22

ภาพที่ 22 กระยาสารทกลวย

สวนผสม
1. ถั่วลิสง
2. งา
3. กลวยน้ําวาดิบ
4. น้ําตาลปบ
5. น้ํามันพืช
6. มะพราว

5
2
10
3
1
5

ขีด
ขีด
ผล
ขีด
ลิตร
ขีด

วิธีทํา
1. คัดเลือกกลวยน้าํ วาดิบแลวนํามาปอกเปลือก ลางใหสะอาด
2. สไลดกลวยน้ําวาดิบเปนเสนเล็ก ๆ
3. นํามาทอดในน้ํามันพืชจนกลวยกรอบ
4. คั่วถั่ว งา ใหสุก
5. นํากลวยที่ทอดกรอบแลวมากวนใสถั่ว งา จนสวนผสมทุกอยางเขากันดี
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8.10 เครื่องดืม่ สมุนไพรจากกลวยหอม
ดังแสดงภาพตัวอยางเครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอมในภาพที่ 23

ภาพที่ 23 เครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม
สวนผสม
กลวยหอมสด
นมสด
น้ําเชื่อม
น้ําแข็ง

2
3
6

ผล
ถวย
ชอนโตะ

วิธีทํา
1.
2.
3.
4.

นํากลวยหอมมาลางน้ําใหสะอาด ปอกเปลือกออกแลวนํามาบดใหละเอียด
ผสมน้ํานมสดลงในกลวยหอม เติมน้ําเชื่อมลงไป คนใหเขากัน
ใสน้ําแข็งลงไปคนใหเขากัน
จัดใสแกวเสิรฟ ตกแตงใหสวยงาม
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ความพึงพอใจ
ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับความพึงพอใจ ประกอบดวย
ความหมายของความพึงพอใจ ทฤษฎีที่เกีย่ วกับความพึงพอใจและการวัดความพึงพอใจ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ความหมายของความพึงพอใจ
สําหรับความพึงพอใจ มีผูใหความหมายไวแตกตางกันดังนี้
มอรส (Morse, 1958: 27) กลาวถึงความหมายของความพึงพอใจในการทํางานวา ทุกสิ่ง
ที่สามารถลดความตึงเครียดของผูทํางานและความตึงเครียดมีผลมาจากความตองการ เมื่อมนุษยเกิด
ความตองการก็จะเกิดการเรียกรองและถาความตองการไดรับการตอบสนองแลว ความเครียดก็จะ
ลดลงหรือหมดไปทําใหเกิดความพึงพอใจได
แมคเคิลแลนด (Mcclelland, 1975: 298) กลาววา สภาพความพึงพอใจในการทํางาน
หมายถึง ความตองการในดานตางๆ ที่เกิดจากการทําหนาที่การงานและไดรับการตอบสนอง
เซอรเมอรฮอน (Schermerhorn, 1982: 41) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับ
ความรูสึกที่ดขี องบุคคลเกี่ยวกับงาน
วรูม (Vroom, 1964: 99) กลาววา ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน หมายถึง ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลที่แตกตางกันตามบทบาทหนาที่ถา มี
ทัศนคติที่ดีตองาน ก็คือ มีความพึงพอใจในการทํางาน และถามีทัศนคติที่ไมดีก็คือไมมีความพึง
พอใจในการทํางาน
ยงยุทธ สิมพา (2542: 12) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจเปน
ความรูสึกที่ดี เจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน
จากทัศนะเกีย่ วกับความพึงพอใจ สรุปไดวา ความพึงพอใจหมายถึง ทาที ความรูสึก
ความคิดเห็นทีม่ ีตอสิ่งหนึ่งภายหลังจากทีไ่ ดรับประสบการณในสิ่งนัน้ มาแลวในลักษณะบวก คือ
พอใจ นิยม ชมชอบ สนับสนุน หรือ เจตคติที่ดีของบุคคลเมื่อเขาไดรับการตอบสนองตามความ
ตองการในทางตรงขามถาไมไดรับการตอบสนองความตองการแลวความไมพอใจก็จะเกิดขึ้นจะ
เห็นไดวาความพึงพอใจและไมพึงพอใจมีความเกีย่ วโยงกันในลักษณะตรงกันขาม
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2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจมีสาเหตุมาจากกระบวนการทางพฤติกรรมที่เกิดจากความตองการ ทําให
เกิดแรงขับในการที่จะสนองตองความตองการนั้นๆ เพื่อนําไปสูเปาหมายมีทฤษฎีพื้นฐานที่
กลาวถึงความพอใจ ดังนี้
ทฤษฎีองคประกอบคูของ เฮอรซเบอรก และคณะ (Herzberg, et al, 1959: 113)
เปนทฤษฎีเกีย่ วกับแรงจูงใจในการทํางานของมนุษย โดยเนนทางดานแรงจูงใจภายนอก เพราะ
ครูผูสอนเปนผูควบคุมปจจัยหลายอยางทีท่ ําใหเกิดความพึงพอใจ หรือไมพอใจในการทํางาน
ความรูสึกชอบงานไมไดเกิดจากการขาดปจจัยที่เปนสาเหตุที่ ทําใหเกิดความไมชอบ แตเกิดจาก
ตัวการที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ ตัวกระตุน หรือปจจัยภายใน ปจจัยเหลานี้ เรียกวา ปจจัยกระตุน
ปจจัยที่เกี่ยวของกับลักษณะ หรือธรรมชาติของงาน และความสัมพันธระหวางคนกับงานที่เขาทํา
ปจจัยนี้จะนําไปสูความรูสึกชอบงาน ซึ่งไดแก ความสําเร็จของงาน การยอมรับตัวงานเอง ความ
รับผิดชอบ และความกาวหนา ถาเมื่อใดองคประกอบเหลานี้ลดต่ํากวาระดับที่ควรจะเปนผลที่
เกิดขึ้นก็คือ ความรูสึกที่ไมชอบงาน แตเกิดจากปจจัยตัวการที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจ ตัวค้ําจุน
หรือปจจัยภายนอก ซึ่งเรียกวา ปจจัยค้าํ จุน หรือปจจัยบํารุง ปจจัยนี้เกี่ยวกับสภาพแวดลอมใน
การทํางาน เงินเดือน ความสัมพันธกับบุคคลในหนวยงานการบังคับบัญชา นโยบาย และการ
บริหารงาน ถาเมื่อใดปจจัยเหลานี้ ลดต่ําลงกวาระดับที่ควรจะเปนก็จะทําใหคนทํางานเกิด
ความรูสึกชอบงานขึ้น แตถาปจจัยเหลานี้อยูในระดับที่พอดีหรือสูงกวาความรูสึกไมชอบงานก็จะ
หมดไป
ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว (Maslow, 1970: 35-51) ไดใหแนวคิดพืน้ ฐานเกี่ยวกับ
ความตองการเบื้องตนของมนุษยไววา มนุษยที่มีความตองการจะสนองความตองการใหกับตนเอง
ความตองการทางกาย มีอํานาจมากกวาความตองการทางสังคม และความตองการทางสังคมจะ
รุนแรงกวาความตองการความสําเร็จและปญญา เพราะคนเรามักจะเลือก ทํากิจกรรมเพื่อสนอง
ความตองการทางรางกายเปนอันดับแรก และเมื่อความตองการในระดับต่ํา ไดรับการตอบสนอง
แลวจึงเกิดความเขาใจตนเองอยางถูกตองจะเปนความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองก็จูงใจให
เกิดความตองการหากไดรับการตอบสนองก็จะชวยใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานได
ทฤษฎีการจูงใจของ แมคเคิลแลนด (McClelland, 1975) ไดแบงการจูงใจตามความ
ตองการขั้นพืน้ ฐานของบุคคลดังนี้ ความตองการอํานาจ บุคคลตองการความมีอํานาจอยางมากใช
อํานาจในการสรางอิทธิพลเพื่อควบคุมการทํางานโดยการแสวงหา ความเปนผูนําความตองการ
ความผูกพัน บุคคลมีความตองการความผูกพันเปนอยางมาก ความผูกพันนัน้ ตองเกิดจากความรัก
จึงจะทําใหบุคคลมีความสุข และสามารถหลีกเลี่ยงการไมยอมรับของสังคมได บุคคลจะรักษา
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ความผูกพันกับบุคคลอื่นๆ ในสังคมไว ความตองการความสําเร็จบุคคลตางก็มีความตองการแรง
กลาในอันทีจ่ ะประสบผลสําเร็จมีความกลัวตอความลมเหลวตองการงานที่ ทาทายการวิเคราะห
และประเมินปญหาของการทํางานดวยตนเองและตองการขอมูลที่รวดเร็ว ถาประสบกับความ
ลมเหลว หรือผิดหวังจะมีอารมณหงุดหงิด
จากทฤษฎีความตองการดังกลาวทฤษฎีของมาสโลวกลาวถึง ความตองการของมนุษยในการ
ทํางานหรือความตองการของมนุษยทวั่ ไป สวนเฮอรซเบอรก กลาวถึง ความตองการของมนุษยที่
เนนในเรื่องของสภาพแวดลอม ในการทํางานที่มีตอความตองการพื้นฐานของมนุษยในเรื่องปจจัย
กระตุนและปจจัยค้ําจุน และทฤษฎีของแมกเกรเกอรนนั้ ในเรื่องของปจจัยตางๆ ที่ทําใหคนพอใจ
ในการทํางาน ซึ่งทฤษฎีการจูงใจของแมคเคิลแลนดจะเนนใน เรื่อง ของความรักความผูกพันตอ
บุคคลในสังคมซึ่งจะนํามาซึง่ อํานาจและความสําเร็จในชีวิตหนาที่ การงานเชนเดียวกับทฤษฎีของ
มาสโลว
ดังนั้นครูควรเขาใจและเรียนรูเรื่องลําดับขั้นความตองการของมนุษยตอ งไดรับการ
ตอบสนองตั้งแตเบื้องตน และศึกษาถึงพืน้ ฐานในการดํารงชีวิตของผูรวมงานและตอบสนองความ
ตองการเหลานั้นเพราะความตองการที่ไดรับการตอบสนองจะนําไปสูความพึงพอใจ
3. การวัดสภาพความพึงพอใจ
การวัดระดับความพึงพอใจ มีผูใหแนวคิดเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจดังนี้
ชม ภูมิภาค (2522: 107-108) กลาววา การวัดสภาพความพึงพอใจ วัดไดจากการใช
วิธีการใหคะแนนแกคําพูด หรือขอความซึ่งแสดงถึงเจตคติที่ดีและไมดีตอสิ่งนั้นๆ แบบที่นิยมใช
กันมาก คือ แบบของลิเคิรท (Likert) โดยมีการกําหนดอันดับ 5 อันดับ ดวยกันในแตละ
ขอความซึ่งแสดงเจตคติ เชน เจตคติทางบวก คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปาน
กลาง พึงพอใจนอย พึงพอใจนอยที่สุด คะแนนที่ใหเปน 5, 4, 3, 2, 1 และถาเปนเจตคติ
ในเชิงลบจะไดคะแนนเปน 1, 2, 3, 4, 5 สําหรับขอความที่แสดงถึงเจตคติที่ไมดีตอ สิ่งนั้นคือ
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิง่ คะแนนเจตคติที่ไดก็คือ
ผลรวมของการแสดงความเห็นทั้งพึงพอใจและไมพึงพอใจในขนาดตางๆ ที่เขาเลือก
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535: 155) ไดเสนอแนวคิดเกีย่ วกับการวัดความพึงพอใจซึ่ง
แบงออกเปนหลายลักษณะดังนี้
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1. การแบงแบบวัดตามลักษณะขอความที่ถาม
1.1 แบบสํารวจแบบปรนัย (Objective Surveys) เปนแบบวัดที่มีคําถามและคําตอบ
ใหเลือก ผูตอบสามารถเลือกคําตอบตามความคิดเห็นและความรูสึก ขอมูลที่ไดสามารถนํามา
วิเคราะหเชิงปริมาณ
1.2 แบบสํารวจเชิงพรรณนา (Descriptive Surveys) เปนแบบสอบถามที่ผูตอบ
ตอบดวยคําพูด และขอเขียน เปนแบบสัมภาษณหรือคําถามปลายเปดใหผูตอบมีอสิ ระในการตอบ
ขอมูลที่ไดจะเปนขอมูลเชิงคุณภาพ
2. การแบงแบบวัดตามคุณลักษณะของงาน
2.1 แบบวัดความพึงพอใจงานทั่วไป เปนแบบที่วดั ความพึงพอใจของบุคคลที่มี
ความสุขอยูกบั งานที่ทําในหนวยงาน
2.2 แบบวัดความพึงพอใจเฉพาะเกีย่ วกับงาน แบบวัดนี้เปนแบบวัดความพึงพอใจใน
งานแตละดาน
ดังนั้น การวัดความพึงพอใจในงานวิจยั ครั้งนี้ จะใชแบบสอบถามวัดความพึงพอใจทีม่ ี
ตอหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารจากกลวย
ของชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบของ ลิเคิรท โดยมีการกําหนดอันดับ 5
อันดับ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจยั ที่นกั วิชาการไดศึกษาไวในแตละลักษณะดังนี้
1. งานวิจัยในประเทศ
สงกรานต จําปาบุรี (2544) ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมการ
งานและพืน้ ฐานอาชีพ เรื่อง การทําไขเค็ม ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา การพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่น กลุมการงานและพืน้ ฐานอาชีพ เรื่อง การทําไขเค็ม ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โดยภาพรวม และรายดาน 5 ดาน คือ ดานโครงสราง ดานอัตราเวลาเรียน ดานสภาพแวดลอม
สื่อ วัสดุ อุปกรณ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการวัดผลและประเมินผล
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มีความเหมาะสมอยูในระดับดีมาก และในดานจุดมุงหมายมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด
และแผนการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 87.30 /87.20 ซึ่งมากกวาเกณฑที่ตั้งไว
สุภาพร บํารุง (2544) ไดทําการวิจยั เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นกลุมการงานและ
พื้นฐานอาชีพ เรื่อง การทําปลาสม ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา 1) หลักสูตรทองถิ่น
กลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ เรื่อง การทําปลาสม โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มากที่สุด และมีรายดานที่มคี วามเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด คือ ดานความมุงหมาย
โครงสราง เนื้อหา อัตราเวลา กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลและประเมินผล 2)
แผนการสอนกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ เรื่อง การทําปลาสม มีประสิทธิภาพ 94.28 / 87.12
ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว คือ 85 / 85 และมีดัชนีประสิทธิภาพผลของแผนการสอนเทากับ
รอยละ 70.58
สุมาลี ดาแกว (2547) ไดศกึ ษาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง ผลิตภัณฑอาหาร
จากปลา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีผลการ
ประเมินแบบปุยซองค โดยกลุมผูเชี่ยวชาญเทากับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีประสิทธิภาพ
สูงกวาเกณฑ 85/85 และมีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพิ่มขึ้น นักเรียนมีความ
พึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับที่มากที่สุด สวนผลการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู
ดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูบรรลุเปาหมายที่กาํ หนดไว คือ มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวา
รอยละ 85
จิรนุช ชาวเมืองนอย (2548) ไดทําการวิจยั เกีย่ วกับ การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
เรื่อง เครื่องดื่มสมุนไพร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา 1) ไดหลักสูตรทองถิ่น
ที่มีคุณภาพสูง หรือดีมาก หลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของชุมชน และเหมาะสม
กับผูเรียน และผูเรียนสามารถนําไปเปนพืน้ ฐานในการประกอบอาชีพและใชในชีวิตประจําวัน
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3) ผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก
กิ่งแกว พิทกั ษวาป (2549) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรขนมไทย
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา 1) หลักสูตรขนมไทยมีความเหมาะสมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและเนื้อหาซึ่งสงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรคิดเปนรอยละ
90.75 ซึ่งไมนอยกวารอยละ 80 2) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามหลักสูตร
ขนมไทยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรขนมไทยหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนด ซึง่ มีเกณฑ
ไมนอยกวารอยละ 80 โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 84.98 4) ความพึงพอใจของนักเรียน
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ที่มีตอหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู ตามหลักสูตาขนมไทยพบวาโดยรวมนักเรียนมีความพึง
พอใจอยูใ นระดับดีมาก
สายสุนี เกิดนนท (2546) ไดทําการวิจัยเกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี หนวยการเรียนรูผลิตภัณฑอาหารจากกลวย
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองใชหลักสูตรสูงกวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการทดลองใชหลักสูตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. งานวิจัยตางประเทศ
ฮอบคินส (Hopkins, 1985: 1824-1825-A) ไดทําการวิจยั เรื่องการจัดหลักสูตร
ทองถิ่นสําหรับ “Valley View School” ผลการวิจัยสรุปไดวา องคประกอบที่มีผลกระทบตอการ
จัดหลักสูตร คือ ปญหาการปรับใชแผนปฏิบัติการของโรงเรียนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม
ของโรงเรียน ขาดหลักสูตรที่มีเฉพาะทองถิ่น ประชาชนในทองถิ่นไมเรียกรองใหมีการจัด
หลักสูตร ระดับทองถิ่นของตน ไมมีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
ทาแวง (Tawang, 1995: 2118-A) ไดทําการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นและ
รูปแบบการคิดเรื่องการใหคาํ ปรึกษาเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพ พบวา การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
ดังกลาวชวยใหการเรียนรูเกีย่ วกับความเชือ่ ในการดูแลสุขภาพแตละทองถิ่นเพิ่มขึ้น เมื่อนําไปใช
สอนกับทองถิ่นที่มีลักษณะเดียวกันยังใหผลสัมฤทธิ์เหมือนเดิมการนําไปสอนพบวาดานการอบรม
เนื้อหา ดานทักษะ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน สรุปสําหรับรูปแบบการคิดดานความรูความจํา
ความเขาใจโดยรวมไมแตกตางกัน
คันชา (Cuncha, 1997: 2884-A) ไดทําการศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตร
โภชนาการศึกษา มีจุดประสงคเพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยใหบุคคลในทองถิ่น
มีสวนรวมในการออกแบบหลักสูตร พบวา การใหชุมชนมีอํานาจในการกําหนดนโยบาย
กระบวนการและการวางแผน ทําใหสามารถสงเสริมการปฏิบัติงานรวมกันของประชาชน
สามารถพัฒนาแนวทางสูความสําเร็จ และทําใหประชาชนมีความเสียสละ มอบเครื่องมือที่
สงเสริมหลักสูตร พรอมทั้งทําใหประชาชนและผูมีความเชี่ยวชาญดานหลักสูตร สามารถออกแบบ
หลักสูตรรวมกันได
เบคเมนน (Bekmann, 1997: 1561-A) ไดทําการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรโปรแกรม
การรูหนังสือ พบวา โปรแกรมการรูหนังสือไมไดพิจารณาถึงความสนใจของชุมชนหรือ
ประชาชนกลุม เปาหมาย และหลักสูตรยังขาดการใหการฝกฝนและพัฒนาอาชีพใหตรงกับความ
สนใจของชุมชนโปรแกรมการรูหนังสือของประชาชนไมประสบผลสําเร็จ
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กาดิส (Gadis, 1998: 3052-A) ไดทําการศึกษาโครงการพัฒนาหลักสูตรอยางมี
สวนรวมในวิชาคณิตศาสตร พบวา กระบวนการมีสว นรวมในการพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร
ประกอบไปดวยลักษณะที่สาํ คัญ 2 ประการ คือ
1. การพัฒนากระบวนการเรียนรูแบบกลุม ไดแก มาตรฐานและระเบียบใน
กระบวนการเรียนการสอน
2. การนําโจทยปญหาและตัวอยาง ไดแก โจทยปญหาตัวอยางและการแกโจทย
ปญหาการประสานหลักคณิตศาสตรเขาดวยกัน
จากการศึกษาเกี่ยวกับสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตรที่นักการศึกษาไดพัฒนาขึ้นแลวนําไปใชกับ
ผูเรียน สรุปไดวา หลักสูตรทองถิ่นที่พัฒนาขึ้นทุกหลักสูตรสามารถพัฒนาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะในการปฏิบัติและมีคุณลักษณะในการทํางานสูงขึ้น นอกจากนัน้ ผูเรียนยัง
สามารถนําความรู และทักษะที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน มีความรับผิดชอบ กระตือรือรน
รวมมือกันแกปญหา ตั้งใจปฏิบัติงานและมีเจตคติทดี่ ีตอ การเรียนในกลุมสาระการเรียนรู
กลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดังนั้น เพื่อใหจัดการศึกษาไดพฒ
ั นาทรัพยากรมนุษยที่อยูใ น
วัยเรียนใหบรรลุตามที่แผนการศึกษาชาติกําหนด โรงเรียนจึงควรพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของทองถิ่นและผูเรียน หรือที่เรียกวา หลักสูตรระดับทองถิ่นขึ้นมาใชเพื่อใหผูเรียน
ไดพัฒนาความรู ความสามารถและมีพฤติกรรมเปนไปตามความตองการของทองถิ่น สามารถนํา
ความรูที่ไดรับจากชุมชนมาเชื่อมโยงกับความรูใหมที่โรงเรียนจัดใหไดอยางมีประสิทธิภาพและ
นําไปใชใน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งมี
รายละเอียดในการดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้นตอนดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง ขั้นตอน
ในการดําเนินการวิจยั เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
โนนทองโนนหวาย สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาอุดรธานี เขต 4 อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี
จํานวน 2 หอง นักเรียน จํานวน 50 คน
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการทดลองใชหลักสูตรในครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 โรงเรียนโนนทองโนนหวาย อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี ที่เรียนกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 1 หองเรียน
นักเรียน 24 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)
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ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เปนการวิจัยเพือ่ พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง อาหารจากกลวย
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย โดยการประยุกตใชแนวคิดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของ
ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539: 123-137) โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. ขั้นศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน
ผูวิจัยไดศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
1.1 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสภาพ และความตองการของชุมชนในดานการทําอาหาร
จากกลวยทั้งในอดีตและปจจุบันของชุมชนตําบลโนนทอง อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี เพื่อให
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเหมาะสมกับความตองการของทองถิ่น ชุมชน โรงเรียนและนักเรียน
กอใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรมมากที่สุด ในการที่จะนําวัตถุดบิ ในทองถิ่นมาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
1.2 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทําอาหารจากกลวย
สัมภาษณ สังเกต ผูรูในทองถิ่น ผูปกครอง นักเรียน ผูนําหมูบานและกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และคณะครูในโรงเรียน เกีย่ วกับการทําอาหารจากกลวยเพื่อนําหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
ไปใชใหเกิดประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.3 สํารวจสภาพ และความตองการของนักเรียนและทองถิ่น เพื่อใหหลักสูตร
เรื่องอาหารจากกลวย ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับการบริโภคอาหารในทองถิน่ ของชุมชน
และสอดคลองกับพัฒนาการทางดานรางกาย สติปญญา จิตใจ ความสนใจความตองการของ
นักเรียน โดยการสัมภาษณนักเรียน ครูผูสอน ผูปกครองและผูมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ของชุมชน
1.4 วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
1.5 วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนโนนทองโนนหวาย ในดานความพรอม
ของบุคลากร ในเรื่องการบริหารงบประมาณ วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ ความรวมมือระหวาง
ผูบริหาร คณะครูในโรงเรียน พนักงานบริการ นักเรียน และชุมชน เพือ่ ใหทราบจุดเดนจุดดอย
ซึ่งจะเปนขอมูลในการตัดสินใจ เลือกเนื้อหามาพัฒนาหลักสูตรใหตรงกับความตองการของ
ทองถิ่นใหมากที่สุด โดยการสัมภาษณนักเรียน ครูผูสอน ผูบริหาร พนักงานบริการ ผูปกครอง
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และขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน
2. ขั้นยกรางหลักสูตร
ในการยกรางหลักสูตรผูวิจยั ไดดําเนินการดังตอไปนี้
2.1 หลักการและเหตุผล ผูวิจัยไดกําหนดหลักการและเหตุผลเพื่อใชเปน
แนวทางในการกําหนดตัวชีว้ ัดของหลักสูตร เพื่อใหการจัดการเรียนรูเปนไปตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตรทองถิ่นกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย
โดยกําหนดหลักการของหลักสูตรไวดังนี้
2.1.1 มุงเนนใหเห็นคุณคาและเอกลักษณอาหารประจําถิ่นของตน
2.1.2 ทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชภูมิปญญา
ทองถิ่นเกี่ยวกับการประกอบอาหารและการแปรรูปอาหารจากกลวย
2.2 ตัวชี้วดั ของหลักสูตร คือ สิ่งที่ผูวิจัยไดมงุ หวังใหนกั เรียนไดบรรลุตาม
จุดประสงคของหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องอาหารจากกลวย ที่ผูวิจยั สรางขึ้น ไดแก ความรู หรือสิ่งที่ตองการใหนักเรียนศึกษา ทักษะ
หรือสิ่งที่ตองการใหฝก เจตคติหรือสิ่งที่ตองการใหเกิดความรูสึกนึกคิดที่ดีตอสิ่งที่เรียน
2.3 เนื้อหา ผูวจิ ยั ไดนําตัวชีว้ ัดของหลักสูตรมาวิเคราะหแลวกําหนดเนื้อหาสาระ
ในหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารจากกลวยใหครอบคลุม
ทั้งความรูและทักษะของนักเรียนตามที่กําหนดไวในตัวชี้วัด แลวแยกออกเปน เนือ้ หายอยให
เหมาะสมกับสภาพของทองถิ่น วุฒิภาวะ ความสนใจของนักเรียนและเหมาะสม กับเวลาเรียน
2.4 กิจกรรมการเรียนการสอน เมื่อไดเนื้อหาในหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย แลวผูวิจยั กําหนดกิจกรรมที่จะจัดใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูโ ดยพิจารณาจากตัวชีว้ ัดการเรียนรูในแตละขอ การจัดกิจกรรมเนนทักษะ
การปฏิบัติเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนไดลงมือและฝกปฏิบัติดว ยตนเอง ครูคอยแนะนําเพิ่มเติม
ในสวนทีต่ องปรับปรุงแกไข ในการจัดกิจกรรมทุกครั้งครูตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
โดยเนนกระบวนการทํางานเปนกลุมและปลูกฝงคานิยม ที่ดีงามรวมทั้งลักษณะอันพึงประสงคให
เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนเอง
2.5 เวลาเรียน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจาก
กลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัยไดยดึ เอาหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตร
สถานศึกษา เพื่อนํามากําหนดเวลาเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตร
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ที่พัฒนาขึ้นจากการวิเคราะหหลักสูตรสามารถใชเวลาเรียนในแตละเนื้อหาไมนอยกวา 2 ชั่วโมง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขึ้นอยูกับความตองการและทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียน
2.6 สื่อการเรียนการสอน ในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น สื่อเปนสิ่งที่สําคัญมากใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงประกอบดวยสื่อตอไปนี้
2.6.1 คูมือครู ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูในแตละเรื่อง
2.6.2 วัตถุดิบ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ในการจัดการเรียนการสอนในแต
ละเรื่อง ของการประกอบอาหารจากกลวย
2.7 การวัดและประเมินผล กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัยกําหนดวิธีการวัดและประเมินผล
ตามจุดประสงคของหลักสูตร ซึ่งจะสงผลตอการใชหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรมีรูปแบบ
การสอนที่เนนการฝก ทักษะปฏิบัติ เกิดความรู ความชํานาญในสิ่งที่เรียนและสามารถนําความรูที่
ไดไปใชในชีวติ ประจําวันทั้งที่โรงเรียนและที่บาน ดังนัน้ การประเมินผลจึงจําเปนทีจ่ ะตองใช
วิธีการสังเกต ที่มีเครื่องมือจดบันทึกสําหรับการวัดพัฒนาการของผูเรียน การสังเกตนัน้ นอกจาก
จะวัดความสามารถในการฝกทักษะแลวยังสามารถวัดทางดานจิตพิสยั ของผูเรียนไดเครื่องมือวัดผล
ที่ใชประกอบการสังเกต ไดแก การสอบถาม เพื่อใหเกิดความแมนยําเที่ยงตรงขึ้น หลังจากการสอน
ครบทุกขั้นตอนแลวจะประเมินผลงานโดยการตรวจผลงานอีกครั้งหนึ่ง และทําการทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อจบเนื้อหาในหลักสูตรทัง้ หมด ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรอยละ
80 ขึ้นไป แลวนําผลดานทักษะการปฏิบัตงิ านของผูเรียนมาหาคารอยละโดยกําหนดใหผูเรียน
ตองมีทักษะการปฏิบัติงานตั้งแตรอยละ80 ขึ้นไป
3. ขั้นตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรและปรับปรุงแกไข
ผูวิจัยนําโครงรางของหลักสูตรที่จัดทําขึ้นใหม เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
แลวนํามาปรับปรุงแกไข จากนั้นนําเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
อุดรธานี เขต 4 โดยมีเครื่องมือประเมิน เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรดังนี้
3.1 ประเมินหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผูวิจัยไดพฒ
ั นาขึ้น กอนนําไปใช
ประเมินผลจากการตรวจสอบความสอดคลองของทุกองคประกอบ ไดแก หลักการและเหตุผล
ตัวชี้วดั โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดผล
และประเมินผล ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 ทุกองคประกอบของหลักสูตร
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3.2 นําขอเสนอแนะของผูเชีย่ วชาญไปปรับปรุงแกไข จัดทําหลักสูตร
ฉบับสมบูรณ
4. ขั้นจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร
ผูวิจัยไดจดั ทําเอกสารหลักสูตร โดยมีลําดับขั้นตอนในการจัดการทํา ดังนี้
4.1 สรางเอกสารประกอบหลักสูตร ไดแก
4.1.1 แผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย สาระ มาตรฐานการเรียนรู
ตัวชี้วดั สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล
4.1.2 หนังสือเกีย่ วกับอาหารจากกลวย
4.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูก ารงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย
4.3 สรางแบบวัดทักษะการปฏิบัติงาน ของนักเรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย โดยใชแบบสังเกตชนิดประมาณคาแบบตัวเลข
(Numberical Rating Scale)
4.4 แบบสอบถามความพึงพอใจตอหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู
ตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารจากกลวย
ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นโดยใชมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) แบบ 5 ระดับของลิเคิรท (Likert)
แบงเปน 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจนอย และ
พึงพอใจนอยที่สุด
4.5 นําแผนการจัดการเรียนรู หลักสูตรทองถิ่นกลุมสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แลวนํามาปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะ หลังจากนัน้ นําเสนอผูเชีย่ วชาญตรวจสอบจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพ
ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู หลักสูตรทองถิ่นกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ประเมินความสอดคลองของแผนการสอน
4.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะการปฏิบัติงาน
แบบสอบถามความพึงพอใจ หลักสูตรทองถิ่นกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องอาหารจากกลวย เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แลวนํามาปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะหลังจากนัน้ นําเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพของ
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะการปฏิบัติงาน แบบสอบถามความพึงพอใจ
ตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย
ตามวิธีการสราง
5. ขั้นประเมินเอกสารประกอบหลักสูตร
5.1 สรางเครื่องมือประเมินแผนการจัดการเรียนรู ตามแบบประเมินการจัด
การเรียนรูของ ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539: 123-137)
5.2 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู โดยนําเสนอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
โดยเปนชุดเดียวกับผูเชี่ยวชาญตรวจสอบหลักสูตร ประเมินความสอดคลองของแผนการจัด
การเรียนรู
5.3 ตรวจสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอาหารจากกลวย
ซึ่งเปนแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 1 ฉบับ 30 ขอ โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
ซึ่งเปนชุดเดียวกับผูเชี่ยวชาญตรวจสอบหลักสูตร ประเมินความสอดคลองระหวางตัวชี้วดั กับ
ขอสอบแตละขอแลวคัดเลือกขอสอบที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป นําไปใชในการวิจัย
5.4 ตรวจสอบแบบวัดทักษะการปฏิบัติงาน เรื่องอาหารจากลวย
โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทานซึ่งเปนชุดเดียวกับผูเชี่ยวชาญตรวจสอบหลักสูตร ประเมินความสอดคลอง
ระหวางจุดประสงคการเรียนรูกับแบบทดสอบแตละขอแลวเลือกแบบทดสอบที่มีคา IOC
ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป นําไปใชในการวิจัย
5.5 ตรวจสอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู
ตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย
โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทานซึ่งเปนชุดเดียวกับผูเชี่ยวชาญตรวจสอบหลักสูตร ประเมินความสอดคลอง
ระหวางความพึงพอใจกับแบบสอบถามแตละขอแลวเลือกแบบทดสอบที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50
ขึ้นไป นําไปใชในการวิจัย
6. ขั้นนําหลักสูตรไปใช
การนําหลักสูตรและเอกสารประกอบไปใช ผูวิจัยไดดําเนินการโดยนําหลักสูตรและ
เอกสารประกอบหลักสูตรที่มีการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ไปทดลองใชกับนักเรียนที่เปน
กลุมตัวอยางไดแกนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โรงเรียนโนนทองโนนหวาย อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี จํานวน 24 คน ใชเวลา
6 สัปดาห สัปดาหละ 4 ชั่วโมง มีแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 11 แผน โดยมีแบบแผน
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ในการวิจัยดังนี้
แบบแผนการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ในรูปแบบการวิจัยกลุมเดียวสอบกอนเรียน
และหลังเรียน (One Group Pretest - Posttest Design) มีรูปแบบการทดลองดังนี้
(พวงรัตน ทวีรัตน, 2545: 60)

T1

X

T2

T1 หมายถึง การทดสอบกอนเรียน (Pretest)
X หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
T2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน (Posttest)
T1 และ T2 หมายถึง การทดสอบดวยเครื่องมือชุดเดียวกัน
ผูวิจัยไดทําการหาคาคะแนนเฉลี่ยของการสอบทั้งสองครั้ง (T1 และ T2 ) โดยการ
ทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของการสอบกอนเรียน และหลังเรียนทั้งสองครั้ง
โดยทดสอบคาที่ แบบไมอิสระ (t – test for Dependent)
7. ขั้นประเมินผลการใชหลักสูตร
การประเมินหลักสูตร ผูวิจัยประเมินผลเมือ่ สอนจบหลักสูตร โดยประเมินผลหลัง
การใชหลักสูตร จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องอาหารจากกลวย ทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียน และความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรู
ตามหลักสูตรทองถิ่น เรื่องอาหารจากกลวย
จากขั้นตอนการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
สรุปไดดังแสดงในภาพที่ 24
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1. ศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน

2. การยกรางหลักสูตร

3. ขั้นการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร

4. ขั้นจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร

5. ขั้นตรวจสอบคุณภาพของเอกสาร
ประกอบหลักสูตรและปรับปรุงแหไข

1. การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสภาพความตองการของทองถิ่น
2. ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยเกี่ยวอาหารจากกลวย
3. สํารวจสภาพความตองการของนักเรียนและทองถิ่น
4. วิเคราะหหลักสูตรแกนกลาง กลุมสาระการงานอาชีพฯ
5 วิเคราะหขอมูลพืน้ ฐานของโรงเรียน
ดําเนินการยกรางหลักสูตร
1. หลักการและเหตุผล
2. ตัวชี้วัด
3. เนื้อหา
4. เวลาเรียน
5. กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
6. กําหนดการวัดผลและประเมินผล
การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร
1. หลักการและเหตุผล
2. ตัวชี้วัด
3. เนื้อหา
4. เวลาเรียน
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 6. การวัดผลและประเมินผล
ตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
การจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร
1. แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 11 แผน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจํานวน 30 ขอ
3. แบบวัดทักษะการปฏิบัติงาน 10 ทักษะ 10 ฉบับ
4. แบบสอบถามความพึงพอใจ 1 ฉบับ จํานวน 20 ขอ
การตรวจสอบคุณภาพของเอกสารประกอบหลักสูตรดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 11 แผน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. แบบวัดทักษะการปฏิบัติงาน
4. แบบสอบถามความพึงพอใจ
ตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน

6. ขั้นนําหลักสูตรไปทดลองใช

การนําหลักสูตรไปใช
1. การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู
2. การเก็บรวบรวมขอมูลในระหวางใชหลักสูตร

7. ขั้นประเมินการนําหลักสูตรไปใช

ประเมินผลเมื่อสอนจบหลักสูตรโดยประเมินจาก
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ทักษะการปฏิบัติงาน
3. ความพึงพอใจ

ภาพที่ 24 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่องอาหารจากกลวย
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในขั้นตอนการนําหลักสูตรไปใช จําแนกตามลักษณะ
ของการใชดังนี้
1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.1 แผนการจัดการเรียนรูห ลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ที่ผวู ิจัยพัฒนาขึ้น จํานวน 11 แผน เวลา 22 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับกลวย
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ตํากลวยปูนึ่ง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ตมยําหัวปลี
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง ยําหัวปลีใสหนังหมู
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง หอหมกไกใสหยวกกลวย
แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง ลาบวุนเสนหัวปลี
แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง กลวยบวชชี
แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เรื่อง กลวยอบเนยสมุนไพร
แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 เรื่อง ขาวเกรียบกลวย
แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 เรื่อง กระยาสารทกลวย
แผนการจัดการเรียนรูที่ 11 เรื่อง เครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม
1.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แบบปรนัย ชนิด 4
ตัวเลือก จํานวน 1 ฉบับ จํานวน 30 ขอ
1.3 แบบวัดทักษะการปฏิบัติงาน จํานวน 10 ฉบับ จํานวน 10 ทักษะๆ ละ 5 ขอ
1.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีตอหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
มีจํานวน 20 ขอ จํานวน 1 ฉบับ
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2. การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
ในการวิจัยครัง้ นี้ผูวิจยั ไดสรางเครื่องมือสําหรับใชในการวิจัยและหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือ ซึ่งประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และแบบสอบถามความพึงพอใจ ดังรายละเอียดดังนี้
2.1 แผนการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรู เปนแผนที่เขียนขึ้นตามวิธีการและขั้นตอนของการ
พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนในการสรางดังนี้
2.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.1.2 ศึกษาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.1.3 ศึกษาเอกสารตางๆ ไดแก เอกสารเกี่ยวกับกลวย อาหารจากกลวย
ขนมที่ทํามาจากกลวย อาหารพื้นบานอีสาน ขั้นตอนการประกอบอาหาร เพื่อเปนแนวทางในการ
ประกอบอาหารจากกลวย และเปนแนวทางในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู เนื้อหาสาระ
เวลาเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ และอุปกรณ การวัดและประเมินผล
2.1.4 วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู และเนื้อหา เรื่อง อาหารจากกลวย
โดยปรึกษาหารือและขอคําแนะนําจากผูเชีย่ วชาญทางดานการประกอบอาหาร คือ
เคหกิจเกษตรอําเภอ ศึกษานิเทศก ที่มีความรูเกี่ยวกับการกําหนดตัวชีว้ ัด เนื้อหาสาระ เวลาเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณตางๆ การวัดและประเมินผลเพื่อเปนขอมูลในการ
จัดทําแผนการเรียนรู
2.1.5 เขียนแผนการจัดการเรียนรู ตามวิธกี ารและขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จํานวน 11 แผน แผนการจัดการเรียนรู รวมเวลาเรียน 22 ชั่วโมง
โดยมีองคประกอบดังนี้
2.1.5.1 สาระ
2.1.5.2 มาตรฐานการเรียนรู
2.1.5.3 ตัวชี้วดั
2.1.5.4 สาระการเรียนรู
2.1.5.5 กิจกรรมการเรียนการสอน
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2.1.5.6 สื่อการเรียนการสอน
2.1.5.7 การวัดผลและประเมินผล
2.1.6 นําแผนการจัดการเรียนรู หลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผูวิจัย
ไดพัฒนาขึน้ เสนออาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธพิจารณาตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหา และ
โครงสรางของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล ความสอดคลองและ
ความเปนไปไดระหวางตัวชีว้ ัด สาระการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล ปรับปรุงและแกไข
ขอบกพรอง ตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
2.1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน ตรวจทานดานเนื้อหาและวัดผลประเมินผล ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม
ความสอดคลองระหวางตัวชี้วัด เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
โดยใหผูเชี่ยวชาญแตละทานพิจารณาลงความคิดเห็นและใหคะแนนดังนี้
(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543: 249)
- ใหคะแนนเปน +1 เมื่อเห็นวาองคประกอบเหมาะสมและสอดคลองกัน
- ใหคะแนนเปน 0 เมื่อไมแนใจวาองคประกอบเหมาะสมและสอดคลองกัน
- ใหคะแนนเปน -1 เมื่อแนใจวาองคประกอบไมเหมาะสมและไมสอดคลองกัน
แลวนําคะแนนที่ไดจากการใหคะแนนของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of
Item-objective Congruence: IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู
เทากับ 1.00 ทุกแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู จึงถือวาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
มีความสอดคลองนําไปใชได
2.1.8 นําแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 11 แผน ที่ปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ไปทดลองใชจริงกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
โนนทองโนนหวาย อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี
จากขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู หลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
สรุปไดดังแสดงในภาพที่ 25
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ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
วิเคราะหตัวชีว้ ัด และเนื้อหา หลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารจากกลวย
เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามวิธีการและขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ซึ่งประกอบดวย
สาระสําคัญ ตัวชี้วดั เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน
การวัดผลและประเมินผล
แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรทองถิ่นกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องอาหารจากกลวย เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกตองแกไข ขอบกพรองตามที่อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนํา
นําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมและหาคา IOC
ปรับปรุง แกไขขอบกพรองแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ตามผูเชี่ยวชาญ โดยใชเทคนิค IOC
นําแผนการจัดการเรียนรู หลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องอาหารจากกลวย ที่ปรับปรุงแลวไปใชทดลองจริง

ภาพที่ 25 ขั้นตอนของการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย
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2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ที่ผวู ิจัยสรางขึ้น มีขั้นตอนในการสราง ดังนี้
2.2.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตร ไดแก แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของกรมวิชาการ
2.2 2 วิเคราะหเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู เพื่อสรางตารางวิเคราะหขอสอบ
โดยจําแนกพฤติกรรมเปน 6 ดาน คือ ความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห
การสังเคราะห และการประเมินคา
2.2.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 1 ฉบับ จํานวน 50 ขอ ใหครอบคลุมเนื้อหาและตัวชีว้ ัด
ที่ตองการวัด
2.2.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ที่สรางขึ้น เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
พิจารณาสํานวนภาษาทีใ่ ชใหสอดคลองระหวางตัวชี้วดั กับขอสอบวาแตละขอ
นํามาแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จากนั้นใหผเู ชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนเชี่ยวชาญดานอาหารและการแปรรูปอาหาร ดานการสอนและการวัดผล
ประเมินผล ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาลงความเห็นและให
คะแนนเปน +1, 0 และ -1 ดังนี้
- ใหคะแนนเปน +1 เมื่อเห็นวาขอสอบเหมาะสมและสอดคลองกับตัวชี้วดั
- ใหคะแนนเปน 0 เมื่อไมแนใจวาขอสอบเหมาะสมและสอดคลองกับตัวชีว้ ัด
- ใหคะแนนเปน -1 เมื่อแนใจวาขอสอบไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับ
ตัวชี้วดั
แลวคัดเลือกขอสอบจาก 50 ขอใหเหลือขอสอบ จํานวน 30 ขอ นําผลที่ได
มาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-objective Congruence: IOC) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้
ไดคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกขอเทากับ 1.00
2.2.5 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
ในการทดลอง
2.2.6 นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนน โดยขอที่ตอบถูกให 1 คะแนน
ขอที่ตอบผิด หรือไมตอบให 0 คะแนน แลวมาวิเคราะหหาคุณภาพดังนี้
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2.2.6.1 วิเคราะหหาคาความยากงาย (Difficulty: p) และคาอํานาจจําแนก
(Discrimination: r) ของแบบทดสอบเปนรายขอไดแบบทดสอบที่มีคาความยากงาย (p)
อยูระหวาง 0.48-0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.24-0.88 จํานวน 30 ขอ
2.2.7 นําขอสอบที่คัดเลือกไวมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ตามแบบของ
คูเดอร – ลิชารดสัน โดยใชวธิ ี KR – 20 ซึ่งคํานวณดวยโปรแกรมสําเร็จรูป (Burns & Growe,
1997: 327 อางถึงใน สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2551: 325) ซึ่งไดแบบทดสอบที่มีคาความเชื่อมัน่
เทากับ 0.84
ดังแสดงขั้นตอนการสรางและหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย แสดงในภาพที่ 26
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ศึกษาเอกสารหลักสูตร
1. คูมือครู
2. การวัดผลประเมินผล กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
3. วิธีการสรางแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ
4. ศึกษาเนื้อหา กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย

วิเคราะหตัวชีว้ ัดและสาระการเรียนรู
นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 50 ขอ ที่สรางขึ้น เสนออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตองแกไขขอบกพรองตามที่อาจารย
ที่ปรึกษาเสนอแนะ
นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ที่ปรับปรุง แกไขแลว ตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน หาคาดัชนีความสอดคลอง IOC และปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
ตามที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะโดยคัดเลือกจาก 50 ขอใหเหลือ 30 ขอ
หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) คัดเลือกขอสอบที่มีความยากงายและคา
อํานาจจําแนก แลวนําไปหาคาความเชื่อมัน่ ตามแบบ คูเดอร - ริชารดสัน

ภาพที่ 26 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและ เทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย
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2.3 แบบวัดทักษะการปฏิบัติงานอาหารจากกลวย
การวัดทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียน มีจุดมุงหมายทีต่ องการวัดการปฏิบัติงาน
ดานการเตรียมงาน การปฏิบัติงาน และผลงานนักเรียน เพื่อตรวจสอบถึงสมรรถภาพ
ในการปฏิบัติงานที่ผูวิจยั สรางขึ้นตามแบบวิธีการสรางเครื่องมือวัดพฤติกรรมดานทักษะพิสัย
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของกรมวิชาการสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ดําเนินการสรางดังนี้
2.3.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยั ที่เกีย่ วของ ขอคําแนะนําและ
ความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติงานประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของกรมวิชาการ และวิธีสรางแบบวัดทักษะการปฏิบัติงานตาม
หลักสูตรทองถิ่น เรื่องอาหารจากกลวย จากเอกสารและประเมินผล กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2.3.2 สรางแบบวัดทักษะการปฏิบัติงานตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ตามแบบการสรางเครื่องมือวัดพฤติกรรมดานทักษะพิสยั กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โดยใชแบบสังเกตชนิดมาตราสวนประมาณคาแบบตัวเลข (Numberical
Ration Scale)
5
หมายถึง
ผลการปฏิบัติดีมาก
4
หมายถึง
ผลการปฏิบัติดี
3
หมายถึง
ผลการปฏิบัติคอนขางดี
2
หมายถึง
ผลการปฏิบัติพอใช
1
หมายถึง
ผลการปฏิบัติงานควรปรับปรุง
2.3.3 นําแบบวัดทักษะปฏิบตั ิงานที่ผูวิจยั สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบพิจารณา แลวประเมินความสอดคลองระหวางตัวชี้วดั
กับทักษะการปฏิบัติงานตามหลักสูตรทองถิ่นกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องอาหารจากกลวย ที่ตองการวัดโดยมีเกณฑใหคะแนนดังนี้
ใหคะแนน +1 เมื่อทักษะนัน้ มีความเหมาะสมสอดคลอง
ใหคะแนน 0 เมื่อไมแนใจวาทักษะนัน้ มีความเหมาะสมสอดคลอง
ใหคะแนน -1 เมื่อแนใจวาทักษะนั้นไมมคี วามเหมาะสมสอดคลอง
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2.3.4 นําผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ วิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
ตัวชี้วดั ของเกณฑการปฏิบัตงิ านกับระดับพฤติกรรมของแบบวัดทักษะการปฏิบัติงานตามหลักสูตร
ทองถิ่นกลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ไดคาดัชนี
ความสอดคลอง ระหวางตัวชี้วดั กับทักษะการปฏิบัติงานทุกขอเทากับ 1.00
2.3.5 นําแบบวัดทักษะการปฏิบัติงานตามหลักสูตรทองถิ่นกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ไปใชวัดการปฏิบตั ิงานกับนักเรียน
กลุมตัวอยาง แสดงในภาพที่ 27

ศึกษาเอกสาร
ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยั ที่เกีย่ วของกับวิธีสรางแบบวัดทักษะการปฏิบัติงาน
ตามหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง อาหารจากกลวย

แบบการสรางเครื่องมือวัดพฤติกรรมดานทักษะพิสัย
นําแบบวัดทักษะปฏิบัติงานที่ผูวิจัยสรางขึน้ เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตองแกไขขอบกพรองตามที่อาจารยทปี่ รึกษาเสนอแนะ

นําผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ วิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
ตัวชี้วดั ของเกณฑการปฏิบัตงิ านกับระดับพฤติกรรมของแบบวัดทักษะ

นําแบบวัดทักษะการปฏิบัตงิ านตามหลักสูตรทองถิ่น เรื่องอาหารจากกลวย
ไปใชวดั การปฏิบัติงานกับกลุมนักเรียนกลุมตัวอยาง
ภาพที่ 27 ขั้นตอนการสรางแบบวัดทักษะการปฏิบัติงาน กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและ เทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย
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2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มตี อการจัดกิจกรรมการเรียนรูต าม
หลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารจากกลวย
แบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี อ
หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ที่ผวู ิจัยสรางขึ้น โดยผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสอบถามตาม
ขั้นตอนดังนี้
2.4.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จุดมุงหมายเกี่ยวกับแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
2.4.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม ประเภทมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) แบบ 5 ขั้น ของลิเคิรท (Likert)
2.4.3 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ ีตอกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร
ทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารจากกลวย จํานวน 20 ขอ
โดยแบงแบบสอบถามตามองคประกอบของหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้น โดยพิจารณาตามลําดับ เรียงลําดับจากมากไปหานอย แบงเปน 5 ระดับ และ
การแปลผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยที่คํานวณไดกับคะแนนเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด,
2545: 100)
2.4.3.1 ระดับคะแนน
ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอย
ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด
2.4.4 นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มตี อหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และใหผูเชี่ยวชาญตรวจพิจารณา แลวนําคาดัชนีสอดคลอง ระหวาง ขอคําถามกับตัวชี้วัด
โดยมีเกณฑใหคะแนนดังนี้
ใหคะแนน +1 เมื่อขอคําถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหาและตัวชีว้ ัด
ใหคะแนน 0 เมื่อไมแนใจวาขอคําถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหาและตัวชีว้ ัด
ใหคะแนน -1 เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นไมสอดคลองกับเนื้อหาและตัวชี้วดั
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2.4.5 นําผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน วิเคราะหหาคาดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับตัวชีว้ ัด ไดคา IOC ทุกขอเทากับ 1.00
2.4.6 นําแบบสอบถามความพึงพอใจมาปรับปรุงแกไข แลวจัดพิมพฉบับสมบูรณ
2.4.7 นําแบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมการเรียนรูหลักสูตรทองถิ่น
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ไปใชกับกลุม ทดลอง
ดังแสดงขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ ีตอหลักสูตรทองถิ่น
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย แสดงในภาพที่ 28
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ศึกษาเอกสาร และการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จุดมุงหมายเกีย่ วกับแบบสอบถาม ความพึงพอใจ
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
ศึกษาวิธกี ารสรางแบบสอบถาม ประเภทมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) แบบ 5 ระดับ
ของลิเคิรท (Likert)
สรางแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการใชหลักสูตรทองถิ่นกลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เรื่อง อาหารจากกลวย จํานวน 20 ขอโดยแบงแบบสอบถามตามองคประกอบ
ของหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตร เรียงลําดับจากมากไปหานอย แบงเปน 5 ระดับ
และการแปลผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยที่คาํ นวณไดกับคะแนนเฉลี่ย
นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และใหผูเชี่ยวชาญตรวจ
พิจารณา แลวนําคาดัชนีสอดคลอง หรือคา IOC ระหวางขอคําถามกับตัวชี้วดั
นําผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ วิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับตัวชี้วดั
มีคาเทากับ 1.00

นําแบบสอบถามความพึงพอใจมาปรับปรุงแกไข แลวจัดพิมพฉบับสมบูรณ
นํานําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรูหลักสูตรทองถิ่น
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ไปใชกับกลุม ทดลอง

ภาพที่ 28 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรทองถิ่น
กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการศึกษา เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรทองถิ่น
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ไดดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
มีรายละเอียดดังนี้
1. ขั้นเตรียมนักเรียน เปนนักเรียนโรงเรียนโนนทองโนนหวาย อําเภอบานผือ
จังหวัดอุดรธานี ที่กําลังเรียนอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 24 คน ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2553 เปนกลุมตัวอยาง
2. ชี้แจงวัตถุประสงค และขอตกลงตางๆ ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรทองถิ่น
ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นศึกษาหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจและสรางแบบสอนถามความ
พึงพอใจอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบพิจารณาปรับปรุงแกไขนําแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ที่แกไขปรับปรุงแลว ตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน หาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC และวิเคราะหความเชื่อมัน่ แบบสอบถามปรับปรุงแกไข ขอบกพรองตามที่
ผูเชี่ยวชาญ เสนอแนะนําแบบสอบถามความพึงพอใจ เรื่องงานสานดวยกกที่ผวู ิจยั พัฒนาขึ้น
ไปใชกับกลุมตัวอยาง
3. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย กับนักเรียน
กลุมตัวอยาง เก็บรวบรวมผลการทดสอบกอนเรียนเพื่อนําไปวิเคราะหตอไป
4. ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจยั สรางขึ้น
จํานวน 11 แผนการจัดการเรียนรู ใชเวลา 22 ชั่วโมง เมื่อเสร็จสิ้นการสอนผูวิจัยทําการทดสอบ
นักเรียนหลังเรียน (Posttest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ฉบับเดิมแลวเก็บรวบรวมผลการทดสอบ และ
นําผลการทดสอบไปวิเคราะหตอไป
5. วัดทักษะการปฏิบัติงานประกอบอาหารจากกลวย โดยใชแบบประเมินการปฏิบัติงาน
ดานทักษะ ระหวางฝกปฏิบตั ิและมีการวัดทักษะการปฏิบัติงานอีกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
6. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
หลังจากเสร็จสิ้นการสอน
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7. นําคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย คะแนนจากแบบวัดทักษะ
การปฏิบัติงานนํามาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดนําคะแนนที่ไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย
มาวิเคราะหดว ยวิธีการทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับวิเคราะหขอมูล
ทางสังคมศาสตรและโปรแกรมวิเคราะหแบบทดสอบ (Test Analysis Program) เพือ่ หาคาเฉลี่ย
รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) ดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ลําดับขั้นการวิเคราะหขอมูล
1.1 วิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย
แบบวัดทักษะการปฏิบัติงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหลักสูตรและ
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่อง อาหารจากกลวย
1.2 วิเคราะหหาคาความยากงาย (P) อํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย
1.3 วิเคราะหหาคาเฉลี่ย (  ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย กอนเรียนและหลังเรียน คะแนนแบบทดสอบ วัดทักษะ
การปฏิบัติงาน คะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี อหลักสูตรและกิจกรรม
การเรียนรูตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหาร
จากกลวย
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1.4 วิเคราะหเปรียบเทียบคาคาเฉลี่ย (  ) คะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและคะแนนวัดทักษะการปฏิบัติงานตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย กับเกณฑที่ตั้งไว
1.5 วิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย (  ) คะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจาก
กลวย ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
1.6 วิเคราะหคาเฉลี่ย (  ) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหลักสูตรและ
กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องอาหารจากกลวย
เกณฑแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจนอยที่สุด
2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
2.1 สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพเครือ่ งมือ
2.1.1 การทดสอบความเที่ยวตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรทองถิ่น
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย โดยใชคา IOC
(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539: 249)
สูตร IOC =
IOC

R
N

แทน คาดัชนีความสอดคลอง
 R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
N
แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ
2.1.2 หาคาความยากงาย และอํานาจจําแนก ของขอทดสอบแตละขอ
2.1.2.1 หาคาความยากงาย (p)
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2.1.2.2 หาคาอํานาจจําแนก (r)
2.1.2.3 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (Reliability of the Test)
โดยใชวิธี KR-20 ของคูเดอร – ริชารดสัน (Kuder – Richardson)
2.2 สถิติพื้นฐาน ใชคาเฉลี่ย (  ) คารอยละ (%) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) โดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปสําหรับสังคมศาสตร (SPSS for Windows)
2.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน โดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปสําหรับ
สังคมศาสตร (SPSS for Windows)
2.3.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย หลังเรียนเทียบกับ
เกณฑรอยละ 80 โดยใชการทดสอบ ที แบบกลุมเดียว (t – test for One Sample test)
2.3.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย กอนเรียนและหลังเรียนโดยใช
การทดสอบ ที แบบไมอิสระ (t – test for Dependent)
2.3.3 เปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติกิจกรรมอาหารจากกลวยกอนเรียนและหลัง
เรียน เทียบกับเกณฑรอยละ 80 โดยใชแบบทดสอบ ที แบบกลุมเดียว (t-test for
One Sample Test)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอ มูลการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 นําเสนอการวิเคราะห
ขอมูลตามวิธีการพัฒนาหลักสูตร สรุปเปน 2 ขั้นตอน ประกอบดวย การพัฒนาหลักสูตร และ
การนําหลักสูตรไปใช ดังนี้
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องอาหารจากกลวย โรงเรียนโนนทองโนนหวาย อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี
2. ผลการนําหลักสูตรทองถิ่นไปใช ผูวิจยั ไดดําเนินการดังนี้
2.1 ศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
2.2 ศึกษาทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนทีเ่ รียนตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ที่ผูวิจนั พัฒนาขึ้น
2.3 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ีตอกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรทองถิ่น
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ที่ผูวิจยั พัฒนาขึ้น

ผลการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหาร
จากกลวย
1. การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน
การศึกษาและวิเคราะหขอ มูลพื้นฐานของการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย โดยการสอบถาม สัมภาษณ
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในแตละตอน
ดังนี้

106
1.1 จากแบบสัมภาษณนักเรียน จํานวน 24 คน จากขอมูล ตอนที่ 1 เพศชาย 12 คน
เพศหญิง 12 คน ตอนที่ 2 นักเรียนตองการใหมีการสอนหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารจากกลวย จํานวน 21 คนคิดเปนรอยละ 87.50 เพราะ
เห็นวาเปนการนําทรัพยากรทีม่ ีในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชน ตอนที่ 3 นักเรียนตองการพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย โดย
เรียงลําดับความตองการ 10 ลําดับแรก ไดแก ตํากลวยปูนึ่ง ตมยําหัวปลี ยําหัวปลีใสหนังหมู
ลาบวุนเสนหัวปลี หอหมกไกใสหยวกกลวย กลวยบวชชี กลวยอบเนยสมุนไพร ขาวเกรียบกลวย
กระยาสารทกลวย และเครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม
1.2 จากแบบสัมภาษณคณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง จํานวน 28 คน
จากขอมูล ตอนที่ 1 เพศชาย 12 คน เพศหญิง 16 คน ตอนที่ 2 ผูปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรทองถิ่น
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารจากกลวย จํานวน 25 คน คิดเปน
รอยละ 89.29 เพราะนําทรัพยากรที่มีในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชน และนําไปสูการมีอาชีพของ
ชุมชนทําใหชมุ ชนเขมแข็ง ลดภาวะการวางงาน ตอนที่ 3 ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ตองการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหาร
จากกลวย โดยเรียงลําดับความตองการ 10 ลําดับแรกมากที่สุด ไดแก ตํากลวยปูนึ่ง ตมยําหัวปลี
ยําหัวปลีใสหนังหมู ลาบวุนเสนหัวปลี หอหมกไกใสหยวกกลวย กลวยบวชชี กลวยอบเนย
สมุนไพร ขาวเกรียบกลวย กระยาสารทกลวย และเครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม
1.3 จากแบบสัมภาษณผบู ริหารสถานศึกษา และ ครูโรงเรียนโนนทองโนนหวาย
จํานวน 18 คน ตอนที่ 1 เพศชาย 11 คน เพศหญิง 7 คน ตอนที่ 2 ผูบริหารสถานศึกษา ครู
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 88.89 เพราะ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดใหสถานศึกษาสรางหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น โดยมีสาระหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551 นําไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น พรอม
ทั้งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความจําเปนและความตองการของทองถิ่นและชุมชน จึง
สนับสนุนใหสรางหลักสูตรทองถิ่นเพื่ออนุรักษภูมิปญญาของทองถิ่น ตอนที่ 3 ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูโรงเรียนโนนทองโนนหวาย ตองการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย โดยเรียงลําดับความตองการ 10 ลําดับแรก
มากที่สุด ไดแก ตํากลวยปูนึ่ง ตมยําหัวปลี ยําหัวปลีใสหนังหมู ลาบวุนเสนหัวปลี หอหมกไกใส
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หยวกกลวย กลวยบวชชี กลวยอบเนยสมุนไพร ขาวเกรียบกลวย กระยาสารทกลวย และ
เครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม
จากการวิเคราะหขอมูลพืน้ ฐานสรุปไดวา จากการสัมภาษณ นักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูปกครอง ผูบริหารสถานศึกษา ครู เห็นดวยและสนับสนุนตองการใหโรงเรียนจัด
หลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย
เพื่อนําวัสดุ อุปกรณที่มีในทองถิ่น มาใชใหเกิดประโยชนและลดภาวะการขาดสารอาหารทั้ง
นักเรียนและชุมชน อีกทั้งเพือ่ สงเสริม ฟนฟู และอนุรักษ ภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับอาหาร อีกทั้ง
เพื่อจัดหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ใหสอดคลองกับทองถิ่นมา
จัดการเรียนการสอนผูวิจัยสรุป เรื่องอาหารจากกลวย ได 10 งาน ดังนี้ ตํากลวยปูนึ่ง ตมยํา หัว
ปลี ยําหัวปลีใสหนังหมู ลาบวุนเสนหัวปลี หอหมกไกใสหยวกกลวย กลวยบวชชี กลวยอบเนย
สมุนไพร ขาวเกรียบกลวย กระยาสารทกลวย และเครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม โดยจัด
อันดับกอนหลังพิจารณาจากความเหมาะสมของการนําสวนตางๆ ของกลวยมาประกอบเปนอาหาร
คือ อาหารคาว อาหารหวาน อาหารวาง และเครื่องดื่ม
1.4 ขอมูลเกี่ยวกับบริบทในเขตบริการของโรงเรียนโนนทองโนนหวาย
1.4.1 ชุมชนที่อยูในเขตบริการของโรงเรียนโนนทองโนนหวาย ตําบลโนนทอง
จังหวัดอุดรธานี ใหบริการชุมชนในเขตบริการทั้งหมด 4 หมูบาน ไดแก บานโนนทอง หมู 6,
บานโนนหวาย หมู 11, บานโนนดู หมู 5 และบานโนนแดง หมู 4
1.4.2 สภาพทั่วไปของชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนโนนทองโนนหวาย
1.4.2.1 การคมนาคม ประชาชนสัญจรไปมาทางบกโดย รถยนตสวนตัว
รถโดยสารประจําทาง รถจักรยานยนต รถสามลอ รถจักรยานยนต รถจักรยาน และเดินดวยเทา
1.4.2.2 อาณาเขตของโรงเรียนโนนทองโนนหวาย มีพื้นที่ 62 ไร 2 งาน
50 ตารางวา ดังนี้
ทิศเหนือ จรด องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง
ทิศใต จรด หมูบานโนนทอง
ทิศตะวันตก จรด ปาสาธารณะบานโนนทอง
ทิศตะวันออก จรด ถนนมิตรภาพอําเภอกุดจับ – บานผือ
1.4.3 สภาพทางภูมิศาสตร ที่ตั้งหมูบานอยูติดกับปาสาธารณะ เรียกวา
ปาชาบานโนนทอง ลักษณะพื้นที่ของบานโนนทองเหมาะที่จะปลูกตนกลวยไดดีเพราะสภาพดิน
เปนดินรวนเหมือนดินภูเขา และมีตนกลวยมีจํานวนมากเพียงพอทีจ่ ะนํามาทําวัสดุ อุปกรณ
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ในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะนํามาทําเปนอาหารโดยใชประโยชนจากสวนตางๆ
ของตนกลวย และยังปลูกตนกลวยทุกบานในเขตตําบลโนนทอง อีกทัง้ ยังใชเวลาวางมาทําอาชีพ
เสริมโดยการแปรรูปผลผลิตจากกลวยอีกทางหนึ่งดวย
1.4.4 สภาพทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ นอกเหนือจากอาชีพ
ทางการเกษตร ซึ่งเปนอาชีพหลักแลวยังมีอาชีพรองที่คนในทองถิ่นประกอบโดยใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน ไดแก งานสานตาง ๆ จากไมไผ งานถนอมอาหาร และแปรรูปผลผลิตจากกลวย
1.4.5 สภาพทางวัฒนธรรม ชาวบานสวนใหญยังยึดถือประเพณีวัฒนธรรมเกา ๆ
ไดแก ประเพณีบุญบั้งไฟ บุญมหาชาติ แหเทียนเขาพรรษา การลงแขกเกีย่ วขาว บุญกระยาสารท
ทําบุญเลี้ยงศาลปูตากอนลงนาและเสร็จจากการเก็บเกี่ยวขาว
สรุปจากการวิเคราะหศกั ยภาพของโรงเรียนโนนทองโนนหวาย เขตพื้นที่การศึกษา
อุดรธานี เขต 4 อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี มีความพรอมที่จะจัดการเรียนการสอนไดเพราะ
มีความพรอมดาน วัสดุ อุปกรณที่จะนํามาสนับสนุนงานบานโดยเฉพาะการประกอบอาหารจาก
สวนตางๆ ของตนกลวย ซึ่งไดแก อาหารคาว อาหารหวาน อาหารวาง และเครื่องดื่ม
2. การยกรางของหลักสูตร
จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน การวิเคราะหเอกสารหลักสูตร ของ
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารจาก
กลวย มีองคประกอบดังนี้คอื หลักการและเหตุผล ตัวชี้วัด โครงสรางของเนื้อหา เวลาเรียน
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัดผลประเมินผลมีรายละเอียด
ตามองคประกอบดังนี้
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หลักสูตรทองถิ่นกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจาก
กลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีเปาหมายใน
การพัฒนาผูเรียนและสมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรู
และตัวชีว้ ัด เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนใหมีคุณภาพ ดานความรู และทักษะทีจ่ ําเปน
สําหรับการดํารงชีวิต ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชีว้ ดั ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกําหนดไว
สําหรับหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เปนกลุมสาระทีช่ วย
ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ มีทักษะพืน้ ฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลง สามารถนําความรูเกีย่ วกับการดํารงชีวติ การอาชีพ และเทคโนโลยี มาประยุกต
ใชในการทํางานอยางมีความคิดสรางสรรคและแขงขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางพอเพียง และมีความสุข
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง
อาหารจากกลวย เปนการพัฒนาหลักสูตรในลักษณะการปรับรายละเอียดของเนื้อหาในหลักสูตร
แกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ใหมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น
นํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเปนหลักสูตรที่สรางขึ้น เพื่อสนองความตองการ
ของชุมชนซึ่งสอดคลองกับสภาพทองถิ่น มุงใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย อดทน
รักการทํางาน เนนการปฏิบตั ิจริง รูจักอนุรักษภูมิปญญาไทย รักและภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน
เมื่อหลักสูตรผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนไปใชประโยชนในการดํารงชีวิตประจําวัน
และจะเปนพืน้ ฐานในการประกอบอาชีพตอไป จากเหตุผลและความจําเปนดังกลาว การพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อใหไดหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมการเรียนรูที่จัดขึ้น
คาดหวังวาสงผลใหนักเรียนเกิดความรู มีทักษะการปฏิบัติงาน มีความรัก ความหวงแหน และ
เห็นคุณคางานในการอนุรักษอาหารในทองถิ่น เรื่องอาหารจากกลวย มาจัดการเรียนรูท ี่เกิดเปน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู จากชีวิตจริง ปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรูในสิ่งที่มีความสัมพันธกับชีวิต
จริงของตนในขณะเดียวกันก็เกิดการแลกเปลี่ยนภูมิปญญาความรู ระหวางชาวบานกับครูและ
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นักเรียน ชวยใหอาหารจากกลวยในทองถิน่ ดํารงอยูคูวฒ
ั นธรรมอีสาน มีความรักความภูมใิ จใน
เอกลักษณความเปนไทย และสามารถพัฒนาอาหารในทองถิ่นเปนอาชีพเสริมและสูความเปน
สากลตอไป
ตัวชี้วัด
ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย มุงใหผเู รียนมีความรู ความสามารถ และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคดังนี้
1. เพื่อใหนกั เรียนมีความรูความเขาใจ ตระหนักในความสําคัญและเห็นคุณคาของอาหาร
จากกลวย และเปนพืน้ ฐานในการประกอบอาชีพ
2. เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจและมีความสามารถในการประกอบอาหาร
จากกลวยในรูปแบบอาหารคาว อาหารหวาน และอาหารวาง ไดแก ตํากลวยปูนึ่ง ตมยําหัวปลี
ยําหัวปลีใสหนังหมู หอหมกไกใสหยวกกลวย ลาบวุนเสนหัวปลี กระยาสารทกลวย
กลวยอบเนยสมุนไพร ขาวเกรียบกลวย เครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม และกลวยบวชชี
3. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการใชเครื่องมือ เครื่องใช และทักษะในกระบวนการทํางาน
มีการวางแผนการทํางานอยางมีขั้นตอน
4. เพื่อใหนักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคมีการปรับปรุงงาน แกไขขอบกพรองและ
เสนอแนะกระบวนการทํางานใหดีขึ้น
5. เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติทดี่ ีตอการปฏิบัติงาน มีความอดทน มีความขยันหมัน่ เพียร
มีความรอบคอบ และมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน จนประสบความสําเร็จ
6. เพื่อปลูกฝงใหนกั เรียนมีความรัก ความภาคภูมใิ จในทองถิ่นของตน สามารถพัฒนา
ชีวิต อาชีพ เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัวและทองถิ่นของตน
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โครงสรางของเนื้อหา
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย อยูใน
สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว (งานบาน) เปนสาระเกีย่ วกับการทํางานในชีวิตประจําวัน
ชวยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมไดในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไมทําลายสิ่งแวดลอม
เนนการปฏิบัตจิ ริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลสําเร็จของงาน เพือ่ ใหคนพบความสามารถ
ความถนัด และความสนใจการดํารงชีวิต ซึ่งมีโครงสรางของเนื้อหาดังนี้
1. ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับกลวย
2. ตํากลวยปูนึ่ง
3. ตมยําหัวปลี
4. ยําหัวปลีใสหนังหมู
5. หอหมกไกใสหยวกกลวย
6. ลาบวุนเสนหัวปลี
7. กลวยบวชชี
8. กลวยอบเนยสมุนไพร
9. ขาวเกรียบกลวย
10. กระยาสารทกลวย
11. เครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม
เวลาเรียน
หลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจาก
กลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไดกําหนดเวลาเรียนไวรวมทั้งสิ้น 22 ชั่วโมง ดังนี้
ดังแสดงในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 เวลาเรียนของหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องอาหารจากกลวย
แผนการจัดการเรียนรูที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สาระการเรียนรู
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกลวย
ตํากลวยปูนึ่ง
ตมยําหัวปลี
ยําหัวปลีใสหนังหมู
หอหมกไกใสหยวกกลวย
ลาบวุนเสนหัวปลี
กลวยบวชชี
กลวยอบเนยสมุนไพร
ขาวเกรียบกลวย
กระยาสารทกลวย
เครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม
รวม

จํานวนชั่วโมง
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ง16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องอาหารจากกลวย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
เวลา 22 ชั่วโมง
อธิบายแนวทางในการจัดอาหารจากกลวย การเตรียม ประกอบอาหารและเครื่องดื่มจาก
กลวยใหสมาชิกในครอบครัว รูหลักการเบื้องตนของการแกปญหางานที่ทําในชีวิตประจําวัน
ระบุความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธกับอาชีพและงานที่สนใจ
ฝกปฏิบัติ การจัดทําอาหารจากกลวย เตรียมประกอบอาหารคาว อาหารหวาน อาหาร
วาง และเครื่องดื่ม โดยใชทกั ษะกระบวนการทํางานอยางเปนขั้นตอน การจัดการ กระบวนการ
แกปญหา การทํางานรวมกันและการแสวงหาความรู เนนความคิดสรางสรรค ระบุความรู
ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธกับงานที่สนใจ เพือ่ ใหมีความรูความเขาใจในการทํางาน
และรูจักสรางองคความรูดวยตนเอง
เกิดเจตคติที่ดตี อการทํางาน มีมารยาทในการทํางานกับครอบครัวและผูอื่น มีจิตสํานึก
และความรับผิดชอบในงาน มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ ตลอดจนนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวันได
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แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพื่อใหกิจกรรมการเรียนรู หลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไดกําหนดแนวทางในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูไวดังนี้
1. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูในชุมชน โรงเรียน
เอกสาร ใบความรู ใบงาน ใบกิจกรรม ของจริง รูปภาพและหนังสือเรียน
2. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยรวมกันอภิปราย ซักถามตามประเด็นคําถามเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและผลของการปฏิบัติงาน
3. จัดกิจกรรมตามความตองการของทองถิ่น โดยใหทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตร และมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนจากวัสดุที่มีในทองถิน่
4. จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนทักษะปฏิบัติ กระบวนการทํางาน และกระบวนการกลุม
เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบชิ้นงานสามารถทํางานรวมกับผูอ ื่น
ได เกิดความกระตือรือรน รูจักรับผิดชอบชวยเหลือแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน
5. ศึกษาคนควาและแสวงหาความรูดวยตนเอง เพื่อเพิ่มความรู โดยการสอบถามและ
สัมภาษณผูรูในทองถิ่น
6. จัดกิจกรรมใหนกั เรียนไดฝกปฏิบัติจริง เพื่อฝกทักษะในการปฏิบัติเปนรายบุคคลและ
ฝกเปนกลุม จนสามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันได
7. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมอันพึง
ประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดการ
เรียนการสอน
8. จัดกิจกรรมเพื่อฝกทักษะเพิ่มเติม โดยมอบหมายงานใหนักเรียนไปทําที่บาน
9. จัดการเรียนการสอนโดยยึดกระบวนการขั้นตอนการประกอบอาหาร ปฏิบัติดังนี้
9.1 กอนทํา วางแผนเตรียมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช อาหารดิบ และเครื่องปรุง
อาหารใหครบถวน พรอมกําหนดขั้นตอนในการประกอบอาหารวาควรทําอะไรกอน หลัง
9.2 การทําความสะอาด โดยเก็บลางภาชนะและเครื่องมือเครื่องใช หลังจากเตรียม
อาหารดิบและเครื่องปรุงอาหาร
9.3 ขณะกําลังทํา ทําใหถูกวิธีและทําตามลําดับขั้นตอนในการประกอบอาหาร
9.4 ทําเสร็จแลว ตองเก็บลางทําความสะอาดอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช บริเวณ
สถานที่ประกอบอาหาร และเช็ดหรือผึ่งแดดเก็บเขาที่ใหเรียบรอย
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สื่อและแหลงการเรียนรู
สื่ออุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชันประถมศึกษาปที่ 6
เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาคนควา ดังนี้
1. ใบความรูประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-11 แผนละ 24 ชุด ประกอบดวย
1.1 ใบความรูเรื่อง ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับกลวย
1.2 ใบความรูเรื่อง การตํากลวยปูนึ่ง
1.3 ใบความรูเรื่อง ตมยําหัวปลี
1.4 ใบความรูเรื่อง ยําหัวปลีใสหนังหมู
1.5 ใบความรูเรื่อง หอหมกไกใสหยวกกลวย
1.6 ใบความรูเรื่อง ลาบวุนเสนหัวปลี
1.7 ใบความรูเรื่อง กลวยบวชชี
1.8 ใบความรูเรื่อง กลวยอบเนยสมุนไพร
1.9 ใบความรูเรื่อง ขาวเกรียบกลวย
1.10 ใบความรูเรื่อง กระยาสารทกลวย
1.11 ใบความรูเรื่อง เครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม
2. ใบงานประกอบแผนการจัดการเรียนรูท ี่ 1-11 จํานวน 11 แผน แผนละ 24 ชุด
ประกอบดวย
2.1 ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การตํากลวยปูนึ่ง
2.2 ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ตมยําหัวปลี
2.3 ใบงานที่ 4.1 เรื่อง ยําหัวปลีใสหนังหมู
2.4 ใบงานที่ 4.2 เรื่อง การศึกษาและฝกปฏิบัติยําหัวปลีใสหนังหมู
2.5 ใบงานที่ 5.1 เรื่อง หอหมกไกใสหยวกกลวย
2.6 ใบงานที่ 6.1 เรื่อง ลาบวุนเสนหัวปลี
2.7 ใบงานที่ 7.1 เรื่อง กลวยบวชชี
2.8 ใบงานที่ 8.1 เรื่อง การทํากลวยอบเนยสมุนไพร
2.9 ใบงานที่ 9.1 เรื่อง กระยาสารทกลวย
2.10 ใบงานที่ 11.1 เรื่อง การทําขาวเกรียบกลวย
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3. ใบกิจกรรมประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-11 จํานวน 11 แผน แผนละ 24 ชุด
ประกอบดวย
3.1 ใบกิจกรรมที่ 1.1 เรื่องอาหารจากกลวย และใบกิจกรรมที่ 1.2
เรื่อง แบบรายงานการศึกษาคนควา
3.2 ใบกิจกรรมที่ 2.1 เรื่อง แบบฝกปฏิบัติการทําตํากลวยปูนึ่ง
3.3 ใบกิจกรรมที่ 4.1 เรื่อง แบบรายงานการศึกษาคนควา
3.4 ใบกิจกรรมที่ 5.1 เรื่อง แบบรายงานการศึกษาคนควา
3.5 ใบกิจกรรมที่ 6.1 เรื่อง แบบรายงานการศึกษาคนควา
3.6 ใบกิจกรรมที่ 7.1 เรื่อง กระยาสารทกลวย และใบกิจกรรมที่ 7.2
เรื่อง แบบรายงานการศึกษาคนควา
3.7 ใบกิจกรรมที่ 8.1 เรื่อง ความรูเกีย่ วกับกลวยอบเนยสมุนไพร และใบกิจกรรมที่
8.2 เรื่อง แบบรายงานการศึกษาคนควา
3.8 ใบกิจกรรมที่ 9.1 เรื่อง บันทึกการศึกษาคนควา และใบกิจกรรมที่ 9.2
เรื่อง บัญชีรายรับ -จาย
3.9 ใบกิจกรรมที่ 10.1 เรื่อง ผลไมไทย และใบกิจกรรมที่ 10.2 เรื่อง แบบรายงาน
การศึกษาคนควา
3.10 ใบกิจกรรมที่ 11.1 เรื่อง กลวยบวชชี และใบกิจกรรมที่ 11.2
เรื่อง แบบรายงานการศึกษาคนควา
4. แบบเฉลยแบบฝกหัดในใบกิจกรรมที่ 1-11 จํานวนแบบเฉลยละ 24 ชุด
5. แบบทดสอบยอยในแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-11 แผนละ 2 ชุด
6. แบบเฉลยแบบทดสอบยอยในแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-11 แผนละ 1 ชุด
7. แบบวัดทักษะการปฏิบัตงิ าน เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนเปนรายกลุม
ในแผนการจัดการเรียนรูที่ 2-11 จํานวน แผนละ 4 ชุด
8. แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนรายบุคคลและรายกลุม แผนละ 1 ชุด
9. วัสดุอุปกรณตางๆ ที่เกีย่ วของกับการประกอบอาหาร ไดแก กลวยตานี มะยม ปูนึ่ง
พริกแหง กระเทียม น้ําปลารา นําปลาดี น้ําปูดอง นําตาลปบ น้ํามะนาว พริก ผักชี เกลือ
ใบมะกรูด น้ําตาลทราย ปลีกลวย หนังหมู กระเทียมดอง ขา ตะไคร หยวกกลวย เนื้อไก
เครื่องในไก ใบแมงลัก หมูบด วุนเสน ขาวคั่ว ถั่วลิสง งา กลวยน้ําวาดิบ น้ํามันพืช มะพราว
เนย กลวยน้ําวาดิบ พริกไทยปน พริกปนละเอียด กลวยน้ําวาสุก แปงมัน กลวยหอม นมสด
น้ําเชื่อม กลวยหอม หัวกะทิ น้ําสะอาด
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10. เครื่องมือ เครื่องใช ในการประกอบอาหาร ไดแก ครก สาก จาน ถวย เขียง มีด
ชาม ถาด ชอน ทัพพี หมอ กระทะ กะละมัง เตา ตะหลิว กระชอน หมอเคลือบ ถวยตวง
เครื่องปน แกว
11. ของจริงอาหารคาว อาหารหวาน อาหารวาง และเครื่องจากผลไม
12. แหลงเรียนในโรงเรียน ไดแก โรงอาหาร สวนกลวยเนื้อเยื้อ
13. แหลงเรียนรูในชุมชน ไดแก สวนกลวยนายประดิษฐ เกรงขาม กลุมสตรีแมบาน
โนนทอง กลุม สตรีแมบานโนนหวาย
14. คอมพิวเตอร
15. ปายนิเทศ
16. กลองถายรูป
การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีกระบวนการวัดและ
ประเมินผล ดังนี้
1. การวัดผลและประเมินผลกอนเรียน
1.1 ใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 30 ขอ ทําการวัดกอนเรียน เพื่อวัดความสามารถทางการเรียนรูเกี่ยวกับหลักสูตรทองถิ่น
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารจากกลวย เพื่อตรวจสอบความรู
กอนเรียนของนักเรียน
2. การวัดผลและประเมินผลระหวางเรียน
2.1 ใชแบบวัดทักษะการปฏิบัติงาน ของนักเรียนรายบุคคล ที่เกิดจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 10 งาน โดยประเมิน
ในดานตอไปนี้ การวิเคราะหวางแผนการปฏิบัติงาน การใชวัสดุ - อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช
กระบวนการปฏิบัติงาน คุณภาพงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน
2.2 แบบทดสอบยอย แผนการจัดการเรียนรู แผนละ 1 ชุด
2.3 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเปนรายบุคคล
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3. การวัดผลและประเมินผลหลังเรียน
3.1 ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 30 ขอ (ขอสอบชุดเดียวกับกอนเรียน)
3.2 ประเมินความพึงพอใจที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนตามสูตรทองถิ่น
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา แบบ 5 ขั้น
ของ ลิเคิรท 1 ฉบับ จํานวนคําถาม 20 ขอ
3. การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร
การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร ผูวิจัยไดดําเนินการดังมีรายละเอียดดังนี้
3.1 การตรวจสอบความสอดคลองขององคประกอบของหลักสูตร และความเหมาะสม
กับสภาพความตองการของทองถิ่น โดยการปรึกษา และสัมภาษณคณะกรรมการที่ปรึกษา
พัฒนาหลักสูตร พบวา หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกันระหวาง หลักการและเหตุผล
ตัวชี้วดั โครงสรางเนื้อหา เวลาเรียน แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู และ
การวัดผลและประเมินผล
3.2 ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรโดยการตรวจสอบความเหมาะสมและความ
สอดคลองโดยหาคาดัชนีความสอดคลอง(Index of Item-objective Congruence: IOC)
โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน พบวา หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีคาความสอดคลองขององคประกอบ
ของหลักสูตรทุกองคประกอบมีคาเทากับ 1.00 ดังแสดงในตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 ผลการประเมินความสอดคลองขององคประกอบของหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
รายการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หลักการและเหตุผล
ตัวชี้วดั
โครงสรางของเนื้อหา
เวลาเรียน
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
สื่อการเรียนรู
การวัดและประเมินผล

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

รวม
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

คา
IOC
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

จากตารางที่ 7 ผลการประเมินความสอดคลองขององคประกอบของหลักสูตรทองถิ่น
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกันระหวาง หลักการและ
เหตุผล ตัวชี้วดั โครงสรางเนื้อหา เวลาเรียน แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู
การวัดและประเมินผล มีคาความสอดคลองเทากับ 1.00
4. การประเมินเอกสารประกอบหลักสูตร
เอกสารประกอบหลักสูตรประกอบดวย หลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แผนการจัด
การเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะการปฏิบัติงาน แบบวัด
ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ีตอกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรทองถิ่น ผลการประเมินเอกสาร
ประกอบหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ประเมินหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ตรวจสอบคุณภาพโดย
การตรวจสอบความเหมาะสม และความสอดคลองขององคประกอบของหลักสูตรโดยหาคาดัชนี
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ความสอดคลอง ระหวางองคประกอบหลักสูตรกับตัวชีว้ ัด (Index of Item-objective Congruence:
IOC) โดยผูเชีย่ วชาญ จํานวน 3 ทาน ผลการประเมินความสอดคลองของหลักสูตรทองถิ่น กลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียน ชัน้ ประถมศึกษา
ปที่ 6 พบวา คาความสอดคลองของหลักสูตรมีคาเทากับ 1.00
4.2 ประเมินแผนการจัดการเรียนรู หลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
ตรวจสอบคุณภาพโดยการตรวจสอบความเหมาะสม และความสอดคลองขององคประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรูโดยหาคาดัชนีความสอดคลอง ระหวางสาระการเรียนรูกับตัวชี้วัด (Index of
Item-objective Congruence: IOC) โดยผูเชีย่ วชาญ จํานวน 3 ทาน ผลการประเมินความสอดคลอง
ของแผนการจัดการเรียนรู เรื่องอาหารจากกลวย มีทั้งหมด 11 แผน ไดแก ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับกลวย ตํากลวยปูนึ่ง ตมยําหัวปลี ยําหัวปลีใสหนังหมู ลาบวุนเสนหัวปลี หอหมกไกใส
หยวกกลวย กลวยบวชชี กลวยอบเนยสมุนไพร ขาวเกรียบกลวย กระยาสารทกลวย เครื่องดื่ม
สมุนไพรจากกลวยหอม พบวา คาความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูมีคาเทากับ 1.00
4.3 ประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ตรวจสอบคุณภาพโดยการตรวจสอบความเหมาะสม และความสอดคลองกับ
ตัวชี้วดั โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง ระหวางแบบทดสอบกับตัวชี้วดั (Index of Item-objective
Congruence: IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน พบวา ผลการประเมินความสอดคลองของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา คาความสอดคลอง
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกขอของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคา
เทากับ 1.00
4.4 ประเมินแบบวัดทักษะการปฏิบัติงาน หลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผูวิจัย
พัฒนาขึ้น ตรวจสอบคุณภาพโดยการตรวจสอบความเหมาะสม และความสอดคลองของ
องคประกอบแบบวัดทักษะการปฏิบัติงานโดยหาคาดัชนีความสอดคลอง ระหวางตัวชี้วัด กับทักษะ
การปฏิบัติงาน(Index of Item-objective Congruence: IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
ผลการประเมินความสอดคลองของแบบวัดทักษะการปฏิบัติงาน หลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
พบวา คาความสอดคลองของแบบวัดทักษะการปฏิบัตงิ าน ทุกขอมีคา เทากับ 1.00
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4.5 ประเมินแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร
ทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ตรวจสอบคุณภาพโดยการตรวจสอบความเหมาะสม และ
ความสอดคลองขององคประกอบแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ีตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรู โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง ระหวางขอคําถามกับตัวชี้วดั (Index of Item-objective
Congruence: IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน พบวา คาความสอดคลองของแบบวัด
ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูทุกขอมีคาเทากับ 1.00

ผลการนําหลักสูตรไปใช
ในการนําหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องอาหารจากกลวย ไปทดลองใชกับกลุม ตัวอยางที่เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่
1 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนโนนทองโนนหวาย อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 จํานวน 24 คน ไดศึกษาผลการนําหลักสูตรไปใชใน 3 ดาน ไดแก
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานทักษะการปฏิบัติงาน และดานความพึงพอใจที่มีตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูไดผลการทดลองดังนี้
1. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ตามหลักสูตรที่พัฒนาขึน้
ในการวิเคราะหขอมูล เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม หลักสูตร
ทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ระหวาง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน(Pretest) และหลังเรียน (Posttest) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 โดยใชคาเฉลี่ย (  ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคารอยละ จากคะแนนเต็ม 30
คะแนน ของผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ดังแสดงในตารางที่ 7 และผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องอาหารจากกลวย ดังแสดงในตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหวางกอนเรียน และหลังเรียน
คนที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน
คะแนน
รอยละ
36.67
11
46.67
14
30.00
9
36.67
11
50.00
15
63.33
19
40.00
12
33.33
10
56.67
17
46.67
14
53.33
16
50.00
15
30.00
9
70.00
21
43.33
13
53.33
16
46.67
14
26.67
8
40.00
12
50.00
15
53.33
16
63.33
19

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
คะแนน
รอยละ
83.33
25
96.67
29
80.00
24
86.67
26
90.00
27
96.67
29
80.00
24
86.67
26
86.67
26
93.33
28
83.33
25
96.67
29
93.33
28
100.00
30
86.67
26
86.67
26
93.33
28
96.67
29
80.00
24
90.00
27
90.00
27
83.33
25
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ตารางที่ 8 คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหวางกอนเรียน และหลังเรียน (ตอ)
คนที่
23.
24.


S.D.

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน
คะแนน
รอยละ
18
60.00
15
50.00
14.13
45.14
3.42
-

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
คะแนน
รอยละ
29
96.67
28
93.33
26.88
89.58
1.83
-

จากตารางที่ 8 พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนหลักสูตรทองถิ่น
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนมีคาเฉลี่ย
เทากับ 14.13 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.42 คิดเปนรอยละ 45.14 หลังเรียนนักเรียนมี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องอาหารจากกลวย เฉลี่ย เทากับ 26.88 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.83 คิดเปนรอยละ
89.58 โดยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานของการวิจยั
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ที่เรียนตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องอาหารจากกลวย กับเกณฑที่กําหนด
การทดสอบ
หลังเรียน

N
24



S.D.

26.88 1.83

รอยละ 80
ของคะแนนเต็ม

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
คิดเปนรอยละ

t-test

24

89.58

72.13**

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน
พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (  ) 26.88 คิดเปนรอยละ 89.58 ซึ่งไมนอยกวารอยละ 80
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ที่เปนไปตามสมมติฐานของการวิจยั และเมื่อทําการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของ
คะแนนหลังเรียนกับเกณฑรอ ยละ 80 ดวยสถิติทดสอบคาที ( t – test ) แบบ One-Sample Test
พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กาํ หนดอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
ตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องอาหารจากกลวย
การสอน
N
กอนเรียน
24
24
หลังเรียน
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01



14.13
26.88

S.D.
3.42
1.83

t
18.93**

จากตารางที่ 10 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหวาง
กอนเรียนและหลังเรียน ตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องอาหารจากกลวย พบวานักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลการศึกษาทักษะปฏิบตั ิงานระหวางเรียนของนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรทองถิ่น
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารจากกลวย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่พัฒนาขึน้
ในการศึกษาทักษะการปฏิบัติงานระหวางเรียนของนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรทองถิ่น
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ที่มีคะแนนเต็มทักษะละ
25 คะแนน ผูวิจัย ไดทําการวิเคราะหคะแนนหลังเรียน (Posttest) โดยการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (  )
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคารอยละ มีรายละเอียด ดังแสดงผลในตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละของคะแนนทักษะปฏิบัตงิ าน
ของนักเรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระ
การเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย
ทักษะการปฏิบัติงานการประกอบอาหารจากกลวย
1. ตํากลวยปูนึ่ง
2. ตมยําหัวปลี
3. ยําหัวปลีใสหนังหมู
4. หอหมกไกใสหยวกกลวย
5. ลาบวุนเสนหัวปลี
6. กลวยบวชชี
7. กลวยอบเนยสมุนไพร
8. ขาวเกรียบกลวย
9. กระยาสารทกลวย
10. เครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม
เฉลี่ย



4.47
4.58
4.62
4.69
4.56
4.85
4.54
4.45
4.47
4.89
4.61

S.D.
0.50
0.42
0.47
0.43
0.40
0.24
0.45
0.39
0.38
0.23
0.39

รอยละ
89.33
90.83
92.33
93.83
91.17
97.00
90.83
89.00
89.33
97.83
92.15

จากตารางที่ 11 พบวา คะแนนทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจาก
กลวย ในภาพรวมพบวานักเรียนมีทักษะการปฏิบัติงานเฉลี่ยเทากับ 4.61 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.39 คิดเปนรอยละ 92.15 โดยมีทกั ษะการปฏิบัติงานไมนอยกวารอยละ 80 ซึ่งเปนตาม
สมมติฐานการวิจัย
เมื่อพิจารณารายทักษะพบวานักเรียนมีทักษะการปฏิบัตงิ าน เรื่องอาหารจากกลวย
สูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก เครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.89 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.23 คิดเปนรอยละ 97.83 กลวยบวชชี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.85 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.24 คิดเปนรอยละ 97.00 หอหมกไกใสหยวกกลวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.69
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.43 คิดเปนรอยละ 93.83 และมีทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะ
ที่ต่ําสุด 3 ลําดับไดแก ขาวเกรียบกลวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 0.39
คิดเปนรอยละ 89.00 กระยาสารทกลวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 0.38
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คิดเปนรอยละ 89.33 ตํากลวยปูนึ่ง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50
คิดเปนรอยละ 89.33
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรทองถิ่น
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย
ในการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูต ามหลักสูตรทองถิ่น
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ไดทําการวิเคราะหคะแนน
จากแบบสอบถาม หาคาเฉลี่ย (  ) สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน(S.D.) และการแปลผล
ดังแสดงผลในตารางที่ 12
ตารางที่ 12 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
กิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ขอความ
นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรมกลุม
วัสดุ อุปกรณ ที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูเหมาะสมเพียงพอ
นักเรียนรูสึกสนุกสนานที่ไดไปศึกษา คนควานอกสถานที่
นักเรียนเต็มใจใหความรวมมือที่มีการนําภูมิปญญาทองถิ่น
มาชวยจัดกิจกรรมการเรียนรูค รั้งนี้
นักเรียนสนุกสนานที่มีแหลงการเรียนรูในชุมชนที่หลากหลายเนื้อหา
อาหารจากกลวยเปนเรื่องทีน่ ักเรียนสนใจ
ใบงานมีความชัดเจน ชวยใหนักเรียนเรียนรูไดดี
ใบกิจรรมมีสวนชวยใหนักเรียนเรียนรูไดดี
นักเรียนมีความพอใจในใบความรูที่ชวยใหนักเรียนปฏิบัติ
นักเรียนมีความพอใจที่ไดปฏิบัติงานรวมกับเพื่อน
นักเรียนพอใจที่ไดมีสวนรวมในการวางแผนการปฏิบัติงาน
นักเรียนพอใจในงานที่ไดรับมอบหมาย

4.58
4.54
4.92
4.58

S.D.
0.50
0.72
0.28
0.50

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5.00
4.67
4.29
4.25
4.33
4.71
4.42
4.54

0.00
0.48
0.55
0.44
0.56
0.46
0.50
0.51

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
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ตารางที่ 12 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
กิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (ตอ)

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ขอความ
นักเรียนพอใจที่ทํางานจนสําเร็จดวยความตัง้ ใจ
นักเรียนมีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรม
นักเรียนพอใจที่มีสวนรวมในการตรวจและเสนอแนะในการทํางานทั้ง
กลุมตนเองและกลุมอื่น
ผลงานของกลุมทําใหนกั เรียนเกิดความภาคภูมิใจ
นักเรียนพอใจที่ไดมีสวนรวมประเมินผลงานของกลุมอื่น
นักเรียนภูมใิ จที่ไดเผยแพรผลงานของตนเอง
นักเรียนพอใจที่ไดจัดแสดงผลงานในรูปแบบตางๆ
นักเรียนภูมใิ จในผลงานของตนที่เกิดจากการประกอบอาหารจากกลวย
รวม

5.00
4.63

S.D.
0.00
0.49

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด

4.42
4.92
4.29
4.88
4.83
4.88
4.63

0.65
0.28
0.55
0.34
0.38
0.34
0.18

มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด



จากตารางที่ 12 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูต ามหลักสูตรทองถิ่น
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.63
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.18 มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ นระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ย สูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ดานนักเรียน
สนุกสนานที่มแี หลงการเรียนรูในชุมชนทีห่ ลากหลายเนือ้ หา และดานนักเรียนพอใจที่ทํางานจน
สําเร็จดวยความตั้งใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.00 อยูใ นระดับ
มากที่สุด ลําดับที่สอง ดานนักเรียนรูสึกสนุกสนานที่ไดไปศึกษา คนควานอกสถานที่ และ ผลงาน
ของกลุมทําใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.92 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.28 อยูในระดับมากที่สุด และลําดับที่สาม นักเรียนภูมใิ จที่ไดเผยแพรผลงานของตนเอง และ
นักเรียนภูมใิ จในผลงานของตนที่เกิดจากการประกอบอาหารจากกลวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.88
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.34 อยูในระดับมากทีส่ ุด สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 3 ลําดับแรก
ไดแก ใบกิจรรมมีสวนชวยใหนกั เรียนเรียนรูไดดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.44 อยูในระดับมาก ลําดับที่สอง ใบงานมีความชัดเจน ชวยใหนกั เรียนเรียนรูไดดี และ
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นักเรียนพอใจที่ไดมีสวนรวมประเมินผลงานของกลุมอื่น มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 สวนเบีย่ งเบน
มาตรฐานเทากับ 0.55 อยูในระดับมาก ลําดับที่สาม ดานนักเรียนมีความพอใจในใบความรูที่ชวย
ใหนกั เรียนปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 0.56 อยูในระดับมาก

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้เปนการวิจัยแบบการทดลองแบบกลุมเดียว ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
(One-Group Pretest-Posttest Design) เพื่อศึกษาผลการใชหลักสูตรทองถิ่น ที่เกิดจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนโนนทอง
โนนหวายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นโดยศึกษาและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศึกษาทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียน และศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนตอการจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู มีลําดับขั้นตอนของการวิจยั และผลโดยสรุป ไดดังนี้

วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจยั ไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยดังตอไปนี้
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนโนนทองโนนหวาย สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4
2. เพื่อศึกษาผลการทดลองใชหลักสูตรดังนี้
2.1 ศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชกจิ กรรม
การเรียนการสอน ตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องอาหารจากกลวย หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2.2 ศึกษาทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียน ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
หลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย
ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
2.3 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูต าม
หลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย
ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
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สมมติฐานการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจยั ไดกาํ หนดวัตถุประสงคของการวิจัยดังตอไปนี้
1. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนตามหลักสูตรทองถิ่นที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องอาหารจากกลวย ไมนอยกวารอยละ 80
2. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนตามหลักสูตรทองถิ่นที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องอาหารจากกลวย หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนตามหลักสูตรทองถิ่นที่พัฒนาขึ้นมีทักษะ
การปฏิบัติงาน เรื่องอาหารจากกลวย ไมนอยกวารอยละ 80

วิธีดําเนินการวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนโนนทองโนนหวาย สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 สรุปไดดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับบริบทของโรงเรียนและสภาพและ
ความตองการของนักเรียน ผูปกครอง ผูนําทองถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผูบริหาร
สถานศึกษา ในดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การประกอบอาชีพทั้งในอดีตและปจจุบนั
โดยการสัมภาษณ นักเรียน ผูปกครอง ผูนําทองถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผูบริหาร
สถานศึกษา นํามาศึกษาวิเคราะห เพื่อรางหลักสูตร
2. จัดทําและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย ไดแก หลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะการปฏิบัติงานหลักสูตร
ทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูต ามหลักสูตรทองถิ่น
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

131
3. นําเครื่องมือในการวิจัยไปดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียน
โรงเรียนโนนทองโนนหวาย อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 24 คน โดยทําการทดลองวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน ดวยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องอาหารจากกลวย จากนัน้ ผูวิจยั ดําเนินการสอนดวยตนเอง ตามแผนการจัดการเรียนรู หลักสูตร
ทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนเวลา 22 ชั่วโมง แลวทําการทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดิม วัดทักษะการปฏิบัติงานหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย และแบบสอบถาม ความพึงพอใจของ
นักเรียนตอกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. นําขอมูลที่ไดจากการทดลอง ไปวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย

สรุปผลการวิจัย
ในการวิเคราะหขอมูลทดสอบสมมติฐาน เพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จากผลการวิจยั พบวา
1. หลักสูตรทองถิ่น ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีองคประกอบของหลักสูตรเหมาะสม และ
สอดคลองกัน ไดแก โครงสรางเนื้อหา ตัวชี้วัด หลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จัดกิจกรรม
การเรียนรู การวัดผลและประเมินผล ในสวนที่ดําเนินการปรับปรุงไดแก สื่อการเรียนการสอน
2. เมื่อนําหลักสูตรไปทดลองใช พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนตาม
หลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไมนอยกวารอยละ 80 โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 26.88
คิดเปนรอยละ 89.58 ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่เปน
ไปตามสมมติฐานการวิจัย และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหวาง
กอนเรียนและหลังเรียน พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 14.13 และคะแนน
หลังเรียนเทากับ 26.88 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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3. นักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีทักษะการปฏิบัติงาน ที่เกิดจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ตามหลักสูตรทองถิ่นที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 4.61 คิดเปน
รอยละ 92.15
4. นักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีความพึงพอใจที่มีตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น พบวา โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ นระดับมากที่สุด

การอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปประเด็นการอภิปรายได 3 ดาน ไดแก
ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานผลการนําหลักสูตรไปใช และดานขอสังเกตจากการวิจยั ดังสรุป
ประเด็นการอภิปรายจําแนกแตละดานได ดังนี้
1. ดานการพัฒนาหลักสูตร
จากผลการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งผลการประเมิน
องคประกอบของหลักสูตร พบวา หลักสูตรทองถิ่นที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม และสอดคลองกัน
ทุกองคประกอบ ทั้งนี้นาจะมาจากสาเหตุ ดังตอไปนี้
ประการแรก การพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลเกีย่ วกับสภาพ
และความตองการของชุมชน สํารวจสภาพ และความตองการของผูเรียนใหมีความสอดคลอง
กับพัฒนาการทางดาน รางกาย สติปญญา จิตใจ ความสนใจ ความตองการของผูเรียน วิเคราะห
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาพื้นฐาน
(งานบาน) วิเคราะหสภาพความตองการของครู ผูบริหาร วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ ความรวมมือ
ของบุคลากรในโรงเรียน กอนที่จะนํามากําหนดองคประกอบของหลักสูตรแตละสวนและปรึกษา
กับคณะกรรมการที่ปรึกษาพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับขอมูลตางๆ ที่จะนํามาบรรจุไวในหลักสูตร
ซึ่งสอดคลองกับ สงกรานต จําปาบุรี (2544) ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
กลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ เรื่อง การทําไขเค็ม ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา
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การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ เรื่อง การทําไขเค็ม ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 โดยภาพรวม และรายดาน 5 ดาน คือ ดานโครงสราง ดานเวลาเรียน ดานสภาพแวดลอม
สื่อ วัสดุ อุปกรณ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการวัดผลและประเมินผล มีความเหมาะสม
อยูในระดับดีมาก
ประการที่สอง การยกรางหลักสูตร ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาและวิเคราะห
ขอมูลพื้นฐานที่ไดระบุไวในขั้นตอนแรก มาเขียนเปนโครงสรางเนื้อหา เวลาเรียน สื่อการเรียนรู
และการวัดผลประเมินผลหลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของกรมวิชาการ
(2546: 15-24) ที่ประกอบดวย หลักการของหลักสูตร ตัวชี้วัด โครงสรางเนื้อหา สาระการเรียนรู
คาบเวลา แนวดําเนินการ และการวัดและประเมินผล
ประการที่สาม การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร สอดคลองกับผลการศึกษา
และวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน ที่ผูวิจัยไดระบุไวในขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน
การตรวจสอบความสอดคลองขององคประกอบของหลักสูตร และความเหมาะสมกับสภาพ
ความตองการของทองถิ่น จากการปรึกษาและสัมภาษณคณะกรรมการที่ปรึกษาพัฒนาหลักสูตร
พบวา หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกันระหวางหลักการและเหตุผล ตัวชี้วดั
โครงสรางเนื้อหา เวลาเรียน แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัด
และประเมินผล ซึ่งสอดคลองกับ สงกรานต จําปาบุรี (2544) ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่น กลุมการงานและพืน้ ฐานอาชีพ เรื่อง การทําไขเค็ม ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ผลการวิจัย พบวา โดยภาพรวม และรายดาน 5 ดาน คือ ดานโครงสราง ดานอัตราเวลาเรียน
ดานสภาพแวดลอม สื่อ วัสดุ อุปกรณ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการวัดผลและ
ประเมินผล มีความเหมาะสมอยูในระดับดีมาก และในดานจุดมุงหมายมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมากที่สดุ
ประการที่สี่ การจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร สอดคลองกับผลการศึกษาและ
วิเคราะหขอมูลพื้นฐานที่ไดระบุไวในขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานประกอบดวย
หลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 11 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จํานวน 30 ขอ แบบวัดทักษะการปฏิบัตงิ าน จํานวน 10 ฉบับ และสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรทองถิ่น จํานวน 20 ขอ
พบวา เอกสารประกอบหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกัน ซึ่งสอดคลองกับ
ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539: 130) ไดกลาววา การจัดทําเอกสารหลักสูตรหลังจากทีส่ รางหรือจัดทํา
หลักสูตรขึ้นแลวคณะทํางานควรจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร เชน หลักสูตร แผนการจัด
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การเรียนรู คูมือครู หนังสืออานเพิ่มเติม และสื่อตาง ๆ เปนตน เพื่อใหผูใชหลักสูตร หรือครูผูสอน
สามารถนําหลักสูตรไปใชไดอยางมีประสิทธิ์ภาพ ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแตละเรื่องควร
ประกอบดวยสวนสําคัญดังนี้คือ 1) ชื่อแผนการจัดการเรียนรูและระยะเวลาเรียนในแผนการจัดการ
เรียนรู 2) จุดประสงคการเรียนรู(ตัวชี้วดั ) 3) เนื้อหาสาระที่สําคัญ 4) กิจกรรมการเรียนการสอน
5) สื่อ และวัสดุอุปการณตางๆ 6) การวัดผลและประเมินผล
ประการที่หา การประเมินแผนการจัดการเรียนรูของผูเชี่ยวชาญ พบวา มีบางสวน
ที่ตองปรับปรุง เชน การมอบหมายงานใหนักเรียนไปเผยแพรผลงานตองระบุใหชดั เจนหลังจาก
ทํากิจกรรมทุกอยางเสร็จ และการใชภาษา เมื่อไดรับการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
แลวนําไปใชกบั กลุมตัวอยาง พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูในสถานการณจริงทําใหผูเรียน
มีความรู ความเขาใจ เกิดทักษะในการทํางานสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามที่หลักสูตร
กําหนดไวได ซึ่งสอดคลองกับ (ชัยยงค พรหมวงศ, 2526: 129 จาก ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ, 2539:
169) กลาววา แผนการสอนรูที่ดีจะเปนตัวกําหนดขัน้ ตอนการสอนที่ครูมุงหวังจะใหผูเรียนไดเกิด
พฤติกรรมการเรียนรูในเนื้อหา และไดรับประสบการณตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในหลักสูตร
2. ดานผลการนําหลักสูตรไปใช
จากการนําหลักสูตทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 จะอภิปรายใน 3 ประเด็น คือ
ผลการศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการศึกษาทักษะการปฏิบัตงิ านของ
ผูเรียน ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ การจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่ผูวจิ ัยพัฒนาขึ้น
มีขอสําคัญที่นํามาอภิปรายผลดังนี้
2.1 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการอภิปรายผลการศึกษา
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะอภิปรายใน 2 ประเด็น คือ นักเรียนที่เรียน
เรื่องอาหารจากกลวย ตามหลักสูตรทองถิ่นที่ผูวิจยั พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
รอยละ 89.58 ซึ่งไมต่ํากวาเกณฑรอยละ 80 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อาจจะเปนมาจากสาเหตุดังตอไปนี้
ประการแรก อาจเปนเพราะวา ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรทองถิ่นกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย กอนเรียน และหลังเรียน พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 เปนไปตามสมมติฐานการวิจยั ขอที่ 1 ทั้งนีม้ ีสาเหตุมา
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จาก หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู สาระการเรียนรูแ ละสื่อที่เหมาะสมกับ
กิจกรรมและเนื้อหาที่เรียน เชน ใบความรู ใบงาน ใบกิจกรรม ตัวอยางอาหาร เปนตน จึงทําใหได
หลักสูตรที่มีความเหมาะสมสําหรับนําไปใชจัดการเรียนการสอน สอดคลองกับ สุมาลี ดาแกว
(2547) ไดศกึ ษาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง ผลิตภัณฑอาหารจากปลา กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 85/85 และมีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพิ่มขึ้น และยังสอดคลองกับ จิรนุช ชาวเมืองนอย (2548) ไดทําการวิจัยเกีย่ วกับการพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง เครื่องดื่มสมุนไพร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 5 พบวา
1) ไดหลักสูตรทองถิ่นที่มีคุณภาพสูง หรือดีมาก หลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชน และเหมาะสมกับผูเรียน และผูเรียนสามารถนําไปเปนพืน้ ฐานในการประกอบอาชีพ
และใชในชีวิตประจําวัน
ประการที่สอง ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรทองถิ่นกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง อาหารจากกลวย ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน พบวา
กลุมตัวอยางมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 สอดคลองกับกิ่งแกว พิทกั ษวาป (2549)
ที่ไดทําการวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตรขนมไทย สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา
1) หลักสูตรขนมไทยมีความเหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงคและเนื้อหาซึ่งสงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรคิดเปนรอยละ 90.75 ซึ่งไมนอยกวารอยละ 80 2)
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามหลักสูตรขนมไทยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับ สายสุนี เกิดนนท (2546) ไดทําการวิจยั
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
หนวยการเรียนรูผลิตภัณฑอาหารจากกลวย ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการทดลองใชหลักสูตรสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการทดลองใช
หลักสูตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ขณะเดียวกันการออกแบบหลักสูตรและกิจกรรม
การเรียนการสอนที่มุงผูเรียนเปนสําคัญและมีกิจกรรมที่หลากหลายแทรกอยูในทุกแผนการจัดการ
เรียนรู จึงทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนและมีความเขาใจกับการเรียน สงผลใหคะแนน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอาจเปนเพราะวา ผูวิจัยไดจดั ทําหลักสูตรขึ้นจากการสํารวจสภาพ
ความตองการ ของทองถิ่นและผูเรียน ความเหมาะสมของหลักสูตร เนือ้ หา และสอดคลองกับ
ชีวิตประจําวัน
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2.2 ผลการศึกษาทักษะการปฏิบัติงานของผูเรียน ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียน พบวา คะแนนที่นักเรียนปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยรวม
เทากับ 4.61 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคารวม 0.39 คิดเปนรอยละ 92.15 ซึ่งไมนอยกวา
รอยละ 80 สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 3 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
ประการแรก หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไดจัดกิจกรรมทักษะปฏิบัติไดเหมะสมกับ
สภาพของผูเรียน และกิจกรรมการเรียนการสอนมุงผูเรียนไดฝกปฏิบัตจิ ริง ลําดับกิจกรรมเนื้อหา
จากงายไปหายาก สอดคลองกับ งานวิจัยของ จิรนุช ชาวเมืองนอย (2548) ไดทําการวิจัยเกีย่ วกับ
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง เครื่องดื่มสมุนไพร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
พบวา ผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ สงกรานต จําปาบุรี
(2544) ไดทําการวิจยั เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ
เรื่อง การทําไขเค็ม ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ดานทักษะ
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 87.30 /87.20 ซึ่งมากกวาเกณฑที่ตั้งไว
ประการที่สอง การวัดผลประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนรูที่จดั ใหนักเรียน
ไดลงมือปฏิบัติจริง จึงประเมินตามสภาพจริง สอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูทําใหนักเรียน
ไมตึงเครียด และไมมีความกดดันระหวางการปฏิบัติงาน แตเปนการประเมินปรับปรุงจุดเดน
จุดดอย ความกาวหนาของนักเรียน โดยภาพรวมมีทักษะการปฏิบัติงาน ตามหลักสูตรทองถิ่น
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารจากกลวย ซึ่งสอดคลองกับ
การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงของ กรมวิชาการ (2545ข: 132) ที่ระบุแนวการประเมิน
ที่สอดคลองกับการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงและสามารถ
เชื่อมโยงประสบการณ การเรียนรูสูสถานการณจริงทําใหเกิดการเรียนรูอยางหลากหลาย
ประการที่สาม หลักสูตร เนนการเรียนรู จากการปฏิบัติจริง ทําใหนกั เรียนมีทกั ษะ
กระบวนการทํางาน วางแผนการทํางาน ปฏิบัติตามขั้นตอนทํางานเสร็จทันเวลาที่กําหนดมีการทํา
ความสะอาด จัด เก็บ สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใชไดอยางถูกตองตามขั้นตอนสงผลใหนักเรียน
มีทักษะการปฏิบัติงาน ตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องอาหารจากกลวย ไมนอยกวารอยละ 80
2.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 พบวา โดยรวมอยูในระดับมากที่สดุ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
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ประการแรก เนื้อหาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนเรื่องใหมสําหรับ
นักเรียนและเปนเรื่องที่นักเรียนสนใจ มีความชัดเจนเปนรูปธรรม นักเรียนไดรับประสบการณตรง
โดยการสัมผัส จับตอง มองเห็น รวมถึงความรูสึกนึกคิด สอดคลองกับธํารง บัวศรี (2543: 243-245)
ไดกลาวถึงประสบการณเรียนรูที่ดี ตองสอดคลองกับจุดประสงค มีความหมายตอนักเรียน สัมพันธ
กับการดํารงชีวิตของนักเรียน ทําใหนักเรียนเรียนรูไดเร็ว สงผลใหนักเรียนอยากเรียนรูเปนเหตุผล
ใหนกั เรียนมีความกระตือรือรน ทุมเทใสใจกับงานที่ครูมอบหมายให และสามารถนําวัสดุที่มีใน
ทองถิ่นมาทํากิจกรรมการเรียนรู สงผลตอความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ีตอหลักสูตรและกิจกรรม
การเรียนรูตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 อยูในระดับมากที่สดุ
ประการที่สอง หลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดเรียนโดยปฏิบัติจริง
ผลงานสําเร็จตามเวลาที่กําหนด มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองที่นําเสนอผลงานหนา
ชั้นเรียน และประชาสัมพันธขาวสารเผยแพรผลงานเพื่อใหผูปกครองไดรับทราบ ไดชื่นชมใน
ผลงานของนักเรียน สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุมาลี ดาแกว (2547: 158-159) ไดทําการวิจยั
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง ผลิตภัณฑการแปรรูปอาหารจากปลา กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 นักเรียนมีความพอใจในระดับมาก เหตุผลจาก
นักเรียนพอใจที่ไดเขารวมในการปฏิบัติกจิ กรรมดวยตนเองพอใจที่ไดศึกษานอกสถานที่ ภูมิใจที่ได
เสนอผลงานตอสาธารณชน สอดคลองกับผลการวิจัยของ กิ่งแกว พิทักษวาป (2549: 113-114)
ที่ไดวจิ ัยการพัฒนาหลักสูตรขนมไทยสําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 นักเรียน
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ นักเรียนพอใจที่ทํางานจนสําเร็จดวยความตั้งใจและนักเรียน
ภูมิใจในผลงานของตนเอง
3. ดานขอสังเกตจากการวิจัย
นอกจากการอภิปรายผลจากสมมติฐานการวิจยั แลว ผูวิจัยนําเสนอขอสังเกตจากการวิจัย
ที่ผูวิจัยไดสังเกตระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่เกิดจากการฝกทักษะการปฏิบัติงาน
เรื่องอาหารจากกลวย พบวา บรรยากาศการเรียนรูภายในหองเรียนและหองฝกปฏิบตั ิงานขณะทํา
กิจกรรมเปนรายบุคคลและรายกลุม แตละคนจะใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทุกกลุม มีการ
วางแผนงาน การมอบหมายงานใหสมาชิกภายในกลุมรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
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สงผลใหการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณที่จะนํามาฝกปฏิบัติมีความครบถวน อีกทั้งการทีน่ ักเรียนได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูในเรื่องที่เรียนและการปฏิบัติทาํ ใหนกั เรียนกลาซักถาม
กลาแสดงออก นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรูในการปฏิบัติงาน และเมื่อปฏิบัติงาน
จนสําเร็จแลว นักเรียนจะไดรับคําชมเชยจากเพื่อนๆ และครู ทําใหนักเรียนเกิดความภูมิใจ
จนทําใหคารอยละของทักษะการปฏิบัติงานสูงขึ้น

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัยขอเสนอแนะ
เปน 2 ประเด็น ดังตอไปนี้
1. ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจัยครั้งนี้พบวา
1.1 หลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 เปนหลักสูตรที่มีองคประกอบครบถวน
สมบูรณ ผานกระบวนการตรวจสอบ และประเมินผลจากผูเชี่ยวชาญสามารถเปนแบบอยางแก
ผูสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรในวิชาอืน่ ตอไป
1.2 หลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง
อาหารจากกลวย นี้สามารถนําไปใชกบั โรงเรียนที่อยูใ นเขตพื้นที่ ที่มีสภาพคลายกับ โรงเรียน
โนนทองโนนหวาย สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาอุดรธานี เขต 4 ทั้งนี้ตองศึกษาถึงสภาพ
ความสอดคลองของทองถิ่นวามีความพรอมดานวัสดุฝก คือ กลวย และผูเชี่ยวชาญดานการ
ประกอบอาหาร การถนอมอาหาร และการแปรรูปอาหารจากกลวย
1.3 การอธิบายขั้นตอนการฝกปฏิบัติการประกอบอาหาร โดยใหนกั เรียนไปศึกษา
หาความรูจากอินเทอรเน็ต ใบความรู ใบงาน ถามผูรู และครูสาธิต เพื่อใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ
และครูคอยใหคําแนะนําดูแลอยางใกลชิดทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน และทําใหเกิด
ความชํานาญ ในการปฏิบัติงานในเรื่อง การใช จัด เตรียม วัสดุอุปกรณ รวมทั้งการประกอบ
อาหารอื่นๆ ตอไป
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1.4 การจัดปายนิเทศ แผนพับ และการจัดนิทรรศการเผยแพรผลงานนักเรียน จะทําให
นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองมีความภาคภูมใิ จเห็นความสําคัญของตนเอง ซึ่งจะนําไปสู
การพัฒนา อนุรักษอาหารทองถิ่นอีสาน และสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นสืบตอไป
1.5 การเปดโอกาสใหนกั เรียนไดมีสวนรวมในการแขงขันซึ่งจัดขึ้นภายในโรงเรียน
ภายในกลุมเครือขายที่จัดขึ้นสงผลใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนมีจดุ มุงหมายและเกิดความ
มุงมั่นใหประสบความสําเร็จในการปฏิบัติกิจกรรม
1.6 สงเสริมใหนกั เรียนนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันเพราะวัตถุดิบในการทํา
มีในชุมชนทุกหลังคาเรือนและเปนการประหยัดคาใชจายในครอบครัวของนักเรียนอีกดวย
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย เปนอาหารที่ใชวัตถุดบิ และอุปกรณอื่นที่มีในทองถิ่น
2.2 ควรศึกษาเกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ในแขนงงานอื่นๆ เชน งานเกษตร งานประดิษฐ งานชาง งานอาชีพ
2.3 ควรศึกษาเจตคติของผูเรียน ผูปกครอง หรือชุมชน และบุคลากรในโรงเรียนที่มีตอ
หลักสูตรทองถิ่นเพื่อนํามาใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
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1. ดร.ฤทัยรัตน ชิดมงคล

อาจารยพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

2. นางรัตนาพร จุทานันท

ศึกษานิเทศก วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4
อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี

3. นายสมศักดิ์ ตุมทอง

ศึกษานิเทศก วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4
อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี
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หลักสูตรทองถิ่นกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
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หลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง อาหารจากกลวย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนโนนทองโนนหวาย อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4

หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีเปาหมายในการพัฒนา
ผูเรียนและสมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชี้วดั เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนใหมีคุณภาพ ดานความรู และทักษะที่จําเปน
สําหรับการดํารงชีวิต ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชีว้ ดั ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานกําหนดไว
สําหรับหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เปนกลุมสาระทีช่ วย
ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ มีทักษะพืน้ ฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลง สามารถนําความรูเกีย่ วกับการดํารงชีวติ การอาชีพ และเทคโนโลยี มาประยุกต
ใชในการทํางานอยางมีความคิดสรางสรรคและแขงขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางพอเพียง และมีความสุข
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง อาหารจากกลวย เปนการพัฒนาหลักสูตรในลักษณะ
การปรับรายละเอียดของเนื้อหาในหลักสูตรแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ใหมีรายละเอียดเพิ่มมากขึน้ นํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเปน
หลักสูตรที่สรางขึ้น เพื่อสนองความตองการของชุมชนซึ่งสอดคลองกับสภาพทองถิ่น มุงให
ผูเรียนมีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย อดทน รักการทํางาน เนนการปฏิบัติจริง รูจักอนุรักษ
ภูมิปญญาไทย รักและภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเมื่อหลักสูตรผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดจาก
การเรียนไปใชประโยชนในการดํารงชีวติ ประจําวัน และจะเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ตอไป จากเหตุผลและความจําเปนดังกลาว การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อให
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ไดหลักสูตรทีม่ ีประสิทธิภาพ กิจกรรมการเรียนรูที่จัดขึน้ คาดหวังวาสงผลใหนักเรียนเกิดความรู
มีทักษะการปฏิบัติงาน มีความรัก ความหวงแหน และเห็นคุณคางานในการอนุรักษอาหาร
ในทองถิ่นเรื่อง อาหารจากกลวย มาจัดการเรียนรูที่เกิดเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรู จากชีวิตจริง
ปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรูใ นสิ่งที่มีความสัมพันธกับชีวติ จริงของตนในขณะเดียวกันก็เกิด
การแลกเปลี่ยนภูมิปญญาความรู ระหวางชาวบานกับครูและนักเรียน ชวยใหอาหารจากกลวย
ในทองถิ่น ดํารงอยูคูวัฒนธรรมอีสาน มีความรักความภูมิใจในเอกลักษณความเปนไทย และ
สามารถพัฒนาอาหารในทองถิ่นเปนอาชีพเสริมและสูความเปนสากลตอไป

ตัวชี้วัด
ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง อาหารจากกลวย มุงใหผูเรียนมีความรู
ความสามารถและมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดังนี้
1. เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ ตระหนักในความสําคัญและเห็นคุณคาของอาหาร
จากกลวย และเปนพืน้ ฐานในการประกอบอาชีพ
2. เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจและมีความสามารถในการประกอบอาหาร
จากกลวยในรูปแบบอาหารคาว อาหารหวาน และอาหารวาง ไดแก ตํากลวยปูนึ่ง, ตมยําหัวปลี,
ยําหัวปลีใสหนังหมู, หอหมกไกใสหยวกกลวย, ลาบวุนเสนหัวปลี, กระยาสารทกลวย,
กลวยอบเนยสมุนไพร, ขาวเกรียบกลวย, เครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม และกลวยบวชชี
3. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการใชเครื่องมือ เครื่องใช และทักษะในกระบวนการทํางาน
มีการวางแผนการทํางานอยางมีขั้นตอน
4. เพื่อใหนักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคมีการปรับปรุงงาน แกไขขอบกพรองและ
เสนอแนะกระบวนการทํางานใหดีขึ้น
5. เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติทดี่ ีตอการปฏิบัติงาน มีความอดทน มีความขยันหมัน่ เพียร
มีความรอบคอบ และมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน จนประสบความสําเร็จ
6. เพื่อปลูกฝงใหนกั เรียนมีความรัก ความภาคภูมใิ จในทองถิ่นของตน สามารถพัฒนา
ชีวิต อาชีพ เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัวและทองถิ่นของตน
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โครงสรางของเนื้อหา
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารจากกลวยอยูใน
สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว เปนสาระเกีย่ วกับการทํางานในชีวิตประจําวันชวยเหลือ
ตนเอง ครอบครัว และสังคมไดในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไมทําลายสิ่งแวดลอม
เนนการปฏิบัตจิ ริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลสําเร็จของงาน เพือ่ ใหคนพบความสามารถ
ความถนัด และความสนใจการดํารงชีวิต ซึ่งมีโครงสรางของเนื้อหาดังนี้
1. ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับกลวย
2. ตํากลวยปูนึ่ง
3. ตมยําหัวปลี
4. ยําหัวปลีใสหนังหมู
5. หอหมกไกใสหยวกกลวย
6. ลาบวุนเสนหัวปลี
7. กลวยบวชชี
8. กลวยอบเนยสมุนไพร
9. ขาวเกรียบกลวย
10. กระยาสารทกลวย
11. เครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม

เวลาเรียน
หลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารจาก
กลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไดกําหนดเวลาเรียนไวรวมทั้งสิ้น 22 ชั่วโมง ดังนี้
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ตารางที่ 13 เวลาเรียนของหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องอาหารจากกลวย
แผนการจัดการเรียนรูที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สาระการเรียนรู
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกลวย
ตํากลวยปูนึ่ง
ตมยําหัวปลี
ยําหัวปลีใสหนังหมู
หอหมกไกใสหยวกกลวย
ลาบวุนเสนหัวปลี
กลวยบวชชี
กลวยอบเนยสมุนไพร
ขาวเกรียบกลวย
กระยาสารทกลวย
เครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม
รวม

จํานวนชั่วโมง
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ง16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง อาหารจากกลวย

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
เวลา 22 ชั่วโมง

อธิบายแนวทางในการจัดอาหารจากกลวย การเตรียม ประกอบอาหารและเครื่องดื่มจาก
กลวยใหสมาชิกในครอบครัว รูวิธีการแกปญหางานที่ทาํ ในชีวติ ประจําวัน มีความสามารถและ
คุณธรรมที่สัมพันธกับอาชีพและงานที่สนใจ
ฝกปฏิบัติ การจัดทําอาหารจากกลวย เตรียมประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โดยใชทกั ษะ
กระบวนการทํางานอยางเปนขั้นตอน การจัดการ กระบวนการแกปญหา การทํางานรวมกันและ
การแสวงหาความรู เนนความคิดสรางสรรค ระบุความรูความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธกับ
งานที่สนใจ เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการทํางาน และรูจักสรางองคความรูดวยตนเอง
เกิดเจตคติที่ดตี อการทํางาน มีมารยาทในการทํางานกับครอบครัวและผูอื่น มีจิตสํานึก
และความรับผิดชอบในงาน มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ ตลอดจนนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวันได

155

แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพื่อใหกิจกรรมการเรียนรู หลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่อง อาหารจากกลวย ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ไดกําหนดแนวทางในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูไวดังนี้
1. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูในชุมชน โรงเรียน
เอกสาร ใบความรู ใบงาน ใบกิจกรรม ของจริง รูปภาพและหนังสือเรียน
2. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยรวมกันอภิปราย ซักถามตามประเด็นคําถามเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและผลของการปฏิบัติงาน
3. จัดกิจกรรมตามความตองการของทองถิ่น โดยใหทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตร และมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนจากวัสดุที่มีในทองถิน่
4. จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนทักษะปฏิบัติ กระบวนการทํางาน และกระบวนการกลุม
เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบชิ้นงานสามารถทํางานรวมกับผูอ ื่น
ได เกิดความกระตือรือรน รูจักรับผิดชอบชวยเหลือแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน
5. ศึกษาคนควาและแสวงหาความรูดวยตนเอง เพื่อเพิ่มความรู โดยการสอบถามและ
สัมภาษณผูรูในทองถิ่น
6. จัดกิจกรรมใหนกั เรียนไดฝกปฏิบัติจริง เพื่อฝกทักษะในการปฏิบัติเปนรายบุคคลและ
ฝกเปนกลุม จนสามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันได
7. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมอันพึง
ประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดการ
เรียนการสอน
8. จัดกิจกรรมเพื่อฝกทักษะเพิ่มเติม โดยมอบหมายงานใหนักเรียนไปทําที่บาน
9. จัดการเรียนการสอนโดยยึดกระบวนการขั้นตอนการประกอบอาหาร ปฏิบัติดังนี้
9.1 กอนทํา วางแผนเตรียมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช อาหารดิบ และเครื่องปรุง
อาหารใหครบถวน พรอมกําหนดขั้นตอนในการประกอบอาหารวาควรทําอะไรกอน หลัง
9.2 การทําความสะอาด โดยเก็บลางภาชนะและเครื่องมือเครื่องใช หลังจากเตรียม
อาหารดิบและเครื่องปรุงอาหาร
9.3 ขณะกําลังทํา ทําใหถูกวิธีและทําตามลําดับขั้นตอนในการประกอบอาหาร
9.4 ทําเสร็จแลว ตองเก็บลางทําความสะอาดอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช บริเวณ
สถานที่ประกอบอาหาร และเช็ดหรือผึ่งแดดเก็บเขาที่ใหเรียบรอย
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สื่อและแหลงการเรียนรู
สื่ออุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารจากกลวย ของนักเรียนชันประถมศึกษาปที่ 6
เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาคนควา ดังนี้
1. ใบความรูประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-11 แผนละ 24 ชุด ประกอบดวย
1.1 ใบความรูเรื่อง ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับกลวย
1.2 ใบความรูเรื่อง การตํากลวยปูนึ่ง
1.3 ใบความรูเรื่อง ตมยําหัวปลี
1.4 ใบความรูเรื่อง ยําหัวปลีใสหนังหมู
1.5 ใบความรู เรื่อง หอหมกไกใสหยวกกลวย
1.6 ใบความรู เรื่อง ลาบวุนเสนหัวปลี
1.7 ใบความรู เรื่อง กลวยบวชชี
1.8 ใบความรู เรื่อง กลวยอบเนยสมุนไพร
1.9 ใบความรู เรื่อง ขาวเกรียบกลวย
1.10 ใบความรู เรื่อง กระยาสารทกลวย
1.11 ใบความรู เรื่อง เครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม
2. ใบงานประกอบแผนการจัดการเรียนรูท ี่ 1-11 จํานวน 11 แผน แผนละ 24 ชุด
ประกอบดวย
2.1 ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การตํากลวยปูนึ่ง
2.2 ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ตมยําหัวปลี
2.3 ใบงานที่ 4.1 เรื่อง ยําหัวปลีใสหนังหมู
2.4 ใบงานที่ 4.2 เรื่อง การศึกษาและฝกปฏิบัติยําหัวปลีใสหนังหมู
2.5 ใบงานที่ 5.1 เรื่อง หอหมกไกใสหยวกกลวย
2.6 ใบงานที่ 6.1 เรื่อง ลาบวุนเสนหัวปลี
2.7 ใบงานที่ 7.1 เรื่อง กลวยบวชชี
2.8 ใบงานที่ 8.1 เรื่อง การทํากลวยอบเนยสมุนไพร
2.9 ใบงานที่ 9.1 เรื่อง กระยาสารทกลวย
2.10 ใบงานที่ 11.1 เรื่อง การทําขาวเกรียบกลวย
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3. ใบกิจกรรมประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-11 จํานวน 11 แผน แผนละ 24 ชุด
ประกอบดวย
3.1 ใบกิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง อาหารจากกลวย และใบกิจกรรมที่ 1.2
เรื่อง แบบรายงานการศึกษาคนควา
3.2 ใบกิจกรรมที่ 2.1 เรื่อง แบบฝกปฏิบัติการทําตํากลวยปูนึ่ง
3.3 ใบกิจกรรมที่ 4.1 เรื่อง แบบรายงานการศึกษาคนควา
3.4 ใบกิจกรรมที่ 5.1 เรื่อง แบบรายงานการศึกษาคนควา
3.5 ใบกิจกรรมที่ 6.1 เรื่อง แบบรายงานการศึกษาคนควา
3.6 ใบกิจกรรมที่ 7.1 เรื่อง กระยาสารทกลวย และใบกิจกรรมที่ 7.2
เรื่อง แบบรายงานการศึกษาคนควา
3.7 ใบกิจกรรมที่ 8.1 เรื่อง ความรูเกีย่ วกับกลวยอบเนยสมุนไพร และใบกิจกรรมที่
8.2 เรื่อง แบบรายงานการศึกษาคนควา
3.8 ใบกิจกรรมที่ 9.1 เรื่อง บันทึกการศึกษาคนควา และใบกิจกรรมที่ 9.2
เรื่อง บัญชีรายรับ -จาย
3.9 ใบกิจกรรมที่ 10.1 เรื่อง ผลไมไทย และใบกิจกรรมที่ 10.2 เรื่อง แบบรายงาน
การศึกษาคนควา
3.10 ใบกิจกรรมที่ 11.1 เรื่อง กลวยบวชชี และใบกิจกรรมที่ 11.2
เรื่อง แบบรายงานการศึกษาคนควา
4. แบบเฉลยแบบฝกหัดในใบกิจกรรมที่ 1-11 จํานวนแบบเฉลยละ 24 ชุด
5. แบบทดสอบยอยในแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-11 แผนละ 2 ชุด
6. แบบเฉลยแบบทดสอบยอยในแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-11 แผนละ 1 ชุด
7. แบบวัดทักษะการปฏิบัตงิ าน เรื่อง อาหารจากกลวย ของนักเรียนเปนรายกลุม
ในแผนการจัดการเรียนรูที่ 2-11 จํานวน แผนละ 4 ชุด
8. แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนรายบุคคลและรายกลุม แผนละ 1 ชุด
9. วัสดุอุปกรณตางๆ ที่เกีย่ วของกับการประกอบอาหาร ไดแก กลวยตานี มะยม ปูนึ่ง
พริกแหง กระเทียม น้ําปลารา นําปลาดี น้ําปูดอง นําตาลปบ น้ํามะนาว พริก ผักชี เกลือ
ใบมะกรูด น้ําตาลทราย ปลีกลวย หนังหมู กระเทียมดอง ขา ตะไคร หยวกกลวย เนื้อไก
เครื่องในไก ใบแมงลัก หมูบด วุนเสน ขาวคั่ว ถั่วลิสง งา กลวยน้ําวาดิบ น้ํามันพืช มะพราว
เนย กลวยน้ําวาดิบ พริกไทยปน พริกปนละเอียด กลวยน้ําวาสุก แปงมัน กลวยหอม นมสด
น้ําเชื่อม กลวยหอม หัวกะทิ น้ําสะอาด

158
10. เครื่องมือ เครื่องใช ในการประกอบอาหาร ไดแก ครก สาก จาน ถวย เขียง มีด
ชาม ถาด ชอน ทัพพี หมอ กระทะ กะละมัง เตา ตะหลิว กระชอน หมอเคลือบ ถวยตวง
เครื่องปน แกว
11. ของจริงอาหารคาว, อาหารหวาน, อาหารวาง และเครื่องจากผลไม
12. แหลงเรียนในโรงเรียน ไดแก โรงอาหาร, สวนกลวยเนื้อเยื้อ
13. แหลงเรียนรูในชุมชน ไดแก สวนกลวยนายประดิษฐ เกรงขาม, กลุมสตรีแมบาน
โนนทอง, กลุมสตรีแมบานโนนหวาย
14. คอมพิวเตอร
15. ปายนิเทศ
16. กลองถายรูป

การวัดและประเมินผล
การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารจากกลวย มีกระบวนการวัดและประเมินผล ดังนี้
1. การวัดผล ประกอบดวย
1.1 การวัดกอนเรียน
1.1.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรือ่ ง อาหารจากกลวย
1.1.2 แบบทดสอบยอยประจําแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-11
1.2 การวัดผลระหวางเรียน
1.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรม ไดแก การตรงตอเวลา, การฟงคําตอบคําถาม
การเสนอความคิดเห็น, การมีสวนรวม, มีความคิดสรางสรรค, ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
1.2.2 การตรวจใบกิจกรรม
1.2.3 แบบวัดทักษะการปฏิบัติงานและตรวจผลงานของนักเรียนรายกลุมและ
รายบุคคล
1.3 การวัดผลหลังเรียน
1.3.1 แบบทดสอบยอยประจําแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-11
1.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรือ่ ง อาหารจากกลวย
1.3.3 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนการสอน
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ตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารจากกลวย
2. การประเมินผล มีดังนี้
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อาหารจากกลวย มีเกณฑ
การประเมิน ดังนี้
คะแนน 80 – 100 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใ นระดับดีมาก
คะแนน 70 – 79 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใ นระดับดี
คะแนน 60 – 69 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใ นระดับพอใช
คะแนน 50 – 59 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใ นระดับปรับปรุง
2.2 แบบวัดทักษะการปฏิบัติงาน เรื่อง อาหารจากกลวย มี 5 ระดับ ดังนี้
5
หมายถึง
ผลการปฏิบัติดีมาก
4
หมายถึง
ผลการปฏิบัติดี
3
หมายถึง
ผลการปฏิบัติคอนขางดี
2
หมายถึง
ผลการปฏิบัติพอใช
1
หมายถึง
ผลการปฏิบัติงานควรปรับปรุง แกไข
2.3 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมการจัดการเรียนรู
ตามหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง อาหารจากกลวย ดังนี้
2.3.1 ระดับคะแนน
ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย
ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด
2.3.2 เกณฑแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจนอยที่สุด
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารจากกลวย

ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน

3

มีความคิดสรางสรรค

3

การมีสวนรวมในกิจกรรม

การตรงตอเวลา
เลขที่

การฟงการตอบคําถาม และ
การเสนอความคิดเห็น

พฤติกรรมที่ตองสังเกต

รายการ
ประเมิน

3

3

3

คะแนน
รวม

ผาน
ไมผาน

15

1
2
3
4
…
24
เกณฑการประเมิน
3 ดีมาก
2 ดี
1 พอใช

เกณฑการแปลความหมาย
11-15
คะแนนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
6-10
คะแนนมีคุณลักษณะที่ดี
1-5
คะแนนมีคุณลักษณะที่พอใช

เกณฑการประเมิน
1. การตรงตอเวลา
3
มาเรียนตรงเวลาทุกครั้ง
2
มาเรียนชากวากําหนด 5 นาที
1
มาเรียนชากวากําหนด 10 นาที
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2. การฟงการตอบคําถาม และการเสนอความคิดเห็น
3
แสดงความคิดเห็นและตอบคําถามทุกครั้ง
2
แสดงความคิดเห็นและตอบคําถามเปนบางครั้ง
1
แสดงความคิดเห็นแตไมตอบคําถาม
3. การมีสวนรวมในกิจกรรม
3
ใหความรวมมือในการเรียนทุกครั้ง
2
ใหความรวมมือในการเรียนเปนบางครั้ง
1
ใหความรวมมือในการเรียนเมื่อมีการขอรอง
4. มีความคิดสรางสรรค
3
ผลงานมีการจัดตกแตงอาหารใหสวยงามและมีเอกลักษณ
2
ผลงานมีการจัดตกแตงอาหารไดเรียบรอย
1
ผลงานไมมีการจัดตกแตง
5. ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
3
สนใจและตั้งใจปฏิบัติงาน
2
สนใจแตไมคอ ยตั้งใจทํางาน
1
ไมสนใจและไมตั้งใจปฏิบัติงาน
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เกณฑการใหคะแนนผลการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง ..............................................
กลุมที่......................
สมาชิกภายในกลุม
1……………………………………….. 2……………………………………….
3……………………………………….. 4……………………………………….
5……………………………………….. 6……………………………………….

ลําดับ
ที่

รายการประเมิน

ดีมาก
(5)

1
2
3
4
5

ระดับผลการปฏิบัติงาน
ดี คอนขาง พอใช ปรับปรุง
ดี
(4)
(1)
(3) (2)

วิเคราะหวางแผนการปฏิบัติงาน
การใชวัสดุ-อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช
กระบวนการปฏิบัติงาน
คุณภาพงาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน
รวม

(ลงชื่อ)
ผูประเมิน
(..............................................)
.................../....................../..................
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เกณฑการประเมินการวัดทักษะการปฏิบัตงิ าน
เรื่อง ........................................
รายการประเมิน
1. วิเคราะห
วางแผน
การปฏิบัติงาน
(5 คะแนน)

1

2

3

4

5
2. การใชวัสดุอุปกรณ
เครื่องมือ
เครื่องใช
(5 คะแนน)

1

2

3

เกณฑการประเมิน
คะแนน ระดับ
มีการวางแผน กําหนดเปาหมาย วิธีการทํางาน
5
ดีมาก
แบงหนาที่ความรับผิดชอบรวมกันในกลุม
ทุกคนมีความรับผิดชอบตอกลุม ทํางานจนสําเร็จ
เรียบรอยทุกครั้ง
มีการวางแผน กําหนดวิธีการทํางาน แบงหนาที่
4
ดี
ความรับผิดชอบรวมกัน ในกลุม สมาชิกบางคน
ในกลุม ขาดความรับผิดชอบตอผลงาน
มีการวางแผน กําหนดวิธีการทํางาน แบงหนาที่
3
คอนขางดี
ความรับผิดชอบรวมกัน ในกลุม สมาชิกบางคน
ในกลุม ขาดความรับผิดชอบตอผลงาน
มีการวางแผน กําหนดวิธีทํางาน แบงหนาที่
2
พอใช
รับผิดชอบรวมกันในกลุม สมาชิกในกลุม ขาด
ความรับผิดชอบ ทําใหงานสําเร็จเปนบางครั้ง
ขาดการวางแผนการทํางาน การกําหนดวิธกี าร
1
ปรับปรุง
ทํางาน ผลงานไมสําเร็จ
มีการเตรียมวัสดุ-อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช
5
ดีมาก
และเลือกเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งวิธีการเก็บรักษา ทําความสะอาดไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม ตามลักษณะของงาน
มีการจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช
4
ดี
การเครื่องมือเครื่องใชไดถูกตองเหมาะสม
แตขาดความเปนระเบียบในเรื่องการเก็บ
การทําความสะอาด
มีการเตรียมวัสดุ-อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช
3
คอนขางดี
แตเลือกเครื่องมือบางอยางไมเหมาะสม
ตองกํากับชี้แนะเปนบางครั้ง
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3. กระบวนการ
ปฏิบัติงาน
(5 คะแนน)

เกณฑการประเมิน
4 มีการเตรียมวัสดุ-อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช
การเลือกเครื่องมือไดแตไมเหมาะสม ตองกํากับ
ชี้แนะเปนทุกครั้ง

คะแนน
2

ระดับ
พอใช

5 ขาดการวางแผนในการเตรียม การเลือกใช
เครื่องมือ วัสดุ-อุปกรณไมถูกตองเหมาะสมกับ
งาน ตองคอยกํากับดูแลตลอดเวลา
1 ปฏิบัติงานอยางถูกตองตามขั้นตอน และ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องเหมาะสมไดดว ยตนเอง
มีความมุงมั่นในการทํางานจนสําเร็จเรียบรอยทัน
ตามเวลาที่กําหนด
2 ปฏิบัติงานอยางถูกตองตามลําดับ ตั้งใจทํางาน
แตขาดความตอเนื่อง งานสําเร็จตามเวลา
ที่กําหนด
3 ปฏิบัติงานอยางถูกตองตามลําดับ แตบางครั้งได
กํากับชี้แนะงานเสร็จชา ไมทันตามเวลาทีก่ ําหนด
4 ปฏิบัติงานตามลําดับขั้นได แตตองอยูภ ายใตการ
กํากับชี้แนะผลงานไมเสร็จตามเวลาที่กําหนด
5 ไมปฏิบัติงานตามขั้นตอน ขาดการทํางานอยาง
ตอเนื่อง ตองคอยชี้แนะกํากับการทํางาน
ตลอดเวลา

1

ปรับปรุง

5

ดีมาก

4

ดี

3

คอนขางดี

2

พอใช

1

ปรับปรุง
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4. คุณภาพงาน
(5 คะแนน)

1

2

3

4

5

5. สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน
(5 คะแนน)

1

2

3
4
5

เกณฑการประเมิน
คะแนน ระดับ
ผลงานมีคุณภาพ การจัดตกแตงเหมาะสม
5
ดีมาก
การเลือกใชวสั ดุถูกตองครบถวนสมบูรณ
รสชาติดีตามลักษณะของ..............................
ที่กําหนดใหเปนแบบอยางได
ผลงานมีคุณภาพ ในการเลือกใชวัสดุ ถูกตอง
4
ดี
ครบถวน....................มีลักษณะดีแตการตกแตง
ไมเหมาะสม เปนแบบอยางไมได
การเลือกใชวสั ดุครบถวน แตขาดคุณภาพที่ดี
3
คอนขางดี
รสชาติไมดี หรือลักษณะอยางใดอยางหนึง่
ไมเปนไปตามลักษณะที่ดีของ...........................
ตามที่กําหนด
การเลือกใชวสั ดุ ไมครบถวน หรือวัสดุขาด
2
พอใช
คุณภาพ ทําให.................มีรสชาติและลักษณะ
ไมเปนไปตามที่กําหนด
ผลงานไมมีคุณภาพ รสชาติและลักษณะของ
1
ปรับปรุง
.....................ไมดี เกิดจากความผิดพลาดจากการ
เลือกใชวัสดุหรือขั้นตอนวิธกี ารทํา.......................
ที่กําหนดให
มีการตรวจสอบคุณภาพของผลงาน รวมกัน
5
ดีมาก
วิเคราะหขอบกพรองและวิธีแกไขงาน ปรับปรุง
งาน รวมกันไดอยางถูกตองเหมาะสม
มีการตรวจสอบคุณภาพของผลงานรวมกัน
4
ดี
มีขอเสนอแนะ วิธีแกไขงาน มีขอผิดพลาดเปน
บางครั้ง
มีการตรวจสอบคุณภาพของผลงานรวมกัน
3
คอนขางดี
แตขอเสนอแนะไมถูกตอง
มีการตรวจสอบคุณภาพของผลงานรวมกัน
2
พอใช
ไมมีวิธีแกไขปรับปรุงงาน
ขาดการตรวจสอบงานและสรุปงานรวมกัน
1
ปรับปรุง

ภาคผนวก ค
กําหนดการสอนหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
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กําหนดการสอนหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องอาหารจากกลวย ของชั้นประถมศึกษาปที่ 6
แผนการ
ตัวชี้วัด
จัดการ
เรียนรูที่
1
1. สามารถอธิบาย
ประวัติความเปนมา
ของตนกลวยได
2. เลือกใชกลวยได
เหมาะสมกับชนิดอาหาร
ได
3. อธิบายประโยชนของ
กลวยไดอยางถูกตอง

2

1. เตรียมใช ทําความ
สะอาดและเก็บรักษา
เครื่องมือเครื่องใชได
2. นักเรียนสามารถ
อธิบายขั้นตอนในการตํา
กลวยได
3. นักเรียนสามารถ
ประกอบอาหารตํากลวย
ปูนึ่งได

สาระการเรียนรู

จํานวน
ชั่วโมง

1. ประวัติความเปนมา
ของกลวย
2. ประเภทของกลวย
และการเลือกใชกลวยใน
การประกอบอาหาร
3. ประโยชนของกลวย

2

1. ความเปนมาของ
ตํากลวย
2. วัสดุ อุปกรณที่ใช
ในการประกอบอาหาร
ตํากลวยปูนึ่ง
3. การตํากลวยปูนึ่ง

2

กิจกรรม
1. ศึกษานอกสถานที่
2. ศึกษาคนควาจากตํารา
เอกสาร ใบงาน
ใบความรู
3. สืบคนขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต
4. อภิปรายสรุปเนื้อหา
ในบทเรียน
5. บันทึกความรูและ
การทําแบบฝกหัดในใบ
กิจกรรม
6. ทําแบบทดสอบยอย
1. ศึกษาคนควาจากตํารา
เอกสาร ใบงาน
ใบความรูและสมตําชนิด
ตางๆ
2. สอบถามหรือ
สัมภาษณภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่น
3. อภิปรายประเด็น
คําถามและสรุปเนื้อหาใน
บทเรียน
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แผนการ
จัดการ
เรียนรูที่

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู

จํานวน
ชั่วโมง

4. นักเรียนสามารถบอก
ประโยชนของอาหารตํา
กลวยปูนึ่งได
5. บอกขอบกพรองและ
วิธีปรับปรุงแกไขในการ
ประกอบอาหารตํากลวย
ปูนึ่งได

3

1. เตรียม ใช ทําความ
สะอาดและเก็บรักษา
เครื่องมือเครื่องใชได
2. นักเรียนสามารถ
อธิบายขั้นตอนในการทํา
ตมยําหัวปลีได
3. นักเรียนสามารถบอก
เครื่องปรุงและประกอบ
อาหารตมยําหัวปลีได
4. นักเรียนสามารถบอก
ประโยชนของอาหารตม
ยําหัวปลีได
5. บอกขอบกพรองและ
วิธีปรับปรุงแกไขในการ
ประกอบอาหารตมยําหัว
ปลีได
6. มีความมุงมั่นในการ
ทํางานรวมกับกลุมได

1. ความหมายและ
ประโยชนของตมยํา
หัวปลี
2. วัสดุ อุปกรณที่ใชใน
การประกอบอาหาร
ตมยําหัวปลี
3. การทําตมยําหัวปลี

2

กิจกรรม
4. บันทึกความรูและ
การทําแบบฝกหัดในใบ
กิจกรรม
5. ปฏิบัติการประกอบ
อาหารตํากลวยปูนึ่ง
6. บันทึกผลงานที่ไดรับ
มอบหมายจากการไป
ประยุกตใชทบี่ าน
7. ทําแบบทดสอบยอย
1. ศึกษาคนควาจากตํารา
เอกสาร ของจริงอาหารตม
ยําชนิดตางๆ ใบงาน
ใบความรู และภูมิปญญา
ทองถิ่นและผูปกครอง
2. รองเพลง
3. อภิปรายแสดงความ
คิดเห็นจากเนือ้ หาและตอบ
คําถาม
4. สืบคนอินเตอรเน็ต
5. อภิปรายสรุปเนื้อหาใน
บทเรียน
6. บันทึกความรูและ
การทําแบบฝกหัดใน
ใบกิจกรรม
7. ปฏิบัติการประกอบ
อาหารตมยําปลีกลวย
8. ทําแบบทดสอบยอย
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แผนการ
จัดการ
เรียนรูที่

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู

จํานวน
ชั่วโมง

4

1. เตรียม ใช
ทําความสะอาดและเก็บ
รักษาเครื่องมือเครื่องใช
ได
2. นักเรียนสามารถ
อธิบายขั้นตอนในการทํา
ยําหัวปลีใสหนังหมูได
3. นักเรียนสามารถบอก
เครื่องปรุงและประกอบ
อาหารยําหัวปลีใสหนัง
หมูได
4. นักเรียนสามารถบอก
ประโยชนของอาหาร
ยําหัวปลีใสหนังหมูได
5. นักเรียนสามารถนํา
ความรูที่ไดไป
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได

1. ความหมายของ
ยําหัวปลีใสหนังหมู
2. วัสดุ อุปกรณที่ใช
ในการประกอบอาหาร
ยําหัวปลีใสหนังหมู
3. การทํายําหัวปลี
ใสหนังหมู

2

5

1. เตรียม ใช ทําความ
สะอาดและเก็บรักษา
เครื่องมือเครื่องใชได

1. วัสดุ อุปกรณที่ใชใน
การประกอบอาหารหอ
หมกไกใสหยวกกลวย
2. การทําหอหมกไกใส
หยวกกลวย

2

กิจกรรม
9. จัดทําแผนพับ
10. จัดปายนิเทศ
1. ศึกษาคนควาจากตํารา
เอกสาร ใบงานใบความรู
ของจริงอาหารตมยําชนิด
ตางๆ และผูรูในชุมชน
หรือผูปกครอง
2. สืบคนขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต
3. อภิปราย แสดงความ
คิดเห็นและตอบคําถาม
4. อภิปรายสรุปเนื้อหา
ในบทเรียน
5. บันทึกความรูและ
การทําแบบฝกหัด
ในใบกิจกรรม
6. ปฏิบัติการประกอบ
อาหารยําหัวปลีใส
หนังหมู
7. พิมพแผนพับและจัด
ปายนิเทศ
8. ทําแบบทดสอบยอย
1. ศึกษาคนควาจากตํารา
เอกสาร ใบงาน
ใบความรู ผูรูจากชุมชน
หรือผูปกครอง
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แผนการ
จัดการ
เรียนรูที่

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู

จํานวน
ชั่วโมง

2. นักเรียนสามารถบอก 3. ประโยชนของหอ
เครื่องปรุงและอธิบาย
หมกไกใสหยวกกลวย
ขั้นตอนในการทําหอ
หมกไกใสหยวกกลวย
ได
3. นักเรียนสามารถ
ประกอบอาหารหอหมก
ไกใสหยวกกลวยได
4. นักเรียนสามารถบอก
ประโยชนของอาหาร
หอหมกไกใส
หยวกกลวยได
5. บอกขอบกพรองและ
วิธีปรับปรุงแกไขในการ
ประกอบอาหารหอหมก
ไกใสหยวกกลวยได
6

1. เตรียม ใช ทําความ
สะอาดและเก็บรักษา
เครื่องมือเครื่องใชได
2. นักเรียนสามารถ
อธิบายขั้นตอนในการทํา
ลาบวุนเสนหัวปลีได
3. นักเรียนสามารถบอก
เครื่องปรุงและประกอบ
อาหารลาบวุนเสนหัวปลี
ได

1. ความหมายของ
ลาบวุนเสนหัวปลี
2. วัสดุ อุปกรณที่ใชใน
การประกอบอาหารลาบ
วุนเสนหัวปลี
3. การทําลาบวุนเสน
หัวปลี
4. ประโยชนของลาบวุน
เสนหัวปลี

2

กิจกรรม
2. อภิปรายสรุปเนื้อหา
ในบทเรียน
3. บันทึกความรูและ
การทําแบบฝกหัด
ในใบกิจกรรมและสมุด
บันทึก
4. ปฏิบัติการประกอบ
อาหารหอหมกไกใส
หยวกกลวย
5. นําเสนอผลงานและ
ขอพรองหรือ
ขอเสนอแนะของกลุม
ตนเอง
6. พิมพงานเกีย่ วกับ
ความรูที่เรียน
7. ทําแบบทดสอบยอย
8. จัดปายนิเทศ
1. ศึกษาคนควาจากตํารา
เอกสาร ของจริงอาหาร
ลาบใบงาน ใบความรู
ใบกิจกรรมและผูรูใน
ชุมชนหรือผูปกครอง
2. สืบคนขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต
3. ตอบขอซักถามแสดง
ความคิดเห็นและอภิปราย
สรุปเนื้อหาในบทเรียน
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แผนการ
จัดการ
เรียนรูที่

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู

จํานวน
ชั่วโมง

4. นักเรียนสามารถบอก
ประโยชนของอาหาร
ลาบวุนเสนหัวปลีได
5. บอกขอบกพรองและ
วิธีปรับปรุงแกไขในการ
ประกอบอาหารลาบวุน
เสนหัวปลีได
6. มีความมุง มั่นในการ
ทํางานรวมกับกลุมได

7

1. เตรียม ใช ทําความ
สะอาดและเก็บรักษา
เครื่องมือเครื่องใชได
2. นักเรียนสามารถ
อธิบายขั้นตอนในการทํา
กลวยบวชชีได
3. นักเรียนสามารถฝก
ปฏิบัติการทํากลวยบวช
ชีได
4. บอกประโยชนของ
กลวยบวชชีได
5. ทํางานดวยใจรักและ
มีความรับผิดชอบตอ
งานที่ไดรับมอบหมาย
ได

1. วัสดุ อุปกรณที่ใชใน
การประกอบอาหาร
กลวยบวชชี
2. การทํา กลวยบวชชี
3. ประโยชนของ กลวย
บวชชี

2

กิจกรรม
4. บันทึกความรูและ
การทําแบบฝกหัด
ในใบกิจกรรมและสมุด
บันทึก
5. ปฏิบัติการประกอบ
อาหารลาบวุนเสนหัวปลี
6. นําเสนอผลงานและ
ขอพรองหรือ
ขอเสนอแนะของกลุม
ตนเอง
7.ทําแบบทดสอบยอย
1. ศึกษาคนควาจากตํารา
เอกสาร ใบงาน
ใบความรู ใบกิจกรรม
และสืบคนขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต
2. อธิบายและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ที่เรียน
3. อภิปรายสรุปเนื้อหา
ในบทเรียน
4. บันทึกความรูและ
การทําแบบฝกหัด
ในใบกิจกรรม
5. ปฏิบัติการทํา
กลวยบวชชี
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แผนการ
จัดการ
เรียนรูที่

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรม
6. นําเสนอผลงานและ
ขอพรองหรือ
ขอเสนอแนะของกลุม
ตนเอง
7.ทําแบบทดสอบยอย

8

1. เตรียม ใช ทําความ
สะอาดและเก็บรักษา
เครื่องมือเครื่องใชได
2. นักเรียนสามารถ
อธิบายขั้นตอนในการทํา
กลวยอบเนยสมุนไพรได
3. นักเรียนสามารถ
บอกเครื่องปรุงและ
ทําขนมกลวยอบเนย
สมุนไพรได
4. บอกขอบกพรองและ
วิธีปรับปรุงแกไขในการ
ทํากลวยอบเนยสมุนไพร
ได

1. วัสดุ อุปกรณที่ใชใน
การประกอบอาหาร
กลวยอบเนยสมุนไพร
2. การทํากลวยอบเนย
สมุนไพร
3. ประโยชนของกลวย
อบเนยสมุนไพร

2

1. ศึกษาคนควาจากตํารา
เอกสาร ใบงาน
ใบความรู ใบกิจกรรม
ของจริงขนมจากกลวย
ชนิดตางๆ และสัมภาษณ
ผูรูในทองถิ่นหรือ
ผูปกครองของนักเรียน
2. สืบคนขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต
3. รวมกันอธิบายแสดง
ความคิดเห็น ตอบคําถาม
จากเรื่องที่เรียน
4. อภิปราย แสดงความ
คิดเห็นสรุปเนือ้ หาใน
บทเรียน
5. บันทึกความรูและ
การทําแบบฝกหัด
ในใบกิจกรรม
6. ปฏิบัติการทํากลวย
อบเนยสมุนไพร
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แผนการ
จัดการ
เรียนรูที่

9

ตัวชี้วัด

1. เตรียม ใช ทําความ
สะอาดและเก็บรักษา
เครื่องมือเครื่องใชได
2. นักเรียนสามารถ
อธิบายขั้นตอนในการทํา
ขาวเกรียบกลวยได
3. นักเรียนสามารถบอก
เครื่องปรุงและทําขนม
ขาวเกรียบกลวยได
4. บอกขอบกพรองและ
วิธีปรับปรุงแกไขในการ
ทําขาวเกรียบกลวยได

สาระการเรียนรู

1. วัสดุ อุปกรณที่ใชใน
การประกอบอาหารขาว
เกรียบกลวย
2. การทําขาวเกรียบ
กลวย
3. ประโยชนของขาว
เกรียบกลวย

จํานวน
ชั่วโมง

2

กิจกรรม
7. นําเสนอผลงานและ
ขอพรองหรือ
ขอเสนอแนะของกลุม
ตนเอง
8. ทําแบบทดสอบยอย
9. จัดปายนิเทศ
1. ศึกษาคนควาจากตํารา
เอกสาร ใบงาน
ใบความรู ใบกิจกรรม
ขาวเกรียบกลวยชนิด
ตางๆ และสอบถามผูรู
2. สืบคนขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต
3. แสดงความคิดเห็น
และตอบคําถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่เรียน
4. บันทึกความรูและ
การทําแบบฝกหัด
ในใบกิจกรรม
5. ปฏิบัติการทําขาว
เกรียบกลวย
6. อภิปรายสรุปเนื้อหา
ในบทเรียน
7. นําเสนอผลงานและ
ขอพรองหรือ
ขอเสนอแนะของกลุม
ตนเอง
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แผนการ
จัดการ
เรียนรูที่

10

ตัวชี้วัด

1. เตรียม ใช ทําความ
สะอาด เก็บรักษา
เครื่องมือเครื่องใชและ
สถานที่อยางเรียบรอยได
2. นักเรียนสามารถ
อธิบายขั้นตอนในการทํา
กระยาสารทกลวยได
3. นักเรียนสามารถฝก
ปฏิบัติการทําขนมกระยา
สารทกลวยได
4. ทํางานดวยใจรักและ
มีความรับผิดชอบตอ
งานที่ไดรับมอบหมาย
ได
5. ประโยชนของ
กระยาสารทกลวยได

สาระการเรียนรู

1. วัสดุ อุปกรณที่
ใชในการประกอบ
อาหารกระยาสารท
กลวย
2. การทํากระยา
สารทกลวย
3. ประโยชนของ
กระยาสารทกลวย

จํานวน
ชั่วโมง

2

กิจกรรม
8. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย
9.ทําแบบทดสอบยอย
1. ศึกษาคนควาจากตํารา
เอกสาร ใบงานใบความรู
ใบกิจกรรมและสอบถามผูรู
ในชุมชนหรือผูปกครอง
2. นักเรียนเลาประสบการณ
ใหเพื่อนๆฟง
3. อธิบาย แสดงความ
คิดเห็นตอบคําถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่เรียน
4. บันทึกความรูและ
การทําแบบฝกหัด
ในใบกิจกรรม
5. ปฏิบัติการทําขนมกระยา
สารทกลวย
6. นําเสนอผลงานและขอ
พรองหรือขอเสนอแนะของ
กลุมตนเอง
7. อภิปรายสรุปเนื้อหาใน
บทเรียน
8.ทําแบบทดสอบยอย
9. ถายภาพและจัดปายนิเทศ
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แผนการ
ตัวชี้วัด
จัดการ
เรียนรูที่
11
1. เตรียม ใช ทําความ
สะอาด เก็บรักษา
เครื่องมือเครื่องใชและ
สถานที่อยางเรียบรอยได
2. นักเรียนสามารถ
อธิบายขั้นตอนในการทํา
เครื่องดื่มสมุนไพรจาก
กลวยหอมได
3. นักเรียนสามารถบอก
เครื่องปรุงและทําขนม
เครื่องดื่มสมุนไพรจาก
กลวยหอมได
4. บอกความสําคัญและ
ประโยชนของการทํา
เครื่องดื่มจากผลไมได

สาระการเรียนรู
1. วัสดุ อุปกรณที่ใชใน
การประกอบอาหาร
เครื่องดื่มสมุนไพรจาก
กลวยหอม
2. การทํา เครื่องดื่ม
สมุนไพรจากกลวยหอม
3. ประโยชนของ
เครื่องดื่มสมุนไพรจาก
กลวยหอม

จํานวน
ชั่วโมง
2

กิจกรรม
1. ศึกษาคนควาจากตํารา
เอกสาร ใบงาน
ใบความรู ใบกิจกรรม
ของจริงเครื่องดื่ม
ชนิดตางๆ และสอบถาม
ผูรูในชุมชนหรือ
ผูปกครอง
2. แสดงความคิดเห็น
ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่อง
ที่เรียน
3. สืบคนขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต
4. อภิปรายสรุปเนื้อหา
ในบทเรียน
5. บันทึกความรูและ
การทําแบบฝกหัด
ในใบกิจกรรม
6. ปฏิบัติการทํา
เครื่องดื่มสมุนไพรจาก
กลวยหอม
7. นําเสนอผลงานและ
ขอพรองหรือ
ขอเสนอแนะของกลุม
ตนเอง
8.ทําแบบทดสอบยอย
9. ถายภาพนําไปจัดปาย
นิเทศ

ภาคผนวก ฆ
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบาน)
หนวยที่ 1 อาหารจากกลวย
เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกลวย
วันที่ ........ เดือน ................................. พ.ศ. ...............

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 22 ชั่วโมง
เวลา 2 ชั่วโมง
ปการศึกษา 2553

สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑. ๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
1. สาระสําคัญ
กลวย เปนไมผลเขตรอน ที่มีถิ่นกําเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผลสุกและผลดิบ
ใชรับประทานแลวยังนํามาปรุงอาหารคาวหวาน อาหารวางและเครื่องดื่ม สวนใบตองสดใชหอของ
และทํางานประดิษฐศิลปตาง ๆ ไดแก กระทง บายศรี ใบตองแหงใชทํากระทงใสอาหาร และใช
หอผลไม กาบกลวยแหงใชทาํ เชือก กาบสดใชสําหรับการแทงหยวกประกอบเมรุในการฌาปนกิจ
ศพ หัวปลีใชรบั ประทานแทนผัก สําหรับคุณคาทางอาหาร กลวย เปนผลไมที่อุดมไปดวย
คารโบไฮเดรต แคลเซียม ฟอสฟอรัส และวิตามินเอ
2. ตัวชี้วัด
2.1 สามารถอธิบายประวัติความเปนมาของตนกลวยได
2.2 เลือกใชกลวยไดเหมาะสมกับชนิดอาหารได
2.3 อธิบายประโยชนของกลวยไดอยางถูกตอง
3. สาระการเรียนรู
3.1 ประวัติความเปนมาของกลวย
3.2 ประเภทของกลวยและการเลือกใชกลวยในการประกอบอาหาร
3.3 ประโยชนของกลวย
4. กิจกรรมการเรียนรู
4.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน
4.1.1 ปฐมนิเทศนักเรียนในเรื่องตอไปนี้
4.1.1.1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

178
4.1.1.2 การวัดผลประเมินผลเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร
4.1.2 ชี้แจงสาระการเรียนรู และตัวชีว้ ัดในชั่วโมงนี้ เรื่อง ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับกลวย
ใหนกั เรียนทราบทุกคน เพื่อใหนกั เรียนเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
4.1.3 ใหนกั เรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนจํานวน 10 ขอ
4.1.4 ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาซักถามเกี่ยวพืชเศรษฐกิจในชุมชนของตําบล
โนนทอง โดยใหนกั เรียนยกตัวอยางคนละ 1 ชนิด และครูจดบันทึกลงบนกระดาน
4.1.5 ใหนกั เรียนรวมกันจัดทําผังความคิดโดยแยกพืชแตละชนิดวาสามารถนํามาประกอบ
อาหารอะไรไดบาง เชน กลวย, มะละกอ, ฟกทอง, มะพราว เปนตน จากนัน้ ใหนักเรียนรวม
กันลงความคิดเกี่ยวกับพืชทีน่ ํามาประกอบอาหารไดมากที่สุดและมีในทองถิ่นของนักเรียนเอง
(กลวย)
4.2 ขั้นสอน
4.2.1 ครูพานักเรียนออกไปศึกษาเรื่องตนกลวยจากแหลงเรียนรูในโรงเรียนหรือในชุมชน
ที่อยูใกลกับโรงเรียนโนนทองโนนหวาย โดยใชเวลาประมาณ 30 นาที พรอมทั้งรวมกันสนทนา
ซักถามโดยมีตัวอยางคําถามตอไปนี้
4.2.1.1 ลักษณะของตนกลวยนี้ชื่อวาอะไร
4.2.1.2 สวนใดของตนกลวยที่สามารถนํามาประกอบอาหารได
4.2.1.3 สวนใดของตนกลวยที่สามารถนําไปขยายพันธุได
4.2.1.4 กลวยนอกจากนํามาประกอบอาหารแลวสามารถนําไปใชประโยชนในดาน
ใดไดบาง
4.2.1.5 กลวยที่ปลูกตามบานและสวนของนักเรียนมีชื่อเรียกวาอยางไรบาง
4.2.2 นักเรียนแตละคนรับใบความรูที่ 1.1 และใบกิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับกลวย และศึกษาใบความรูตามหัวขอที่ครูกําหนดใหและสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต
ดังนี้
- ประวัติความเปนมาของกลวย
- ประเภทของกลวย
- การเลือกใชกลวยในการประกอบอาหาร
- ประโยชนของกลวย
4.2.4 นักเรียนรวมกันอภิปราย ตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย แลวบันทึกลงใน
แบบรายงานการคนควาในใบกิจกรรมของตนเองเสร็จแลวนําสงครู
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4.3 ขั้นสรุป
4.3.1 นักเรียนและครู รวมกันสรุปถึง ประวัติความเปนมาของกลวย, ประเภทของกลวย,
การเลือกใชกลวยในการประกอบอาหาร, ประโยชนของกลวย และการนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ผลการปฏิบัติงานมีการเสนอแนะและการปรับปรุงผลงานใหดียิ่งขึ้นตอไป
4.3.2 มอบหมายใหนักเรียนไปสํารวจหรือสอบถามผูรูในทองถิ่นเกี่ยวกับการนํากลวยมา
ใชในการประกอบอาหารอะไรบาง โดยบันทึกลงในสมุดแลวนําสงครูในคราวตอไป
4.3.3 นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ หลังจากทําแบบทดสอบแลว
ใหนกั เรียนทราบผล ถาไมผานเกณฑที่ตั้งไวใหปรับปรุงแกไขตอไป
4.3.4 มอบหมายงานลวงหนาโดยใหนักเรียนไปศึกษาหาความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น
เกี่ยวกับการตํากลวยปูนึ่ง พรอมทั้ง เตรียมวัสดุ อุปกรณ ในการประกอบอาหาร เรื่อง ตํากลวย
ปูนึ่ง มาใหพรอมเพื่อนํามาประกอบอาหารในครั้งตอไป
5. สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู
5.1 แหลงเรียนรูในโรงเรียนและสวนกลวย
5.2 ใบความรูที่ 1.1 เรื่อง ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับกลวย
5.3 ใบกิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง อาหารจากกลวย
5.4 เฉลยใบกิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง อาหารจากกลวย
5.5 ใบกิจกรรมที่ 1.2 แบบรายงานการศึกษาคนควา
5.6 เฉลยใบกิจกรรมที่ 1.2 แบบรายงานการศึกษาคนควา
5.7 ภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง กลวย
5.8 หองคอมพิวเตอร
6. การวัดและประเมินผล
6.1 วิธีวัดผลประเมินผล
6.1.1 การสังเกตพฤติกรรม
6.1.2 การประเมินการทํางาน
6.1.3 การตรวจผลงาน
6.2 เครื่องมือวัดผลประเมินผล
6.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานของนักเรียน
6.2.2 แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน
6.2.3 เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน
6.2.4 กระดาษคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน

180
6.3 เกณฑการวัดผลประเมินผล
6.3.1 แบบทดสอบจํานวน 10 ขอ ทําถูก 8 ขอขึ้นไปถือวาผานเกณฑรอยละ 80
6.3.2 พฤติกรรมการทํางานตองผานเกณฑระดับ ดีมาก (11-15 คะแนน)
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ใบความรูที่ 1.1
หนวยที่ 1 อาหารจากกลวย
เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกลวย

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
เวลา 2 ชั่วโมง

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกลวย
1. ประวัติของกลวย
กลวยเปนไมผลเขตรอน ที่มีถิ่นกําเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผลสุกนอกจาก
จะใชรับประทานเปนผลไมแลว ยังสามารถนํามาปรุงอาหารคาวหวาน และแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
อาหารแปรรูปชนิดตาง ๆ อีกหลายชนิด ไดแก กลวยตาก ทอฟฟ กลวยทอด กลวยบวชชีกระปอง
กลวยในน้ําเชือ่ มกระปอง ขาวเกรียบกลวย เปนตน สวนใบตองสด สามารถนําไปใชหอของ
ทํางานประดิษฐศิลปตาง ๆ ไดแก กระทง บายศรี ใบตองแหงใชทํากระทงใสอาหาร และใชหอ
ผลไม เพื่อใหมีผิวสวยงามและปองกันการทําลายของ แมลงกานใบและกาบกลวยแหงใชทําเชือก
กาบสดใชสําหรับการแทงหยวกประกอบเมรุในการฌาปนกิจศพ หัวปลี (ดอกกลวยน้ําวา) ยังใช
รับประทานแทนผักไดดีอกี ดวย สําหรับคุณคาทางอาหาร กลวยเปนผลไมที่อุดมไปดวย
คารโบไฮเดรต แคลเซียม ฟอสฟอรัส และวิตามินเอ
เนื่องจากกลวยเปนพืชทีใ่ ชตนทุนการผลิตต่ําอีกทั้งปลูกแลวดูแลรักษางายใหผลผลิตเร็ว
และเจริญเติบโตไดดีในทุกภาคของประเทศไทย รวมทั้งตลาดยังมีความคลองตัวสูงทั้งตลาด
ภายในประเทศและตลาดสงออก กลวยจึงเปนไมผลที่เกษตรกรควรพิจารณาปลูกเปนการคา
ทั้งในลักษณะพืชหลักหรือแซมพืชอื่น ๆ เปนการเพิ่มรายไดใหเกษตรกรไดอีกทางหนึ่ง
ดังแสดงในภาพตอไปนี้

ตนกลวยหอม

ตนกลวยน้ําวา
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พันธุกลวยในเมืองไทย กลวยเปนผลไมที่คนไทยรูจกั กันมานานควบคูก ับประเทศไทย
โดยไมรูแนชัดวามีมาตั้งแตเมื่อไร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลวยมีถิ่นกําเนิดในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ซึ่งประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งอยูในภูมิประเทศดังกลาว จากการศึกษาทางวิวัฒนาการ
พบวา กลวยมีวิวัฒนาการมาถึง 50 ลานปมาแลว ดังนั้นกลวยจึงเปนผลไมที่มนุษยรจู ักบริโภคเปน
อาหารกันอยางแพรหลาย
ในป พ.ศ. 2523-2526 เบญจมาศ ศิลายอย และฉลอง แบบประเสริฐ แหงภาควิชา
พืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร ไดทําการสํารวจและรวบรวมพันธุกลวยที่สถานี
วิจัยปากชอง สามารถรวบรวมไดทั้งหมด 323 สายพันธุและเมื่อจําแนกชนิดแลวพบวามีอยูเพียง
59 สายพันธุ (เบญจมาศ ศิลายอย. 2540: 8)
2. ประเภทของกลวย
กลวยมีมากมายหลายพันธุ แตที่อยูในความนิยมของผูบริโภค ทั้งในรูปของการกินสุก
และนําไปประกอบอาหารแลวนั้นเห็นจะมีไมกี่พันธุ สามารถจําแนกได ดังนี้
2.1 กลวยน้ําวา
กลวยชนิดนีจ้ ะมีขึ้นทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะหลังบานของทุกคน
สวนใหญ ก็เคยปลูกกลวยกันมาแลวทั้งนัน้ ดวยความแพรหลายของกลวยพันธุนจี้ ึงมีชื่อเรียก
ตางกันไปตามทองถิ่น อยางเชนทางเหนือจะเรียกวา กลวยใต คนจันทบุรีเรียกวา กลวยมะลิออง
คนอุบลเรียก กลวยตานีออง ลําตนของกลวยน้าํ วาจะมีความสูงไมเกิน 3.5 เมตร กานใบมีรอง
คอนขางแคบกานชอดอกไมมีขน เครือหนึ่งมี 8-10 หวี หวีหนึ่งมี 13-16 ผล ผลและเปลือกหนา
กวากลวยไขแตความยาวใกลเคียงกับกลวยไข เนื้อกลวยมีสีขาว แกนกลางเรียกวาไสกลาง มีสี
เหลือง ขาวหรือชมพู ซึ่งทําใหกลวยแบงเปน กลวยน้ําวาเหลือง กลวยน้าํ วาแดง กลวยน้ําวาขาว
กลวยน้ําวามีประโยชนมาก ใชเปนอาหารของเด็กออน เด็กทารกวัย 3 เดือนทุกคนตองผานการกิน
กลวยน้ําวาครูดมาแลวทั้งสิน้ นอกจากเปนอาหารของทารกแลว ยังนิยมนํามาบริโภคสดและ
ทําขนมอีกดวย ดังแสดงในภาพตอไปนี้
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กลวยน้ําวาดิบ

กลวยน้าํ วาสุก

2.2 กลวยไข
กลวยไขมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา กลวยกระ ลําตนมีความสูงไมเกิน 2.5 เมตร
กาบกลวยดานในมีสีเขียวอมเหลือง โคนกานใบมีปกสีชมพู กานชอดอกมีขนออน ใบประดับรูปไข
เครือหนึ่งมีประมาณ 6-7 หวี หวีหนึ่งมีประมาณ 12-14 ผล ลักษณะของผลคอนขางเล็กเวลาสุกจะมี
สีเหลืองทอง กลวยไขที่อรอยและมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คอื กลวยไขกําแพงเพชร นอกจากกินเลนแลว
กลวยไขยังเปนพันธุกลวยทีน่ ํามาประกอบพิธีเดือนสิบ หรือสารทไทยอีกดวย ถาจะกินกลวยไขให
อรอยแลวตองกินควบคูก ับกระยาสารท ดังแสดงในภาพตอไปนี้

กลวยไข
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2.3 กลวยหอมทอง
กลวยหอมจะมีอยูกลายพันธุ ทั้งกลวยหอมเขียว กลวยหอมจันทน กลวยหอมเขียวคอม
แตที่นิยมมากที่สุดคือกลวยหอมทอง เพราะวามีกลิ่นหอม รสหวาน กลวยหอมทองจะมีลําตนสูง
ประมาณ 3.5 เมตร เครือหนึง่ จะมี 5-6 หวี หวีหนึ่งจะมีประมาณ 10-15 ผล ปลายผลจะมีจุกยื่น
ออกมาใหเห็นไดชัดเจน เปลือกบาง เมื่อผลกลวยสุก จะเปลี่ยนเปนสีเหลืองทอง แหลงปลูกสวน
ใหญจะอยูแ ถบภาคกลาง โดยเฉพาะจังหวัดแถบภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดแถบปทุมธานี และ
รอบ ๆ เขตปริมณฑล ดังแสดงในภาพตอไปนี้

ภาพกลวยหอมทอง
2.4 กลวยเล็บมือนาง
กลวยเล็บมือนาง บางทองถิ่นเรียกวา กลวยขาว กลวยเล็บมือ กลวยทองดอกหมาก ลํา
ตนมีความสูงไมเกิน 2.5 เมตรกาบลําตนดานนอก สีชมพูอมแดง เครือหนึ่งมี 7-8 หวี หวีหนึ่ง
มีประมาณ 15-18 ผล ผลเรียวเล็ก รูปโคงงอ เปลือกหนา เมื่อสุกสีกลวยจะเปลี่ยนเปนสีเหลืองทอง
รสชาติจะคลายกลวยไข แตเนื้อนอยกวา มีปลูกมากแถบภาคใต โดยเฉพาะจังหวัดชุมพร
ดังแสดงในภาพตอไปนี้

กลวยเล็บมือนาง
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2.5 กลวยหักมุก
กลวยหักมุกมีอยู 2 ชนิด ชนิดที่มีนวลกับไมมีนวล มีลําตนสูง 3-3.5 เมตร กาบลําตน
ดานนอกมีประดําบางเล็กนอย มีนวลมาก เครือหนึ่งมีประมาณ 7 หวี หวีหนึ่งมี 12-16 ผล ผลใหญ
เวลาสุกแลวจะมีรสฝาด จึงตองนําไปเผาหรือฉาบจึงจะอรอย ดังแสดงในภาพตอไปนี้

กลวยหักมุก
3. ประโยชนของกลวย
เนื่องจากกลวยเปนพืชที่คนไทยรูจักคุน เคยมาแตโบราณ จะเห็นไดวาเกือบทุกครัวเรือน
ที่มีพื้นที่จะนิยมปลูกกลวยไวประจําบาน นอกจากเพื่อเปนแหลงอาหารที่มีคุณประโยชนแกรางกาย
แทบทุกสวนของตนกลวยยังสามารถใชประโยชนทั้งในชีวิตประจําวัน จนถึงการนําไปใชในงาน
ประเพณีสําคัญ ๆ ที่เกี่ยวโยงกับชีวิตจนอาจกลาวไดวากลวยเปนพืชชีวติ ของคนไทย ประโยชน
ของกลวยอาจจําแนกได (พึงพิศ ดุลยพัชน, 2540: 9-13) ดังนี้
1. รับประทานเปนอาหาร ผลกลวยสุกจัดเปนอาหารพืน้ บานของคนไทย เด็กไทย
แทบทุกคนทาน กลวยครูด ขาวบด เปนอาหารอยางที่สองของชีวิตตอจากน้ํานม ผลกลวยสุกยัง
สามารถนําไปปรุงประกอบเปนอาหารอื่นไดหลายชนิด เพื่อเปลี่ยนรสชาติของอาหาร เชน ตมหั่น
เปนแผนบางๆ ทอดในน้ํามันฉาบหวานหรือเค็ม นําผลที่สุกจัดมาตากแหง หรือกวน ถนอม
แปรรูป เพื่อใหสามารถเก็บไวไดนานขึ้น ผลดิบปลี และแกนในของตน (หยวกกลวยทีย่ ังไมออก
เครือ) เปนทั้งผักสด และนํามาเปนสวนประกอบในอาหารประเภทแกงตางๆ ดังแสดงในภาพ
ตอไปนี้
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กลวยเชื่อม

กระยาสารทกลวย

ลาบวุนเสนใสหัวปลี
2. ใชรับประทานเปนยา โดยใชทั้งผลสุก ผลดิบ สวนของใบ ตน และราก เชน
การนํากลวยน้าํ วาสุกมาดองกับน้ําผึ้งกินเปนยาอายุวัฒนะ
3. ทําเปนภาชนะ โดยใชใบกลวยหรือใบตอง ทั้งใบสดและใบแหง กาบกลวยนํามา
กรีดเปนสวนๆ ตากใหแหงเปนเสนเชือกสําหรับผูก หรือนํามาจักสานเปนภาชนะตางๆ ภาชนะ
ที่ทําจากกลวย ยอยสลายตามธรรมชาติ และไมกอใหเกิดผลพิษแกสิ่งแวดลอม ดังแสดงใน
ภาพตอไปนี้

กระทงจากใบกลวยสําหรับใสอาหาร
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4. ประเพณีและพิธีกรรม ในงานพิธีกรรมและประเพณีตางๆ ใบ กาบ ถูกนํามา
ประดิษฐตกแตงเพื่อความสวยงามและเปนสวนประกอบของงานพิธีกรรม เพื่อใหเกิดความเปน
มงคลแกครอบครัวและชีวิต เชน งานขึ้นบานใหม งานแตงงาน และในงานประเพณีสําคัญ เชน
งานลอยกระทงทั้งตนกลวยและใบตองก็ถูกนํามาประดิษฐเปนกระทง เพือ่ ใชเปนสื่อนําคําขอขมา
และนําคําขอพร ไปสูพระแมคงคา ในเทศกาลวันเพ็ญเดือนสิบสองดังแสดงในภาพตอไปนี้

พานบายศรี

กระทงจากใบตอง

การแบงสายพันธุกลวยและการใชประโยชน แบงออกเปน 4 กลุม ไดแก
1. ปลูกเพื่อใชใบ ไดแก กลวยตานี กลวยน้ําวา กลวยตานีเปนกลวยทีน่ ิยมปลูก
เพื่อใชใบมากกวา เนื่องจากใบกลวยมีความเหนียว ไมฉกี ขาดงาย สีเขียวเข็ม เปนเงา
2. ปลูกเพื่อรับประทานผลสด ไดแก กลวยหอม กลวยไข และกลวยน้ําวา ผลการ
สํารวจพบวา ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกลวยน้ําวา 731,006 ไร ผลผลิต 1,180,465 ตัน กลวยหอม
64,247 ไร ผลผลิต 112,036 ตัน และกลวยไข 90,259 ไร ผลผลิต 154,365 ตัน (กรมสงเสริม
การเกษตร, 2542: 2)
3. ปลูกเพื่อใชผลทําอาหารหรือแปรรูป พันธุที่นิยมกันไดแก กลวยน้ําวา กลวยหักมุก
กลวยหิน กลวยกลาย กลวยงาชาง กลวยที่เหมาะสําหรับทําอาหารจะตองเปนกลวยที่มีแปงมาก
เมื่อทําสุกโดยผานความรอนจะใหรสหวานอรอยกวาทางผลสด
4. ปลูกเพื่อใชเสนใย ไดจากสวนที่เรียกวากาบกลวย โดยใชตนกลวยที่ตัดเครือแลว
นํามาลอกกาบ กรีดเปนเสนและตากแหง พันธุกลวยที่นยิ มทําเสนใย คือ กลวยตานี เนื่องจากมี
ความเหนียวกวาเสนใยพันธุก ลวยอื่น
กรมสงเสริมการเกษตร (2542: 2-4) กลวยเปนพืชที่ขนึ้ งาย โตเร็ว ดูแลรักษาไมยากนัก
แตประโยชนที่ไดรับจากทุกสวนของกลวย ลวนมีคุณคามหาศาล คือ
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หยวกกลวย สวนที่เปนไสออนขาวฝานบางๆ ทําอาหารประเภทแกงและหอหมก
หรือลวกจิ้มน้าํ พริก ดังแสดงในภาพตอไปนี้

ภาพหยวกกลวย
กานกลวย เมือ่ ปอกเปลือกนอกที่แข็งและเหนียวออกแลวจะไดไสในที่ออนนุมเปนรูพรุน
ดังฟองน้ํา มีรสหวานนิดๆ นําไปหั่นละเอียดใสเปนสวนผสมของอาหารจําพวกลาบ ลูตางๆ
เพื่อเพิ่มปริมาณและรสชาติไดเปนอยางดี
ปลีกลวย นํามาจิ้มน้ําพริกกับขาว ทั้งในรูปของผักสดและผักตม นําไปประกอบอาหาร
และเภทยําและประเภทแกงตางๆ ดังแสดงในภาพตอไปนี้

ภาพปลีกลวย
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กลวยดิบ นําไปประกอบอาหารทั้งชนิดอาหารคาวและหวาน เชน แกงเผ็ด สมตํากลวย
กลวยฉาบ กลวยปง กลวยทับ หรืออื่นๆ ดังแสดงในภาพตอไปนี้

ภาพกลวยดิบและกลวยสุก
กลวยสุก นอกจากเปนผลไมแลวยังทําเปนอาหารหวานชนิดตางๆ เชน กลวยบวชชี
กลวยเชื่อม กลวยแขก กลวยกวน ขาวเมาทอด ขาวตมผัด ขนมกลวย เปนตน
กาบกลวย ใชทําเชือกกลวย และสานถักทดประดิษฐเปนของใชหรือของเลนตางๆ
หรือใชทําแกะสลักที่เรียกวา ศิลปะการแทงหยวกกลวย เพื่อตกแตงประดับในงานพิธีตางๆ
ยางกลวย ใชเปนสียอมดานทอผา ใหสีน้ําตาลที่ไมตก ไมลอก และทนทาน
ใชงานไดนาน
เปลือกกลวยหอม ใชรักษาสนเทาแตก
นอกจากนี้ กลวยยังนํามาใชในงานบวชและงานมงคลตางๆ คือ ใบตองกลวยใช
ประดิษฐเปนบายศรี กานกลวยและใบตองนํามาใชทํากระทง กลวยทัง้ เครือนํามาประดับบานเวลา
มีงานมงคล และใชในการรักษาโรคไดหลายโรค
4. ประเภทอาหารจากกลวย
เราสามารถนําผลกลวยมาบริโภคไดหลายรูปแบบ ทั้งดิบ สุก ทอด กวน หรือทํา
เปนอาหารคาวหวาน อาหารวาง หรือผสมกับผลไมอื่นๆ เปนสลัดไดมากมายหลายประเภท เชน
4.1 ชนิดสด ใชผลกลวยทั้งดิบและสุก มารับประทานในลักษณะเปนผักสด หรือ
ผลไมดังนี้
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4.1.1 กลวยดิบ ที่ยังออนฝานบางๆ แชลางน้ําผสมมะนาวกัน ยางกลวย
เปลี่ยนเปนสีดาํ ใชเปนผักจิม้ น้ําพริกตางๆ หรือใชเปนเครื่องเคียงสําหรับอาหารประเภทตางๆ เชน
เมี่ยงญวน แหนมเนือง เปนตน
4.1.2 กลวยสุก ใชรับประทานเปนผลไมหลังอาหาร โดยรับประทานกับกระยา
สารทหรือรับประทานกับไอศกรีมที่เรียกวา บานานาสปลิต หรือ อาจผสมเปนเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล เปนคอกเทล หรือนําไปปนรวมกับน้ําแข็งเปนเครื่องดื่มเย็น เชน เครื่องดื่มสมุนไพร
จากกลวยหอม เปนตน
4.2 ชนิดแปรรูป นํากลวยมาปรุงแตงเตรียมเปนอาหารดวยวิธีตางๆ กัน เชน กลวย
ปง กลวยทอด ขาวตมผัด ขาวเมาทอด กลวยบวชชี ขนมกลวย เคกกลวย เปนตน
4.3 ชนิดเก็บถนอมอาหาร เปนการนํากลวยมาผานขั้นตอนตางๆ เพื่อใหสามารถเก็บ
ถนอมอาหารหรือเก็บรักษาไวกนิ นอกฤดูไดนานขึน้ เชน กลวยตาก กลวยฉาบ กลวยกวน
แยมกลวย ทอฟฟกลวย ขาวเกรียบกลวย เปนตน
5. การแปรรูปกลวยเปนผลิตภัณฑอาหาร
การแปรรูปกลวยเปนผลิตภัณฑอาหารเปนที่นิยมมากทีส่ ุด ทั้งการทําเพื่อบริโภคใน
บานและจําหนายในชุมชน เชน หอหมกกบใสหยวกกลวย กลวยกวน กลวยตาก เปนตน
กลวยกวน นํากลวยน้ําสุกจัด นํามาบดและกวนโดยมีสวนผสมของกะทิและน้ําตาล
ผลิตภัณฑที่ไดมีสีน้ําตาลไหม มีความเหนียว นุม (พึงพิศ ดุลพัชร, 2540: 10)
ทอฟฟกลวย นํากลวยมาบดใหละเอียดพอสมควร เติมสวนประกอบแลวกวน
จนขนเหนียวปนเปนกอนหอดวยกระดาษแกวใส
แกง หมายถึง กับขาวประเภทที่เปนน้ํา มีชื่อตางๆ ตามวิธีปรุงและเครื่องปรุง เชน
แกงจืด แกงสม ฯลฯ
ตม การนําน้าํ ใสในภาชนะแลวทําใหรอนใหเดือดหรือใหสุก
ตมสม คือ ชื่อแกง ใสสวนประกอบแลวปรุงดวย หอมแกง พริก สมมะขาม
ใหรสชาติออกเปรี้ยว เค็ม หวาน ตามที่ผูประกอบชอบ
หมก การทําอาหารบางอยางใหสุกดวยการหมกไฟ โดยหอดวยใบตอง เชน
หมกปลีกลวยใสกบ หมกไกใสหยวกกลวย
เครื่องดื่มจากกลวย นํากลวยสุกมาปนดวยเครื่องปนไฟฟาเติมน้ํานิดหนอย ปนให
ละเอียดเติมน้ําแข็งหรือแชเย็นดื่มแลวทําใหสดชื่น
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ลาบ อาหารชนิดหนึ่งใชปลาหรือเนื้อดิบสับใหละเอียด ผสมดวยเครื่องปรุง มีพริก
ปลารา เปนตน
กลวยฉาบ นํากลวยแกจดั มาฝานเปนแผนบางๆ ตามยาวของกลวย ลงทอดในน้ํามัน
และฉาบดวยน้ําตาลหรือเกลือ ปจจุบันมีการพัฒนามาเปนกลวยอบกรอบที่ฉาบน้ําตาลโดยไมมี
น้ําตาลเกาะ
การเชื่อม คือ การใชน้ําตาลและน้ําผสมกันเคี่ยวใหละลายเปนน้ําเชือ่ มถาตองการให
กับลักษณะของผลไมที่จะนํามาเชื่อมดวย
ความรูเกี่ยวกับภาชนะและอุปกรณในการประกอบอาหาร (กรมวิชาการ, 2547: 42-46)
ปจจัยที่มีผลกระทบตอความสะอาดปลอดภัยของอาหารคือ ภาบชนะ อุปกรณที่ใชใน
ขบวนการปรุง ประกอบอาหาร ฉะนั้นเพือ่ ใหภาชนะอุปกรณสะอาดปลอดภัย จะตองรูถึงวิธีการ
สําคัญ 3 ประการ คือ
1. ตองเสือกใชภาชนะอุปกรณที่ทําจากวัสดุที่ไมเปนพิษและใชใสอาหารได เหมาะสมกับ
ประเภทหรือชนิดอาหาร
2. การลางภาชนะอุปกรณใชน้ํายาลางจานเทานั้น และลางตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร
เขียงตองขูดหนาทุกครั้ง และนําไปตากแดดใหแหง ควรแยกเขียงหั่นอาหารดิบและอาหารสุกไม
ควรใชปะในกัน
3. ตองรูจักเก็บและใชภาชนะอุปกรณใหถูกตอง
ภาชนะอุปกรณ สําหรับใชบรรจุอาหาร ไดแก
1. ภาชนะแกว ใชไดกับอาหารทุกประเภทโดยเฉพาะอาหารที่มีรสเปรี้ยวจัด เค็มจัด เชน
อาหารยํา อาหารหมักดอง น้ําสมสายชู น้ําปลา ควรเปนแบบเรียบไมมีการตกแตงสี ไมมีซอกมุม
ที่ทําความสะอาดยาก ถาเปนแกวน้ํา ควรเปนประเภทปากไมแคบ กนไมลึก
2. ภาชนะกระเบื้องเคลือบ ใชไดกับอาหารทุกประเภท ควรเปนกระเบื้องเคลือบขาว หรือที่
มีการตกแตงสีลวดลายใตน้ํายาเคลือบ สังเกตโดยเอามือลูบที่ลวดลายจะรูสึกเรียบ กระเบื้องเคลือบ
ที่ดีเมื่อเคาะจนเกิดเสียงดังกังวานใส ควรเลือกใชเฉพาะภาชนะเคลือบที่ไมมีลวดลายภายใน และ
กอนใชควรนําไปแชน้ํารอนผสมน้ําสมสายชูประมาณ 30 นาที แลวนําภาชนะนั้นไปลางน้ําให
สะอาดอีกครั้งหนึ่งเพื่อลดปริมาณสารตะกัว่ ที่อาจติดอยูทผี่ ิวภาชนะออก

192
3. ภาชนะเหล็กไรสนิท ใชไดอาหารเกือบทุกชนิด ยกเวนอาหารที่มีรสเปรี้ยว เพราะจะทํา
ใหเกิดคราบสีดํา ซึ่งขัดลางออกยาก การเลือกซื้อ ควรเลือกชนิดที่มีความแข็งแรง ทนทานไมเปน
สนิม ทนการกัดกรอนไดดี ควรเปนแบบเรียบไมมีรองหรือตะเข็บที่ทําความสะอาดยาก
4. ภาชนะอะลูมิเนียม ใชไดกับอาหารเกือบทุกชนิด ยกเวนอาหารทีร่ สเปรี้ยว เพราะจะทํา
ใหเกิดคราบสีดําขัดลางยาก ประเภทที่เปนแผนบางนิยมใชหออาหารเก็บความรอนไดนาน ควร
เลือกแบบที่ทําความสะอาดงาย ไมมีรองหรือตะเข็บ
5. ภาชนะเหล็กเคลือบอีนาเมล ซึ่งตองผานการอบดวยความรอนสูง เพื่อใหสีติดแนน ตอง
เก็บริม หรืออบโดยมวน หรือพับเขาไป ใชไดกับอาหารทุกชนิด แตตองอยูในสภาพดีไมแตก
กะเทาะ
6. ภาชนะพลาสติกประเภทเมลามิน เปนพลาสติกที่มีรูปทรงถาวร ผานการผลิตโดยใช
ความรอนแลวไมเหมาะที่จะใชกับอาหารทีม่ ีรสเปรี้ยวจัด เค็มจัด อาหารที่มีไขมันมาก รวมทั้ง
อาหารที่รอนจัดดวย ควรเลือกใชประเภทพลาสติกเมลามีนที่ไมใสสีหรือมีสีออน
7. ภาชนะประเภทไมไดแก เขียง ตะเกียบ ควรเลือกใชไมไมทาสี เปนไมเนื้อแข็ง หรือ
แกนไม ไมแตกราวหรือเปนรอง ใชไดกบั อาหารทุกประเภท เพียงแตภาชนะไมจะตองอยูใน
สภาพดี ใชแลวลางตากแดดใหแหงจะทําใหไมอับชื้นจนเกิดราได
วัสดุอุปกรณทใี่ ชลาง ประกอบดวย
1. ถังขยะหรือภาชนะใสเศษอาหาร ที่ไมรั่วซึมน้ํามีฝาปดระหวางที่ไมไดใชงาน ควรเก็บ
ดวยถุงขยะสีดาํ เพื่อนําไปกําจัดไดงาย
2. อางลางภาชนะ 3 ตอน หรือใชกะละมัง 3 ใบ วางสูงอยางนอย 60 ซม.
3. น้ําสะอาดในปริมาณที่เพียงพอสําหรับลางภาชนะอุปกรณ
4. สบูลางจานหรือน้ํายาลางใชสําหรับกําจัดเศษอาหารและคราบไขมันที่ติดอยูทภี่ าชนะ
5. ฟองน้ํา ผาสะอาด หรือรังบวบ ที่จะชวยในการทําความสะอาด
6. ตะแกรงหรือตะกราคว่ําภาชนะ วางสูงจากพื้นไมนอยกวา 60 ซม. (ควรวางในที่
แสงแดดสองถึง)
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วิธีการลาง
ขั้นตอนที่ 1 ลางดวยน้ําผสมน้ํายาลางจานเพื่อลางไขมัน เศษอาหาร และสิ่งสกปรกที่ติด
คางอยูโดยใชฟองน้ํา ผาสะอาด หรือรังบวบ ชวยในการทําความสะอาด
ขั้นตอนที่ 2 ลางดวยน้ําสะอาดอีก 2 ครั้ง เพื่อลางสิ่งสกปรกที่ตกคางอยูออกใหหมดโดย
ลางในอางใบที่ 2 ในกรณีปกติ ใชนําสะอาดลางอีกครั้งในอางที่ 3 เพื่อใหแนใจวาสิ่งสกปรก
ตางๆ ที่อาจหลงเหลืออยูหลุดออกหมด
ขั้นตอนที่ 3 ภาชนะที่ลางแลวนําไปผึ่งแดดเปนการฆาเชื้อโรค
การเก็บภาชนะและอุปกรณ
การเก็บภาชนะและอุปกรณที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหารมีดังนี้
1. เก็บภาชะอุปกรณที่ผึ่งแหงสนิทแลวเทานั้น ไมนําอุปกรณที่ยังเปยกอยูมาเก็บ เพราะจะ
ทําใหบริเวณทีเ่ ก็บชื้นแฉะ และปองกันมิใหสัตวนําโรคมาเกาะกินน้ําที่ตกคางอยูบนภาชนะบน
ภาชนะอุปกรณ หรือบริเวณที่เก็บ
2. บริเวณที่เก็บจะตองสะอาด ไมเปยกชื้นไมมีสัตวนําโรคเขามารบกวน และไมเก็บบริเวณ
เดียวกับทีใ่ ชเก็บสารเคมีอันตราย
3. ลักษณะการเก็บ
3.1 ชอน สอม หรือตะเกียบ ใหเก็บในตะกราสูงโปรง โดยใหเอาสวนที่ใชหยิบจับหรือ
ตักอาหารลงลาง และใชสวนที่เปนดามขึน้ บน
3.2 จาน ชาม หรือแกว ใหคว่ําไวบนตะแกรง หรือตะกราที่สะอาด
3.3 เครื่องครัว เครื่องใช
ก. ชนิดที่มหี แู ขวน ไดแก หมอ กระทะ ใหหนั เอาสวนที่ใชใสอาหารเขาผนัง เอา
กนหมอหรือกระทะหันออกโดยแขวนไวบนราวตะปูทตี่ อกติดกับฝาผนังที่สะอาดไมมีฝุนละออง
หรือหยากไย
ข. ชนิดที่ไมมหี ูแขวน ไดแก ตะหลิว ทัพพี ใหเก็บเรียงใหเปนระเบียบ ถามีดามจับ
ก็ใหหันดามจับไปทางเดียวกัน หรือใสตะแกรงไว ถาไมมีดามจับ ก็ใหคว่ําไว
3.4 ภาชนะอุปกรณที่ใชเพียงครั้งเดียวตองมีวัสดุหอหุมใหมิดชิด
4. ภาชนะอุปกรณที่ไมไดแขวนไว ใหนําไปเก็บในตูทสี่ ะอาด ไมอับชื้น ปกปดมิดชิด
ปองกันสัตวนาํ โรคได หรือถาไมมีตูเก็บก็ใหเก็บในที่สูงจากพื้นไมนอยกวา 60 ซม. ในที่สะอาด
ไมชื้นแฉะและไมมีสัตวนําโรคมารบกวน
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ใบกิจกรรมที่ 1.1
เรื่อง อาหารจากกลวย
ชื่อ.............................................................................. เลขที่................
คําชี้แจง ใหนกั เรียนตอบคําถามตอไปนี้

ประโยชนของกลวย

......................................

......................................

......................................

......................................

อาหารจากกลวย

......................................

......................................

......................................

......................................
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 1.1
เรื่อง อาหารจากกลวย
ชื่อ.............................................................................. เลขที่................
คําชี้แจง ใหนกั เรียนตอบคําถามตอไปนี้

ใชรับประทาน
รับประทานผลสุก
ตมยําปลีกลวย
กลวยอบเนย
กลวยบวชชี

ใชรับประทานเปนยา ไดแก

ประโยชนของกลวย

ทําเปนภาชนะ

ผลกลวย
ใบกลวย
ตนกลวย
รากกลวย

ประเพณีและพิธีกรรม

ทําเชือก
ทํากระทงใสของ
ทําเครื่องจักสาน

ทําพานบายศรี
ทํากระทงลอย
ทําลวดลายประดับขึ้นบานใหม

ทําพรมเช็ดเทา

ประกอบพิธีงานศพ

ตมยําปลีกลวย

ลาบวุนเสนหัวปลี

กลวยบวชชี

ยําหัวปลีใสหนังหมู

อาหารจากกลวย

กลวยอบเนย

หอหมกไกใสหยวกกลวย

ขาวเกรียบกลวย

เครื่องดื่มจากกลวย

หมายเหตุ คําตอบอาจอยูในดุลยพินิจของครูผูสอนดวยถานักเรียนตอบนอกเหนือจากที่เฉลยไว
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ใบกิจกรรมที่ 1.2
เรื่อง รายงานการศึกษาคนควา
ชื่อ.............................................................................. เลขที่............
คําชี้แจง ใหนกั เรียนศึกษาหาความรูเกีย่ วกับการความรูเบื้องตนเกีย่ วกับกลวย พรอมทั้งตอบคําถาม
ตอไปนี้
1. ถิ่นกําเนิดของกลวยอยูที่ ..............................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2. จงอธิบายประโยชนของกลวย ......................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
3. กลวยทีน่ ิยมปลูกใชใบ ไดแก ....................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
4. จงยกตัวอยางอาหารที่ทําจากกลวย ไดแก .................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
5. จงยกตัวอยางอาหารที่แปรรูปจากกลวย ไดแก ..........................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 1.2
เรื่อง รายงานการศึกษาคนควา
ชื่อ.............................................................................. เลขที่............
คําชี้แจง ใหนกั เรียนศึกษาหาความรูเกีย่ วกับการความรูเบื้องตนเกีย่ วกับกลวย พรอมทั้งตอบคําถาม
ตอไปนี้
1. ถิ่นกําเนิดของกลวยอยูที่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต
2. จงอธิบายประโยชนของกลวย 1. ใชรับประทานเปนอาหาร 2. ใชรับประทานเปนยา
3. ใชทําภาชนะ 4. ประกอบประเพณีและพิธีกรรมตางๆ
3. กลวยทีน่ ิยมปลูกใชใบ ไดแก กลวยตานี กลวยน้ําวา
4. จงยกตัวอยางอาหารที่ทําจากกลวย ไดแก ตมยําปลีกลวย ลาบวุนเสนปลีกลวย ยําหัวปลีใส
หนังหมู กลวยอบเนย กลวยบวชชี กลวยเชื่อม กลวยตาก กระยาสารทกลวย เครื่องดื่มกลวย
หอม เปนตน
5. จงยกตัวอยางอาหารที่แปรรูปจากกลวย ไดแก กระยาสารทกลวย กลวยอบเนย กลวยตาก
กลวยมวน กลวยฉาบ กลวยกวน ทอฟฟกลวย แยมกลวย เปนตน

หมายเหตุ คําตอบอาจอยูในดุลยพินิจของครูผูสอนก็ได
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แบบทดสอบ
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกลวย
จํานวน 10 ขอ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
เวลา 10 นาที

คําชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ลงในชองตัวอักษร ก , ข , ค และ ง ที่เปนคําตอบที่ถูกที่สุด
ลงในกระดาษคําตอบ
1. กลวยมีถิ่นกําเนิดมาจากที่ใด
ก. เอเชียตะวันออก
ข. เอเชียตะวันออกเฉียงใต
ค. เอเชียตะวันตก
ง. เอเชียใต
2. วิวัฒนาการของกลวยใชเวลานานประมาณกี่ป
ก. ประมาณ 20 ลานป
ข. ประมาณ 30 ลานป
ค. ประมาณ 40 ลานป
ง. ประมาณ 50 ลานป
3. กลวยที่นิยมนํามาเปนอาหารของเด็กออนคือกลวยในขอใด
ก. กลวยน้ําวา
ข. กลวยไข
ค. กลวยหอมทอง
ง. กลวยตานี
4. กลวยทีน่ ํามาประกอบพิธีเดือนสิบหรือสารทไทย คือ กลวยชนิดใด
ก. กลวยน้ําวา
ข. กลวยไข
ค. กลวยหอมทอง
ง. กลวยตานี
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5. กลวยทีน่ ิยมปลูกใชใบ คือ กลวยชนิดใด
ก. กลวยตานี, กลวยหอม
ข. กลวยตานี, กลวยไข
ค. กลวยตานี, กลวยน้ําวา
ง. กลวยน้ําวา, กลวยหอม
6. กลวยจัดเปนพืชเศรษฐกิจของไทยเพราะเหตุใด
ก. สามารถนํามาใชประโยชนไดทุกสวน
ข. เปนพืชทีป่ ลูกเกือบทุกบาน
ค. เปนผลไมที่คนไทยรูจกั ดี
ง. เปนผลไมราคาถูก
7. กาบกลวยแหงนํามาใชประโยชนไดอยางไร
ก. ทําของเลน
ข. ปองกันแดด
ค. ทําเชือกผูกของ
ง. เลี้ยงหมู
8. ถาไมมีฟองน้ําลางภาชนะ เราควรใชสงิ่ ใดแทน
ก. เศษผา
ข. กาบกลวยแหง
ค. กระดาษ
ง. รังบวบ
9. วิธีลางภาชนะมีกี่ขนั้ ตอน
ก. 1 ขั้นตอน
ข. 2 ขั้นตอน
ค. 3 ขั้นตอน
ง. 4 ขั้นตอน
10. การเก็บจาน ชาม หรือแกว ขอใดเก็บอยางถูกวิธี
ก. เก็บในตะกราสูงโปรง
ข. คว่ําไวบนตะแกรง หรือ ตะกราที่สะอาด
ค. แขวนไวบนราวตะปู
ง. เก็บเรียงไวบนโตะ
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เฉลยแบบทดสอบ
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกลวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ข
ง
ก
ข
ค
ก
ค
ง
ค
ข

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 10 ขอ

201
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบาน)
หนวยที่ 1 อาหารจากกลวย
เรื่อง ตํากลวยปูนงึ่
วันที่ ........ เดือน ................................. พ.ศ. ...............

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 22 ชั่วโมง
เวลา 2 ชั่วโมง
ปการศึกษา 2553

สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑. ๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
1. สาระสําคัญ
ตํากลวยปูนึ่ง เปนอาหารของชาวอีสานที่ดัดแปลงมาจากสมตํา โดยการนํากลวยมาประสมกับ
เครื่องปรุงเพื่อใหรสชาติอรอย
2. ตัวชี้วัด
2.1 เตรียม ใช ทําความสะอาดและเก็บรักษา เครื่องมือ เครื่องใชได
2.2 นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในการตํากลวยได
2.3 นักเรียนสามารถประกอบอาหารตามขั้นตอนการตํากลวยปูนึ่งได
2.4 นักเรียนสามารถบอกความเปนมาและประโยชนของอาหารตํากลวยปูนึ่งได
2.5 บอกขอบกพรองและวิธีปรับปรุงแกไขในการประกอบอาหารตํากลวยปูนึ่งได
3. สาระการเรียนรู
3.1 ความเปนมาและประโยชนของตํากลวย
3.2 วัสดุ อุปกรณที่ใชในการประกอบอาหารตํากลวยปูนึ่ง
3.3 การตํากลวยปูนึ่ง
4. กิจกรรมการเรียนรู
4.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน
4.1.1 ชี้แจงสาระการเรียนรู และตัวชีว้ ัดในชั่วโมงนี้ เรื่อง ตํากลวยปูนงึ่ ใหนกั เรียน
ทราบทุกคน เพื่อใหนกั เรียนเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
4.1.2 ใหนกั เรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนจํานวน 10 ขอ
4.1.3 ครูนําตัวอยางอาหารสมตําชนิดตางๆ มาใหนักเรียนดู เชน ตํามะละกอ
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ตํากระทอน ตํามะยม ตําปา ตํามะมวง ตํากลวยปูนึ่ง เปนตน พรอมทัง้ ตั้งประเด็นคําถามตอไปนี้
4.1.3.1 นักเรียนเคยประทานอาหารชนิดใดบาง(จากตัวอยางในภาพ)
4.1.3.2 วัตถุดิบของอาหารชนิดใดทีม่ ีมากที่สุดในชุมชนของเรา
4.1.3.3 นักเรียนเคยรับประทานอาหารตํากลวยปูนึ่งหรือไม
4.1.3.4 อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชของอาหารตํากลวยปูนึ่งมีอะไรบาง
4.1.3.5 สวนผสมของอาหารตํากลวยปูนึ่งมีอะไรบาง
4.1.3.6 ประโยชนของอาหารตํากลวยปูนึ่ง
ครูนําคําตอบที่ไดจากนักเรียน จดไวบนกระดาน
4.1.4 นักเรียนและครู รวมกันสรุปคําตอบที่ไดและสามารถสรุป ประเด็นคําถามดังนี้
อาหารตํากลวยปูนึ่ง เปนอาหารของชาวอีสานที่ดัดแปลงมาจากสมตํา โดยการนํากลวยมาผสมกับ
เครื่องปรุงหลายชนิดเพื่อใหรสชาติอรอย กอนที่จะรับประทาน จากนัน้ โยงเขาสูการเรียนการสอน
4.2 ขั้นสอน
4.2.1 ใหนกั เรียนแตละกลุม (กลุมเดิมทีแ่ บงในครั้งที่แลว) ศึกษาหาความรูโดยการ
สอบถามผูรูในโรงเรียน ไดแก ครู แมครัว พนังนักงานบริการ เกีย่ วกับเรื่องตํากลวยปูนึ่ง
พรอมทั้งทํากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 2.1 สงครู
4.2.2 ครูซักถามนักเรียนทุกกลุม เรื่อง การเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
ในการปฏิบัตกิ ารประกอบอาหารตํากลวยปูนึ่ง กอนที่นกั เรียนจะแยกกลุมปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยใชสถานที่โรงอาหารและหองครัวของโรงเรียนสําหรับฝกปฏิบัติ
4.2.3 ขณะนักเรียนฝกปฏิบัตจิ ริงตามขั้นตอนตามใบกิจกรรมครูคอยดูแล แนะนําและ
อํานวยความสะดวกใหการฝกปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย ราบรื่น และเกิดความสุขทุกฝาย
พรอมทั้งบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุม
4.2.4 เมื่อจัดประกอบอาหารตํากลวยปูนึ่งเสร็จแลว แตละกลุมจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องใชที่นํามาฝกปฏิบัติเรียบรอยทุกกลุมแลว แลกเปลี่ยนกันชิมเพื่อเปรียบเทียบ
รสชาติและนําผลงานออกแสดงที่หนาชั้นเรียนจากนั้นรวมกันแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
ผลงาน การปฏิบัติงานของกลุมตนเอง และกลุมอื่นๆ โดยการสงตัวแทนกลุมออกนําเสนอหนาชั้น
4.3 ขั้นสรุป
4.3.1 นักเรียนและครู รวมกันสรุปถึง ความเปนมาของตํากลวย, การเลือกใชวัสดุ
อุปกรณที่ใชในการประกอบอาหารตํากลวยปูนึ่ง, ประโยชนของตํากลวยปูนึ่ง และการนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน ผลการปฏิบัติงานมีการเสนอแนะและการปรับปรุงผลงานใหดียิ่งขึ้นตอไป
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4.3.2 ครูมอบหมายงานใหนาํ นักเรียนนําความรูที่ไดไปประยุกตใชกบั ผลไมหรือผักชนิด
อื่นแลวใหนกั เรียนจดบันทึกลงในสมุดเพื่อนํามาสงครูในคราวหนา
4.3.3 นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ
4.3.4 ครูตรวจสอบแลวแจงผลการทดสอบใหนกั เรียนทราบ นักเรียนคนใดไมผานเกณฑ
ใหแกไขปรับปรุงตอไป
4.3.5 ครูมอบหมายงานลวงหนาใหนักเรียนแตละกลุมไปศึกษาหาความรูจากภูมิปญญา
ทองถิ่น จากผูรู หรือผูปกครองนักเรียนเกีย่ วกับ การประกอบอาหารตมยําหัวปลี พรอมทั้งเตรียม
วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ในการฝกปฏิบัติงานการประกอบอาหาร ตมยําหัวปลี
ในชั่วโมงตอไป
5. สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู
5.1 โรงอาหารและหองครัวของโรงเรียน
5.2 ใบความรูที่ 2.1 เรื่อง ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับการตํากลวยปูนงึ่
5.3 ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การตํากลวยปูนึ่ง
5.4 ใบกิจกรรมที่ 2.1 แบบรายงานการศึกษาคนควา
5.5 เฉลยใบกิจกรรมที่ 2.1 แบบรายงานการศึกษาคนควา
5.6 วัสดุ-อุปกรณ ไดแก กลวยตานี มะยม ปูนึ่ง พริกแหง กระเทียม น้ําปลารา นําปลาดี
น้ําปูดอง นําตาลปบ น้ํามะนาว
5.7 เครื่องมือ เครื่องใช ไดแก ครก สาก จาน ถวย เขียง มีด ชาม ถาด ชอน ทัพพี
5.8 ตัวอยางอาหารสมตําชนิดตางๆ มาใหนกั เรียนดู เชน ตํามะละกอ ตํากระทอน ตํามะยม
ตําปา ตํามะมวง ตํากลวยปูนึ่ง เปนตน
5.9 ภูมิปญญาทองถิ่น ผูรู หรือผูปกครองนักเรียน
6. การวัดและประเมินผล
6.1 วิธีวัดผลประเมินผล
6.1.1 การสังเกตพฤติกรรม
6.1.1.1 การอภิปราย การแสดงความคิดเห็นการตอบคําถามปากเปลา
6.1.1.2 พิจารณาจากการประกอบอาหารจริง
6.1.1.3 การทํางานกลุม คุณธรรม พฤติกรรมที่พึงประสงคใหเกิดมีขึ้น
6.1.2 ตรวจสอบ
6.1.2.1 การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ เครือ่ งปรุง
6.1.2.2 การทําความสะอาดที่ประกอบอาหาร ภาชนะ เครื่องมือที่ใช
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ในประกอบอาหาร
6.1.2.3 การใชและเก็บอุปกรณ เครื่องมือประกอบอาหาร
6.1.2.4 ตรวจหรือชิมอาหารที่ประกอบเสร็จแลว
6.1.2.5 ตรวจการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
6.2 เครื่องมือวัดผลประเมินผล
6.2.1 แบบประเมินการทํางานกลุม
6.2.2 แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานของนักเรียน
6.2.3 แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน
6.2.4 กระดาษคําตอบแบบทดสอบ
6.3 เกณฑการวัดผลประเมินผล
6.3.1 แบบทดสอบจํานวน 10 ขอ ทําถูก 8 ขอขึ้นไปถือวาผานเกณฑรอยละ 80
6.3.2 พฤติกรรมการทํางานตองผานเกณฑระดับ ดีมาก (11-15 คะแนน)
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ใบความรูที่ 2.1
เรื่อง ความรูเกี่ยวกับการตํากลวยปูนงึ่
ที่มาของสมตํา
สมตําเปนอาหารจําพวกยําซึง่ อยูคูกับคนไทยมาชานาน เดิมสันนิษฐานวานาจะมาจาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและประเทศลาว แตแทจริงแลวสมตําเปนอาหารสมัยใหม
ถือกําเนิดมาเมือ่ ประมาณ 40 ปเทานั้น เนือ่ งจากมะละกอเปนพืชที่นําเขามาจากเมืองมะละกา
ประเทศมาเลเซียในชวงสงครามเวียดนาม ซึ่งในตอนนัน้ รัฐบาลไทยใหสหรัฐอเมริกาเขามาตั้งฐาน
ทัพและตัดถนนมิตรภาพเพื่อเปนเสนทางลําเลียงยุทโธปกรณไปยังพื้นที่สูรบพรอมกันนั้นไดนํา
เมล็ดพันธุมะละกอไปปลูกตามสองขางทางถนนมิตรภาพ มะละกอจึงเผยแพรไปสูภ าคอีสานของ
ไทย จึงเปนโอกาสใหชาวอีสานไดคิดคนอาหารรสอรอยจากมะละกอขึ้นเปนที่อรอยถูกปากซึ่งก็
คือ “สมตํา” นั่นเอง
ตอมาสมตําไดแพรหลายเฉพาะในหมูคนไทยเทานัน้ แตยังเปนที่นยิ มกระจายไปยัง
นานาชาติและกลายเปนอาหารที่ชาวตางชาติรูจักดีและนิยมรับประทาน สมตําอีสานไมไดใชเพียง
มะละกอเปนวัตถุดิบหลักเทานั้น หากแตยังมีการดัดแปลงนําเอาผักและผลไมอยางอื่นมาตําเปน
สมตําดวย เชน กลวย ถั่วฝกยาว มะมวง มะยม เปนตน และเปนทีม่ าของตํากลวยปูนึ่ง
ตํากลวยปูนึ่ง เปนอาหารของชาวอีสานที่ดดั แปลงมาจากสมตํา โดยการนํากลวยมาผสม
กับเครื่องปรุงเพื่อใหรสชาติอรอย

ประโยชนตํากลวยปูนงึ่
1. ชวยใหสดชื่นกระปรี้กระเปราอันไดจากรสชาติที่จัดจาน ทั้งเผ็ด เปรี้ยว เค็มครบรส
และยังมีกลิ่นหอมที่ชวยกระตุนใหตื่นตัวไดเปนอยางดี
2. เปนอาหารที่มีรสชาติอรอย สามารถรับประทานไดบอยโดยไมรูสกึ เลี่ยน
3. เปนอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพอุดรไปดวยวิตามินและเสนใยสูง
4. เปนอาหารที่รับประทานไดบอยโดยไมตองกลัวอวนเพราะไมมีน้ํามันเปนสวนประกอบ
เหมาะสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนัก
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5. เปนอาหารที่เหมาะสําหรับผูที่มีอาการทองผูก เพราะเปนอาหารที่มีกากใยสูงจึงชวยให
ระบบขับถายเปนไปตามปกติ

การเลือกวัตถุดิบในการตํากลวยปูนงึ่
ตํากลวยปูนึ่ง เปนอาหารที่มเี อกลักษณเฉพาะตัวทั้งกลิ่นและรสชาติ ซึ่งกลิ่นรสที่ไดนนั้ มา
จากวัตถุดิบตางๆ ที่นํามาประกอบกันจนเปนตํากลวยปูนึ่งนั่งเอง การจะใหตํากลวยปูนึ่งมีรสชาติ
อรอยและมีกลิน่ หอมชวนรับประทานจึงตองรูจักการเลือกวัตถุดิบที่ดี นอกจากนีห้ ากตองการทํา
กลวยใหอรอยตองมีเคล็ดลับหลายประการ ซึ่งเคล็ดลับการเลือกวัตถุดิบและนําวัตถุดบิ มาใชให
ตํากลวยปูนึ่งไดรสอรอยมีดังนี้
กลวยตานี บางทีเรียกวา กลวยปา กลวยพองลา กลวยตานีใน กลวยชะนีใน กลวยเมล็ด
กลวยงู มีผลปอมขนาดใหญมีเหลี่ยมชัดเจน ปลายทู กานผลยาว ผลออนมีทั้งสีเขียวออนและ
เขียวเขม ผลสุกมีสีเหลืองเนือ้ มีรสหวาน เมล็ดมีจํานวนมาก สีดํา ผนังหนาแข็ง นิยมนํากลวยตานี
ดิบๆ มาทําเปนตํากลวย โดยจะใสมะยมหรือผลไมรสเปรี้ยวอื่นๆ ลงไปดวยเพื่อตัดรสฝาด
การเลือกกลวยตานีมาตําควรเลือกผลดิบๆ และคอนขางออน
พริก พริกที่ใสในตํากลวยนิยมใชทั้งพริกสดและพริกแหง พริกสดนั้นใสเพื่อใหไดความ
สด สีสวยและกลิ่นหอมของพริกสดๆ สวนพริกแหงนัน้ ใสในกรณีทไี่ มชอบกลิ่นฉุนของพริกสดๆ
และบางครั้งก็ตําผสมรวมไปกับพริกสดเพื่อใหกลิ่นและรสชาติที่อรอยแตกตางออกไป การเลือก
พริกสดนั้นควรเลือกพริกที่มีสีแดงสดทั้งเม็ด เม็ดสวยไมหงิกงอ ไมช้ํา สวนพริกแหงควรเลือก
พริกที่ตากแหงสนิท ไมมีรา ไมมีมอดหรือแมลงปะปน ไมใชพริกเกา ทั้งพริกสดและพริกแหง
นิยมใชพริกชีฟ้ ามากกวาพริกขี้หนูเพราะจะใหรสชาติที่ไมเผ็ดจนเกินไป
กระเทียม เปนทั้งเครื่องเทศและสมุนไพรที่ชวยเพิ่มความหอมอรอยแกตํากลวยไดไมนอย
แตไมควรใสจาํ นวนมากเกินไปเพราะจะทําใหตํากลวยมีรสปราและมีกลิ่นฉุกเกินไป กระเทียมที่ใส
ในตํากลวยมีทงั้ กระเทียมกลีบใหญและกระเทียมกลีบเล็กๆ ซึ่งโดยสวนมากนิยมกระเทียมกลีบเล็ก
มากกวาเพราะใหกลิ่นหอมกวา โดยวิธีเลือกกระเทียมคือ เลือกกระเทียมที่กลีบเต็มสมบูรณ กลีบ
ไมลีบหรือฝอ ไมมีเชื้อราปนอยูและไมควรซื้อกระเทียมมาเก็บไวทีละมากๆ จนใชไมทันเพราะจะ
ทําใหขึ้นราอันบอเกิดของโรคมะเร็งได
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ปูดอง ใสไดทงั้ ตําไทย ตําลาว ตํากลวย ตําปา เปนตน มีปูนาดอง ปูแสมดองและปูมา
ดอง โดยปูแสมนั้นมีการดอง 2 แบบ คือ ดองเค็มและดองจืด ซึ่งลวนดองสําหรับใสสมตํา
โดยเฉพาะ และไดรสชาติความอรอยที่แตกตางกันไป ปูดองที่ดีจะตองมีรสไมเค็มจนเกินไป และ
จะตองไมมกี ลิ่นเหม็นเนาจนทําใหสมตําหรือตํากลวยมีกลิ่นไมนารับประทานตามไปดวย ปูตอง
สดจับบนกระดองปูจะตองไมยุบ เนื้อปูตองแนน ทุกสวนของปูจะตองอยูครบ ขาปูไมออนหรือ
หลุดออกจากตัว
ตํากลวยใหไดรสชาติที่อรอยควรจะทําปูดองเอง เพราะปูดองโดยทัว่ ไปมักจะมี
การปนเปอนจากสารที่เปนอันตรายอยูมาก ซึ่งถารับประทานเขาไปมากๆ ก็จะทําใหเขาไปสะสม
อยูในรางกายของเราจนเกิดโรคเกิดอันตรายขึ้นมาได เพื่อความปลอดภัยเราควรดองปูเองโดยใช
ปูนา จะทําใหเราสามารถปรุงแตงรสชาติปูดองใหไดรสชาติตามที่ตองการ ทําใหไดปดู องที่มี
รสชาติคงที ไมเค็มหรือจืดจนเกินไป
น้ําปลารา น้ําปลาราที่ดีจะตองผานการหมักอยางไดสัดสวน มีกลิ่นหอม ไมเค็มหรือจืด
จนเกินไป ปลาราที่มีสวนผสมของเกลืออยูมากเกินไปจะมีรสเค็ม ในขณะที่ปลาราที่มีรสจืดเกินไป
นั้นเกิดจากการใสเกลือในขัน้ ตอนการหมักนอยจนเกินไป ทําใหมีรสจืดแลวยังทําใหปลารามีกลิ่น
เหม็นเนา ไมนารับประทาน แตปลาราที่นํามาใชในตํากลวยหรือตํามะละกอ สวนใหญจะนํามา
ปรุงรสใหอรอยกอนจึงจะนํามาใชได
น้ําปลาดี จะสังเกตไดวาไมมีตะกอนรสชาติเขมขน มีสีน้ําตาลแดงเขม และมีกลิ่นหอมนา
รับประทาน น้ําปลาดีนั้นเปนน้ําปลาที่ไดจากการหมักปลา โดยผานกรรมวิธีที่ซับซอนและคัดเอา
หัวน้ําปลาออกไปแลวจนเหลือเพียงกากปลา แลวจึงเติมน้ําเกลืออิ่มตัวลงไปหมักตอ น้ําปลาที่ได
ในขั้นนีเ้ รียกวา “น้ําปลาที่หนึ่ง” ซึ่งเมื่อนํามาจําหนายจะมีคําวา “น้ําปลาแทคุณภาพที่ 1” ติดอยูท ี่
ฉลากราคาที่อยูประมาณ 18-20 บาท ในขณะนีน้ ้ําปลาในเกรดรองๆ ลงไปนั้นจะไดจากการหมัก
กากปลาในรอบที่ 2, 3, 4 ตอไป
น้ําตาลปบ เปนน้ําตาลที่ไดจากการปาดงวงตาลหรืองวงมะพราวจนไดเปนน้ําตาลสด
จากนั้นนํามาตมเคี่ยวไปเรื่อยๆ จนเขมงวด จึงนํามาบรรจุปบ น้ําตาลปบเกรดเอจะมีความนิ่มและมี
รสหวานนุมนวลกลมกลอม น้ําตาลปบเกรดรองๆ จะมีเนื้อคอนขางแข็ง และมีสวนผสม
น้ําตาลทรายดวยเพื่อลดตนทุน ดังนั้นรสชาติของน้ําตาลปบเหลานั้นจึงมักมีรสหวานแหลมปนดวย
มะนาว ควรเลือกมะนาวแกที่เปลือกยังมีสเี ขียวอยู เพราะจะใหความหอมไดมากกวา
มะนาวที่แกจดั จนเปลือกมีสีเหลืองแลว และไมควรใชมะนาวที่ออนเกินไป เพราะจะทําใหตํา
กลวยมีรสขมจากเปลือกมะนาวได มะนาวที่นยิ มนํามาใสในตํากลวยคือมะนาวแปนจะมีน้ํามาก
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อุปกรณที่ใชในการตํากลวย
ครก นิยมใชทั้งครกไมและครกที่ทําจากหิน ครกควรมีลักษณะดีไดรูปทรงและไมมีรอย
แตกปนหรือมีตําหนิ
สาก ควรเลือกใหเหมาะมือและเหมาะกับขนาดของครก ไมเบาหรือไมหนักเกินไป เพราะ
สากเบาจะตําพริกไมแหลก
มีด ใชสําหรับหั่นสวนผสมที่ตองการตัด ควรใชมีดสเตนเลสที่มีความคม ขนาดบางที่จับ
ถนัดมือและตองคอยดูแลไมใหขึ้นสนิมเพราะสนิมอาจปะปนลงในตํากลวยได
เขียง ใชรองหั่นมะนาวหรือสวนผสมอื่นๆ ที่ตองการตัด ควรมีเขียงที่ผิวหนาเรียบเพื่อให
สะดวกในการหั่นและควรหมั่นทําความสะอาดอยูเ สมอ เพราะหากเขียงสกปรกแลวจะเปนแหลง
เพาะเชื้อโรค
โถแกว สําหรับใสน้ําปลารา หรือน้ําตาลปบ โถแกวควรมีฝาปดมิชิดเพือ่ ปองกันฝุน
ละอองและสิ่งสกปรกลงไป และควรมีชอนหรือทัพพีประจําแตละโถเพื่อไมใหปะปนกัน

209
ใบงานที่ 2.1
เรื่อง ตํากลวยปูนงึ่
คําชี้แจง ใหนกั เรียนแตละกลุมศึกษาและฝกปฏิบัติการประกอบอาหารการตํากลวยปูนึ่งตาม
ขั้นตอนดังนี้

สวนผสม
กลวยตานีหั่นชิ้นเล็ก
มะยม

1

ปูนึ่ง
พริกแหง
น้ําตาลปบ
น้ําปลารา
น้ําปลา
น้ําปูดอง
น้ํามะนาว
กระเทียม

1
10
1
4
1
1
3
10

1
4

ถวยตวง
ถวยตวง
ตัว
เม็ด
ชอนโตะ
ชอนโตะ
ชอนโตะ
ชอนโตะ
ชอนโตะ
กลีบ
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วิธีทํา
1. ตํามะยมทีละนอยใหละเอียด แลวตักขึน้ พักไว

2. ตําพริกแหง กระเทียมใหละเอียด แลวใสกลวยตําใหละเอียด ใสมะยม
ปรุงรสดวยน้ําปลารา น้ําปลา น้ําปูดอง น้าํ ตาลปบ น้ํามะนาว ปูนึ่ง ตําคลุกเคลาใหเขากัน
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ใบกิจกรรมที่ 2.1
รายงานการศึกษาคนควา
ชื่อ………………………………………………… เลขที่..................
คําชี้แจง ใหนักเรียนศึกษาขั้นตอนการตํากลวยปูนึ่งแลวบันทึกผลดังตอไปนี้
1. ปูที่นิยมนํามาดองใสตํากลวยคือ....................................................
2. กลวยทีน่ ํามาตํากลวยปูนึ่งคือ.…………………………………….
3. เครื่องปรุงที่ใชทํา คือ
1) ………………………….. 2) …………………………….
3) ………………………….. 4) …………………………….
5) ………………………….. 6) …………………………….
4. ขั้นตอนการทําตํากลวยปูนึ่ง
…………………………………………………………………......
…………………………………………………………………......
…………………………………………………………………......
…………………………………………………………………......
…………………………………………………………………......
…………………………………………………………………......
…………………………………………………………………......
…………………………………………………………………......
…………………………………………………………………......
…………………………………………………………………......
…………………………………………………………………......
5. รสชาติของตํากลวยปูนึ่ง……………………………………………………
6. นักเรียนคิดวาจะนําความรูทไี่ ดไปเผยแพรดวยวิธีใดไดบา ง..........................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 2.1
รายงานการศึกษาคนควา
ชื่อ………………………………………………… เลขที่..................
คําชี้แจง ใหนักเรียนศึกษาขั้นตอนการทํากลวยบวชชีแลวบันทึกผลดังตอไปนี้
1. ปูที่นิยมนํามาดองใสตํากลวยคือ.........................ปูนา...........................
2. กลวยทีน่ ํามาตํากลวยปูนึ่งคือ.…………กลวยตานี………………….
3. เครื่องปรุงที่ใชทํา คือ
1) กลวยตานี 2) มะยม 3) น้ําปลารา 4) น้ําปูดอง 5) น้ํามะนาว
6) ปูนึ่ง 7) พริกแหง 8) น้ําตาลปบ 9) กระเทียม
4. ขั้นตอนการทําตํากลวยปูนึ่ง
1. ตํามะยมทีละนอยใหละเอียด แลวตักขึน้ พักไว
2. ตําพริกแหง กระเทียมใหละเอียด แลวใสกลวยตําใหละเอียด ใสมะยม
ปรุงรสดวยน้ําปลารา น้ําปลา น้ําปูดอง น้าํ ตาลปบ น้ํามะนาว ปูนึ่ง ตําคลุกเคลา
ใหเขากัน
5. รสชาติของตํากลวยปูนึ่ง เปรี้ยว หวาน เค็ม เผ็ด
6. นักเรียนคิดวาจะนําความรูทไี่ ดไปเผยแพรดวยวิธีใดไดบา ง..........................
............(จัดปายนิเทศ, ทําแผนพับ หรือนําไปประกอบอาหารที่บาน)............
........................................(คําตอบอยูในดุลยพินิจของครู).............................
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แบบทดสอบ
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง ตํากลวยปูนงึ่
จํานวน 10 ขอ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
เวลา 10 นาที

คําชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ลงในชองตัวอักษร ก , ข , ค และ ง
ที่เปนคําตอบที่ถูกที่สุดลงในกระดาษคําตอบ
1. ตํากลวยปูนึ่งประยุกตมาจากอาหารสมตําชนิดใด
ก. ตํามะละกอ
ข. ตํามะยม
ค. ตํามะมวง
ง. ตําเมี่ยง
2. อาหารในขอใดเหมาะสําหรับคนที่มีอาการทองผูก
ก. ผัดเผ็ดปลาดุกฟู
ข. แกงจืดหมู
ค. ตํากลวย
ง. หมกหยวกกลวยใสไก
3. กลวยทีน่ ํามาทําตํากลวยปูนึ่งคือกลวยชนิดใด
ก. กลวยน้ําวา
ข. กลวยตานี
ค. กลวยไข
ง. กลวยหอมทอง
4. มะนาวออนเมื่อนํามาปรุงตํากลวยจะทําใหมีรสชาติอยางไร
ก. รสชาติหวาน
ข. รสชาติเค็ม
ค. รสชาติเปรี้ยว
ง. รสชาติขม
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5. ขั้นตอนแรกของการทําตํากลวยปูนึ่ง คือ ขอใด
ก. ตํามะยมใหละเอียด
ข. ตําพริกใหละเอียดกอน
ค. ตํากระเทียมกอน
ง. ตํากลวยและปูดองกอน
6. ขอใดไมใชอุปกรณในการตํากลวยปูนงึ่
ก. ครก. สาก
ข. กระทะ
ค. เขียง
ง. มีด
7. คนอวนควรเลือกรับประทานอาหารตามขอใด
ก. ผัดกระเพราไก
ข. ตํากลวยปูนึ่ง
ค. ขนมปงไขดาว
ง. ขาวเหนียวกับหมูปง
8. กําเนิดสมตํามีอายุประมาณกี่ป
ก. ประมาณ 10 ป
ข. ประมาณ 20 ป
ค. ประมาณ 30 ป
ง. ประมาณ 40 ป
9. คนภาคใดดัดแปลงอาหารตํากลวยปูนงึ่ กอนคนภาคอื่น
ก. ภาคกลาง
ข. ภาคใต
ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ง. ภาคเหนือ
10. เชื้อราที่ติดอยูกับกระเทียม เมื่อรับประทานเขาไปจะกอใหเกิดโรคชนิดใด
ก. โรคมะเร็ง
ข. โรคตับแข็ง
ค. โรคกระเพาะ
ง. โรคลําไสอับเสบ

215
จัดการเรียนรูที่ 2
เฉลยแบบทดสอบ
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง ตํากลวยปูนงึ่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ก
ค
ข
ง
ก
ค
ข
ง
ค
ก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 10 ขอ
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบาน)
หนวยที่ 1 อาหารจากกลวย
เรื่อง ตมยําหัวปลี
วันที่ ........ เดือน ................................. พ.ศ. ...............

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 22 ชั่วโมง
เวลา 2 ชั่วโมง
ปการศึกษา 2553

สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑. ๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
1. สาระสําคัญ
ตมยําหัวปลี เปนอาหารในทองถิ่นชนิดหนึ่งของคนอีสานที่นิยมรับประทานมาก ทําใหเกิด
ประโยชนแกรา งกายและสามารถนําไปทําเปนอาชีพเสริมได
2. ตัวชี้วัด
2.1 เตรียม ใช ทําความสะอาดและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชได
2.2 นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในการทําตมยําหัวปลีได
2.3 ประกอบอาหารตมยําหัวปลีได
2.4 นักเรียนสามารถบอกความหมายและประโยชนของอาหารตมยําหัวปลีได
2.5 บอกขอบกพรองและวิธีปรับปรุงแกไขในการประกอบอาหารตมยําหัวปลีได
2.6 มีความมุงมั่นในการทํางานรวมกับกลุมได
3. สาระการเรียนรู
3.1 ความหมาย ประโยชน ของตมยําหัวปลี
3.2 การจัดเตรียม วัสดุ อุปกรณที่ใชในการประกอบอาหารตมยําหัวปลี
3.3 การประกอบอาหารตมยําหัวปลี
4. กิจกรรมการเรียนรู
4.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน
4.1.1 ใหนกั เรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนจํานวน 10 ขอ
4.1.2 ชี้แจงสาระการเรียนรู และตัวชีว้ ัดในชั่วโมงนี้ เรื่อง ตมยําหัวปลี ใหนกั เรียนทราบ
ทุกคน เพื่อใหนักเรียนเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
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4.1.3 เพื่อกระตุนความสนใจและเชื่อมโยงการเรียนรู นักเรียนดูแผนภูมิเพลง “อาหาร
หลัก 5 หมู” อานออกเสียงดังๆ พรอมกัน รองเปนเพลงตามครู 1 เที่ยว รองกันเองพรอมปรบมือ
ประกอบจังหวะตามจินตนาการใหเกิดความสนุกกอนเรียน จากนัน้ สนทนาแสดงความคิดเห็น
อภิปรายเกีย่ วกับเนื้อหาของเพลงเพื่อโยงสูส าระการเรียนรู
4.1.4 นักเรียนดูตัวอยางอาหารตมยําชนิดตางๆ เชน ตมยํากุง ตมยําปลานิล ตมยําไก และ
ตมยําหัวปลี แลวใหนักเรียนรวมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องปรุง วิธีการทํา และ
วัสดุอุปกรณของการทําอาหารชนิดนั้น ครูคอยถามนําเพือ่ ตรวจสอบถามเขาใจ ความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับการประกอบอาหารของนักเรียน เชน ถามวา
4.1.4.1 อาหารนี้เรียกวาอาหารอะไร (พรอมชี้หรือยกอาหารใหด)ู
4.1.4.2 อาหารที่เห็นนีเ้ ปนอาหารทองถิ่นหรืออาหารของภาคใด
4.1.4.3 มีสวนประกอบหรือเครื่องปรุงอะไรบาง (ตอบตามความเขาใจ)
4.1.4.4 นักเรียนเคยรับประทานอาหารชนิดนีไ้ หม (ตอบตามความจริง)
4.1.4.5 นักเรียนเคยทําหรือประกอบอาหารชนิดนีไ้ หมหรือเคยเห็น
ใครประกอบหรือเคยรวมกับใครประกอบอาหารชนิดนี้บางไหม (ตอบตามประสบการณ)
4.1.4.6 นักเรียนคิดวาจะสามารถประกอบอาหารชนิดนี้ไดไหม
4.1.4.7 นักเรียนคิดวาการประกอบอาหารเองมีประโยชนอยางไร
4.1.4.8 ในทองถิ่นของเรามีวัตถุดิบหรือสิ่งที่จะนํามาเปนเครื่องปรุงมากไหม
4.1.4.9 เรามาเรียนรูการประกอบอาหารที่เห็นจะประกอบเองดีไหม
ฯลฯ
4.2 ขั้นสอน
4.2.1 ใหนกั เรียนแตละกลุม (กลุมเดิมทีแ่ บงในครั้งที่แลว) ศึกษาใบความรูเรื่องตมยํา
หัวปลี และสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต พรอมทั้งสรุปและจดบันทึกลงในสมุด สงครู
4.2.2 ครูซักถามนักเรียนทุกกลุม เรื่อง การเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
ในการปฏิบัตกิ ารประกอบอาหารตมยําหัวปลี กอนที่นักเรียนจะแยกกลุมปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
4.2.3 แตละกลุมรับใบกิจกรรม ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดในใบกิจกรรม เชน
- วางแผนการทํางาน
- ปฏิบัติตามแผน
- จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณและสถานที่ใหเรียบรอย
- ประเมินผลการทํางาน
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ขณะนักเรียนฝกปฏิบัติจริงตามขั้นตอนของใบกิจกรรมครูคอยดูแล แนะนําและอํานวย
ความสะดวกใหการฝกปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย ราบรื่น และเกิดความสุขทุกฝาย
4.2.4 เมื่อประกอบอาหารตมยําหัวปลีเสร็จแลว แตละกลุม จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชที่นํามาฝกปฏิบัติเรียบรอยทุกกลุมแลว แลกเปลี่ยนกันชิมเพือ่ เปรียบเทียบรสชาติและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการในการปฏิบตั ิงานของกลุมตนเอง และกลุมอื่นๆ โดยแตละกลุมสง
ตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน
4.2.5 นักเรียนแตละกลุมรับประทานอาหารรวมกันครูคอยสังเกตพฤติกรรมโดยรวมทั้ง
ลักษณะกลุมและเดี่ยวเพื่อนําพฤติกรรมที่ดีไปยกยองเปนแบบอยางและพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
ไปปรับปรุงแกไขตอไป
4.3 ขั้นสรุป
4.3.1 นักเรียนและครู รวมกันสรุปถึง ความหมายของตมยําหัวปลี การเลือกใชวัสดุ
อุปกรณที่ใชในการประกอบอาหารตมยําหัวปลี, ประโยชนของตมยําหัวปลี และการนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน ผลการปฏิบัติงานมีการเสนอแนะและการปรับปรุงผลงานใหดียิ่งขึ้นตอไป
4.3.2 มอบหมายใหแตละกลุมเผยแพรผลงานของกลุมตนเองโดยการจัดทําแผนพับไปติด
ที่ปายนิเทศหนาโรงอาหารของโรงเรียน
4.3.3 นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ
4.3.4 ครูตรวจสอบแลวแจงผลการทดสอบใหนกั เรียนทราบ นักเรียนคนใดไมผานเกณฑ
ใหแกไขปรับปรุงตอไป
4.3.5 ครูมอบหมายงานลวงหนาใหนักเรียนแตละกลุมไปศึกษาหาความรู การประกอบ
อาหาร ยําหัวปลีใสหนังหมู จากการไปสอบถามผูรูในชุมชนหรือผูป กครอง พรอมทั้งเตรียม
วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ในการฝกปฏิบัติงานการประกอบอาหาร ยําหัวปลีใสหนังหมู
ในชั่วโมงตอไป
5. สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู
5.1 โรงอาหารและหองครัวในโรงเรียน
5.2 ใบความรูที่ 3.1 เรื่อง ความรูเกี่ยวกับตมยําหัวปลี
5.3 ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ตมยําหัวปลี
5.4 เพลง “อาหารหลัก 5 หมู”
5.5 เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการประกอบอาหารมี หมอ กระทะ มีด เขียง ชาม กะละมัง
ถวย จาน ชอน ถาด ทัพพี เตา
5.6 เครื่องปรุง มีพริก หัวปลี ไก ผักชี น้ํามะนาว พริกแหง กระเทียม เกลือ ปลารา ใบมะกรูด
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5.7 สมุดบันทึก
5.8 หองคอมพิวเตอร
5.9 ผูรูในชุมชนหรือผูปกครอง
5.10 ตัวอยางอาหารตมยําชนิดตางๆ เชน ตมยํากุง ตมยําปลานิล ตมยําไก และตมยําหัวปลี
6. การวัดและประเมินผล
6.1 วิธีวัดผลประเมินผล
6.1.1 การสังเกตพฤติกรรม
6.1.1.1 การอภิปราย การแสดงความคิดเห็นการตอบคําถามปากเปลา
6.1.1.2 พิจารณาจากการประกอบอาหารจริง
6.1.1.3 การทํางานกลุม คุณธรรม พฤติกรรมที่พึงประสงคใหเกิดมีขึ้น
6.1.2 ตรวจสอบ
6.1.2.1 การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ เครือ่ งปรุง
6.1.2.2 การทําความสะอาดที่ประกอบอาหาร ภาชนะ เครื่องมือที่ใช
ในประกอบอาหาร
6.1.2.3 การใชและเก็บอุปกรณ เครื่องมือประกอบอาหาร
6.1.2.4 ตรวจหรือชิมอาหารที่ประกอบเสร็จแลว
6.1.2.5 ตรวจการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
6.1.2.6 ตรวจสมุดบันทึก
6.2 เครื่องมือวัดผลประเมินผล
6.2.1 แบบประเมินการทํางานกลุม
6.2.2 แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานของนักเรียน
6.2.3 แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน
6.2.4 กระดาษคําตอบแบบทดสอบ
6.3 เกณฑการวัดผลประเมินผล
6.3.1 แบบทดสอบจํานวน 10 ขอ ทําถูก 8 ขอขึ้นไปถือวาผานเกณฑรอยละ 80
6.3.2 พฤติกรรมการทํางานตองผานเกณฑระดับ ดีมาก (11-15 คะแนน)
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เพลง อาหารหลัก 5 หมู

เนื้อรอง – ทํานอง
อาหารหลัก 5 หมูของไทย
หมูที่หนึ่งกินเนื้อ นมไข
หมูที่สองขาว แปง เผือก มัน
หมูที่สาม กินผักตาง ๆ
หมูที่สี กินผลไม
หมูที่หา อยาไดลืมกิน

ธีรเทพ ทองสถิต
ทุกคนจําไวอยาไดแปรผัน
ถั่วเมล็ดชวยใหเติบโตแข็งแรง
และน้ําตาลจะใหพลัง
สีเขียวเหลืองบาง มีวิตามิน
สารอาหารมากมายกินเปนอาจิณ
ไขมันทั้งสิ้นใหอบอุนรางกาย
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ใบความรูที่ 3.1
เรื่อง ตมยํา
ตม เปนคํากริยา ที่เอาของเหลว เชน น้ําใสภาชนะแลวทําใหรอน ใหเดือด หรือใหสุก เชน ตม
น้ํา ตมขาว ตมมัน หรือทําใหสะอาดและสุก เชน ตมผา ฯลฯ
สําหรับการประกอบอาหารพืน้ บานอีสานชนิดตม จะใหอรอยและไมสญ
ู เสียวิตามินควร
จะยึดหลักดังนี้
1. ใชน้ํานอยใหพอกับไก เนื้อ หรือปลา หรือผักที่ใชแกง
2. เนื้อชิ้นโต เพื่อปองกันการสูญเสียคุณคาทางอาหาร
3. ใชไฟแรง ใสเนื้อหรือปลาเมื่อน้ําเดือดจัด พอสุกคอยราไฟ
4. ชอนฟองทิ้ง และปดฝาหมอ เพื่อลดการสูญเสียวิตามินใหนอยลง
5. พอสุกไดทรี่ ีบยกลงปดฝาหมอทันที
ตมยําหัวปลี เปนนําเอาเนื้อไกและปลีกลวยมาตมใสเครื่องปรุงแลวปรุงรสตามชอบ

ประโยชนของอาหารตมยําปลีกลวย
1.
2.
3.
4.
5.

เปนอาหารที่หาวัสดุ อุปกรณไดงา ยเพราะมีในทองถิน่
เปนอาหารที่มีรสชาติอรอย รับประทานไดทั้งครอบครัว
เปนอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพอุดมไปดวยวิตามินและเสนใยสูง
เปนอาหารทองถิ่นที่คนอีสานนิยมรับประทาน
ชวยประหยัดคาใชจายในครอบครัว

การเลือกวัตถุดิบในการทําตมยําหัวปลี
ผักที่เกี่ยวของกับตมยําที่สําคัญไดแก ตะไคร ใบมะกรูด ขา หอมแดง พริกขี้หนูสด พริก
แหง ทั้งนีเ้ พราะเปนเครื่องปรุงหลักที่ทําใหตม ยําเปนเอกลักษณนอกจากนี้ยังมี ผักชีไทย(ผักชีฝรั่ง)
จะชวยเสริมรสชาติและกลิน่ นารับประทานมากยิ่งขึน้
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พริกแหง พริกแหงควรเลือกพริกที่ตากแหงสนิท ไมมรี า ไมมีมอดหรือแมลงปะปน ไม
ใชพริกเกา พริกแหงนิยมใชพริกชี้ฟามากกวาพริกขีห้ นูเพราะจะใหรสชาติที่ไมเผ็ดจนเกินไป
กระเทียม เปนทั้งเครื่องเทศและสมุนไพรที่ชวยเพิ่มความหอมอรอยแกตมยําไดไมนอ ยแต
ไมควรใสจํานวนมากเกินไปเพราะจะทําใหตมยํามีรสปราและมีกลิ่นฉุกเกินไป กระเทียมที่ใสใน
ตมยํามีทั้งกระเทียมกลีบใหญและกระเทียมกลีบเล็กๆ ซึ่งโดยสวนมากนิยมกระเทียมกลีบเล็ก
มากกวาเพราะใหกลิ่นหอมกวา โดยวิธีเลือกกระเทียมคือ เลือกกระเทียมที่กลีบเต็มสมบูรณ
กลีบไมลีบหรือฝอ ไมมีเชื้อราปนอยูและไมควรซื้อกระเทียมมาเก็บไวทีละมากๆ จนใชไมทัน
เพราะจะทําใหขึ้นราอันบอเกิดของโรคมะเร็งได
ตะไคร การเลือกตะไครควรเลือกตนอวบสด เวลาใชตดั สวนโคนที่ตดิ กับรากออกทิ้ง สวน
ที่นํามาใชกับตมยําจะเปนลําตน ตั้งแตโคนตนเหนือขึ้นมาราว 4 นิ้ว บุบพอแตกแลวหั่นแฉลบ
บางๆ
ใบมะกรูด ใสแลวทําใหมีกลิ่นหอม การใสในแกงควรฉีกใบ และใสในขณะทีแ่ กงกําลัง
เดือด การเลือกใบมะกรูดตองสดมีสีเขียวเขม
หอมแดง ชวยในการดับกลิ่นคาว ชวยใหอาหารมีกลิ่นหอมทําใหเจริญอาหารเวลาใสใน
ตมจะบุบพอแตก สรรพคุณชวยใหหายใจโลงในผูที่เปนหวัดคัดจมูก
มะนาว ควรเลือกมะนาวแกที่เปลือกยังมีสเี ขียวอยู เพราะจะใหความหอมไดมากกวา
มะนาวที่แกจดั จนเปลือกมีสีเหลืองแลว และไมควรใชมะนาวที่ออนเกินไป เพราะจะทําใหตมยํา
มีรสขมจากเปลือกมะนาวได มะนาวที่นิยมนํามาใสในตํากลวยคือมะนาวแปนจะมีน้ํามาก
ปลีกลวย ควรเลือกปลีกลวยที่สดบีบแลวเนื้อแนนไมเหีย่ ว หั่นแลวใหแชในน้ํามะนาวหรือ
น้ํามะขามเปอก เพราะจะทําใหปลีกลวยไมดํา
ผักชี ชวยดับกลิ่นคาวของอาหาร ชวยแตงกลิ่นอาหารใหนารับประทานขึ้น สวนทีใ่ ชใน
การปรุงอาหารไดแก ใบ กาน ตน ลูก และราก โดยเฉพาะกานและใบซอยหยาบๆ โรยแตงหนา
อาหาร ชวยใหตมยํามีกลิ่นหอมขึ้น
น้ําปลาดี จะสังเกตไดวาไมมีตะกอนรสชาติเขมขน มีสีน้ําตาลแดงเขม และมีกลิ่นหอมนา
รับประทาน น้ําปลาดีนั้นเปนน้ําปลาที่ไดจากการหมักปลา โดยผานกรรมวิธีที่ซับซอนและคัดเอา
หัวน้ําปลาออกไปแลวจนเหลือเพียงกากปลา แลวจึงเติมน้ําเกลืออิ่มตัวลงไปหมักตอ น้ําปลาที่ได
ในขั้นนีเ้ รียกวา “น้ําปลาที่หนึ่ง” ซึ่งเมื่อนํามาจําหนายจะมีคําวา “น้ําปลาแทคุณภาพที่ 1” ติดอยูท ี่
ฉลากราคาที่อยูประมาณ 18-20 บาท ในขณะนีน้ ้ําปลาในเกรดรองๆ ลงไปนั้นจะไดจากการหมัก
กากปลาในรอบที่ 2, 3, 4 ตอไป
เกลือปน ไมมีขี้ผงเจือปนอยู
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เนื้อไก เนื้อไกมีคุณคาอาหารเทากับเนื้อสัตวอื่นๆ เชนกันและเปนเนื้อที่นิยมรับประทาน
กันมากเพราะนอกจากจะมีแหลงโปรตีน เกลือแร และมีปริมาณของไขมันต่ําแลวยังมีวิตามินตางๆ
อีกดวย เชน เนื้อไกมวี ิตามินบี 1 สูงมาก การเลือกไกออนหรือไกแก มีขอสังเกตดังนี้
ไกแก ปลายเล็บมน หนังใตอุงเทาจะหนาและแข็ง เดือยจะยาว
ไกออน เล็บจะแหลม หนังใตอุงเทาจะบาง เดือยจะสั้น ถาเปนไกสาวจะไมเห็นเดือย ไก
ที่สมบูรณเนื้ออกจะหนาและนุม
อกไก หรือสันในไก เลือกที่มีเนื้อสีชมพูเรื่อๆ มองดูใส เนื้อจะออนนุม
ปกไก มีขนาดกลาง มีหนังบางใสจับดูจะไมมีเมือก
นองไก คือสวนขาถึงสะโพก จะมีความเหนียวมากกวาอกไก เหมาะสําหรับนํามายาง
หากนองไกนมิ่ มีหนังซีด มีน้ําเลือกแดงคล้ําซึมออกมา แสดงวานองไกไมสด
กระดูก (โครงไก) ใชตมทําเปนน้ําชุบ ซึง่ ใชไดทั้งทําเปนน้ําแกง ใสผัด เปนน้ําตุนและ
อื่นๆ จะชวยใหอาหารมีรสชาติดีขึ้น
การเก็บรักษา นําเนื้อไกสวนตางๆ ลางใหสะอาด แยกเครื่องในตางๆ ออก ใสกลองปด
ฝา นําเขาแชในชองแชเข็ง

การเก็บอาหาร
การเก็บอาหารที่ปรุงเสร็จแลว ตองเก็บใสในตู หรือภาชนะที่สะอาด มีฝาปดปองกันสัตว
นําโรค สูงกวาพื้นอยางนอย 60 ซม. และจะตองหางจากที่ลางมือ หรืออางลางภาชนะอุปกรณ
อยางนอย 1 เมตร เพื่อปองกันการกระเซ็นของน้ําสกปรกมาปนเปอนอาหารที่ปรุงสําเร็จ
อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หมอ / ทัพพี
เขียง
มีด
ครก / สาก
ชาม / กะละมัง
ถวย / ชาม
เตาถาน หรือ เตาแกส
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ใบงานที่ 3.1
เรื่อง ตมยําหัวปลี
คําชี้แจง ใหนกั เรียนแตละกลุมศึกษาและฝกปฏิบัติการประกอบอาหารการทําตมยําหัวปลี
ตามขั้นตอนดังนี้

ภาพตมยําหัวปลี

สวนผสม
หัวปลี
ไกหั่นบางๆ

1

ผักชีฝรั่งหั่นหยาบๆ
น้ํามะนาว
น้ําสะอาด

2
2
21

หัว
ถวยตวง

1
4

ชอนโตะ
ชอนโตะ
ถวยตวง

2

พริกแหงหั่น
2
เม็ด
หอมซอย, กระเทียมซอย, เกลือ, ใบมะกรูด 2 ใบ, น้ําปลาดี
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วิธีทํา
1. ทุบหัวปลีพอนุม ตมในน้ําเดือดทั้งหัว พอสุก เอาสวนกินไมไดออก เอาเปลือก
นอกออกหัน่ หยาบๆ

2. โขลกพริกแหง หอม กระเทียม เกลือ เขาดวยกันใหละเอียด

3. ใสน้ําลงในหมอตั้งไฟกลางพอเดือดใสไก พอไกสุกใสเครื่องแกง
ที่โขลกไวคนพอทั่ว

4. ใสหัวปลี ปรุงรสดวยน้ําปลา มะนาว ใสใบมะกรูดฉีก ผักชีฝรั่งตักใสถวย
รับประทานกับขาวสุก
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แบบทดสอบ
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง ตมยําหัวปลี
จํานวน 10 ขอ
คําชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ลงในชองตัวอักษร ก , ข , ค และ ง
ที่เปนคําตอบที่ถูกที่สุดลงในกระดาษคําตอบ
1. การเอาน้ําใสภาชนะแลวทําใหรอน เรียกวาอะไร
ก. การตุน
ข. การตม
ค. การทอด
ง. การผัด
2. ผักในขอใดที่เสริมใหตมยํานารับประทาน คือผักในขอใด
ก. ผักชีไทย
ข. ผักหอม
ค. พริก
ง. หัวปลี
3. ขั้นแรกของการตมยํา ควรใชไฟตามขอใด
ก. ไฟออน
ข. ไฟปานกลาง
ค. ไฟแรง
ง. ไฟออนและไฟแรงสลับกัน
4. ขอใดคือประโยชนของหอมแดง
ก. ดับกลิ่นคาว
ข. ทําใหรสชาติเปรี้ยว
ค. เพิ่มรสชาติเขมขน
ง. ทําใหตมยํามีรสเผ็ดขึ้น

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
เวลา 10 นาที
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5. เปลือกมะนาวจะทําใหนา้ํ ตมมีรสชาติอยางไร
ก. รสเปรี้ยว
ข. รสฟาด
ค. รสหวาน
ง. รสขม
6. สวนใดของไกที่เหมาะสําหรับทําตมยําปลีกลวยมากที่สุด
ก. ปกไก
ข. อกไก
ค. นองไก
ง. โครงไก
7. ลักษณะของไกออนสังเกตไดจากลักษณะในขอใด
ก. ปลายเล็บมน
ข. เดือยจะยาว
ค. เดือยจะสั้น
ง. หนังใตอุงเทาจะหนาและแข็ง
8. วิตามินบี 1 มีในเนื้อสัตวชนิดใดมากที่สุด
ก. เนื้อหมู
ข. เนื้อวัว
ค. เนื้อปลา
ง. เนื้อไก
9. ภาชนะใดที่เหมาะสําหรับตมยํามากทีส่ ุด
ก. กระทะ
ข. หมอสแตนเลส
ค. ลังถึง
ง. หมอทองเหลือง
10. อุปกรณใดไมไดใชสําหรับทําตมยําหัวปลี
ก. กระทะ
ข. หมอ
ค. ครก, สาก
ง. ชาม
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เฉลยแบบทดสอบ
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง ตมยําหัวปลี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ข
ก
ค
ก
ง
ข
ค
ง
ข
ก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 10 ขอ
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 4
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบาน)
หนวยที่ 1 อาหารจากกลวย
เรื่อง ยําหัวปลีใสหนังหมู
วันที่ ........ เดือน ................................. พ.ศ. ...............

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 22 ชั่วโมง
เวลา 2 ชั่วโมง
ปการศึกษา 2553

สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑. ๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
1. สาระสําคัญ
ยําหัวปลีใสหนังหมู เปนอาหารในทองถิ่นชนิดหนึ่งของคนอีสานที่นิยมรับประทานมาก
ทําใหเกิดประโยชนแกรางกายและสามารถนําไปทําเปนอาชีพเสริมได
2. ตัวชี้วัด
2.1 เตรียม ใช ทําความสะอาดและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชได
2.2 นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในการทํายําหัวปลีใสหนังหมูได
2.3 นักเรียนสามารถบอกเครื่องปรุงและประกอบอาหารยําหัวปลีใสหนังหมูได
2.4 นักเรียนสามารถบอกความหมายและประโยชนของอาหารยําหัวปลีใสหนังหมูได
2.5 นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
3. สาระการเรียนรู
3.1 ความหมาย ประโยชน ของยําหัวปลีใสหนังหมู
3.2 จัด เตรียม วัสดุ อุปกรณที่ใชในการประกอบอาหารยําหัวปลีใสหนังหมู
3.3 การทํายําหัวปลีใสหนังหมู
4. กิจกรรมการเรียนรู
4.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน
4.1.1 ใหนกั เรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนจํานวน 10 ขอ
4.1.2 ชี้แจงสาระการเรียนรู และตัวชีว้ ัดในชั่วโมงนี้ เรื่อง ยําหัวปลีใสหนังหมู
ใหนกั เรียนทราบทุกคน เพื่อใหนกั เรียนเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
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4.1.3 นักเรียนสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ตเกี่ยวกับอาหารประเภทยําชนิดตางๆ แลวให
นักเรียนรวมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องปรุง วิธีการทํา และวัสดุอปุ กรณของ
การทําอาหารชนิดนั้น ครูคอยถามนําเพื่อตรวจสอบถามเขาใจ ความรูพ ื้นฐาน เกี่ยวกับการประกอบ
อาหารของนักเรียน เชน ถามวา
4.1.3.1 อาหารที่นักเรียนสืบคนเรียกวาอาหารอะไร (ยํา)
4.1.3.2 ยําประเภทใดที่มีวัตถุดิบประกอบอาหารทองถิ่นมากที่สุด
4.1.3.3 ยํามีสวนประกอบหรือเครื่องปรุงอะไรบาง (ตอบตามความเขาใจ)
4.1.3.4 นักเรียนเคยรับประทานอาหารชนิดนีไ้ หม (ตอบตามความจริง)
4.1.3.5 ในทองถิ่นของเรามีวัตถุดิบหรือสิ่งที่จะนํามาเปนเครื่องปรุงมากไหม
อะไรบาง
ฯลฯ
4.2 ขั้นสอน
4.2.1 ใหนกั เรียนแตละกลุม (กลุมเดิมทีแ่ บงในครั้งที่แลว) ไปสัมภาษณหรือสอบถาม
บุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการทํายําหัวปลีใสหนังหมูและศึกษาใบความรูเรื่องยําหัวปลี
ใสหนังหมู พรอมทั้งทํากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 4.1 สงครู
4.2.2 ครูซักถามนักเรียนทุกกลุม เรื่อง การเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
ในการปฏิบัตกิ ารประกอบอาหารยําหัวปลีใสหนังหมู กอนที่นักเรียนจะแยกกลุมปฏิบัติงานตามที่
ไดรับมอบหมาย โดยใชหองครัวของโรงเรียนเปนสถานที่ฝกปฏิบัติ
4.2.3 แตละกลุมรับใบงานที่ 4.1 เรื่อง ยําหัวปลีใสหนังหมู ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด
ในใบกิจกรรม เชน
- วางแผนการทํางาน
- ปฏิบัติตามแผน
- จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณและสถานที่ใหเรียบรอย
- ประเมินผลการทํางาน
ขณะนักเรียนฝกปฏิบัติจริงตามขั้นตอนของใบงานที่ 4.1 และ 4.2 ครูคอยดูแล แนะนําและ
อํานวยความสะดวกใหการฝกปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย ราบรื่น และเกิดความสุขทุกฝาย
4.2.4 เมื่อประกอบอาหารยําหัวปลีใสหนังหมูเสร็จแลว แตละกลุมจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องใชที่นํามาฝกปฏิบัติเรียบรอยทุกกลุมแลว แลกเปลี่ยนกันชิมเพื่อเปรียบเทียบ
รสชาติและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการในการปฏิบัติงานของกลุมตนเอง และกลุมอื่นๆ โดยสง
ตัวแทนนําเสนอหนาชั้น ครูเพิ่มเติมในสวนที่บกพรอง
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4.2.5 นักเรียนแตละกลุมรับประทานอาหารรวมกันครูคอยสังเกตพฤติกรรมโดยรวมทั้ง
ลักษณะกลุมและเดี่ยวเพื่อนําพฤติกรรมที่ดีไปยกยองเปนแบบอยางและพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
ไปปรับปรุงแกไขตอไป
4.3 ขั้นสรุป
4.3.1 นักเรียนและครู รวมกันสรุปถึง ความหมายของยําหัวปลีใสหนังหมู การเลือกใช
วัสดุ อุปกรณที่ใชในการประกอบอาหารยําหัวปลีใสหนังหมู, ประโยชนของยําหัวปลีใสหนังหมู
และการนําไปใชในชีวิตประจําวัน ผลการปฏิบัติงานมีการเสนอแนะและการปรับปรุงผลงานใหดี
ยิ่งขึ้นตอไป
4.3.2 มอบหมายงานใหนกั เรียนแตละกลุมนําความรูที่ไดจากการเรียนรูไ ปพิมพในแผนพับ
และติดที่ปายนิเทศหนาโรงอาหารของโรงเรียน
4.3.2 นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ
4.3.3 ครูตรวจสอบแลวแจงผลการทดสอบใหนกั เรียนทราบ นักเรียนคนใดไมผานเกณฑ
ใหแกไขปรับปรุงตอไป
4.3.4 ครูมอบหมายงานลวงหนาใหนักเรียนแตละกลุมไปศึกษาหาความรูจากชุมชนหรือ
ผูปกครองเกี่ยวกับ การประกอบอาหาร และศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง หอหมกไกใสหยวกกลวย จากใบ
งานที่ 5.1, 5.2 เรื่อง หอหมกไกใสหยวกกลวย พรอมทั้งเตรียม วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใช ในการฝกปฏิบัติงานการประกอบอาหาร หอหมกไกใสหยวกกลวย ในชั่วโมงตอไป
5. สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู
5.1 โรงอาหารและหองครัวในโรงเรียน
5.2 ใบความรูที่ 4.1 เรื่อง ความรูเกี่ยวกับยําหัวปลีใสหนังหมู
5.3 ใบงานที่ 4.1 เรื่อง ยําหัวปลีใสหนังหมู
5.4 ใบงานที่ 4.2 เรื่อง การศึกษาและฝกปฏิบัติยําหัวปลีใสหนังหมู
5.5 ใบกิจกรรมที่ 4.1 แบบรายงานการศึกษาคนควายําหัวปลีใสหนังหมู
5.6 เฉลยใบกิจกรรมที่ 4.1 แบบรายงานการศึกษาคนควายําหัวปลีใสหนังหมู
5.7 ใบกิจกรรมที่ 4.2 ยําหัวปลีใสหนังหมู
5.8 ตัวอยางอาหารประเภทยําจากการสืบคนจากอินเตอรเน็ต
5.9 เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการประกอบอาหาร มีหมอ ชาม เขียง จาน ชอน ทัพพี มีด
ถวยตวง ถาด เตา ครก สาก เปนตน
5.10 เครื่องปรุง มีพริก มะนาว น้ําปลา น้ําตาลทราย ปลีกลวย หนังหมู กระเทียมดอง เปนตน
5.11 หองคอมพิวเตอร
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5.12 ปายนิเทศ
6. การวัดและประเมินผล
6.1 วิธีวัดผลประเมินผล
6.1.1 การสังเกตพฤติกรรม
6.1.1.1 การอภิปราย การแสดงความคิดเห็นการตอบคําถามปากเปลา
6.1.1.2 พิจารณาจากการประกอบอาหารจริง
6.1.1.3 การทํางานกลุม คุณธรรม พฤติกรรมที่พึงประสงคใหเกิดมีขึ้น
6.1.2 ตรวจสอบ
6.1.2.1 การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ เครือ่ งปรุง
6.1.2.2 การทําความสะอาดที่ประกอบอาหาร ภาชนะ เครื่องมือที่ใช
ในประกอบอาหาร
6.1.2.3 การใชและเก็บอุปกรณ เครื่องมือประกอบอาหาร
6.1.2.4 ตรวจหรือชิมอาหารที่ประกอบเสร็จแลว
6.1.2.5 ตรวจการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
6.2 เครื่องมือวัดผลประเมินผล
6.2.1 แบบประเมินการทํางานกลุม
6.2.2 แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานของนักเรียน
6.2.3 แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน
6.3 เกณฑการวัดผลประเมินผล
6.3.1 แบบทดสอบจํานวน 10 ขอ ทําถูก 8 ขอขึ้นไปถือวาผานเกณฑรอยละ 80
6.3.2 พฤติกรรมการทํางานตองผานเกณฑระดับ ดีมาก (11-15 คะแนน)

233
ใบความรูที่ 4.1
เรื่อง ยําหัวปลีใสหนังหมู
ยํา เปนการนําเอาผักตางๆ เนื้อสัตวและน้าํ ปรุงรสมาคลุกเคลาเขาดวยกันเบาๆ จนใหรสซึมซาบ
เสมอกัน ตัวอยางอาหารประเภทยําคือยําผัก ยําผักกระเฉด ยําหัวปลี ยําเนื้อ เชน ยําปลากรอบ
ยําไกยาง ยําเล็บมือนาง ฯลฯ
ยําของไทยมีรสชาติ หลักๆ คือ เปรี้ยว เค็ม หวานและรสเผ็ด ตามความชอบของแตละ
บุคคล สําหรับน้ําปรุงรสจะราดกอนเวลารับประทานเล็กนอย ทั้งนี้เพื่อใหยํามีรสชาติดี
อาหารประเภทยํามีวิธีการทําสําคัญๆ อยู 2 ขั้นตอน คือ การเตรียมสวนผสม และการทํา
น้ํายํา ดังนี้
วัตถุดิบในการทํายํา ยําแตละชนิดสวนมากมีชื่อเรียกตามวัตถุดิบที่นํามาเปนสวนผสม เชน
ยําเล็บมือนาง คือยําที่มีสวนผสมหลักเปนตีนไก ยําวุน เสนก็มีวุนเสนเปนสวนผสม หรือหากจะใช
สวนผสมหลายๆ ชนิดผสมผสานกันในสัดสวนที่ใกลเคียงกันก็จะเรียกยํารวมมิตร เปนตน
โดยทั่วไปวัตถุดิบจําพวกเนื้อสัตวที่มักนํามาทําเปนอาหารจานยําและเปนที่นิยม
รับประทานกันทั่วไปเชน หมูยอ ไสกรอก ลูกชิ้น หมูบดหรือหมูสบั เล็บมือนาง(ตีนไก) ปลาดุก
(ปลาดุกฟู) หอยแครง ปลาหมึก กุง เปนตน สวนผักทีม่ ักจะนํามาเปนสวนผสมในอาหารประเภท
ยํา เชน เห็ดหูหนู ผักกระเฉด กะหล่ําปลี มะเขือเทศ ตนหอม ขึ้นฉาย หอมหัวใหญ เมล็ด
มะมวงหิมพานต พริกสด (มักใชพริกขี้หนู ซึ่งบางครั้งอาจนําไปใสในขั้นตอนการทําน้ํายําก็ได)
เปนตน วัตถุดิบจําพวกอาหารเสน ไดแก วุนเสน บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เปนตน
การทําน้ํายํา การทําน้ํายําเปนขั้นตอนสําคัญที่ทําใหอาหารยําตางๆ มีรสชาติอรอย โดยเรา
สามารถปรุงรสชาติที่ชอบไดในขั้นตอนการทําน้ํายํานี่เอง
สวนผสมในการทําน้ํายํา คือ น้ํามะนาว (หามใชน้ําสมสายชู) น้ําปลา น้ําตาลทราย
รากผักชีโขลกละเอียด กระเทียมดองชอย (บางทานผสมน้ํากระเทียมดองเขาไปดวยตามชอบ)
ยําหัวปลีใสหนังหมู เปนนําเอาเนื้อไกยา ง และปลีกลวยมาผสมกับเครื่องปรุงแลวคลุกเคลาใหเขา
กัน ปรุงรสชาติ เปรี้ยว เค็ม หวาน และเผ็ด ตามชอบ
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ประโยชนของยําหัวปลีใสหนังหมู
1. เปนอาหารที่หาวัสดุ อุปกรณไดงา ยเพราะมีในทองถิน่
2. เปนอาหารที่มีรสชาติอรอย รับประทานไดทั้งครอบครัว
3. เปนอาหารซึ่งใหกลิ่นและรสที่ชวนใหกระปรี้กระเปราและกระฉับกระเฉง ทั้งรสเผ็ด
จากพริกและรสเปรี้ยวจากมะนาว
4. เปนอาหารที่ทําใหรับประทานทั้ง เนื้อสัตวและผักควบคูกันอยางลงตัว จึงเปนอาหารที่
มีประโยชนตอ สุขภาพ อุดมไปดวยโปรตีนจากเนื้อสัตว วิตามินและเสนใยจากผักสูง
5. เปนอาหารทองถิ่นที่คนอีสานนิยมรับประทาน
6. ชวยประหยัดคาใชจายในครอบครัว

การเลือกวัตถุดิบในการทํายําหัวปลีใสหนังหมู
ผักที่เกี่ยวของกับยําที่สําคัญไดแก ตะไคร พริกขี้หนูสด มะนาว กระเทียมดอง รากผักชี
น้ําตาลทราย น้ําปลา กะทิ มะมวงดิบ ทั้งนี้เพราะเปนเครื่องปรุงหลักที่ทําใหยาํ มีรสชาติดี
กระเทียมดอง ควรเลือกกระเทียมดองทีห่ ัวไมใหญมากนัก มีขนาดกลางไมแกหรือไม
ออนเกินไป เนื้อกระเทียมไมเปอย ไมมีสารเจือปน
ตะไคร การเลือกตะไครควรเลือกตนอวบสด เวลาใชตดั สวนโคนที่ตดิ กับรากออกทิ้ง สวน
ที่นํามาใชกับยําจะเปนลําตน ตั้งแตโคนตนเหนือขึ้นมาราว 4 นิ้ว ซอยเล็กๆ บางๆ
มะนาว ควรเลือกมะนาวแกที่เปลือกยังมีสเี ขียวอยู เพราะจะใหความหอมไดมากกวา
มะนาวที่แกจดั จนเปลือกมีสีเหลืองแลว และไมควรใชมะนาวที่ออนเกินไป เพราะจะทําใหตมยํา
มีรสขมจากเปลือกมะนาวได มะนาวที่นิยมนํามาใสในตํากลวยคือมะนาวแปนจะมีน้ํามาก
ปลีกลวย ควรเลือกปลีกลวยที่สดบีบแลวเนื้อแนนไมเหีย่ ว หั่นแลวใหแชในน้ํามะนาวหรือ
น้ํามะขามเปอก เพราะจะทําใหปลีกลวยไมดํา
ผักชี ชวยดับกลิ่นคาวของอาหาร ชวยแตงกลิ่นอาหารใหนารับประทานขึ้น สวนทีใ่ ชใน
การปรุงอาหารไดแก ใบ กาน ตน ลูก และราก ชวยใหยํามีกลิ่นหอมขึ้น
น้ําปลาดี จะสังเกตไดวาไมมีตะกอนรสชาติเขมขน มีสีน้ําตาลแดงเขม และมีกลิ่นหอมนา
รับประทาน น้ําปลาดีนั้นเปนน้ําปลาที่ไดจากการหมักปลา โดยผานกรรมวิธีที่ซับซอนและคัดเอา
หัวน้ําปลาออกไปแลวจนเหลือเพียงกากปลา แลวจึงเติมน้ําเกลืออิ่มตัวลงไปหมักตอ น้ําปลาที่ได
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ในขั้นนีเ้ รียกวา “น้ําปลาที่หนึ่ง” ซึ่งเมื่อนํามาจําหนายจะมีคําวา “น้ําปลาแทคุณภาพที่ 1” ติดอยูท ี่
ฉลากราคาที่อยูประมาณ 18-20 บาท ในขณะนีน้ ้ําปลาในเกรดรองๆ ลงไปนั้นจะไดจากการหมัก
กากปลาในรอบที่ 2, 3, 4 ตอไป
หนังหมู ควรเลือกหนังหมูที่มีไขมันนอยเพราะเปนหนังหมูจากหมูทอี่ ายุยังไมแก สวน
หนังหมูแกจะหนาและมีชั้นของไขมันมาก
สูตรน้ํายํารสชาติอรอย
สวนผสม
น้ํามะนาว
น้ําปลา
น้ําตาลทราย

1
1
1
2

ถวยตวง
ถวยตวง
ถวยตวง

รากผักชีโขลกละเอียด
2
ชอนโตะ
กระเทียมดองซอย
5
หัว
พริกขี้หนูโขลกพอแตก
วิธีทํา
1. โขลกรากผักชีใหละเอียด สวนกระเทียมดองแกะเอาเนื้อกระเทียมแลวซอยบางๆ
2. ผสมน้ํามะนาว น้ําปลา และน้ําตาลทราย คนใหน้ําตาลทรายละลาย
3. ผสมรากผักชีโขลกละเอียดและกระเทียมดองซอยลงในน้ํายํา
4. พริกขี้หนูโขลกตามความชอบ บางคนชอบเผ็ดก็ใสมาก บางคนไมชอบเผ็ดก็ใสนอ ย
อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หมอ / ทัพพี
เขียง
มีด
ครก / สาก
ชาม / กะละมัง
ถวย / ชาม / ชอน
เตาถาน หรือ เตาแกส
ถาด
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ใบงานที่ 4.1
เรื่อง ยําหัวปลีใสหนังหมู
คําชี้แจง ใหนกั เรียนแตละกลุมศึกษาและฝกปฏิบัติการประกอบอาหารการทํายําหัวปลีใสหนังหมู
ตามขั้นตอนดังนี้

ภาพยําหัวปลีใสหนังหมู
สวนผสม
หัวปลี
หนังหมูซอยเปนเสนบางๆ
หัวกะทิขนๆ
มะมวงดิบ
พริกขี้หนู
กระเทียมดอง
ตะไคร
น้ําปลา, น้ํามะนาว

2
1
2

3
1
1
5
3

หัวเล็ก
กิโลกรัม
ชอนโตะ
ผล
ชอนโตะ
หัว
ชอนโตะ
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วิธีทํา
1. หัวปลีลอกเปลือกนอกออกใชมีดหัน่ ใหเปนชิ้นๆ บางๆ แชน้ํามะขามเปยก
เตรียมไว แลวหั่นหนังหมูเปนชิ้นเล็กๆ บางๆ

2. ปอกมะมวงแลวซอยใหเปนเสนยาวๆ ใสถวยไวลางพริกขี้หนูแลวบุบพอแตก
แลวแตจะชอบเผ็ดมากหรือนอย ผสมน้ํามะนาว น้ําปลาและน้ํากระเทียมดอง (ถาชอบ) เตรียมไว
เปนน้ําปรุงรสหรือน้ํายํา ควรชิมใหรสจัด

3. ซอยตะไคร กระเทียมดองใหละเอียด หัวกะทิขนๆ ตั้งไฟพอเดือด
4. เวลาจะรับประทานจึงจะผสมน้ําปรุงรสในหนังหมู หัวปลีเผา ตะไคร หั่นฝอย
แลวชิมรส เวลาเสิรฟใชหัวกะทิหยอดหนา
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ใบงานที่ 4.2
เรื่อง การศึกษาและฝกปฏิบตั ิยําหัวปลีใสหนังหมู
คําชี้แจง ใหนกั เรียนแตละกลุมศึกษาและฝกปฏิบัติการประกอบอาหารการทํายําหัวปลีใสหนังหมู
ตามที่ไดรับมอบหมายดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ใหนกั เรียนแตละกลุมปฏิบัติงานตามที่ไดรบั มอบหมาย
กิจกรรมที่ 2 ใหปฏิบัติตามขั้นตอนในใบงานที่ 4.2 ที่ไดศึกษามาแลว และใหแลวเสร็จตามเวลา
ที่กําหนด
กิจกรรมที่ 3 แตละกลุมทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใชและสถานที่ประกอบอาหาร
กิจกรรมที่ 4 ใหแตละกลุมรวมกันอภิปรายปญหาและขอบกพรองที่ควรแกไข
กิจกรรมที่ 5 ใหแตละกลุมสงแบบรายงานการบันทึกกิจกรรมที่ปฏิบัติสงครู
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ใบกิจกรรมที่ 4.1
เรื่อง รายงานการศึกษาคนควายําหัวปลีใสหนังหมู
ชื่อ.................................................................................. เลขที่.......................
คําชี้แจง ใหนกั เรียนศึกษาหาความรูเกีย่ วกับการการทําตมยําหัวปลี พรอมทั้งตอบคําถามตอไปนี้
1. จงยกตัวอยางอาหารประเภทยํามา 3 ชนิด
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
2. จงบอกสวนผสมของน้าํ ยําวามีอะไรบาง
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
3. ยําหัวปลีใสหนังหมู มีเครื่องปรุงอะไรบาง
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
4. การทํายําหัวปลีใสหนังหมู มีขั้นตอนอยางไรบาง
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
5. จงบอกประโยชนของยําหัวปลีใสหนังหมู มาอยางนอย 3 ขอ
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 4.1
เรื่อง รายงานการศึกษาคนควายําหัวปลีใสหนังหมู
ชื่อ.................................................................................. เลขที่.......................
คําชี้แจง ใหนกั เรียนศึกษาหาความรูเกีย่ วกับการการทําตมยําหัวปลี พรอมทั้งตอบคําถามตอไปนี้
1. จงยกตัวอยางอาหารประเภทยํามา 3 ชนิด
ยําเล็บมือนาง
ยํารวมมิตรทะเล
ยําหัวปลีใสหนังหมู
2. จงบอกสวนผสมของน้ํายําวามีอะไรบาง
น้ํามะนาว น้ําปลา น้ําตาลทราย รากผักชีโขลกละเอียด
กระเทียมดองซอย พริกขี้หนูโขลกพอแตก
3. ยําหัวปลีใสหนังหมู มีเครื่องปรุงอะไรบาง
หัวปลี หนังหมูซอยเปนเสนบางๆ หัวกะทิขนๆ มะมวงดิบ พริกขี้หนู
กระเทียมดอง ตะไคร น้ําปลา, น้ํามะนาว
4. การทํายําหัวปลีใสหนังหมู มีขั้นตอนอยางไรบาง
1. หัวปลีลอกเปลือกนอกออกใชมีดหัน่ ใหเปนชิ้นๆ บางๆ แชน้ํามะขามเปยก
เตรียมไว แลวหั่นหนังหมูเปนชิ้นเล็กๆ บางๆ
2. ปอกมะมวงแลวซอยใหเปนเสนยาวๆ ใสถวยไวลางพริกขี้หนูแลวบุบพอแตก
แลวแตจะชอบเผ็ดมากหรือนอย ผสมน้ํามะนาว น้ําปลาและน้ํากระเทียมดอง (ถาชอบ) เตรียมไว
เปนน้ําปรุงรสหรือน้ํายํา ควรชิมใหรสจัด
3. ซอยตะไคร กระเทียมดองใหละเอียด หัวกะทิขนๆ ตั้งไฟพอเดือด
4. เวลาจะรับประทานจึงจะผสมน้ําปรุงรสในหนังหมู หัวปลีเผา ตะไคร หั่นฝอย
แลวชิมรส เวลาเสิรฟใชหัวกะทิหยอดหนา
5. จงบอกประโยชนของยําหัวปลีใสหนังหมู มาอยางนอย 3 ขอ
1. เปนอาหารที่หาวัสดุ อุปกรณไดงา ยเพราะมีในทองถิน่
2. เปนอาหารที่มีรสชาติอรอย รับประทานไดทั้งครอบครัว
3. ชวยประหยัดคาใชจายในครอบครัว
หมายเหตุ คําตอบอยูในดุลยพินิจของครูดวยก็ได
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ใบกิจกรรมที่ 4.2
เรื่อง ยําหัวปลีใสหนังหมู
ชื่อกลุมที่........................
สมาชิกภายในกลุม
1…………………………………..
2…………………………………..
3…………………………………..

4…………………………………….
5…………………………………….
6…………………………………….

คําชี้แจง ใหนกั เรียนแตละกลุมรวบรวมรายชื่ออุปกรณ ขั้นตอนการทํายําหัวปลีใสหนังหมู
จากการที่ไดศกึ ษาสงครู
อุปกรณที่ใช
ขั้นตอนในการทํา
...…………………………………………….... ...……………………………………………....
………………………………………………... ………………………………………………...
………………………………………………... ………………………………………………...
………………………………………………... ………………………………………………...
………………………………………………... ………………………………………………...
………………………………………………... ………………………………………………...
………………………………………………... ………………………………………………...
………………………………………………... ………………………………………………...
………………………………………………... ………………………………………………...
……………………………………………….... ………………………………………………....
ขอเสนอแนะ / ควรปรับปรุงแกไข
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบทดสอบ
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง ยําหัวปลีใสหนังหมู
จํานวน 10 ขอ
คําชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ลงในชองตัวอักษร ก , ข , ค และ ง
ที่เปนคําตอบที่ถูกที่สุดลงในกระดาษคําตอบ
1. วัตถุดิบในขอใดนิยมนํามาทําเปนอาหารจานยํามากที่สุด
ก. หมูยอ
ข. เนื้อวัว
ค. เนื้อไก
ง. เนื้อปลา
2. พริกที่นํามาทําเครื่องปรุงยํา คือพริกในขอใด
ก. พริกหยวก
ข. พริกชี้ฟา
ค. พริกขี้หนู
ง. พริกไทย
3. การทําใหอาหารจานยํามีรสชาติอรอยคือขั้นตอนใด
ก. ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดบิ
ข. ขั้นตอนการเสิรฟ
ค. ขั้นตอนการคลุกเคลา
ง. ขั้นตอนการทําน้ํายํา
4. อาหารประเภทยํามีวิธีการทํากี่ขั้นตอน
ก. 1 ขั้นตอน
ข. 2 ขั้นตอน
ค. 3 ขั้นตอน
ง. 4 ขั้นตอน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
เวลา 10 นาที
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5. ขอใดเปนอาหารประเภทยําผัก
ก. ยําปลีกลวย
ข. ยําปลากรอบ
ค. ยําไกยาง
ง. ยําเล็บมือนาง
6. ขอใดเปนอาหารประเภทยําเนื้อ
ก. ยําผักกระเฉด
ข. ยําหัวปลี
ค. ยําหมูยอ
ง. ยําสลัด
7. ยําของไทยมีรสชาติหลักๆ คือขอใด
ก. เปรี้ยว, หวาน, เค็ม, มัน
ข. เปรี้ยว, หวาน, เผ็ด
ค. เปรี้ยว, เค็ม, เผ็ด
ง. เปรี้ยว, หวาน, เผ็ด, เค็ม
8. สวนผสมในขอใดไมควรนํามาปรุงอาหารจานยํา
ก. น้ํามะนาว
ข. น้ําสมสายชู
ค. น้ําตาล
ง. น้ํากระเทียมดอง
9. เพราะเหตุใดจึงคิดวาอาหารประเภทยําทําใหรางกายกระปรี้กระเปรา
ก. เพราะทุกคนนิยมรับประทาน
ข. เพราะมีวติ ามินและเสนใยจากผักสูง
ค. เพราะวัตถุดิบหางายในทองถิ่น
ง. เพราะกลิน่ และรสชาติมีครบ คือ เปรี้ยว, หวาน, เค็ม, เผ็ด
10. ขอใดไมใชประโยชนของยําหัวปลีใสหนังหมู
ก. เปนอาหารราคาแพง
ข. วัตถุดิบและอุปกรณหางายในทองถิ่น
ค. ชวยประหยัดคาใชจายในครอบครัว
ง. ชวยใหรางกายกระปรี้กระเปราและกระฉับกระเฉง
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เฉลยแบบทดสอบ
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หนวยยอยที่ 4 เรื่อง ยําหัวปลีใสหนังหมู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ก
ค
ง
ข
ก
ค
ง
ข
ง
ก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 10 ขอ
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 5
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบาน)
หนวยที่ 1 อาหารจากกลวย
เรื่อง หอหมกไกใสหยวกกลวย
วันที่ ........ เดือน ................................. พ.ศ. ...............

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 22 ชั่วโมง
เวลา 2 ชั่วโมง
ปการศึกษา 2553

สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑. ๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
1. สาระสําคัญ
หอหมกไกใสหยวกกลวย เปนอาหารในทองถิ่นชนิดหนึ่งของคนอีสานที่นิยมรับประทานมาก
เพราะเปนอาหารที่มีสวนผสมของเครื่องปรุงตามธรรมชาติ มีไขมันนอย ไดคณ
ุ คาทางดานอาหาร
ทําใหเกิดประโยชนแกรางกายและสามารถนําไปทําเปนอาชีพเสริมได
2. ตัวชี้วัด
2.1 เตรียม ใช ทําความสะอาดและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชได
2.2 นักเรียนสามารถบอกเครื่องปรุงและอธิบายขั้นตอนในการทําหอหมกไกใสหยวกกลวยได
2.3 นักเรียนสามารถประกอบอาหารหอหมกไกใสหยวกกลวยได
2.4 นักเรียนสามารถบอกประโยชนของอาหารหอหมกไกใสหยวกกลวยได
2.5 บอกขอบกพรองและวิธีปรับปรุงแกไขในการประกอบอาหารหอหมกไกใสหยวกกลวยได
3. สาระการเรียนรู
3.1 วัสดุ อุปกรณที่ใชในการประกอบอาหารหอหมกไกใสหยวกกลวย
3.2 การทําหอหมกไกใสหยวกกลวย
3.3 ประโยชนของหอหมกไกใสหยวกกลวย
4. กิจกรรมการเรียนรู
4.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน
4.1.1 ใหนกั เรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนจํานวน 10 ขอ
4.1.2 ชี้แจงสาระการเรียนรู และตัวชีว้ ัดในชั่วโมงนี้ เรื่อง หอหมกไกใสหยวกกลวยให
นักเรียนทราบทุกคน เพื่อใหนักเรียนเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
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4.1.3 ครูทบทวนงานทีไ่ ดรบั มอบหมายใหนักเรียนไปศึกษามาลวงหนา โดยซักถาม
นักเรียนเปนรายกลุมในประเด็นตอไปนี้
4.1.3.1 ความหมายและความสําคัญของหอหมกไกใสหยวกกลวย
4.1.3.2 วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือที่ใชในการทําหอหมกไกใสหยวกกลวย
4.1.3.3 ขั้นตอนการทําหอหมกไกใสหยวกกลวย
4.1.3.4 รสชาติของหอหมกไกใสหยวกกลวยเปนอยางไร
4.1.4 ครูนําคําตอบที่ไดจากนักเรียนแลวบันทึกบนกระดานดํา นักเรียนและครูรวมกัน
อภิปรายสรุปความหมายและความสําคัญของหอหมกไกใสหยวกกลวย ซึ่งสรุปไดสาระสําคัญดังนี้
หอหมกไกใสหยวกกลวย เปนอาหารในทองถิ่นชนิดหนึ่งของคนอีสานที่นิยม
รับประทานมาก เพราะเปนอาหารที่มีสวนผสมของเครื่องปรุงตามธรรมชาติ มีไขมันนอย
ไดคุณคาทางดานอาหารทําใหเกิดประโยชนแกรางกายและสามารถนําไปทําเปนอาชีพเสริมได
4.1.5 ใหนกั เรียนจดบันทึกลงในสมุด
4.2 ขั้นสอน
4.2.1 ครูใหนกั เรียนแตละกลุมแยกไปปฏิบัติหอหมกไกใสหยวกกลวย ตามใบงานที่ 5.1
ตามที่ครูไดมอบหมายใหไปศึกษาและเตรียมวัสดุ อุปกรณ มาลวงหนาและใหแตละกลุมทบทวน
ความรูที่ไดศึกษาโดยการสอบถามความรูเพิ่มเติมเรื่อง หอหมกไกใสหยวกกลวย กับแมครัวของ
โรงเรียนและจากครูในโรงเรียน กอนที่จะลงมือปฏิบัติงานโดยใชสถานที่โรงอาหารและหองครัว
ของโรงเรียนในการฝกปฏิบัติ
4.2.2 ในระหวางที่นักเรียนทุกกลุมปฏิบัติงาน ครูคอยใหคําแนะนําและถานักเรียนกลุมใด
มีปญหา ครูคอยใหคําแนะนําอยางใกลชิดจนทุกกลุมปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายเสร็จเรียบรอย
และเนนการ จัด เก็บ การทําความสะอาด เครื่องมือ เครื่องใชและสถานที่ในการประกอบอาหาร
4.2.3 ใหนกั เรียนทุกกลุมนําผลงานที่เสร็จแลวมาแสดง แลกเปลี่ยนกันชิม แลว
ประเมินผลงานของกลุมอื่นและกลุมตนเอง
4.2.4 ใหนกั เรียนทุกกลุมสงตัวแทนนําเสนอผลงานและขอพรองหรือขอเสนอแนะของ
กลุมตนเองใหเพื่อนๆ ฟง
4.3 ขั้นสรุป
4.3.1 ครูสรุปเพิ่มเติมในขอที่นักเรียนสงสัยและมีปญหาที่ไดจากการปฏิบัติงานของ
แตละกลุม และมอบหมายงานใหนักเรียนแตละกลุมสรุปความรูที่ไดโดยพิมพใสกระดาษ เอ 4
แลวนําไปติดที่ปายนิเทศหนาหองครัวของโรงเรียน
4.3.2 นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ
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4.3.3 ครูตรวจสอบแลวแจงผลการทดสอบใหนกั เรียนทราบ นักเรียนคนใดไมผานเกณฑ
ใหแกไขปรับปรุงตอไป
4.3.4 ครูมอบหมายงานลวงหนาใหนักเรียนแตละกลุมไปศึกษาหาความรูโดยการสอบถาม
ขอมูลจากผูปกครองและผูรูในหมูบานเกีย่ วกับเรื่อง การประกอบอาหารลาบวุนเสนหัวปลี
พรอมทั้งเตรียม วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ในการฝกปฏิบัติงานการประกอบอาหาร
ลาบวุนเสนหัวปลี ในชั่วโมงตอไป
5. สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู
5.1 โรงอาหารและหองครัวในโรงเรียน
5.2 ใบความรูที่ 5.1 เรื่อง ความรูเกี่ยวกับหอหมกไกใสหยวกกลวย
5.3 ใบงานที่ 5.1 เรื่อง หอหมกไกใสหยวกกลวย
5.4 ใบงานที่ 5.2 แบบรายงานการศึกษาคนควา
5.5 เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการประกอบอาหาร มีหมอ เขียง จาน ถวย ชอน ครก สาก
ถาด ชาม เตา ทัพพี มีด เปนตน
5.6 เครื่องปรุง มีพริก น้ําปลา ขา ตะไคร หอมแหง หยวกกลวย กระเทียม เนื้อไก
เครื่องในไก ใบแมงลัก เกลือ ปลารา เปนตน
5.7 ผูปกครองและผูรูในหมูบาน
5.8 สมุดบันทึก
5.9 ปายนิเทศ
6. การวัดและประเมินผล
6.1 วิธีวัดผลประเมินผล
6.1.1 การสังเกตพฤติกรรม
6.1.1.1 การอภิปราย การแสดงความคิดเห็นการตอบคําถามปากเปลา
6.1.1.2 พิจารณาจากการประกอบอาหารจริง
6.1.1.3 การทํางานกลุม คุณธรรม พฤติกรรมที่พึงประสงคใหเกิดมีขึ้น
6.1.2 ตรวจสอบ
6.1.2.1 การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ เครือ่ งปรุง
6.1.2.2 การทําความสะอาดที่ประกอบอาหาร ภาชนะ เครื่องมือที่ใช
ในประกอบอาหาร
6.1.2.3 การใชและเก็บอุปกรณ เครื่องมือประกอบอาหาร
6.1.2.4 ตรวจหรือชิมอาหารที่ประกอบเสร็จแลว
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6.1.2.5 ตรวจการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
6.2 เครื่องมือวัดผลประเมินผล
6.2.1 แบบประเมินการทํางานกลุม
6.2.2 แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานของนักเรียน
6.2.3 แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน
6.3 เกณฑการวัดผลประเมินผล
6.3.1 แบบทดสอบจํานวน 10 ขอ ทําถูก 8 ขอขึ้นไปถือวาผานเกณฑรอยละ 80
6.3.2 พฤติกรรมการทํางานตองผานเกณฑระดับ ดีมาก (11-15 คะแนน)
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ใบความรูที่ 5.1
เรื่อง หอหมกไกใสหยวกกลวย
หมก เปนวิธที ําอาหารบางอยางใหสุกดวยการหมกไฟ เชน หมกปลา หมกกบ เปนตน

อาหารประเภทหอหมก
อาหารประเภทหอหมกชนิดตางๆ ของพื้นบานอีสาน โดยทั่วไปแลวยังเปนที่นยิ มกันอยู
เพราะเปนอาหารที่มีสวนผสมตามธรรมชาติ ปรุงแตงดวยเครื่องปรุงที่มีในทองถิ่น มีไขมันนอย
ไดคุณคาทางดานอาหารตอรางกาย เพราะไมสูญเสียสารอาหารที่นํามาประกอบในระหวางการปรุง
หอหมกแตละชนิดจะมีรสเผ็ด รสเค็มและทุกรสกลมกลอมพอดี ถูกรสนิยมของคนอีสานและคน
ภาคอื่นๆ อีกดวย
เมื่อประกอบเสร็จทําเปนอาหารประเภทเครื่องเคียงประกอบกับอาหารชนิดอื่นๆ ไดเปน
อยางดี เครื่องปรุงตางๆ ไมนิยมเครื่องเทศมากนักสําหรับผูตองการเครื่องเทศก็สามารถนําไป
ปรับปรุงตามความตองการได ขั้นตอนการประกอบและรสชาติก็จะเปลี่ยนไปสําหรับหอหมก
พื้นบานนี้ จึงสมควรที่ลูกหลานรุนหลังจะไดศึกษาและฝกปฏิบัติใหไดก็จะเปนการอนุรักษอาหาร
พื้นบานของอีสานประเภทนีไ้ วตอไป

ประโยชนของอาหารหอหมก
1. หอหมกใชเปนอาหารประเภท “เครื่องเคียง” ไดเหมือนกับเครื่องเคียงชนิดอื่นๆ
2. ทําใหผูศึกษาไดรูจกั วิธีประกอบอาหารประเภทหอหมก และสามารถฝกปฏิบัติทําเอง
ได
3.
4.
กันมาแลว
5.
6.

ใชเปนกับขาว รับประทานไดทั้งขาวเหนียวและขาวเจา
ทําใหรูจักประกอบอาหารชนิดที่แปลกไปจากอาหารธรรมดาที่เคยทําและรับประทาน
ชวยประหยัดคาใชจายในครอบครัว
ทําใหทราบและรูจักขัน้ ตอนการเตรียมและการประกอบอาหารประเภทหอหมก
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7. ทําใหรูจักวัสดุที่มีในทองถิ่นใหเปนประโยชน
8. ทําใหรูจักและฝกปฏิบัติการหอ หอหมกที่สวยงามได
9. ทําใหทราบและรูจักการเตรียมใบตองสําหรับทําหอหมก

ความรูเรื่องใบตองสําหรับทําหอหมก
ความรูเรื่องใบตองสําหรับทําหอหมกในการประกอบอาหารประเภทหอหมกนัน้ ควรจะ
ไดศึกษาไวประดับความรูแ ละถายทอดกับผูสนใจตอไปเพราะถาหากเลือกสรรใบตองที่จะนํามาทํา
นั้นไมถูกชนิดและประเภทแลว อาจจะทําใหเสียเวลาในการหอ เนื่องจากใบตองกรอบ เปราะ
และแตกงาย บางครั้งหอแลวจะทําใหอาหารไมนารับประทาน เปนตน จึงมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ใบตองที่จะนํามาหอ หอหมกนิยมใชใบตองกลวยน้าํ วา กลวยตานี สวนใบกลวยหอม
และกลวยชนิดอื่นๆ ไมนิยมใช
2. ควรผึ่งแดดใหออนตัวเล็กนอยกอนนํามาเช็ดและตัดใหไดขนาดตามรูปที่ตองการ
3. การเตรียมใบตองสําหรับหอหมกประเภทอาหารคาว ควรใชขนาดดังนี้
- ความยาวใบตอง ยาว 10 – 12 นิ้ว
- ความกวางไมควรต่ํากวา 6 นิ้ว และความยาวไมเกิน 8 นิ้ว
- เจียนใบตองหัวทายใหปลายทั้งหัวทายคอนขางเรียว เวลารวบหอจะไดรูทรง
สวยงาม
4. จัดเตรียมใบตองสําหรับทําเตี่ยวคาดหอหมกเพื่อกันน้ําจากหอหมกไหลออกและเพื่อ
ความสวยงาม มีความยาว 10 – 12 นิ้ว กวาง 1 – 1 1 นิ้ว (การทําเตีย่ วจะใชกานมะพราวแทนก็
2

ไดและสะดวกกวาใชใบตอง)

การเลือกวัตถุดิบในการทําหอหมกไกใสหยวกกลวย
วัตถุดิบในการทําหอหมกไกใสหยวกกลวยที่สําคัญไดแก ตะไคร ใบมะกรูด ขา หอมแดง
พริกขี้หนูสด พริกแหงเม็ดใหญ ขา พริกสด ใบแมงลัก เกลือ กระเทียม หยวกกลวย เนื้อไก
เครื่องในไก ทั้งนี้เพราะเปนเครื่องปรุงหลักที่ทําใหหอหมกไกใสหยวกกลวย มีรสชาติ
นารับประทานมากยิ่งขึน้
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พริกแหง พริกแหงควรเลือกพริกที่ตากแหงสนิท ไมมรี า ไมมีมอดหรือแมลงปะปน
ไมใชพริกเกา พริกแหงนิยมใชพริกชี้ฟามากกวาพริกขี้หนูเพราะจะใหรสชาติที่ไมเผ็ดจนเกินไป
พริก การเลือกพริกสดนัน้ ควรเลือกพริกทีม่ ีสีแดงสดทั้งเม็ด เม็ดสวยไมหงิกงอไมช้ํา
นิยมใชพริกชีฟ้ ามากกวาพริกขี้หนูเพราะจะใหรสชาติที่ไมเผ็ดจนเกินไป
กระเทียม เปนทั้งเครื่องเทศและสมุนไพรที่ชวยเพิ่มความหอมอรอยแกอาหาร การเลือก
กระเทียมที่กลีบเต็มสมบูรณ กลีบไมลีบหรือฝอ ไมมีเชื้อราปนอยูและไมควรซื้อกระเทียมมาเก็บ
ไวทีละมากๆ จนใชไมทนั เพราะจะทําใหขนึ้ ราอันบอเกิดของโรคมะเร็งได
ตะไคร การเลือกตะไครควรเลือกตนอวบสด เวลาใชตดั สวนโคนที่ตดิ กับรากออกทิ้ง
สวนที่นํามาใชกับอาหารจะเปนลําตน ตั้งแตโคนตนเหนือขึ้นมาราว 4 นิ้ว บุบพอแตกแลวหัน่
แฉลบบางๆ
ขา ควรเลือกแงงอวน เตงตึง ไมเหีย่ ว ดํา
ใบมะกรูด ใสแลวทําใหมีกลิ่นหอม การใสในแกงควรฉีกใบ และใสในขณะทีแ่ กงกําลัง
เดือด การเลือกใบมะกรูดตองสดมีสีเขียวเขม
หอมแดง ชวยในการดับกลิ่นคาว ชวยใหอาหารมีกลิ่นหอมทําใหเจริญอาหารเวลาใสใน
ตมจะบุบพอแตก สรรพคุณชวยใหหายใจโลงในผูที่เปนหวัดคัดจมูก
หยวกกลวย ควรเลือกหยวกกลวยที่สดบีบแลวเนื้อแนนไมเหี่ยวลอกเปลือกกลวยออกให
เหลือเนื้อออนที่อยูขางใน หัน่ แลวใหแชในน้ํามะนาวหรือน้ํามะขามเปอก เพราะจะทําใหหยวก
กลวยไมดํา
น้ําปลาดี จะสังเกตไดวาไมมีตะกอนรสชาติเขมขน มีสีน้ําตาลแดงเขม และมีกลิ่นหอมนา
รับประทาน น้ําปลาดีนั้นเปนน้ําปลาที่ไดจากการหมักปลา โดยผานกรรมวิธีที่ซับซอนและคัดเอา
หัวน้ําปลาออกไปแลวจนเหลือเพียงกากปลา แลวจึงเติมน้ําเกลืออิ่มตัวลงไปหมักตอ น้ําปลาที่ได
ในขั้นนีเ้ รียกวา “น้ําปลาที่หนึ่ง” ซึ่งเมื่อนํามาจําหนายจะมีคําวา “น้ําปลาแทคุณภาพที่ 1” ติดอยูท ี่
ฉลากราคาที่อยูประมาณ 18-20 บาท ในขณะนีน้ ้ําปลาในเกรดรองๆ ลงไปนั้นจะไดจากการหมัก
กากปลาในรอบที่ 2, 3, 4 ตอไป
น้ําปลารา น้ําปลาราที่ดีจะตองผานการหมักอยางไดสัดสวน มีกลิ่นหอม ไมเค็มหรือจืด
จนเกินไป ปลาราที่มีสวนผสมของเกลืออยูมากเกินไปจะมีรสเค็ม ในขณะที่ปลาราที่มีรสจืดเกินไป
นั้นเกิดจากการใสเกลือในขัน้ ตอนการหมักนอยจนเกินไป ทําใหมีรสจืดแลวยังทําใหปลารามีกลิ่น
เหม็นเนา ไมนารับประทาน
ใบแมงลัก เลือกใบเขียวสด ไมเหี่ยว กานใบสด
เกลือปน ไมมีขี้ผงเจือปนอยู
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เนื้อไก เนื้อไกมีคุณคาอาหารเทากับเนื้อสัตวอื่นๆ เชนกันและเปนเนื้อที่นิยมรับประทาน
กันมากเพราะนอกจากจะมีแหลงโปรตีน เกลือแร และมีปริมาณของไขมันต่ําแลวยังมีวิตามินตางๆ
อีกดวย เชน เนื้อไกมวี ิตามินบี 1 สูงมาก การเลือกไกออนหรือไกแก มีขอสังเกตดังนี้
ไกแก ปลายเล็บมน หนังใตอุงเทาจะหนาและแข็ง เดือยจะยาว
ไกออน เล็บจะแหลม หนังใตอุงเทาจะบาง เดือยจะสั้น ถาเปนไกสาวจะไมเห็นเดือยไก
ที่สมบูรณเนื้ออกจะหนาและนุม
อกไก หรือสันในไก เลือกที่มีเนื้อสีชมพูเรื่อๆ มองดูใส เนื้อจะออนนุม
ปกไก มีขนาดกลาง มีหนังบางใสจับดูจะไมมีเมือก
นองไก คือสวนขาถึงสะโพก จะมีความเหนียวมากกวาอกไก เหมาะสําหรับนํามายาง
หากนองไกนมิ่ มีหนังซีด มีน้ําเลือกแดงคล้ําซึมออกมา แสดงวานองไกไมสด
กระดูก (โครงไก) ใชตมทําเปนน้ําชุบ ซึง่ ใชไดทั้งทําเปนน้ําแกง ใสผัด เปนน้ําตุนและ
อื่นๆ จะชวยใหอาหารมีรสชาติดีขึ้น
การเก็บรักษา นําเนื้อไกสวนตางๆ ลางใหสะอาด แยกเครื่องในตางๆ ออก ใสกลอง
ปดฝา นําเขาแชในชองแชเข็ง

การทําหอหมกใหอรอย
การที่จะทําหอหมกใหอรอยนั้นมีเคล็ดลับงายๆ คือ โขลกเครื่องแกงใหละเอียด แลวใส
หัวกะทิเพียงเล็กนอยผสมกับเครื่องแกง คนดวยพายไมใหเขากันดีกอน จึงใสเนื้อไกหรือเนื้อปลา
ฯลฯ และคนเบาๆ เพื่อไมใหเนื้อแตกกระจาย แลวคอยๆ เติมกะทิจนครบสวน คือ เติมทีละนอย
คนเบาๆ
การนึ่ง ตั้งน้ําใหเดือดกอนจึงใสหอหมกนึง่ ในน้ําเดือด ไฟแรง จนสุก
ประโยชนของหอหมกไกใสปลีกลวย
1. ใชรับประทานเปนอาหารที่มื้อเชา มื้อกลางวันและมือ้ เย็นได
2. ใชรับประทานเปนกับแกลมได รับประทานกับผักทุกชนิดไดตามตองการ
3. ใชเปนอาหารประเภทเครือ่ งเคียงไดตามโอกาส

253
ใบงานที่ 5.1
เรื่อง หอหมกไกใสปลีกลวย
คําชี้แจง ใหนกั เรียนแตละกลุมศึกษาและฝกปฏิบัติการประกอบอาหารการทํา หอหมกไกใส
หยวกกลวย ตามขั้นตอนดังนี้

ภาพหอหมกไกใสหยวกกลวย

สวนผสม
เนื้อไก
เครื่องในไก
ตะไคร
ขา
น้ําปลารา
น้ําปลาดี
หอมแหง
กระเทียม
หยวกกลวยหัน่
พริกแหงเม็ดใหญ
พริกสดพอสมควร, ใบมะกรูด
ใบแมงลัก
เกลือใชหนึ่งหยิบ

5
3
3-4
3
5
5
8-10
7-8
3
7-8
8-10
7-8
1

ขีด
ขีด
ตน
แวน
ชอนแกง
ชอนแกง
หัว
กลีบ
ถวย
เม็ด
ใบ
ยอด
ชอนชา
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วิธีทํา
1. ขา ตะไคร ลางใหสะอาด หั่นบางๆ พริกแหงแกะเม็ดออกแชน้ําพอนุม หอม
กระเทียมปอกเปลือกโขลกละเอียด พักไว
2. โขลกขา ตะไคร พริกแหง หอม กระเทียม แยกโขลกใหละเอียดทีละอยาง
จึงนํามาโขลกรวมกันแลวพักไว

3. ไก เครื่องใน ลางใหสะอาด สับละเอียด เครื่องในหัน่ บางๆ พักไว

4. หยวกกลวยปอกเปลือกใหเหลือขางในออนๆ หั่นเปนชิ้นบางๆ หรือสับให
ละเอียดอีกครั้ง แชลงในน้ํามะนาวหรือน้ํามะขามเปยกพักไว เพื่อไมใหหวั ปลีดํา แลวตักขึ้นวาง
บนตะแกรง บีบใหสะเด็ดน้ํา
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5. หอมสดลางแกะกานที่เสียออก ตัดเปนทอนๆ พองาม
6. นําเครื่องปรุงจาก ขอ 1, 2, 3 และ 4 มาโขลกรวมกันจนเขากันดี ใสน้ําปลา
น้ําปลารา เกลือ น้ําตาล นิดหนอย เติมหอมสดแลวโขลกเบาๆ ใหเขากันอีกครั้ง

7. จัดเตรียมใบตองสําหรับหอ วางใบตองซอนกัน 2 ชิ้น ตัดไกทปี่ รุงแลววางบน
ใบตอง วางพริกสดขางบน 1-2 เม็ด โรยดวยใบมะกรูด หั่นฝอย และใบแมงลักพองาม หอรวบ
หัวรวบทายใหมิดชิดและทรงตัว ใหตั้งตรงเปนทรงหอหมก คาดดวยใบมะพราวหรือใบตองกลัด
ดวยไมกลัดใหแนน ระวังอยาใหน้ําเครื่องปรุงลนไหลออกมาเมื่อสุกจะขาดรสชาติ

8. นําไปนึ่งใหสุก ใชไฟแรงประมาณ 30 นาที หรือจนสุก ถาสุกจะสงกลิ่นหอม
ชวนรับประทาน
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ขอเสนอแนะ
1. ผักที่จะนํามาทําหอหมกไก นอกจากหยวกกลวยแลว ยังใชผักชนิดอื่นได เชน
กะหล่ําปลีหนั่ ฝอย มะเขือฝานบางๆ ถั่วฝกยาวหั่นฝอยๆ หัวปลี ใบยอ ใบทองหลาง เปนตน
2. ถาจะใชกะทิขนๆ ราดหนาและโรยดวยใบมะกรูดหัน่ ฝอยก็จะไดรสชาติอีแบบหนึ่ง
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ใบกิจกรรมที่ 5.1
เรื่อง หอหมกไกใสหยวกกลวย
ชื่อ.............................................................................. เลขที่...............
คําชี้แจง ใหนกั เรียนศึกษาหาความรูเกีย่ วกับการการทําหอหมกไกใสหยวกกลวย พรอมทั้งตอบ
คําถามตอไปนี้
1. หมก หมายความวาอยางไร
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
2. ใบตองกลวยทีน่ ํามาหอหมก นิยมใชใบตองกลวยชนิดใด
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
3. หอหมกไกใสหยวกกลวย มีเครื่องปรุงอะไรบาง
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
4. การทําหอหมกไกใสหยวกกลวย มีขั้นตอนอยางไรบาง
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
5. ประโยชนของหอหมกไกใสหยวกกลวย มีกี่ขออะไรบาง
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
6. ผูใหความรูในหมูบานที่นกั เรียนสอบถามชื่อ ...................................................................
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 5.1
เรื่อง หอหมกไกใสหยวกกลวย
ชื่อ.............................................................................. เลขที่...............
คําชี้แจง ใหนกั เรียนศึกษาหาความรูเกีย่ วกับการการทําหอหมกไกใสหยวกกลวย พรอมทั้งตอบ
คําถามตอไปนี้
1. หมก หมายความวาอยางไร
เปนวิธีทําอาหารบางอยางใหสุกดวยการหมกไฟ เชน หมกปลา หมกกบ เปนตน
2. ใบตองกลวยทีน่ ํามาหอหมก นิยมใชใบตองกลวยชนิดใด
ใบตองกลวยน้าํ วา และกลวยตานี
3. หอหมกไกใสหยวกกลวย มีเครื่องปรุงอะไรบาง
เนื้อไก เครื่องในไก ตะไคร ขา น้ําปลารา น้ําปลาดี หอมแหง กระเทียม
หยวกกลวยหั่น พริกแหงเม็ดใหญ พริกสดพอสมควร, ใบมะกรูด ใบแมงลัก เกลือ
4. การทําหอหมกไกใสหยวกกลวย มีขั้นตอนอยางไรบาง
1. ขา ตะไคร ลางใหสะอาด หั่นบางๆ พริกแหงแกะเม็ดออกแชน้ําพอนุม หอม
กระเทียมปอกเปลือกโขลกละเอียด พักไว
2. โขลกขา ตะไคร พริกแหง หอม กระเทียม แยกโขลกใหละเอียดทีละอยาง
จึงนํามาโขลกรวมกันแลวพักไว
3. ไก เครื่องใน ลางใหสะอาด สับละเอียด เครื่องในหัน่ บางๆ พักไว
4. หยวกกลวยปอกเปลือกใหเหลือขางในออนๆ หั่นเปนชิ้นบางๆ หรือสับให
ละเอียดอีกครั้ง แชลงในน้ํามะนาวหรือน้ํามะขามเปยกพักไว เพื่อไมใหหวั ปลีดํา แลวตักขึ้นวาง
บนตะแกรง บีบใหสะเด็ดน้ํา
5. หอมสดลางแกะกานที่เสียออก ตัดเปนทอนๆ พองาม
6. นําเครื่องปรุงจาก ขอ 1, 2, 3 และ 4 มาโขลกรวมกันจนเขากันดี ใสน้ําปลา
น้ําปลารา เกลือ น้ําตาล นิดหนอย เติมหอมสดแลวโขลกเบาๆ ใหเขากันอีกครั้ง
7. จัดเตรียมใบตองสําหรับหอ วางใบตองซอนกัน 2 ชิ้น ตัดไกทปี่ รุงแลววางบน
ใบตอง วางพริกสดขางบน 1-2 เม็ด โรยดวยใบมะกรูด หั่นฝอย และใบแมงลักพองาม หอรวบ
หัวรวบทายใหมิดชิดและทรงตัว ใหตั้งตรงเปนทรงหอหมก คาดดวยใบมะพราวหรือใบตองกลัด
ดวยไมกลัดใหแนน ระวังอยาใหน้ําเครื่องปรุงลนไหลออกมาเมื่อสุกจะขาดรสชาติ
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8. นําไปนึ่งใหสุก ใชไฟแรงประมาณ 30 นาที หรือจนสุก ถาสุกจะสงกลิ่นหอม
ชวนรับประทาน
5. ประโยชนของหอหมกไกใสหยวกกลวย มีกี่ขออะไรบาง
1. ใชรับประทานเปนอาหารที่มื้อเชา มื้อกลางวันและมื้อเย็นได
2. ใชรับประทานเปนกับแกลมได รับประทานกับผักทุกชนิดไดตามตองการ
3. ใชเปนอาหารประเภทเครื่องเคียงไดตามโอกาส
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ใบกิจกรรมที่ 5.2
เรื่อง หอหมกไกใสหยวกกลวย
ชื่อกลุมที่........................
สมาชิกภายในกลุม
1…………………………………..
2…………………………………..
3…………………………………..

4…………………………………….
5…………………………………….
6…………………………………….

คําชี้แจง ใหนกั เรียนแตละกลุมรวบรวมรายชื่ออุปกรณ ขั้นตอนการทําหอหมกไกใสหยวกกลวย
จากการที่ไดศกึ ษาสงครู
อุปกรณที่ใช
ขั้นตอนในการทํา
...…………………………………………….... ...……………………………………………....
………………………………………………... ………………………………………………...
………………………………………………... ………………………………………………...
………………………………………………... ………………………………………………...
………………………………………………... ………………………………………………...
………………………………………………... ………………………………………………...
………………………………………………... ………………………………………………...
………………………………………………... ………………………………………………...
………………………………………………... ………………………………………………...
……………………………………………….... ………………………………………………....
ขอเสนอแนะ / ควรปรับปรุงแกไข
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบทดสอบ
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง หอหมกไกใสหยวกกลวย
จํานวน 10 ขอ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
เวลา 10 นาที

คําชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ลงในชองตัวอักษร ก , ข , ค และ ง
ที่เปนคําตอบที่ถูกที่สุดลงในกระดาษคําตอบ
1. การนึ่งหอหมกไกใสหยวกกลวยจะตองใชเวลาในการนึ่งกี่นาที
ก. 10 นาที
ข. 15 นาที
ค. 30 นาที
ง. 60 นาที
2. ในการทําหอหมก เครื่องปรุงชนิดใดที่ไมนิยมนํามาปรุง
ก. เครื่องเทศ
ข. ตะไคร
ค. หอมแดง
ง. ใบแมงลัก
3. ขอใดไมใชประโยชนของการทําหอหมกเพื่อรับประทานเอง
ก. เปนการประหยัดคาใชจาย
ข. เปนกับขาว
ค. เปนการนําวัสดุในทองถิน่ มาทําเปนอาหาร
ง. เปนคานิยมชั่วคราว
4. ใบตองกลวย ที่นยิ มนํามาหอหมกเปนใบตองกลวยชนิดใด
ก. กลวยไข
ข. กลวยน้ําวา
ค. กลวยหอมทอง
ง. กลวยตานี
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5. กอนนําใบตองมาหอหมก ควรนําใบตองไปนึ่งกอนเพื่ออะไร
ก. ฆาเชื้อโรค
ข. ใหใบตองมีสีสวย
ค. ใหใบตองออนไมแตกเวลาหอ
ง. เพื่อใหมกี ลิ่นหอม
6. วัตถุดิบในขอใดไมจําเปนตองใชในการทําหอหมกไกใสหยวกกลวย
ก. ตะไคร, ใบมะกรูด, ขา
ข. หอมแดง, พริกขี้หนูสด, ใบแมงลัก
ค. หยวกกลวย, เกลือ, กระเทียม
ง. โหรพา, สะระแหน, ชีหอม
7. เพราะเหตุใดจึงตองนําหยวกกลวยทีห่ ั่นแลว แชในน้ํามะขามเปยก
ก. เพื่อใหหยวกกลวยมีรสอรอย
ข. เพื่อไมใหหยวกกลวยมีสีดํา
ค. เพื่อใหหยวกกลวยมีความกรอบ
ง. เพื่อใหหยวกกลวยมีรสเปรี้ยว
8. ถาไมมีเนือ้ ไก ควรใชเนื้ออะไรแทน
ก. เนื้อวัว
ข. เนื้อควาย
ค. เนื้อปลา
ง. เนื้อหมู
9. อุปกรณใดที่ใชสําหรับนึง่ หอหมกไกใสหยวกกลวย
ก. ลังถึง
ข. หมอ
ค. กระทะ
ง. ชาม
10. ขั้นตอนแรกของการทําหอหมกไกใสหยวกกลวยคือขอใด
ก. คลุกเคลาไกและเครื่องปรุงใหเขากัน
ข. โขลกเครื่องปรุงใหละเอียด
ค. สับไก และหั่นเครื่องในไก
ง. นําหอหมกนึ่งในลังถึง
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เฉลยแบบทดสอบ
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง หอหมกไกใสหยวกกลวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ค
ก
ง
ข
ค
ง
ข
ค
ก
ข

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 10 ขอ

264
แผนการจัดการเรียนรูที่ 6
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบาน)
หนวยที่ 1 อาหารจากกลวย
เรื่อง ลาบวุนเสนหัวปลี
วันที่ ........ เดือน ................................. พ.ศ. ...............

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 22 ชั่วโมง
เวลา 2 ชั่วโมง
ปการศึกษา 2553

สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑. ๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
1. สาระสําคัญ
ลาบวุนเสนหัวปลี เปนอาหารในทองถิน่ ชนิดหนึ่งของคนอีสานที่นยิ มรับประทานมาก เพราะ
เปนอาหารที่มสี วนผสมของเครื่องปรุงตามธรรมชาติ มีไขมันนอย ไดคุณคาทางดานอาหารทําให
เกิดประโยชนแกรางกายและสามารถนําไปทําเปนอาชีพเสริมได
2. ตัวชี้วัด
2.1 เตรียม ใช ทําความสะอาดและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชได
2.2 นักเรียนสามารถบอกความหมายและความเปนมาของลาบวุนเสนหัวปลีได
2.3 นักเรียนสามารถบอกเครื่องปรุงและประกอบอาหารลาบวุนเสนหัวปลีได
2.4 นักเรียนสามารถบอกประโยชนของอาหารลาบวุนเสนหัวปลีได
2.5 บอกขอบกพรองและวิธีปรับปรุงแกไขในการประกอบอาหารลาบวุนเสนหัวปลีได
3. สาระการเรียนรู
3.1 ความหมายของลาบวุนเสนหัวปลี
3.2 วัสดุ อุปกรณที่ใชในการประกอบอาหารลาบวุน เสนหัวปลี
3.3 การทําลาบวุนเสนหัวปลี
3.4 ประโยชนของลาบวุนเสนหัวปลี
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4. กิจกรรมการเรียนรู
4.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน
4.1.1 ใหนกั เรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนจํานวน 10 ขอ
4.1.2 ชี้แจงสาระการเรียนรู และตัวชีว้ ัดในชั่วโมงนี้ เรื่อง ลาบวุนเสน หัวปลีใหนักเรียน
ทราบทุกคน เพื่อใหนกั เรียนเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
4.1.3 นักเรียนดูตัวอยางอาหารลาบชนิดตางๆ เชน ลาบไก ลาบปลา ลาบเนื้อ ลาบหมู
แลวใหนักเรียนรวมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องปรุง วิธีการทํา และวัสดุอุปกรณ
ของการทําอาหารชนิดนัน้ จากประสบการณเดิมทีน่ ักเรียนเคยทําที่บานมาแลว ครูคอยถามนําเพื่อ
ตรวจสอบถามเขาใจ ความรูพ ื้นฐาน เกี่ยวกับการประกอบอาหารของนักเรียน เชน ถามวา
4.1.3.1 อาหารนี้เรียกวาอาหารอะไร (พรอมชี้หรือยกอาหารใหด)ู
4.1.3.2 อาหารที่เห็นนีเ้ ปนอาหารทองถิ่นหรืออาหารของภาคใด
4.1.3.3 มีสวนประกอบหรือเครื่องปรุงอะไรบาง (ตอบตามความเขาใจ)
4.1.3.4 นักเรียนเคยรับประทานอาหารชนิดนีไ้ หม (ตอบตามความจริง)
4.1.3.5 นักเรียนเคยทําหรือประกอบอาหารชนิดนีไ้ หมหรือเคยเห็น
ใครประกอบหรือเคยรวมกับใครประกอบอาหารชนิดนี้บางไหม (ตอบตามประสบการณ)
4.1.3.6 นักเรียนคิดวาจะสามารถประกอบอาหารชนิดนี้ไดไหม
4.1.3.7 นักเรียนคิดวาการประกอบอาหารเองมีประโยชนอยางไร
4.1.3.8 ในทองถิ่นของเรามีวัตถุดิบหรือสิ่งที่จะนํามาเปนเครื่องปรุงมากไหม
ฯลฯ
4.2 ขั้นสอน
4.2.1 ใหนกั เรียนแตละกลุม (กลุมเดิมทีแ่ บงในครั้งที่แลว) ไปศึกษาหรือสอบถามผูรูใน
โรงเรียน เชน แมครัว ครู พนักงานบริการและสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต พรอมทั้งทํากิจกรรม
ในใบงานที่ 1 สงครู
4.2.2 ครูซักถามนักเรียนทุกกลุม เรื่อง การเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
ในการปฏิบัตกิ ารประกอบอาหารลาบวุนเสนหัวปลี กอนที่นักเรียนจะแยกกลุมปฏิบัตงิ านตามที่
ไดรับมอบหมาย โดยใชหองครัวและโรงอาหารของโรงเรียน
4.2.3 แตละกลุมรับใบกิจกรรม ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดในใบกิจกรรม เชน
- วางแผนการทํางาน
- ปฏิบัติตามแผน
- จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณและสถานที่ใหเรียบรอย
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- ประเมินผลการทํางาน
ขณะนักเรียนฝกปฏิบัติจริงตามขั้นตอนของใบกิจกรรมครูคอยดูแล แนะนําและอํานวย
ความสะดวกใหการฝกปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย พรอมทั้งสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแต
ละคนไปดวย
4.2.4 เมื่อประกอบอาหารลาบวุนเสนหัวปลีเสร็จแลว แตละกลุมจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องใชที่นํามาฝกปฏิบัติเรียบรอยทุกกลุมแลว แลกเปลี่ยนกันชิมเพื่อเปรียบเทียบ
รสชาติและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการในการปฏิบัติงานของกลุมตนเอง และกลุมอื่นๆ
4.2.5 นักเรียนแตละกลุมรับประทานอาหารรวมกันครูคอยสังเกตพฤติกรรมโดยรวมทั้ง
ลักษณะกลุมและเดี่ยวเพื่อนําพฤติกรรมที่ดีไปยกยองเปนแบบอยางและพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
ไปปรับปรุงแกไขตอไป สวนลาบวุน เสนที่เหลือใหแตละกลุมแบงใหสมาชิกนํากลับไป
รับประทานทีบ่ าน
4.3 ขั้นสรุป
4.3.1 นักเรียนและครู รวมกันสรุปถึง ความหมายของลาบวุนเสนหัวปลี การเลือกใชวัสดุ
อุปกรณที่ใชในการประกอบอาหารลาบวุน เสนหัวปลี, ประโยชนของลาบวุนเสนหัวปลี และ
การนําไปใชในชีวิตประจําวัน ผลการปฏิบัติงานมีการเสนอแนะและการปรับปรุงผลงานใหดียิ่งขึ้น
ตอไป และมอบหมายงานใหนักเรียนสรุปความรูที่ไดลงในสมุดบันทึกเพื่อสงครู
4.3.2 นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ
4.3.3 ครูตรวจสอบแลวแจงผลการทดสอบใหนกั เรียนทราบ นักเรียนคนใดไมผานเกณฑ
ใหแกไขปรับปรุงตอไป
4.3.4 ครูมอบหมายงานลวงหนาใหนักเรียนแตละกลุมไปศึกษาหาความรูโดยการสอบถาม
ผูรูในทองถิ่นของนักเรียนเกี่ยวกับ การประกอบอาหารกระยาสารทกลวย และศึกษาเพิ่มเติมจาก
ใบความรูที่ 7.1 เรื่อง กลวยบวชชี และใบงานที่ 7.1 พรอมทั้งเตรียม วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใช ในการฝกปฏิบัติงานการประกอบอาหาร กระยาสารทกลวย ในชั่วโมงตอไป
5. สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู
5.1 โรงอาหารและหองครัวในโรงเรียน
5.2 ใบความรูที่ 6.1 เรื่อง ความรูเกี่ยวกับลาบวุนเสนหัวปลี
5.3 ใบงานที่ 6.1 เรื่อง ลาบวุนเสนหัวปลี
5.4 ใบกิจกรรมที่ 6.1 เรื่อง แบบรายงานการศึกษาคนควา
5.5 เฉลยใบกิจกรรมที่ 6.1 เรื่อง แบบรายงานการศึกษาคนควา
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5.6 เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการประกอบอาหาร มีหมอ เขียง จาน ถวย ชอน ครก สาก
ถาด ชาม เตา ทัพพี มีด กระทะ เปนตน
5.7 เครื่องปรุง มี หมูบด วุนเสน ขาวคั่ว พริกแหง ขา กะป น้ําปลา ตะไคร หอมแหง
กระเทียม หัวปลี ใบมะกรูด น้ํามะนาว เกลือ ปลารา เปนตน
5.8 ผูรูในชุมชนหรือผูปกครองนักเรียน
5.9 หองคอมพิวเตอร
6. การวัดและประเมินผล
6.1 วิธีวัดผลประเมินผล
6.1.1 การสังเกตพฤติกรรม
6.1.1.1 การอภิปราย การแสดงความคิดเห็นการตอบคําถามปากเปลา
6.1.1.2 พิจารณาจากการประกอบอาหารจริง
6.1.1.3 การทํางานกลุม คุณธรรม พฤติกรรมที่พึงประสงคใหเกิดมีขึ้น
6.1.2 ตรวจสอบ
6.1.2.1 การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ เครือ่ งปรุง
6.1.2.2 การทําความสะอาดที่ประกอบอาหาร ภาชนะ เครื่องมือที่ใช
ในประกอบอาหาร
6.1.2.3 การใชและเก็บอุปกรณ เครื่องมือประกอบอาหาร
6.1.2.4 ตรวจหรือชิมอาหารที่ประกอบเสร็จแลว
6.1.2.5 ตรวจการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
6.2 เครื่องมือวัดผลประเมินผล
6.2.1 แบบประเมินการทํางานกลุม
6.2.2 แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานของนักเรียน
6.2.3 แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน
6.3 เกณฑการวัดผลประเมินผล
6.3.1 แบบทดสอบจํานวน 10 ขอ ทําถูก 8 ขอขึ้นไปถือวาผานเกณฑรอยละ 80
6.3.2 พฤติกรรมการทํางานตองผานเกณฑระดับ ดีมาก (11-15 คะแนน)
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ใบความรูที่ 6.1
เรื่อง ลาบวุนเสนหัวปลี
ลาบ หมายถึง การใชเนื้อปลา หรือเนื้อดิบ เชน หมู ไก เนื้อวัว มาหัน่ หรือสับใหละเอียด
จากนั้นนํามาผสมกับเครื่องปรุงคือ มะนาว พริก น้ําปลาหรือน้ําปลารา เปนตน หากใสเลือดวัว
หรือเลือดหมูเขาไปเรียกวา “ลาบเลือด”

อาหารประเภทลาบ
ลาบเปนอาหารทองถิ่นทางภาคอีสานและภาคเหนือ นิยมรับประทานคูกับขาวเหนียว โดย
ลาบอีสานจะมีลักษณะเปนอาหารประเภทยํา ปรุงแตงรสชาติดวยน้ําปลา มะนาว และโรยขาวคัว่
สวนลาบเมืองหรือลาบในภาคเหนือจะแตกตางจากลาบอีสานคือจะปรุงดวยพริกลาบและ
กระเทียมเจียว
สําหรับผูที่ไมกลารับประทานแบบดิบๆ ทําใหสุกกอนโดยมากทําไดหลายแบบคือ อาจจะ
ปรุงกอนแลวนําไปทําใหสุก หรือจะนําไปทําสุกกอนแลวจึงปรุงทีหลังก็ได ซึ่งทั้งสองแบบจะให
รสชาติที่แตกตางกัน สวนผูที่ชอบรสขม (กรณีลาบเนื้อวัวหรือลาบเนือ้ ควาย) ก็อาจเหยาะน้ําดีลง
ไปดวยก็ได
ความพิเศษอยางหนึ่งของลาบคือ ลาบแตละชนิดจะมีรสชาติที่แตกตางกันไปตามเนื้อสัตว
แตละชนิด ซึ่งเนื้อที่นิยมนํามาทําลาบก็มีมากมายหลายชนิด เชน เนื้อไก เนื้อเปด เนื้อวัว เนื้อ
ควาย เนื้อปลาและเนื้อหมู โดยเนื้อสัตวตา งๆ เหลานี้เมือ่ นํามาทําลาบแลวจะใหรสชาติที่อรอย
หลากหลายรูปแบบแตเสนหข องอาหารประเภทนี้ที่เหมือนกันอยางหนึง่ คือ “กลิ่น” ซึ่งเปนกลิ่น
ของขาวคั่วที่คลุกแคลากับพริกปนและมีกลิ่นหอมออนๆ ของมะนาวสดๆ รวมอยูดว ย
วัตถุดิบสําคัญในอาหารจานลาบคือ ผักโดยบทบาทของผักตางๆ นั้นจะมีอยู 2 ขั้นตอน
ซึ่งลวนเปนขัน้ ตอนที่จะตองมีผักเปนสวนประกอบชนิดที่เรียกวาขาดไมไดเลยคือ บทบาทใน
ขั้นตอนการปรุงและบทบาทในการเปนผักแกลม
ผักที่ใชในขัน้ ตอนการปรุงเปนผักจําพวกสมุนไพรซึ่งชวยในการดับกลิ่นของเนื้อสัตว และ
แตงกลิ่นอาหารใหนารับประทาน เชน หอมแดง ตนหอม ใบมะกรูด สวนผักที่นยิ มรับประทาน
แกลมในอาหารประเภทลาบก็มีมากมาย เชน ลิ้นฟา ผักหนอก (ใบบัวบก) ผักแพว ผักกระโดน
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ผักเม็ก ยอดมะตูมออน เปนตน หรือผักทีห่ ารับประทานกันไดทั่วไปซึ่งสวนใหญเปนผักสด เชน
แตงกวา ถั่วฝกยาว โหระพา สะระแหน กะหล่ําปลี ฯลฯ

ประโยชนของอาหารประเภทลาบ
1. เปนอาหารที่หาวัสดุ อุปกรณไดงา ยเพราะมีในทองถิน่
2. เปนอาหารที่มีรสชาติอรอย รับประทานไดทั้งครอบครัว
3. เปนอาหารซึ่งใหกลิ่นและรสที่ชวนใหกระปรี้กระเปราและกระฉับกระเฉง ทั้งรสเผ็ด
จากพริกและรสเปรี้ยวจากมะนาว
4. เปนอาหารที่ทําใหรับประทานทั้ง เนื้อสัตวและผักควบคูกันอยางลงตัว จึงเปนอาหารที่
มีประโยชนตอ สุขภาพ อุดมไปดวยโปรตีนจากเนื้อสัตว วิตามินและเสนใยจากผักสูง
5. เปนอาหารทองถิ่นที่คนอีสานนิยมรับประทาน
6. ชวยประหยัดคาใชจายในครอบครัว

การเลือกวัตถุดิบในการทําลาบวุนเสนหัวปลี
วัตถุดิบในการทําลาบวุนเสนหัวปลีที่สําคัญไดแก ขา หอมแดง พริกแหง ขา พริกสด
ขาวคั่ว เกลือ กระเทียม ปลีกลวย หมูบด สะระแหน น้ําปลา น้ําปลารา วุนเสน ทั้งนี้เพราะ
เปนเครื่องปรุงหลักที่ทําใหลาบวุนเสนหัวปลี มีรสชาตินารับประทานมากยิ่งขึน้
พริกแหง พริกแหงควรเลือกพริกที่ตากแหงสนิท ไมมรี า ไมมีมอดหรือแมลงปะปน
ไมใชพริกเกา พริกแหงนิยมใชพริกชี้ฟามากกวาพริกขี้หนูเพราะจะใหรสชาติที่ไมเผ็ดจนเกินไป
พริก การเลือกพริกสดนัน้ ควรเลือกพริกทีม่ ีสีแดงสดทั้งเม็ด เม็ดสวยไมหงิกงอไมช้ํา
นิยมใชพริกชีฟ้ ามากกวาพริกขี้หนูเพราะจะใหรสชาติที่ไมเผ็ดจนเกินไป
กระเทียม เปนทั้งเครื่องเทศและสมุนไพรที่ชวยเพิ่มความหอมอรอยแกอาหาร การเลือก
กระเทียมที่กลีบเต็มสมบูรณ กลีบไมลีบหรือฝอ ไมมีเชื้อราปนอยูและไมควรซื้อกระเทียมมาเก็บ
ไวทีละมากๆ จนใชไมทนั เพราะจะทําใหขนึ้ ราอันบอเกิดของโรคมะเร็งได
ขา ควรเลือกแงงอวน เตงตึง ไมเหีย่ ว ดํา
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หอมแดง ชวยในการดับกลิ่นคาว ชวยใหอาหารมีกลิ่นหอมทําใหเจริญอาหารเวลาใสใน
ตมจะบุบพอแตก สรรพคุณชวยใหหายใจโลงในผูที่เปนหวัดคัดจมูก
ปลีกลวย ควรเลือกปลีกลวยที่สดบีบแลวเนื้อแนนไมเหีย่ วลอกเปลือกกลวยออกใหเหลือ
เนื้อออนที่อยูข างใน หั่นแลวใหแชในน้ํามะนาวหรือน้ํามะขามเปอก เพราะจะทําใหหยวกกลวย
ไมดํา
น้ําปลาดี จะสังเกตไดวา ไมมีตะกอนรสชาติเขมขน มีสีน้ําตาลแดงเขม และมีกลิ่นหอมนา
รับประทาน น้ําปลาดีนั้นเปนน้ําปลาที่ไดจากการหมักปลา โดยผานกรรมวิธีที่ซับซอนและคัดเอา
หัวน้ําปลาออกไปแลวจนเหลือเพียงกากปลา แลวจึงเติมน้ําเกลืออิ่มตัวลงไปหมักตอ น้ําปลาที่ได
ในขั้นนีเ้ รียกวา “น้ําปลาที่หนึ่ง” ซึ่งเมื่อนํามาจําหนายจะมีคําวา “น้ําปลาแทคุณภาพที่ 1” ติดอยูท ี่
ฉลากราคาที่อยูประมาณ 18-20 บาท ในขณะนีน้ ้ําปลาในเกรดรองๆ ลงไปนั้นจะไดจากการหมัก
กากปลาในรอบที่ 2, 3, 4 ตอไป
น้ําปลารา น้ําปลาราที่ดีจะตองผานการหมักอยางไดสัดสวน มีกลิ่นหอม ไมเค็มหรือจืด
จนเกินไป ปลาราที่มีสวนผสมของเกลืออยูมากเกินไปจะมีรสเค็ม ในขณะที่ปลาราที่มีรสจืดเกินไป
นั้นเกิดจากการใสเกลือในขัน้ ตอนการหมักนอยจนเกินไป ทําใหมีรสจืดแลวยังทําใหปลารามีกลิ่น
เหม็นเนา ไมนารับประทาน
เกลือปน ไมมีขี้ผงเจือปนอยู
เนื้อหมู เนื้อหมูที่ดีจะมีสีชมพูออน นุม เปนมัน เนื้อแนนเวลากดไมบุม ไมมีน้ําสีชมพู
ไหลออกมา ถาเนื้อหมูสีแดงแกแสดงวาเปนหมูแก ไมควรนํามาบริโภคเพราะเวลาปรุงสุกแลวจะมี
สีดําคล้ํา ถาหากพบวาตามเนื้อหมูมีเม็ดเข็งๆ คลายสาคูฝงอยูเปนระยะไมควรซื้อเพราะตัวพยาธิ
เหลานี้ติดตอถึงคนได

ประโยชนของลาบวุนเสนหัวปลี
1. ใชรับประทานเปนอาหารที่มื้อเชา มื้อกลางวันและมือ้ เย็นได
2. เปนอาหารที่มีรสชาติอรอย สามารถทานไดบอยโดยไมเลี่ยน
3. เปนอาหารที่ทําใหไดทานเนื้อสัตว และผักควบคูกนั อยางลงตัว จึงเปนอาหารที่มี
ประโยชนตอสุขภาพ อุดมไปดวยโปรตีนจากเนื้อสัตว วิตามินและเสนใยจากผักสูง (ควรทําให
เนื้อสุกกอนรับประทาน)
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อุปกรณ
1. เขียง
2. มีด
3. หมอ
4. ชาม
5. ทัพพี
6. เตาถาน หรือเตาแกส
7. ถาด
8. จาน ถวย ชอน
9. ครก, สาก
10. กะละมัง
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ใบงานที่ 6.1
เรื่อง ลาบวุนเสนหัวปลี
คําชี้แจง ใหนกั เรียนแตละกลุมศึกษาและฝกปฏิบัติการประกอบอาหารการทําลาบวุนเสนหัวปลี
ตามขั้นตอนดังนี้

ภาพลาบวุน เสนหัวปลี
สวนผสม
หัวปลีหนั่ ฝอย
หมูบดสุก
วุนเสนลวกสุก
หอมแดงซอย
ขาวคั่ว
หัวหอมเผา
กระเทียมเผา
ขาเผา

1
2
1
2

1
1
3
1
1
1
2

พริกแหงคัว่
5-10
ใบสะระแหนพอประมาณ น้ําปลาดี มะนาว น้ําปลารา
ผักสดตางๆ ไวกินกับลาบ

ถวยตวง
ถวยตวง
ถวยตวง
ชอนโตะ
ชอนชา
ชอนโตะ
ชอนโตะ
ชอนชา
เม็ด
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วิธีทํา
1. หอม กระเทียม ขา กะปเผา พริกแหงคัว่ (โขลกเขาดวยกันจนละเอียด)

2. นําเครื่องที่โขลกไดที่ผสมกับหมูบดสุก ปรุงรสดวยน้ําปลา น้ําปลารามะนาว
ขาวคั่ว วุนเสนสุก หัวปลี หอมแดงซอย คลุกเขาดวยกัน ปรุงรสตามชอบ

3. ถาตองการเผ็ดใหเติมพริกปน จัดใสจาน แตงหนาดวยใบสะระแหน

4. รับประทานกับผักสดตางๆ เชน แตงกวา ผักกาดหอม ถั่วผักยาว ฯลฯ
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หมายเหตุ
1. การทําลาบตองใสขาวคั่วเพือ่ ใหน้ําลาบขนตางจากยําทําใหมีกลิ่นหอมนากิน
2. การทําขาวคั่ว ใชขาวสารเจา หรือขาวสารเหนียวก็ไดนําไปคั่วไฟออนพอเหลือง
นํามาปนละเอียด ใชใสในลาบ เพื่อใหดดู น้ําทําใหน้ําขน และมีกลิ่นหอม
3. หัวปลีหนั่ ฝอยแชน้ํามะนาวไวเพื่อตองการใหหวั ปลีขาวนากิน ไมดาํ คล้าํ
4. น้ําตมใบสะเดาที่เขมขนสามารถใชแทนน้ําดีได
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ใบกิจกรรมที่ 6.1
เรื่อง รายงานการศึกษาคนควา
ชื่อ................................................................. เลขที่............
คําชี้แจง ใหนกั เรียนศึกษาหาความรูเกีย่ วกับการการทําลาบวุนเสนหัวปลี จากใบความรูและ
สอบถามผูรูในชุมชน พรอมทั้งตอบคําถามตอไปนี้
1. ลาบ หมายถึง ................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2. จงยกตัวอยางผักที่ใชรับประทานกับลาบมาอยางนอย 10 ชนิด
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
3. จงบอกเครือ่ งปรุงสําหรับทําลาบวุนเสนหัวปลี
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
4. จงอธิบายขั้นตอนการทําลาบวุนเสนหัวปลี
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
5. ลาบวุนเสนหัวปลีมีประโยชนอยางไร
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
6. ผูใหความรูใ นชุมชน เรื่อง ลาบวุนเสนหัวปลี ชื่อ.........................................................
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 6.1
เรื่อง รายงานการศึกษาคนควา
ชื่อ................................................................. เลขที่............
คําชี้แจง ใหนกั เรียนศึกษาหาความรูเกีย่ วกับการการทําลาบวุนเสนหัวปลี จากใบความรูและ
สอบถามผูรูในชุมชน พรอมทั้งตอบคําถามตอไปนี้
1. ลาบ หมายถึง การใชเนื้อปลา หรือเนื้อดิบ เชน หมู ไก เนื้อวัว มาหั่นหรือสับให
ละเอียด จากนั้นนํามาผสมกับเครื่องปรุงคือ มะนาว พริก น้ําปลาหรือน้ําปลารา
เปนตน หากใสเลือดวัวหรือเลือดหมูเขาไปเรียกวา “ลาบเลือด”
2. จงยกตัวอยางผักที่ใชรับประทานกับลาบมาอยางนอย 10 ชนิด
................................คําตอบอยูในดุลยพินิจของครู..............................................
3. จงบอกเครือ่ งปรุงสําหรับทําลาบวุนเสนหัวปลี
หัวปลีหนั่ ฝอย หมูบดสุก วุนเสนลวกสุก หอมแดงซอย ขาวคั่ว หัวหอมเผา น้ําปลา
กระเทียมเผา ขาเผา พริกแหงคั่ว ใบสะระแหนพอประมาณ น้ําปลาดี, มะนาว,
4. จงอธิบายขั้นตอนการทําลาบวุนเสนหัวปลี
1. หอม กระเทียม ขา กะปเผา พริกแหงคัว่ (โขลกเขาดวยกันจนละเอียด)
2. นําเครื่องที่โขลกไดที่ผสมกับหมูบดสุก ปรุงรสดวยน้ําปลา น้ําปลารามะนาว
ขาวคั่ว วุน เสนสุก หัวปลี หอมแดงซอย คลุกเขาดวยกัน ปรุงรสตามชอบ
3. ถาตองการเผ็ดใหเติมพริกปน จัดใสจาน แตงหนาดวยใบสะระแหน
4. รับประทานกับผักสดตางๆ เชน แตงกวา ผักกาดหอม ถั่วผักยาว ฯลฯ
5. ลาบวุนเสนหัวปลีมีประโยชนอยางไร
1. ใชรับประทานเปนอาหารที่มื้อเชา มื้อกลางวันและมื้อเย็นได
2. เปนอาหารที่มีรสชาติอรอย สามารถทานไดบอยโดยไมเลี่ยน
3. เปนอาหารที่ทําใหไดทานเนื้อสัตว และผักควบคูก ันอยางลงตัว จึงเปนอาหารที่มี
ประโยชนตอสุขภาพ อุดมไปดวยโปรตีนจากเนื้อสัตว วิตามินและเสนใยจากผักสูง
(ควรทําใหเนือ้ สุกกอนรับประทาน)
6. ผูใหความรูใ นชุมชน เรื่อง ลาบวุนเสนหัวปลี ชื่อ.........................................................
(คําตอบอยูในดุลยพินิจของครู)
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แบบทดสอบ
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง ลาบวุนเสนหัวปลี
จํานวน 10 ขอ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
เวลา 10 นาที

คําชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ลงในชองตัวอักษร ก , ข , ค และ ง
ที่เปนคําตอบที่ถูกที่สุดลงในกระดาษคําตอบ
1. ลาบเปนอาหารทองถิ่นของภาคใด
ก. ภาคอีสาน, ภาคใต
ข. ภาคอีสาน, ภาคเหนือ
ค. ภาคเหนือ, ภาคกลาง
ง. ภาคเหนือ, ภาคใต
2. ถาตองการใหลาบมีรสขมควรปรุงรสดวยอะไร
ก. น้ําปลา
ข. น้ํามะนาว
ค. น้ําดี
ง. น้ําปลารา
3. ผักที่ใชสําหรับปรุงลาบ คือผักในขอใด
ก. หอมแดง, ตนหอม, ใบมะกรูด
ข. ตนหอม, ผักหนอก, ผักกาดขาว
ค. หอมแดง, ผักแพรว, ใบมะกรูด
ง. ใบมะกรูด, สะระแหน, ผักหนอก
4. ขอใดไมใชประโยชนของอาหารประเภทลาบ
ก. เปนอาหารที่หาวัสดุ อุปกรณไดงา ยเพราะมีในทองถิน่
ข. เปนอาหารที่มีรสชาติอรอย รับประทานไดทั้งครอบครัว
ค. เปนอาหารที่ใหโปรตีนและวิตามิน
ง. เปนอาหารที่รับประทานสําหรับคนปวย
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5. ผักในขอใดใชรับประทานผล
ก. แตงกวา
ข. ผักเม็ก
ค. สะระแหน
ง. ผักกะหล่ําปลี
6. หัวปลีที่หนั่ แลวถาไมตองการใหดาํ ควรแชตามขอใด
ก. แชในตูเย็น
ข. แชน้ําเปลา
ค. แชน้ํามะนาว
ง. แชน้ํารอน
7. ขาวคั่วเปนเครื่องปรุงอาหารประเภทใด
ก. อาหารประเภทตม
ข. อาหารประเภทลาบ
ค. อาหารประเภทหมก
ง. อาหารประเภททอด
8. อุปกรณในขอใดไมนิยมนํามาคนลาบ
ก. หมอ
ข. ชาม
ค. กระทะ
ง. ครก
9. ผักในขอใดใหรสขมที่สุด
ก. ผักสะเดา
ข. ผักหนอก
ค. ผักกระเฉด
ง. ผักเม็ก
10. เครื่องปรุงในขอใดทีใ่ สลาบแลวจะดูดน้ําและมีกลิ่นหอม
ก. น้ําปลารา
ข. สะระแหน
ค. น้ํามะนาว
ง. ขาวคั่ว
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เฉลยแบบทดสอบ
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง ลาบวุนเสนหัวปลี

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ข
ค
ก
ง
ก
ค
ข
ง
ก
ง

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 10 ขอ
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 7
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบาน)
หนวยที่ 1 อาหารจากกลวย
เรื่อง กลวยบวชชี
วันที่ ........ เดือน ................................. พ.ศ. ...............

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 22 ชั่วโมง
เวลา 2 ชั่วโมง
ปการศึกษา 2553

สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑. ๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน
 หา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหา
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญ
ความรู มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจติ สํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอม เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
1. สาระสําคัญ
กลวยบวชชี คือ การนํากลวยน้ําวาทีย่ งั ไมสุกงอมมาตมกับกะทิและน้ําตาลทราย เติมเกลือ
เล็กนอยจะทําใหรสชาติดี และมีประโยชนตอรางกาย
2. ตัวชี้วัด
2.1 เตรียม ใช ทําความสะอาดและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชได
2.2 นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในการทํากลวยบวชชีได
2.3 นักเรียนสามารถฝกปฏิบัติการทํากลวยบวชชีได
2.4 บอกประโยชนของกลวยบวชชีได
2.5 ทํางานดวยใจรักและมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายได
3. สาระการเรียนรู
3.1 วัสดุ อุปกรณที่ใชในการประกอบอาหาร กลวยบวชชี
3.2 การทํา กลวยบวชชี
3.3 ประโยชนของ กลวยบวชชี
4. กิจกรรมการเรียนรู
4.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน
4.1.1 ใหนกั เรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนจํานวน 10 ขอ
4.1.2 ชี้แจงสาระการเรียนรู และตัวชีว้ ัดในชั่วโมงนี้ เรื่อง กลวยบวชชี ใหนกั เรียนทราบ
ทุกคน เพื่อใหนักเรียนเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

281
4.1.3 นักเรียนบอกชื่อขนมทีเ่ คยรูจักมาคนละ 1 ชนิด ครูจดรายชื่อขนมลงบนกระดาน
แลวชวยกันเลือกขนมที่ตองการจะทําใชวสั ดุ อุปกรณทมี่ ีในทองถิ่นเพือ่ สะดวกในการจัดหาแลว
รวมกันอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทําโดยอาศัยประสบการณเดิมของนักเรียนจากนั้นโยงเขาสูเรื่อง
ที่จะเรียนตอไป
4.2 ขั้นสอน
4.2.1 ใหนกั เรียนแตละกลุม (กลุมเดิมทีแ่ บงในครั้งที่แลว) ศึกษาใบความรูเรื่อง กลวย
บวชชี และสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ตพรอมทั้งทํากิจกรรมในใบงานที่ 1 สงครู
4.2.2 ครูซักถามนักเรียนทุกกลุม เรื่อง การเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
ในการปฏิบัตกิ ารประกอบอาหาร กลวยบวชชี กอนทีน่ กั เรียนจะแยกกลุมปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยใชสถานทีห่ องครัวและโรงอาหารของโรงเรียน
4.2.3 แตละกลุมรับใบกิจกรรม ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กําหนดในใบกิจกรรม เชน
- วางแผนการทํางาน
- ปฏิบัติตามแผน
- จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณและสถานที่ใหเรียบรอย
- ประเมินผลการทํางาน
ขณะนักเรียนฝกปฏิบัติจริงตามขั้นตอนของใบกิจกรรมครูคอยดูแล แนะนําและอํานวยความสะดวก
ใหการฝกปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย
4.2.4 เมื่อนักเรียนทํา กลวยบวชชี เสร็จแลว แตละกลุมจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชที่นํามาฝกปฏิบัติเรียบรอยทุกกลุมแลว แลกเปลี่ยนกันชิมเพือ่ เปรียบเทียบรสชาติและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการในการปฏิบตั ิงานของกลุมตนเอง และกลุมอื่นๆ โดยประเมินผลการ
ทํางานในประเด็นตอไปนี้
- มีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนหรือไม
- ทํางานตามขั้นตอนและเสร็จทันตามกําหนดเวลาหรือไม เพราะเหตุใด
- ทําความสะอาดสถานที่ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชสะอาดเรียบรอยตามที่วางแผน
ไวหรือไม อยางไร
- ทํางานรวมกับผูอื่นไดหรือไม เพราะเหตุใด
- ลักษณะนิสยั ในการทํางานเปนอยางไร
- ผลงานเปนอยางไร ควรปรับปรุงแกไขอยางไร
หลังจากทําขนมเสร็จแลวทุกกลุม ใหจดั ขบนมใสภาชนะใหสวยงามเหมาะสม
แลวรับประทานรวมกัน ครูสังเกตพฤติกรรมและมารยาทในการรับประทานขนม
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4.2.5 นักเรียนแตละกลุมสงแบบบันทึกการปฏิบัติงานของกลุม
4.3 ขั้นสรุป
4.3.1 นักเรียนและครู รวมกันสรุปถึง ความหมายของกลวยบวชชี การเลือกใชวัสดุ
อุปกรณที่ใชในการทํา กลวยบวชชี, ประโยชนของกลวยบวชชี และการนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ผลการปฏิบัติงานมีการเสนอแนะและการปรับปรุงผลงานใหดียิ่งขึ้นตอไป
4.3.2 นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ
4.3.3 ครูตรวจสอบแลวแจงผลการทดสอบใหนกั เรียนทราบ นักเรียนคนใดไมผานเกณฑ
ใหแกไขปรับปรุงตอไป
4.3.4 ครูมอบหมายงานใหนกั เรียนแตละคนนําไปปฏิบัตทิ ี่บานเปนการเผยแพรความรูที่ได
ใหผูปกครองทราบ พรอมทั้งสงสมุดบันทึกการปฏิบัติที่บาน แลวรายงานผลในชั่วโมงตอไป
4.3.5 ครูมอบหมายงานลวงหนาใหนักเรียนแตละกลุมไปศึกษาหาความรูโดยสอบถามจาก
กลุมแมบานในชุมชนหรือผูป กครองนักเรียนและศึกษาเพิ่มเติมเกีย่ วกับ ขั้นตอน การทํากลวยอบ
เนยสมุนไพร พรอมทั้งเตรียม วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ในการฝกปฏิบัติงานการทํา
กลวยอบสมุนไพร ในชัว่ โมงตอไป
5. สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู
5.1 โรงอาหารและหองครัวในโรงเรียน
5.2 ใบความรูที่ 7 เรื่อง ความรูเกี่ยวกับ กลวยบวชชี
5.3 ใบกิจกรรมที่ 7.1 เรื่อง กลวยบวชชี
5.4 ใบกิจกรรมที่ 7.2 แบบรายงานการศึกษาคนควา
5.5 เฉลยใบกิจกรรมที่ 7.2 แบบรายงานการศึกษาคนควา
5.6 ใบงานที่ 7.1 กลวยบวชชี
5.7 เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการทําขนม มี หมอเคลือบ ถวยตวง ชอน ชาม ถาด มีด
เครื่องปน เขียง เปนตน
5.8 เครื่องปรุง มี กลวยน้ําวาสุก น้ําตาลทราย หัวกะทิ เกลือ น้ําสะอาด
5.9 ผูรูในชุมชนหรือผูปกครอง
5.10 หองคอมพิวเตอร
5.11 สมุดบันทึก
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6. การวัดและประเมินผล
6.1 วิธีวัดผลประเมินผล
6.1.1 การสังเกตพฤติกรรม
6.1.1.1 การอภิปราย การแสดงความคิดเห็นการตอบคําถามปากเปลา
6.1.1.2 พิจารณาจากการฝกปฏิบัติการทํากลวยบวชชี
6.1.1.3 การทํางานกลุม การตรงตอเวลา การมีความคิดสรางสรรค การมีสวนรวม
การตั้งใจปฏิบตั ิงาน การมีคณ
ุ ธรรม พฤติกรรมที่พึงประสงคใหเกิดมีขึ้น
6.1.2 ตรวจสอบ
6.1.2.1 การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ เครือ่ งปรุง
6.1.2.2 การทําความสะอาดสถานที่ ภาชนะ เครื่องมือที่ใชในการทํากลวยบวชชี
6.1.2.3 การใชและเก็บอุปกรณ เครื่องมือทํากลวยบวชชี
6.1.2.4 ตรวจหรือชิมขนมที่ประกอบเสร็จแลว
6.1.2.5 ตรวจการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
6.2 เครื่องมือวัดผลประเมินผล
6.2.1 แบบประเมินการทํางานกลุม
6.2.2 แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานของนักเรียน
6.2.3 แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน
6.3 เกณฑการวัดผลประเมินผล
6.3.1 แบบทดสอบจํานวน 10 ขอ ทําถูก 8 ขอขึ้นไปถือวาผานเกณฑรอยละ 80
6.3.2 พฤติกรรมการทํางานตองผานเกณฑระดับ ดีมาก (11-15 คะแนน)
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ใบความรูที่ 7.1
เรื่อง กลวยบวชชี
กลวยบวชชี คือ การนํากลวยน้าํ วาทีย่ ังไมสุกงอมมาตมกับกะทิและน้ําตาลทราย เติมเกลือเล็กนอย
จะทําใหรสชาติดี และมีประโยชนตอรางกาย

ประโยชนของกลวยบวชชี
1.
2.
3.
4.

เปนขนมทีห่ าวัสดุ อุปกรณไดงายเพราะมีในทองถิ่น
เปนขนมทีม่ ีรสชาติอรอย รับประทานไดในชวงวางและหลังรับประทานอาหาร
สามารถนําไปทําเปนอาชีพเสริมใหกับครอบครัวได
ชวยประหยัดคาใชจายในครอบครัว

หลักการเลือกซื้อหรือเลือกผลไม
1.
2.
3.
4.
5.

ความสด เปนสิ่งแรกที่ควรคํานึง ไมควรซื้อผักและผลไมที่เหี่ยวแหง
ชวงเวลา
ขนาด
ราคา
สถานที่

การเลือกวัตถุดิบในการทํา กลวยบวชชี
กลวยน้ําวาสุก มีผลยาวขนาดใหญ ผลสุกมีสีเหลืองเนือ้ มีรสหวาน
น้ําตาลทราย ที่ทํามาจากออยมี 2 ชนิด คือ
1. น้ําตาลทรายขาว เปนน้ําตาลที่ผานกระบวนการฟอกสีแลว น้ําตาลจะมีสีขาว
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บริสุทธิ์ มีทั้งเม็ดละเอียดและเม็ดหยาบ นิยมนํามาใชกับขนมไทยที่ตองการใหขนมมีสีสวยใส ไม
ขุนมัว เชน การนํามาทําน้ําเชื่อมในการทําขนมทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง จะไดขนมสีเหลือง
ทองใส ไมคล้ํามัว หากมีน้ําตาลมีน้ําตาลเขม ขนมที่ไดจะมีสีเหลืองคล้ํา ไมนารับประทาน
2. น้ําตาลทรายสีน้ําตาล เปนน้าํ ตาลทรายเชนเดียวกัน แตมสี ีเขมกวา เมื่อนําไป
เปนสวนผสมของขนมไทยจะทําใหขนมสีคล้ํา ไมนารับประทาน จึงนิยมใชกับขนมที่ไมตองการ
ใหเห็นสีชัดเจน เชน การทําน้ําเชื่อม ขนมกวนทุกชนิด
กะทิสด มะพราวที่แกจัด นํามาขูดแลวคัดใหเปนน้ํากะทิ ซึ่งมี 2 สวน คือ สวนที่
เขมขนเรียกวา หัวกะทิ สวนที่เจือจางเรียกวา หางกะทํา
เกลือปน ไมมีขี้ผงเจือปนอยู เกลือเปนสวนหนึ่งของเครือ่ งปรุงรส ใสอาหารทุกชนิด
อุปกรณในการทํากลวยบวชชี
1. หมออะลูมเิ นียม เปนหมอที่มีความเรียบทั้งภายนอกและภายใน มีหูสําหรับจับที่
ดานขาง 2 หู มีตราและเบอรบอกขนาดของหมอ ฝาปดไดสนิท การเลือกดูตราที่มีคุณภาพดี ไม
มีรอยบุบหรือรั่ว การทําความสะอาด ลางใหสะอาดกอนและหลังใชทุกครั้ง เพราะหมอประเภทนี้
เมื่อฝุนเกาะจะมองเห็นไดยาก และไมควรใชประกอบอาหารที่มีรสเปรี้ยว จะทําใหรสอาหาร
เปลี่ยนไป
2. กระชอน ทําจากอลูมิเนียมหรือสแตนเลส การเลือกใชอยูที่การใชงาน ใชสําหรับกรอง
กะทิ กระชอนชนิดที่เปนไมไผกรองกะทิไดดี กอนใชควรลางใหสะอาด ผึ่งใหแหง และใชผาขาว
บางใตกระชอน เพื่อชวยใหน้ํากะทิสะอาด ไมมีกากมะพราวชิ้นเล็กๆ ปนอยู
3. อางอลูมิเนียม ใชสําหรับใสของที่ตองการลางทําความสะอาด เชน ผัก ผลไม ใส
มะพราวหรือเพื่อคั้นกะทิ หรือใสของที่เตรียมไวเพื่อใชปรุงอาหาร
4. กระตายขูดมะพราว มีหลายชนิด
4.1 กระตายไทย ฟนหรือหัวกระตายทําดวยเหล็กกลมๆ โดยรอบมีฟนเปนเลื่อย มี
แกนสําหรับเสียบกับตัวกระตาย ซึ่งทําใหมานั่งสําหรับผูขูดมะพราวนั่งได
4.2 กระตายจีน มีลักษณะเปนไมกระดาน แผนกวางประมาณ 4 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว ใช
ตะปูตอกใหหวั ตะปูกดชิดกระดานดานหลัง และหางตะปูโผลตั้งฉากกับแผนกระดาน อีกดานหนึ่ง
ตอกจนเต็มกระจายหางกันประมาณ ½ เซนติเมตร หรือนอยกวานัน้ ใชสําหรับขูดมะพราวทําไส
ขนมหรือขูดมันสําปะหลังทีต่ องการละเอียดมาก
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5. ถาดใสขนม ถาดนิยมใชถาดอลูมิเนียมที่มีเนื้อถาดคอนขางหนา ตัดเปนรูปสี่เหลี่ยม
หรือวงกลม รอบถาดขริบเรียบดานหัวมุมของถาดทุกรอยตอจะบัดกรีอยางดี ไมมีรอยรั่ว ถาดที่ใช
มีหลายแบบขึน้ อยูกับการนํามาใชงาน วิธกี ารเลือกซื้อพิจารณาดูถาดทีม่ ีความหนาตะเข็บเรียบ ใช
งานแลวลางทําความสะอาด เช็ดใหแหงเก็บเขาที่
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ใบงานที่ 7.1
เรื่อง กลวยบวชชี
คําชี้แจง ใหนกั เรียนแตละกลุมศึกษาและฝกปฏิบัติการประกอบอาหารการทํา กลวยบวชชี
ตามขั้นตอนดังนี้

เครื่องปรุง
กลวยน้ําวาสุกกําลังดี
มะพราวขูด
น้ําตาลทราย
เกลือ

10 ผล
5 ขีด
1.8 ขีด
2 ชอนชา
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วิธีทํา
1. ปอกเปลือกกลวย ผาครึ่งลูกแลวจึงตัดครึ่ง

2. คั้นมะพราวใหไดนา้ํ กะทิ 5 ถวยตวง

3. ใสกะทิในหมอตั้งไฟพอเดือด ใสกลวยใชไฟกลางพอกลวยสุกใสน้ําตาลทราย
และเกลือพอน้าํ ตาลละลายและรอนทั่วยกลง
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ใบกิจกรรมที่ 7.1
เรื่อง กลวยบวชชี
กลุมที่.........................
คําชี้แจง ใหนกั เรียนแตละกลุมแบงหนาทีก่ ันรับผิดชอบตามหัวขอตอไปนี้ เพื่อเตรียมทํา
ขนมกลวยบวชชี
งานที่ 1
ใหนกั เรียนไปศึกษาคนควาวิธีการทําขนมกลวยบวชชี จากภูมิปญญาทองถิ่น
ของนักเรียนแลวนําเสนอในชั่วโมงตอไป

1.
2.
3.
4.
5.

งานที่ 2
แตละกลุมแบงผูรับผิดชอบและเลือกวัสดุ อุปกรณที่มีในทองถิ่น
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

1.
2.
3.
4.
5.

งานที่ 3
ใหสมาชิกในกลุมทุกคนเตรียมวัสดุ อุปกรณที่เกีย่ วของในการทํากลวยบวชชี
เพื่อนํามาใชฝก ปฏิบัติในชัว่ โมงตอไป
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 7.2
รายงานการศึกษาคนควา
ชื่อ………………………………………………… เลขที่..................
วันที่……………………………………….กลุม………………………………………….
คําชี้แจง ใหนักเรียนศึกษาขั้นตอนการทํากลวยบวชชีแลวบันทึกผลดังตอไปนี้
1. กลวยบวชชีคอื .....…………………………………………...........................................
2. ประโยชนของกลวยบวชชีมอี ะไรบาง………………………………………………...
…………………………………………………………………...................................
…………………………………………………………………...................................
…………………………………………………………………...................................
3. เครื่องปรุงที่ใชทํา คือ
1) ………………………….. 2) …………………………….
3) ………………………….. 4) …………………………….
5) ………………………….. 6) …………………………….
4. ขั้นตอนการทํากลวยบวชชี
…………………………………………………………………...................................
…………………………………………………………………...................................
…………………………………………………………………...................................
…………………………………………………………………...................................
…………………………………………………………………...................................
…………………………………………………………………...................................
…………………………………………………………………...................................
…………………………………………………………………...................................
…………………………………………………………………...................................
…………………………………………………………………...................................
…………………………………………………………………...................................
5. รสชาติของกลวยบวชชี………………………………………………………………..
6. ผูใหความรูในชุมชนชื่อ.................................................................................................
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 7.2
รายงานการศึกษาคนควา
ชื่อ………………………………………………… เลขที่..................
วันที่……………………………………….กลุม………………………………………….
คําชี้แจง ใหนักเรียนศึกษาขั้นตอนการทํากลวยบวชชีแลวบันทึกผลดังตอไปนี้
1. กลวยบวชชี คือ การนํากลวยน้ําวาที่ยังไมสุกงอมมาตมกับกะทิและน้าํ ตาลทราย เติม
เกลือเล็กนอยจะทําใหรสชาติดี และมีประโยชนตอรางกาย
2. ประโยชนของกลวยบวชชี
2.1 เปนขนมที่หาวัสดุ อุปกรณไดงายเพราะมีในทองถิ่น
2.2 เปนขนมที่มีรสชาติอรอย รับประทานไดในชวงวางและหลังรับประทานอาหาร
2.3 สามารถนําไปทําเปนอาชีพเสริมใหกับครอบครัวได
2.4 ชวยประหยัดคาใชจา ยในครอบครัว
3. เครื่องปรุงที่ใชทํา คือ
กลวยน้ําวาสุกกําลังดี
10 ผล
มะพราวขูด
5 ขีด
น้ําตาลทราย
1.8 ขีด
เกลือ
4. ขั้นตอนการทํากลวยบวชชี
1. ปอกเปลือกกลวย ผาครึ่งลูกแลวจึงตัดครึ่ง
2. คั้นมะพราวใหไดนา้ํ กะทิ 5 ถวยตวง
3. ใสกะทิในหมอตั้งไฟพอเดือด ใสกลวยใชไฟกลางพอกลวยสุกใสน้ําตาลทราย
และเกลือพอน้ําตาลละลายและรอนทัว่ ยกลง
5. รสชาติของกลวยบวชชี ไมหวานมาก รสชาติมันของกะทิ
6. ผูใหความรูใ นชุมชนชื่อ...................(คําตอบผูในดุลยพินิจของครู).............................
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แบบทดสอบ
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง กลวยบวชชี
จํานวน 10 ขอ
คําชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ลงในชองตัวอักษร ก , ข , ค และ ง
ที่เปนคําตอบที่ถูกที่สุดลงในกระดาษคําตอบ
1. กลวยที่เหมาะสําหรับนํามาทํากลวยบวชชี คือขอใด
ก. กลวยตานี
ข. กลวยไข
ค. กลวยน้าํ วา
ง. กลวยหอม
2. ทําไมไมนาํ กลวยที่สุกมากๆ มาทํากลวยบวชชี
ก. เพราะทําใหรสชาติขม
ข. เพราะทําใหรสชาติเปรี้ยว
ค. เพราะทําใหรสชาติหวานมาก
ง. เพราะทําใหรสชาติเค็ม
3. กลวยใชทาํ กลวยบวชชีไดดีที่สุดคือกลวยในขอใด
ก. กลวยออน
ข. กลวยดิบ
ค. กลวยสุกงอม
ง. กลวยสุกหามๆ
4. ขอใดเหมาะสมสําหรับปรุงกลวยบวชชีใหมีรสหวาน
ก. น้ําตาลปบ
ข. น้ําตาลตโหนด
ค. น้ําตาลทราย
ง. แบะแซ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
เวลา 10 นาที
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5. มะพราวทีน่ ํามาใชทํากะทิใชมะพราวตามขอใด
ก. มะพราวออน
ข. มะพราวแกจัด
ค. มะพราวทึนทึก
ง. มะพราวกะทิ
6. ขนมในขอใดผานกรรมวิธีการตม
ก. กลวยฉาบ
ข. กลวยตาก
ค. กลวยบอเนย
ง. กลวยบวชชี
7. กระชอนใชประโยชนตามขอใด
ก. ใชกรองกะทิ
ข. ใชตักอาหาร
ค. ใชขูดมะพราว
ง. ใชวางกลวย
8. วัสดุในการทํากลวยบวชชี ขอใดถูกตอง
ก. กลวยหอมสุก, มะพราว, น้ําตาลทราย, เกลือ
ข. กลวยไขสกุ , มะพราว, น้ําตาลปบ, เกลือ
ค. กลวยน้ําวาสุก, มะพราว, น้ําตาลทราย, เกลือ
ง. กลวยน้ําวาสุก, มะพราว, น้ําตาลปบ, เกลือ
9. ขั้นตอนแรกของการทํากลวยบวชชี
ก. ใสเกลือกอนนํากลวยลงตม
ข. ใสกะทิในหมอตมตั้งไฟใหเดือด
ค. ตมกลวยใหสุกกอนปรุง
ง. ตมน้ําตาลใหละลายกอนใสกะทิ
10. ขอใดไมใชกิจกรรมในขั้นตอนกอนทํากลวยบวชชี
ก. การเตรียมกลวย
ข. การชิม
ค. การศึกษาขั้นตอนการทํา
ง. การเตรียมเครื่องปรุง
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เฉลยแบบทดสอบ
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง กลวยบวชชี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ค
ก
ง
ค
ข
ง
ก
ต
ข
ข

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 10 ขอ
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 8
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบาน)
หนวยที่ 1 อาหารจากกลวย
เรื่อง กลวยอบเนยสมุนไพร
วันที่ ........ เดือน ................................. พ.ศ. ...............

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 22 ชั่วโมง
เวลา 2 ชั่วโมง
ปการศึกษา 2553

สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑. ๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอม เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
1. สาระสําคัญ
กลวยอบเนยสมุนไพร เปนขนมที่เกิดจากการคลุมเคลา กลวยทอด ถั่ว งา มะพราว กวนกับ
น้ําตาลใหเหนียวหนืดเกาะติดกันเปนปก
2. ตัวชี้วัด
2.1 เตรียม ใช ทําความสะอาดและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชได
2.2 นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในการทํากลวยอบเนยสมุนไพรได
2.3 นักเรียนสามารถบอกเครื่องปรุงและทําขนมกลวยอบเนยสมุนไพรได
2.4 บอกประโยชนของการทํากลวยอบเนยสมุนไพรได
3. สาระการเรียนรู
3.1 วัสดุ อุปกรณที่ใชในการประกอบอาหารกลวยอบเนยสมุนไพร
3.2 การทํากลวยอบเนยสมุนไพร
3.3 ประโยชนของกลวยอบเนยสมุนไพร
4. กิจกรรมการเรียนรู
4.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน
4.1.1 ใหนกั เรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนจํานวน 10 ขอ
4.1.2 ชี้แจงสาระการเรียนรู และตัวชีว้ ัดในชั่วโมงนี้ เรื่อง กลวยอบเนยสมุนไพร
ใหนกั เรียนทราบทุกคน เพื่อใหนกั เรียนเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
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4.1.3 นักเรียนดูตัวอยางขนมจากกลวยชนิดตางๆ เชน กลวยแขก กลวยทอดกรอบ กลวย
ตาก ขนมกลวย กลวยอบเนยสมุนไพร แลวใหนักเรียนรวมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเครื่องปรุง วิธีการทํา และวัสดุอุปกรณของการทําขนมชนิดนัน้ ครูคอยถามนําเพื่อ
ตรวจสอบถามเขาใจ ความรูพ ื้นฐาน เกี่ยวกับการทําขนมของนักเรียนดังตัวอยางคําถามตอไปนี้
(1) นักเรียนเคยรับประทานขนมชนิดใดบาง
(2) ขนมชนิดใดบางที่ใชวัตถุดิบในทองถิ่น
(3) นักเรียนตองการทําขนมชนิดใด
(4) อุปกรณที่ใชในการทํากลวยอบเนยมีอะไรบาง
ฯลฯ
และโยงเขาสูการเรียนการสอนการทําขนมกลวยอบเนยสมุนไพรที่จะเรียนตอไป
4.2 ขั้นสอน
4.2.1 ใหนกั เรียนแตละกลุม (กลุมเดิมทีแ่ บงในครั้งที่แลว) สืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต
และศึกษาใบความรูเรื่อง กลวยอบเนยสมุนไพร พรอมทั้งทํากิจกรรมในใบงานที่ 1 สงครู
4.2.2 ครูซักถามนักเรียนทุกกลุม เรื่อง การเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
ในการปฏิบัตกิ ารประกอบอาหารกลวยอบเนยสมุนไพร กอนที่นักเรียนจะแยกกลุมปฏิบัติงานตามที่
ไดรับมอบหมาย โดยใชสถานที่ในโรงอาหารและหองครัวของโรงเรียนในการฝกปฏิบัติ
4.2.3 แตละกลุมรับใบกิจกรรม ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดในใบกิจกรรม เชน
- วางแผนการทํางาน
- ปฏิบัติตามแผน
- จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณและสถานที่ใหเรียบรอย
- ประเมินผลการทํางาน
ขณะนักเรียนฝกปฏิบัติจริงตามขั้นตอนของใบกิจกรรมครูคอยดูแล แนะนําและอํานวย
ความสะดวกใหการฝกปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย
4.2.4 เมื่อนักเรียนทํากลวยอบเนยสมุนไพรเสร็จแลว แตละกลุมจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องใชที่นํามาฝกปฏิบัติเรียบรอยทุกกลุมแลว แลกเปลี่ยนกันชิมเพื่อเปรียบเทียบ
รสชาติและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกลุมตนเอง และกลุมอื่นๆ
4.2.5 นักเรียนแตละกลุมสงแบบบันทึกการปฏิบัติงานของกลุม
4.3 ขั้นสรุป
4.3.1 นักเรียนและครู รวมกันสรุปถึง ความหมายของกลวยอบเนยสมุนไพร การเลือกใช
วัสดุ อุปกรณที่ใชในการทํากลวยอบเนยสมุนไพร, ประโยชนของกลวยอบเนยสมุนไพร และ
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การนําไปใชในชีวิตประจําวัน จากนัน้ ใหแตละกลุมสรุปผลการปฏิบัติงาน มีการเสนอแนะและการ
ปรับปรุงผลงานลงในกระดาษ เอ 4 แลวนําไปติดที่ปายนิเทศหนาหองครัวและโรงอาหาร
4.3.2 นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ
4.3.3 ครูตรวจสอบแลวแจงผลการทดสอบใหนกั เรียนทราบ นักเรียนคนใดไมผานเกณฑ
ใหแกไขปรับปรุงตอไป
4.3.4 ครูมอบหมายงานลวงหนาใหนักเรียนแตละกลุมไปศึกษาหาความรู จากการสืบคน
ขอมูลจากอินเตอรเน็ตเกีย่ วกับขั้นตอนการทําขาวเกรียบกลวย พรอมทั้งเตรียม วัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใช ในการฝกปฏิบัติงานการทําขาวเกรียบกลวย ในชัว่ โมงตอไป
5. สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู
5.1 โรงอาหารในโรงเรียน
5.2 ใบความรูที่ 8.1 เรื่อง ความรูเกี่ยวกับกลวยอบเนยสมุนไพร
5.3 ใบงานที่ 8.1 การทํากลวยอบเนยสมุนไพร
5.4 ใบกิจกรรมที่ 8.1 เรื่อง แบบรายงานการศึกษาคนควา
5.5 เฉลยใบกิจกรรมที่ 8.1 แบบรายงานการศึกษาคนควา
5.6 เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการทําขนม มีหมอ จาน ถวย ชอน ถาด ชาม เตา ทัพพี
ตะหลิว มีด กระทะ เปนตน
5.7 เครื่องปรุง มี เนย กลวยน้ําวาดิบ พริกไทยปน น้ํามันพืช พริกปนละเอียด เกลือปน
5.8 หองคอมพิวเตอร
5.9 ตัวอยางขนมจากกลวย เชน กลวยแขก กลวยทอดกรอบ กลวยตาก ขนมกลวย กลวยอบ
เนยสมุนไพร
5.10 ปายนิเทศ
6. การวัดและประเมินผล
6.1 วิธีวัดผลประเมินผล
6.1.1 การสังเกตพฤติกรรม
6.1.1.1 การอภิปราย การแสดงความคิดเห็นการตอบคําถามปากเปลา
6.1.1.2 พิจารณาจากการฝกปฏิบัติการทําขนม
6.1.1.3 การทํางานกลุม คุณธรรม พฤติกรรมที่พึงประสงคใหเกิดมีขึ้น
6.1.2 ตรวจสอบ
6.1.2.1 การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ เครือ่ งปรุง
6.1.2.2 การทําความสะอาดที่ทําขนม ภาชนะ เครื่องมือที่ใชในการทําขนม

298
6.1.2.3 การใชและเก็บอุปกรณ เครื่องมือทําขนม
6.1.2.4 ตรวจหรือชิมขนมที่ประกอบเสร็จแลว
6.1.2.5 ตรวจการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
6.2 เครื่องมือวัดผลประเมินผล
6.2.1 แบบประเมินการทํางานกลุม
6.2.2 แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานของนักเรียน
6.2.3 แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน
6.3 เกณฑการวัดผลประเมินผล
6.3.1 แบบทดสอบจํานวน 10 ขอ ทําถูก 8 ขอขึ้นไปถือวาผานเกณฑรอยละ 80
6.3.2 พฤติกรรมการทํางานตองผานเกณฑระดับ ดีมาก (11-15 คะแนน)
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ใบความรู 8.1
เรื่อง กลวยอบเนยสมุนไพร
กลวยอบเนยสมุนไพร เปนขนมที่เกิดจากการคลุมเคลา กลวยทอด กับเครื่องปรุงไดแก เนย
พริกไทยปน พริกปนละเอียด เกลือปน โดยติดชิน้ กลวยบางๆ ใชเปนขนมขบเคี้ยว ของวางหรือ
กินเลน
ประโยชนของกลวยอบเนยสมุนไพร
1. เปนขนมทีห่ าวัสดุ อุปกรณไดงายเพราะมีในทองถิ่น
2. เปนขนมทีม่ ีรสชาติอรอย รับประทานไดในชวงวาง
3. สามารถนําไปทําเปนอาชีพเสริมใหกับครอบครัวได
4. ชวยประหยัดคาใชจายในครอบครัว
การเลือกวัตถุดิบในการทํากลวยอบเนยสมุนไพร
กลวยน้ําวาดิบ มีผลปอมขนาดใหญ ปลายทู ผลออนมีทั้งสีเขียวออนและ เขียวเขม ผลสุก
มีสีเหลืองเนื้อมีรสหวาน
กระเทียม เปนทั้งเครื่องเทศและสมุนไพรที่ชวยเพิ่มความหอมอรอยแกตํากลวยไดไมนอย
แตไมควรใสจาํ นวนมากเกินไปเพราะจะทําใหตํากลวยมีรสปราและมีกลิ่นฉุกเกินไป กระเทียมที่ใส
ในตํากลวยมีทงั้ กระเทียมกลีบใหญและกระเทียมกลีบเล็กๆ ซึ่งโดยสวนมากนิยมกระเทียมกลีบเล็ก
มากกวาเพราะใหกลิ่นหอมกวา โดยวิธีเลือกกระเทียมคือ เลือกกระเทียมที่กลีบเต็มสมบูรณ กลีบ
ไมลีบหรือฝอ ไมมีเชื้อราปนอยูและไมควรซื้อกระเทียมมาเก็บไวทีละมากๆ จนใชไมทันเพราะจะ
ทําใหขึ้นราอันบอเกิดของโรคมะเร็งได
น้ํามันพืช น้ํามันที่นํามาใชตองเปนน้ํามันที่ไมมีกลิ่น ใสสะอาด การเลือกใชน้ํามันเปน
สิ่งจําเปนมากในการใชทอด เพราะน้ํามันบางชนิดเมื่อทอดแลวจะมีกลิ่นหืนตกคางอยูในขนม เชน
น้ํามันที่ไดจากเมล็ดพืช รําขาว สวนน้าํ มันที่ไมมีกลิ่นหืน เชน น้ํามันจากปาลม การใชน้ํามันควร
ทอดไมเกิน 2 ครั้ง ในกรณีที่ไมมีกลิ่นไหมปนมาดวย
พริกไทย นิยมใชพริกไทยที่ปนสําเร็จ ใสในขนมชวยเพิ่มรสชาติใหมีความหอมและเผ็ด
เล็กนอย
พริกปน คือนําพริกขี้หนูแหงมาคั่วใหกรอบแลวนํามาโขลกใหละเอียด
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อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กระทะ
ตะหลิว
เตาถานหรือเตาแกส
กะละมัง
มีดฝานกลวยแลไมแกะกลวย
ถุงพลาสติก
ตะแกรงตากกลวยหรือกระดงหาง

301
ใบงานที่ 8.1
เรื่อง กลวยอบเนยสมุนไพร
คําชี้แจง ใหนกั เรียนแตละกลุมศึกษาและฝกปฏิบัติการประกอบอาหารการทํากลวยอบเนย
สมุนไพร ตามขั้นตอนดังนี้

ภาพกลวยอบเนยสมุนไพร
สวนผสม
กลวยน้ําวาดิบ
เนย

1
21

หวี
ชอนโตะ

2

กระเทียมปอกเปลือกสับละเอียด
พริกไทยปน
พริกปนละเอียด

2
1
2
1
2

ชอนชา
ชอนชา
ชอนชา

เกลือปนเล็กนอย
น้ํามันสําหรับทอด
วิธีทํา
1. กลวยน้ําวาปอกเปลือกแชน้ําเกลือประมาณ 20 นาที แลวนําขึ้นใสตะกราให
สะเด็ดน้ําแลวใชมีดคมบางๆ หั่นขวางชิน้ บางๆ ตามตองการ (กลวยทีฝ่ านบางๆ แลวใส
ถุงพลาสติกปดปากถุงใหสนิททิ้งไว 1 คืน จะทําใหกลวยกรอบเวลาทอดเสร็จ)
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2. ตั้งน้ํามันใหรอนเสียกอน จึงหรี่ไฟกลางแลวเอาชิ้นกลวยทีห่ ั่นไวลงทอดใหกรอบ
ตัดขึ้นใหสะเด็ดน้ํามัน เทน้ํามันออก

3. ตั้งกระทะใสเนยใสกระเทียมลงผัดจนหอมใสเกลือ ปดไฟแลวเติมพริกปน และ
พริกไทยลงไปคนใหเขากัน
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4. ใสกลวยทีท่ อดไว เคลาในกระทะเนยใหทั่วถึงใหเนย, กระเทียม, พริกไทย,
พริกปน ติดชิน้ กลวยบางๆ แลวตักขึ้นใสกระดงหางทิ้งไวใหเย็น แลวเก็บบรรจุใสถุงพลาสติกปด
ปากใหแนนเพราะจะทําใหกลวยกรอบมีรสชาติอรอย

5. ใชเปนขนมขบเคี้ยว, ของวาง หรือกินเลน

หมายเหตุ กลวยยางเหนียวติดมือ ติดมีด ใชน้ํามันพืชลูบมือลูบมีด กอนหั่น
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ใบกิจกรรมที่ 8.1
เรื่อง แบบรายงานการศึกษาคนควา
ชื่อ.......................................................................... เลขที่..........
คําชี้แจง ใหนกั เรียนศึกษาหาความรูเกีย่ วกับการการทํากลวยอบเนยสมุนไพร จากอินเตอรเน็ตและ
ใบความรูพรอมทั้งตอบคําถามตอไปนี้
1. กลวยอบเนยสมุนไพร......................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
2. วัตถุดิบที่นาํ มาใชทํากลวยอบเนยสมุนไพร ไดแก ........................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
3. จงบอกอุปกรณที่ใชทํากลวยอบเนยสมุนไพร ................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
4. จงอธิบายขั้นตอนการทํากลวยอบเนยมาพอเขาใจ ..........................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
5. จงบอกประโยชนของกลวยกบเนยสมุนไพร .................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 8.1
เรื่อง แบบรายงานการศึกษาคนควา
ชื่อ.......................................................................... เลขที่..........
คําชี้แจง ใหนกั เรียนศึกษาหาความรูเกีย่ วกับการการทํากลวยอบเนยสมุนไพร จากอินเตอรเน็ตและ
ใบความรูพรอมทั้งตอบคําถามตอไปนี้
1. กลวยอบเนยสมุนไพร เปนขนมที่เกิดจากการคลุมเคลา กลวยทอด กับเครื่องปรุงไดแก
เนย พริกไทยปน พริกปนละเอียด เกลือปน โดยติดชิ้นกลวยบางๆ ใชเปนขนม
ขบ เคี้ยว ของวางหรือกินเลน
2. วัตถุดิบที่นาํ มาใชทํากลวยอบเนยสมุนไพร ไดแก กลวยน้าํ วาดิบ เนย พริกปนละเอียด
กระเทียมปอกเปลือกสับละเอียด พริกไทยปน เกลือ น้ํามันสําหรับทอด
3. จงบอกอุปกรณที่ใชทํากลวยอบเนยสมุนไพร กระทะ ตะหลิว เตาถานหรือเตาแกส
กะละมัง มีดฝานกลวยแลไมแกะกลวย ถุงพลาสติก ตะแกรงตากกลวยหรือกระดงหาง
4. จงอธิบายขั้นตอนการทํากลวยอบเนยมาพอเขาใจ
1. กลวยน้ําวาปอกเปลือกแชน้ําเกลือประมาณ 20 นาที แลวนําขึ้นใสตะกราให
สะเด็ดน้ําแลวใชมีดคมบางๆ หั่นขวางชิ้นบางๆ ตามตองการ ถุงพลาสติกปดปากถุง
ใหสนิททิ้งไว 1 คืน จะทําใหกลวยกรอบเวลาทอดเสร็จ)
2. ตั้งน้ํามันใหรอ นเสียกอน จึงหรี่ไฟกลางแลวเอาชิ้นกลวยที่หั่นไวลงทอดใหกรอบ
ตัดขึ้นใหสะเด็ดน้ํามัน เทน้ํามันออก
3. ตั้งกระทะใสเนยใสกระเทียมลงผัดจนหอมใสเกลือ ปดไฟแลวเติมพริกปน และ
พริกไทยลงไปคนใหเขากัน
4. ใสกลวยที่ทอดไว เคลาในกระทะเนยใหทวั่ ถึงใหเนย, กระเทียม, พริกไทย,
พริกปน ติดชิ้นกลวยบางๆ แลวตักขึ้นใสกระดงหางทิ้งไวใหเย็น แลวเก็บบรรจุใส
ถุงพลาสติกปดปากใหแนนเพราะจะทําใหกลวยกรอบมีรสชาติอรอย
5. ใชเปนขนมขบเคี้ยว, ของวาง หรือกินเลน
5. จงบอกประโยชนของกลวยกบเนยสมุนไพร
1. เปนขนมที่หาวัสดุ อุปกรณไดงายเพราะมีในทองถิ่น
2. เปนขนมที่มีรสชาติอรอย รับประทานไดในชวงวาง
3. สามารถนําไปทําเปนอาชีพเสริมใหกับครอบครัวได
4. ชวยประหยัดคาใชจา ยในครอบครัว
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แบบทดสอบ
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง กลวยอบเนยสมุนไพร
จํานวน 10 ขอ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
เวลา 10 นาที

คําชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ลงในชองตัวอักษร ก , ข , ค และ ง
ที่เปนคําตอบที่ถูกที่สุดลงในกระดาษคําตอบ
1. การทํากลวยอบเนยสมุนไพรควรเลือกผลกลวยที่มีลักษณะอยางไร
ก. กลวยสุกงอม
ข. กลวยดิบแกจัด
ค. กลวยสุก
ง. กลวยออน
2. พันธุกลวยชนิดใดเหมาะสําหรับนํามาทํากลวยอบเนยสมุนไพร
ก. กลวยน้าํ วา
ข. กลวยไข
ค. กลวยหอมทอง
ง. กลวยตานี
3. ควรใชอุปกรณใดในการบรรจุกลวยเพือ่ ปองกันอากาศเขากอนนํามาทอด
ก. หมอ
ข. กะละมัง
ค. กระดง
ง. ถุงพลาสติก
4. มีดที่นํามาปอกเปลือกกลวยดิบ ถาปลอยทิ้งไวจะมีผลเสียอยางไร
ก. เปนคราบสีดํา
ข. ความคมจะเสียไป
ค. นํามาใชงานอีกไมได
ง. ชํารุดเสียหายไดงาย
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5. ขอใดไมใชวัตถุดิบในการทํากลวยอบเนยสมุนไพร
ก. เกลือ
ข. พริกปน
ค. น้ําตาล
ง. พริกไทย
6. กอนนํากลวยมาฝานเปนแผนบางๆ ควรแชในน้ําเกลือกี่นาที
ก. 10 นาที
ข. 20 นาที
ค. 30 นาที
ง. 40 นาที
7. ขอใดเปนขัน้ ตอนสุดทายของการทํากลวยอบเนยสมุนไพร
ก. นํากลวยลงทอด
ข. ฝานกลวยเปนชิ้นบางๆ
ค. นํากระเทียม, เนย, พริกปนและพริกไทย ผัดใหเขากัน
ง. คลุกเคลากลวยทอดและเครื่องปรุงใหเขากันยกลง
8. ใครเห็นคุณคาของการแปรรูปอาหารจากกลวยมากทีส่ ุด
ก. แดง ฝกทํากลวยอบเนยสมุนไพร
ข. โดง ชอบกินกลวยอบเนยสมุนไพร
ค. เดน ซื้อกลวยอบเนยสมุนไพร
ง. ดํา ทําบัญชีรายรับรายจายในการขายกลวยอบเนยสมุนไพร
9. ขอใดไมใชอุปกรณในการทํากลวยอบเนยสมุนไพร
ก. กะละมัง
ข. กระตายขูดมะพราว
ค. มีด
ง. ถุงพลาสติก
10. ขอใดไมใชประโยชนของการทํากลวยอบเนยสมุนไพร
ก. ชวยประหยัดคาใชจายในครอบครัว
ข. สามารถทําเปนอาชีพเสริมได
ค. การบรรจุหีบหอตองใชวัสดุที่มีราคาแพงจะทําใหขายไดราคาสูง
ใชเปนอาหารวางและกินเลนได
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เฉลยแบบทดสอบ
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง กลวยอบเนยสมุนไพร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ข
ก
ง
ก
ค
ข
ง
ก
ข
ค

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 10 ขอ
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 9
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบาน)
หนวยที่ 1 อาหารจากกลวย
เรื่อง ขาวเกรียบกลวย
วันที่ ........ เดือน ................................. พ.ศ. ...............

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 22 ชั่วโมง
เวลา 2 ชั่วโมง
ปการศึกษา 2553

สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑. ๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอมเพือ่ การดํารงชีวติ และครอบครัว
1. สาระสําคัญ
ขาวเกรียบกลวย มีสวนผสมของแปงกับเครื่องปรุง และกลวย ใชเปนอาหารประเภทขบเคีย่ ว
กับแกลม หรือรับประทานเลน
2. ตัวชี้วัด
2.1 เตรียม ใช ทําความสะอาดและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชได
2.2 นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในการทําขาวเกรียบกลวยได
2.3 นักเรียนสามารถบอกเครื่องปรุงและทําขนมขาวเกรียบกลวยได
2.4 บอกขอบกพรองและวิธีปรับปรุงแกไขในการทําขาวเกรียบกลวยได
3. สาระการเรียนรู
3.1 วัสดุ อุปกรณที่ใชในการประกอบอาหารขาวเกรียบกลวย
3.2 การทําขาวเกรียบกลวย
3.3 ประโยชนของขาวเกรียบกลวย
4. กิจกรรมการเรียนรู
4.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน
4.1.1 ใหนกั เรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนจํานวน 10 ขอ
4.1.2 ชี้แจงสาระการเรียนรู และตัวชีว้ ัดในชั่วโมงนี้ เรื่อง ขาวเกรียบกลวย ใหนักเรียน
ทราบทุกคน เพื่อใหนกั เรียนเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
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4.1.3 นักเรียนดูตัวอยางขนมขาวเกรียบชนิดตางๆ เชน ขาวเกรียบกุง ขาวเกรียบฟกทอง
ขาวเกรียบเผือก ขาวเกรียบปลา แลวใหนกั เรียนรวมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เครื่องปรุง วิธีการทํา และวัสดุอุปกรณของการทําขนมชนิดนั้น ครูคอยถามนําเพื่อตรวจสอบความ
เขาใจ ความรูพ ื้นฐาน เกี่ยวกับการทําขนมของนักเรียน ดังตัวอยางคําถามตอไปนี้
(1) ขนมขาวเกรียบทีน่ ักเรียนเห็นมีชื่อวาอยางไรบาง
(2) ขนมขาวเกรียบชนิดใดที่นักเรียนรับประทานบอยที่สุด
(3) นอกจากขนมขาวเกรียบที่นกั เรียนเห็นแลวยังมีขนมขาวเกรียบชนิดอืน่ อีก
หรือไม
(4) นักเรียนคิดวาวัตถุดิบที่มีในทองถิ่นของนักเรียนสามารถนํามาทําขาวเกรียบได
คือวัตถุดิบอะไรบาง
ฯลฯ
และโยงเขาสูการเรียนการสอนการทําขนมขาวเกรียบกลวยที่จะเรียนตอไป
4.2 ขั้นสอน
4.2.1 ใหนกั เรียนแตละกลุม (กลุมเดิมทีแ่ บงในครั้งที่แลว) แยกกันไปศึกษาขอมูลโดยการ
สอบถามผูรูในโรงเรียน เชน แมครัว ครู พนักงานบริการ และศึกษาใบความรูเรื่องขาวเกรียบ
กลวย พรอมทั้งทํากิจกรรมในใบงานที่ 1 สงครู
4.2.2 ครูซักถามนักเรียนทุกกลุม เรื่อง การเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
ในการปฏิบัตกิ ารประกอบอาหารขาวเกรียบกลวย กอนทีน่ ักเรียนจะแยกกลุมปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยใชสถานทีฝ่ กปฏิบัติที่โรงเรียนอาหารและหองครัวของโรงเรียน
4.2.3 แตละกลุมรับใบกิจกรรม ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดในใบกิจกรรม เชน
- วางแผนการทํางาน
- ปฏิบัติตามแผน
- จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณและสถานที่ใหเรียบรอย
- ประเมินผลการทํางาน
ขณะนักเรียนฝกปฏิบัติจริงตามขั้นตอนของใบกิจกรรมครูคอยดูแล แนะนําและอํานวยความสะดวก
ใหการฝกปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย
4.2.4 เมื่อนักเรียนทําขาวเกรียบกลวยเสร็จแลวนําไปผึ่งแดดประมาณ 1-2 วัน (โดย
มอบหมายงานใหทกุ กลุมรับผิดชอบนําไปผึ่งแดดที่บานอีกครั้ง) นําผลงานมาเสนอในชั่วโมงหนา
หรืออยูในดุลยพินิจของครู ใหแตละกลุมจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชที่นํามาฝกปฏิบัติ
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เรียบรอยทุกกลุมแลวใหแตละกลุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการในการปฏิบัติงานของกลุมตนเอง
และกลุมอื่นๆ
4.2.5 แตละกลุมบันทึกผลการปฏิบัติงานและทุกคนทํากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 9.2
สงครู
4.3 ขั้นสรุป
4.3.1 นักเรียนและครู รวมกันสรุปถึง ความหมายของขาวเกรียบกลวย การเลือกใชวสั ดุ
อุปกรณที่ใชในการทําขาวเกรียบกลวย, ประโยชนของขาวเกรียบกลวย การทําบัญชีรายรับ - จาย
และการนําไปใชในชีวิตประจําวัน ผลการปฏิบัติงานมีการเสนอแนะและการปรับปรุงผลงานใหดี
ยิ่งขึ้นตอไป
4.3.2 นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ
4.3.3 ครูตรวจสอบแลวแจงผลการทดสอบใหนกั เรียนทราบ นักเรียนคนใดไมผานเกณฑ
ใหแกไขปรับปรุงตอไป
4.3.4 ครูมอบหมายงานลวงหนาใหนักเรียนแตละกลุมไปศึกษาหาความรูโดยการสอบถาม
จากผูรูในชุมชนหรือผูปกครองเกี่ยวกับเรื่อง การทําขนมกระยาสารท พรอมทั้งเตรียม วัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ในการฝกปฏิบัติงานการทํากระยาสารทกลวย ในชั่วโมงตอไป
5. สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู
5.1 โรงอาหารและหองครัวในโรงเรียน
5.2 ใบความรูที่ 9.1 เรื่อง ความรูเกี่ยวกับขาวเกรียบกลวย
5.3 ใบงานที่ 9.1 การทําขาวเกรียบกลวย
5.4 ใบกิจกรรมที่ 9.1 เรื่อง บันทึกการศึกษาคนควา
5.5 เฉลยใบกิจกรรมที่ 9.1 เรื่อง บันทึกการศึกษาคนควา
5.6 ใบกิจกรรมที่ 9.2 บัญชีรายรับ –จาย
5.7 เฉลยใบกิจกรรมที่ 9.2 บัญชีรายรับ –จาย
5.8 เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการทําขนม มีหมอ เขียง จาน ถวย ชอน ถาด ชาม เตา ทัพพี
ตะหลิว มีด กระทะ กระชอน เปนตน
5.9 เครื่องปรุง มี กลวยน้ําวาสุก น้ําตาลทราย แปงมัน พริกไทย เกลือ กระเทียม
5.10 ผูรูในชุมชนหรือผูปกครอง
5.11 หองคอมพิวเตอร
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6. การวัดและประเมินผล
6.1 วิธีวัดผลประเมินผล
6.1.1 การสังเกตพฤติกรรม
6.1.1.1 การอภิปราย การแสดงความคิดเห็นการตอบคําถามปากเปลา
6.1.1.2 พิจารณาจากการฝกปฏิบัติการทําขนมขาวเกรียบกลวย
6.1.1.3 การทํางานกลุม ความตั้งใจในการสืบคนขอมูล
6.1.2 ตรวจสอบ
6.1.2.1 การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ เครือ่ งปรุง
6.1.2.2 การทําความสะอาดที่ทําขนม ภาชนะ เครื่องมือที่ใชในการทําขนม
6.1.2.3 การใชและเก็บอุปกรณ เครื่องมือทําขนม
6.1.2.4 ตรวจหรือชิมขนมที่ประกอบเสร็จแลว
6.1.2.5 ตรวจการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
6.2 เครื่องมือวัดผลประเมินผล
6.2.1 แบบประเมินการทํางานกลุม
6.2.2 แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานของนักเรียน
6.2.3 แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน
6.3 เกณฑการวัดผลประเมินผล
6.3.1 แบบทดสอบจํานวน 10 ขอ ทําถูก 8 ขอขึ้นไปถือวาผานเกณฑรอยละ 80
6.3.2 พฤติกรรมการทํางานตองผานเกณฑระดับ ดีมาก (11-15 คะแนน)
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ใบความรูที่ 9.1
เรื่อง ขาวเกรียบกลวย
ขาวเกรียบกลวย มีสวนผสมของแปงกับเครื่องปรุง และกลวย ใชเปนอาหารประเภทขบเคีย่ ว
กับแกลม หรือรับประทานเลน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับขนมขาวเกรียบกลวย
ขาวเกรียบ เปนอาหารประเภทขบเคี่ยว กับแกลม หรือรับประทานเลน โดยทัว่ ไปมีขาว
เกรียบกุง ขาวเกรียบปลา ขาวเกรียบปลาหมึก และขาวเกรียบที่มีแตแปงผสมสารปรุงรส ดังนั้น
การทําขาวเกรียบผลไม โดยใชผลไมไทยบางชนิดที่หางายและมีปริมาณมากในฤดูกาล ผสมลงไป
ดวยทําใหขาวเกรียบที่ไดมีลกั ษณะการพองตัว สี และรสชาติดี ผลไมที่ใชเปนสวนประกอบจะ
ชวยเพิ่มความอรอย มีสี กลิ่น และรสชาติของผลไมนั้นๆ

ประโยชนของขาวเกรียบกลวย
1.
2.
3.
4.
5.

เปนขนมทีห่ าวัสดุ อุปกรณไดงายเพราะมีในทองถิ่น
เปนขนมทีม่ ีรสชาติอรอย รับประทานไดในชวงวาง
เปนแนวทางในการแปรรูปผลไมไทย
ชวยประหยัดคาใชจายในครอบครัว
สามารถนําไปทําเปนอาชีพเสริมใหกับครอบครัวได

การเลือกวัตถุดิบในการทําขาวเกรียบกลวย
กลวยน้ําวาสุก มีผลปอมขนาดใหญ ปลายทู ผลสุกมีสีเหลืองเนื้อมีรสหวาน
น้ําตาลทราย ที่ทํามาจากออยมี 2 ชนิด คือ
1. น้ําตาลทรายขาว เปนน้ําตาลที่ผานกระบวนการฟอกสีแลว น้ําตาลจะมีสีขาว
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บริสุทธิ์ มีทั้งเม็ดละเอียดและเม็ดหยาบ นิยมนํามาใชกับขนมไทยที่ตองการใหขนมมีสีสวยใส ไม
ขุนมัว เชน การนํามาทําน้ําเชื่อมในการทําขนมทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง จะไดขนมสีเหลือง
ทองใส ไมคล้ํามัว หากมีน้ําตาลมีน้ําตาลเขม ขนมที่ไดจะมีสีเหลืองคล้ํา ไมนารับประทาน
2. น้ําตาลทรายสีน้ําตาล เปนน้าํ ตาลทรายเชนเดียวกัน แตมสี ีเขมกวา เมื่อนําไป
เปนสวนผสมของขนมไทยจะทําใหขนมสีคล้ํา ไมนารับประทาน จึงนิยมใชกับขนมที่ไมตองการ
ใหเห็นสีชัดเจน เชน การทําน้ําเชื่อม ขนมกวนทุกชนิด
กระเทียม เปนทั้งเครื่องเทศและสมุนไพรที่ชวยเพิ่มความหอมอรอยแกตํากลวยไดไมนอย
แตไมควรใสจาํ นวนมากเกินไปเพราะจะทําใหตํากลวยมีรสปราและมีกลิ่นฉุกเกินไป กระเทียมที่ใส
ในตํากลวยมีทงั้ กระเทียมกลีบใหญและกระเทียมกลีบเล็กๆ ซึ่งโดยสวนมากนิยมกระเทียมกลีบเล็ก
มากกวาเพราะใหกลิ่นหอมกวา โดยวิธีเลือกกระเทียมคือ เลือกกระเทียมที่กลีบเต็มสมบูรณ กลีบ
ไมลีบหรือฝอ ไมมีเชื้อราปนอยูและไมควรซื้อกระเทียมมาเก็บไวทีละมากๆ จนใชไมทันเพราะจะ
ทําใหขึ้นราอันบอเกิดของโรคมะเร็งได
พริกไทย นิยมใชพริกไทยที่ปนสําเร็จ ใสในขนมชวยเพิ่มรสชาติใหมีความหอมและเผ็ด
เล็กนอย
เกลือปน ไมมีขี้ผงเจือปนอยู
แปงมัน ผลิตภัณฑที่มาจากมันสําปะหลัง มีลักษณะพิเศษกวาแปงอื่นๆ คือ มีลักษณะลื่น
เนื้อละเอียดนุม สีขาวสะอาด นิยมนําไปใชผสมกับแปงอื่นๆ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของแปง แปง
ชนิดนี้จะมีราคาคอนขางต่ํา สามารถหาซื้อไดงายตามทองตลาดทั่วไป
การเลือกซื้อและการเก็บรักษาแปงมัน
1. เลือกตราฉลากที่เราเคยใชแลวมีคุณสมบัติตรงกับความตองการ
2. ศึกษารายละเอียดบนฉลากเพื่อที่จะไดแปงใหม
3. การซื้อจํานวนมากจะไดราคาถูกกวาซื้อจํานวนนอย
4. เมื่อใชแลวปดปากถุงใหสนิท เก็บในที่ที่มีอากาศแหงหรือสามารถเก็บไวใน
ตูเย็น เปนการยืดอายุการใชงานของแปงได

ขั้นตอนทั่วๆ ไปในการทําขาวเกรียบผลไมไทย
1. เลือกผลไมที่สุกพอดี ไมซ้ํา ไมเนาเสียหรือไมมีรอยแมลงกัดกิน
2. ลางผลไมใหสะอาด
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3. การเตรียมเนื้อผลไม
3.1 ปอกเปลือก ควาเมล็ดออก หรือตัดแตงใหไดเฉพาะเนื้อผลไม
3.2 ผลไมบางชนิดตองตมใหสุก หรือนึ่งใหเนื้อนิ่มเพื่อบดใหละเอียดขึ้น
3.3 บดหรือยีเนื้อผลไมใหละเอียด ผลไมบางชนิดทีม่ ีเสนใยมากควรยีผานตะแกรง
3.4 ผลไมบางชนิดเปลี่ยนสีเมื่อสัมผัสอากาศใหแชในสารละลายโซเดียมเมตาไบ
ซัลไฟท รอยละ 0.1 เพื่อปองกันการเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล
4. การผสม ผสมเนื้อผลไมที่บดละเอียด กับแปงมันสําปะหลัง และเกลือ (อาจเติมเกลือ
พริกไทย ตามตองการ) ถาสวนผสมแหงไปใหเติมน้ําสะอาดเล็กนอย ยกขึ้นตั้งไฟคนใหแปงดิบๆ
สุกๆ
5. การนวด เมื่อไดสวนผสมดิบๆ สุกๆ ใหนวดตอทันที อยาทิ้งใหเย็น นวดจน
สวนผสมเปนเนื้อเดียวกัน และไมเหนียวติดมือ
6. ปนเปนกอนกลมยาวขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 1 นิ้ว
7. การนึ่ง นึ่งในลังถึงซึ่งตั้งไฟใหน้ําเดือดอยูกอนแลว ใชเวลาประมาณ 20 – 30 นาที
หรือจนสวนผสมนั้นสุกสม่ําเสมอกันดี
8. ทิ้งใหแปงคงรูป นําขาวเกรียบที่นึ่งสุกแลวมาผึ่งในถาดจนแหงหมาด หรือทิ้งไว 1 คืน
9. หั่นใหเปนแผนบางๆ ตามขวางของทอนขาวเกรียบ
10. ตากแหง วางเรียบบนตะแกรงนําไปตากแดดออนๆ หรือผึ่งลมใหแหงสนิท
11. บรรจุในภาชนะที่สะอาด แหงและปดสนิท

อุปกรณในการทําขาวเกรียบกลวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กระดง
เตา
ลังถึงสําหรับนึ่งแปง
เขียงสําหรับหัน่ ขาวเกรียบ
มีดสําหรับหั่นขาวเกรียบและหั่นกลวย
ทัพพีสําหรับคนแหงใหเขากันในระหวางผสม
กะละมังสําหรับนวดแปง
เครื่องปนกลวย
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การจัดการและการตลาด
1. การจัดการ หมายถึง รูปแบบกระบวนการของการทํางานที่เกีย่ วของกับคนจํานวนมาก
โดยมีผูจักการหรือผูบริหารเปนผูดําเนินการ การบริหารเวลา บริหารคน บริหารวัสดุ
2. การขายหรือการจําหนาย คือ การนําสินคาที่ผลิตไดสงออกเปนสินคาไปยังผูซื้อหรือ
แหลงรับซื้อโดยผานการควบคุมคุณภาพของสินคานั้นๆ
3. การเงิน - บัญชี คือ การทําบัญชีรับ-จายของแตละวันที่ไดหกั ออกจากรายจาย เปนยอด
คงเหลือทุกวันสุดทายของเดือนเพื่อทราบผลกําไร-ขาดทุนในการคาขาย
4. การประชาสัมพันธ คือ การติดตอเผยแพรขาวสารสินคาตางๆ ที่ผลิตเพื่อใหผูบริโภค
ทราบคุณภาพและราคาในการจําหนายที่ดขี ึ้น

การบรรจุหีบหอที่ดี
1.
2.
3.
4.

เปนสินคาที่บรรจุอยูภายในมิใหชํารุดเสียหาย
มีขนาดเหมาะสมกับลักษณะการใชงาน
เนนที่จูงใจผูบริโภค
สะดวกในการเก็บรักษาและการขนสง

ผลดีของการบรรจุหีบหอ คือ ทําใหสินคาไมแตกหักเสียหายระหวางการขนสง รักษา
คุณภาพและความสะอาดของสินคาทําใหนาซื้อมากกวาไมมีการบรรจุหีบหอ
ผลเสีย คือ เปนการเพิ่มทุนในการผลิต ทําใหสินคาราคาสูงขึ้น
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ใบงานที่ 9.1
เรื่อง ขาวเกรียบกลวย
คําชี้แจง ใหนกั เรียนแตละกลุมศึกษาและฝกปฏิบัติการประกอบอาหารการทําขาวเกรียบกลวย
ตามขั้นตอนดังนี้

ภาพขาวเกรียบกลวย
สวนผสม
กลวยน้ําวาสุก

1
2

แปงมัน
น้ําตาลทราย
พริกไทย

3
2

เกลือ
กระเทียม

3
1

1
2

กิโลกรัม
กิโลกรัม
ชอนโตะ
ขีด
ชอนโตะ
ขีด
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วิธีทํา
1. ผสมแปงมันกับกลวยน้ําวาสุกที่ปนละเอียดแลว พริกไทยปนกระเทียมโขลก
ละเอียด เกลือ น้ําตาลทรายใหเขากัน

2. ใสน้ํารอนทีเ่ ดือดลงในสวนผสมขอ 1 จนเขากันดี
3. ปนแปงที่นวดไดที่แลว เปนแทงยาวนําไปนึ่งจนสุกใส

4. นําขนมที่นงึ่ สุกแลว ผึ่งลมใหเย็น แลวหั่นเปนชิน้ บางๆ ตากแดดใหแหง
เก็บใสโหล
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ใบกิจกรรมที่ 9.1
เรื่อง รายงานการศึกษาคนควา
ชื่อ.............................................................................. เลขที่............
คําชี้แจง ใหนกั เรียนศึกษาหาความรูเกีย่ วกับการทําขาวเกรียบกลวย พรอมทั้งตอบคําถามตอไปนี้
1. วัตถุดิบที่นาํ มาใชทําขาวเกรียบกลวยไดแก …………………………………………………………..
......................................................................................................................................................
2. จงอธิบายขั้นตอนการทําขาวเกรียบกลวย ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
3. การจัดการ หมายถึง .....................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
4. ผลดีของการบรรจุหีบหอ .............................................................................................................
........................................................................................................................................................
ผลเสียของการบรรจุหีบหอ ...........................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
5. ประโยชนของขาวเกรียบกลวย .....................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
6. แหลงขอมูลไดมาจากทีใ่ ดบาง.......................................................................................................
.......................................................................................................................................................

320
เฉลยใบกิจกรรมที่ 9.1
เรื่อง รายงานการศึกษาคนควา
ชื่อ.............................................................................. เลขที่............
คําชี้แจง ใหนกั เรียนศึกษาหาความรูเกีย่ วกับการทําขาวเกรียบกลวย พรอมทั้งตอบคําถามตอไปนี้
1. วัตถุดิบที่นาํ มาใชทําขาวเกรียบกลวยไดแก กลวยน้ําวาสุก แปงมัน น้ําตาลทราย
พริกไทย เกลือ กระเทียม
2. จงอธิบายขั้นตอนการทําขาวเกรียบกลวย
1. ผสมแปงมันกับกลวยน้ําวาสุกที่ปนละเอียดแลว พริกไทยปนกระเทียมโขลกละเอียด เกลือ
น้ําตาลทรายใหเขากัน
2. ใสน้ํารอนที่เดือดลงในสวนผสมขอ 1 จนเขากันดี
3. ปนแปงที่นวดไดที่แลว เปนแทงยาวนําไปนึ่งจนสุกใส
4. นําขนมที่นึ่งสุกแลว ผึ่งลมใหเย็น แลวหั่นเปนชิ้นบางๆ ตากแดดใหแหง เก็บใสโหล
3. การจัดการ รูปแบบกระบวนการของการทํางานที่เกี่ยวของกับคนจํานวนมากโดยมีผูจักการหรือ
ผูบริหารเปนผูดําเนินการ การบริหารเวลา บริหารคน บริหารวัสดุ
4. ผลดีของการบรรจุหีบหอ ทําใหสินคาไมแตกหักเสียหายระหวางการขนสง รักษา
คุณภาพและความสะอาดของสินคาทําใหนาซื้อมากกวาไมมีการบรรจุหีบหอ
ผลเสียของการบรรจุหีบหอ เปนการเพิ่มทุนในการผลิต ทําใหสินคาราคาสูงขึ้น
5. ประโยชนของขาวเกรียบกลวย
1. เปนขนมที่หาวัสดุ อุปกรณไดงา ยเพราะมีในทองถิ่น
2. เปนขนมทีม่ ีรสชาติอรอย รับประทานไดในชวงวาง
3. เปนแนวทางในการแปรรูปผลไมไทย
4. ชวยประหยัดคาใชจายในครอบครัว
5. สามารถนําไปทําเปนอาชีพเสริมใหกับครอบครัวได
6. แหลงขอมูลไดมาจากทีใ่ ดบาง.......................................................................................................
.............................................(คําตอบอยูใ นดุลยพินิจของครู)........................................................
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ใบกิจกรรมที่ 9.2
เรื่อง การทําบัญชีรายรับ –รายจาย
ชื่อ................................................................... เลขที่................
คําชี้แจง ใหนกั เรียนจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย ของแดงพรอมทั้งกรอกรายละเอียดลงในตาราง
ตอไปนี้
แดงมีรายรับ-รายจาย ในการทําขาวเกรียบกลวยดังนี้ ลงทุนซื้อวัสดุอุปกรณทั้งหมด
จํานวนเงิน 450 บาท เมื่อผลิตแลวขายได 950 บาท คารถขนสงไป-กลับ 100 บาท แดงจะได
กําไรเทาไร
ลําดับที่

รายการ

รายรับ
บาท ส.ต.

รายจาย
บาท ส.ต.

คงเหลือ
บาท ส.ต.

1
2
3
4
รายรับ
รายจาย
หักแลวคงเหลือ
การทําบัญชี – จาย สามารถทําไดโดยคิดจากรายรับ – รายจาย วันใดไดเงินก็เพิ่มเขาไปใน
ชองคงเหลือ วันใดจายเงินก็หักออกจากยอดคงเหลือแลวจะทราบยอดคงเหลือทุกวัน
การตรวจสอบความถูกตองของบัญชี โดยเอายอดทั้งหมดตั้งแลวเอายอดจายทั้งหมดมาหัก
ออก ยอดคงเหลือในวันสุดทายจะตรงกันกับที่เราหักลบแตละวันแสดงวาเราไดทําบัญชีรายรับ จายถูกตองแลว
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 9.2
เรื่อง การทําบัญชีรายรับ –รายจาย
ชื่อ................................................................... เลขที่................
คําชี้แจง ใหนกั เรียนจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย ของแดงพรอมทั้งกรอกรายละเอียดลงในตาราง
ตอไปนี้
แดงมีรายรับ-รายจาย ในการทําขาวเกรียบกลวยดังนี้ ลงทุนซื้อวัสดุอุปกรณทั้งหมด
จํานวนเงิน 450 บาท เมื่อผลิตแลวขายได 950 บาท คารถขนสงไป-กลับ 100 บาท แดงจะได
กําไรเทาไร
ลําดับที่
1
2
3

รายการ
ขายขาวเกรียบ
ซื้ออุปกรณ
คารถ

รายรับ
บาท ส.ต.
950
-

รายจาย
บาท ส.ต.
450
100
-

คงเหลือ
บาท ส.ต.
950
500
400
-

รายรับ
รายจาย
หักแลวคงเหลือ

950
950

450
550

950
500
400

-

-

-

การทําบัญชี – จาย สามารถทําไดโดยคิดจากรายรับ – รายจาย วันใดไดเงินก็เพิ่มเขาไปใน
ชองคงเหลือ วันใดจายเงินก็หักออกจากยอดคงเหลือแลวจะทราบยอดคงเหลือทุกวัน
การตรวจสอบความถูกตองของบัญชี โดยเอายอดทั้งหมดตั้งแลวเอายอดจายทั้งหมดมาหัก
ออก ยอดคงเหลือในวันสุดทายจะตรงกันกับที่เราหักลบแตละวันแสดงวาเราไดทําบัญชีรายรับ จายถูกตองแลว
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แบบทดสอบ
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง ขาวเกรียบกลวย
จํานวน 10 ขอ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
เวลา 10 นาที

คําชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ลงในชองตัวอักษร ก , ข , ค และ ง
ที่เปนคําตอบที่ถูกที่สุดลงในกระดาษคําตอบ
1. การทําขาวเกรียบกลวยเปนอาชีพที่ตรงกับขอใด
ก. เปนอาชีพของชาวนา
ข. เปนอาชีพของขาราชการ
ค. เปนอาชีพหลักของเกษตรกร
ง. เปนอาชีพเสริมรายไดใหแกครอบครัว
2. ขาวเกรียบกลวยเปนอาหารแปรรูปจัดอยูในอาหารประเภทใด
ก. อาหารหลัก
ข. อาหารวาง
ค. อาหารประจําวัน
ง. อาหารประจําถิ่น
3. ผลกลวยน้าํ วาที่เหมาะสมในการทําขาวเกรียบควรมีลักษณะอยางไร
ก. ผลกลวยน้าํ วาออน
ข. ผลกลวยน้าํ วาออนปานกลาง
ค. ผลกลวยน้าํ วาหักมุก (สีเหลืองปนเขียว)
ง. ผลกลวยน้ําวาสุก
4. ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของขาวเกรียบกลวยคือขอใด
ก. ชนิดของแปงและสวนผสม
ข. การนวดและการนึ่งแปง
ค. ความหนา ความชื่นและการทอด
ง. ถูกทั้งสามขอ
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5. ขอใดเปนระบบการจัดการที่ดีที่สุด
ก. แดงจัดทําบัญชีรายจายเปนประจําทุกวัน
ข. ดําสํารวจความตองการของผูบริโภค
ค. โดงวางแผนการผลิตและบัญชีรับจายอยางชัดเจน
ง. เดนสามารถบอกตนทุน - กําไรไดอยางชัดเจน
6. แปงที่นํามาผสมทําขาวเกรียบกลวยคือแปงในขอใด
ก. แปงขาวเหนียว
ข. แปงขาวเจา
ค. แปงมัน
ง. แปงทาวยายมอม
7. การเก็บแปงมันเพื่อยืดอายุการใชงานควรทําอยางไร
ก. เก็บในที่แหง
ข. ปดปากถุงใหสนิท เก็บในที่มีอากาศแหง
ค. เปดปากถุงใหกวาง นําไปผึ่งแดด
ง. เปดปากถุง เก็บไวในตูเ ย็น
8. อุปกรณทชี่ วยทําใหเนื้อกลวยละเอียดคือ อุปกรณในขอใด
ก. เครื่องปน
ข. มีด
ค. ทัพพี
ง. กะละมัง
9. เวลาที่ใชในการนึ่งขาวเกรียบกลวยใชเวลาประมาณกี่นาที
ก. 10 – 20 นาที
ข. 20 – 30 นาที
ค. 30 – 40 นาที
ง. 40 – 50 นาที
10. ผลดีของการหีบหอ คือ ขอใด
ก. ทําใหสินคาราคาสูงขึ้น
ข. ทําใหการผลิตรวดเร็วขึน้
ค. ประหยัดตนทุน
ง. สะดวกในการเก็บรักษาและขนสง
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เฉลยแบบทดสอบ
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง ขาวเกรียบกลวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ง
ข
ง
ง
ค
ค
ข
ก
ข
ง

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 10 ขอ
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 10
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบาน)
หนวยที่ 1 อาหารจากกลวย
เรื่อง กระยาสารทกลวย
วันที่ ........ เดือน ................................. พ.ศ. ...............

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 22 ชั่วโมง
เวลา 2 ชั่วโมง
ปการศึกษา 2553

สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑. ๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอม เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
1. สาระสําคัญ
กระยาสารทกลวย เปนขนมที่เกิดจากการคลุมเคลา กลวยทอด ถั่ว งา มะพราว กวนกับ
น้ําตาลใหเหนียวหนืดเกาะติดกันเปนปก กระยาสารทเปนอาหารวางสามารถรับประทานไดทุกครั้ง
ที่ตองการ และทําเปนอาชีพเสริมในครอบครัวได
2. ตัวชี้วัด
2.1 เตรียม ใช ทําความสะอาด เก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่อยางเรียบรอยได
2.2 นักเรียนสามารถบอกความเปนมาของขนมกระยาสารทได
2.3 นักเรียนสามารถฝกปฏิบัติการทําขนมกระยาสารทกลวยได
2.4 ทํางานดวยใจรักและมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายได
3. สาระการเรียนรู
3.1 วัสดุ อุปกรณที่ใชในการประกอบอาหารกระยาสารทกลวย
3.2 การทํากระยาสารทกลวย
3.3 ประโยชนของกระยาสารทกลวย
4. กิจกรรมการเรียนรู
4.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน
4.1.1 ใหนกั เรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนจํานวน 10 ขอ
4.1.2 ชี้แจงสาระการเรียนรู และตัวชีว้ ัดในชั่วโมงนี้ เรื่อง กระยาสารทกลวย ใหนกั เรียน
ทราบทุกคน เพื่อใหนกั เรียนเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
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4.1.3 สุมตัวอยางนักเรียนประมาณ 3-4 คน ออกมาเลาประสบการณเกีย่ วกับประเพณี
บุญกระยาสารทในทองถิ่นของนักเรียนวาจัดขึ้นเดือนไหน และมีกิจกรรมอะไรบางในวันบุญ
กระยาสารท โดยใหเพื่อนรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เพือ่ นออกไปเลาใหฟง จากนัน้
ใหนกั เรียนดูตวั อยางขนมกระยาสารทเชน กระยาสารทขาว กระยาสารทจากขาวเมา แลวให
นักเรียนรวมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องปรุง วิธีการทํา และวัสดุอปุ กรณของการ
ทําขนมชนิดนัน้ ครูคอยถามนําเพื่อตรวจสอบถามเขาใจ ความรูพื้นฐาน เกี่ยวกับการทํากระยาสารท
ของนักเรียน โดยมีคําถามตอไปนี้
(1) ขนมกระยาสารทที่นักเรียนเห็นมีชื่อวาอะไรบาง
(2) นักเรียนเคยรับประทานขนมกระยาสารทชนิดใดบาง
(3) นอกจากขนมกระยาสารทที่นักเรียนเห็นแลวนักเรียนคิดวาจะทําขนมกระยา
สารทจากอะไรไดอีกบาง
(4) นักเรียนคิดวาการทําขนมกระยาสารทมีวัตถุดิบอะไรบาง
ฯลฯ
แลวโยงเขาสูการเรียนการสอนการทําขนมกระยาสารทกลวยที่จะเรียนตอไป
4.2 ขั้นสอน
4.2.1 ใหนกั เรียนแตละกลุม (กลุมเดิมทีแ่ บงในครั้งที่แลว) ศึกษาเรื่องกระยาสารท โดย
สอบถามจากผูรูในโรงเรียน ไดแก ครู พนักงานบริการ และแมครัว จากนั้นศึกษาใบความรูเรื่อง
กระยาสารทกลวย พรอมทั้งทํากิจกรรมในใบงานที่ 1 สงครู
4.2.2 ครูซักถามนักเรียนทุกกลุม เรื่อง การเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
ในการปฏิบัตกิ ารประกอบอาหารกระยาสารทกลวย กอนที่นักเรียนจะแยกกลุมปฏิบัตงิ านตามที่
ไดรับมอบหมาย โดยใชสถานที่ในการฝกปฏิบัติ คือ หองครัวและโรงอาหารของโรงเรียน
4.2.3 แตละกลุมรับใบกิจกรรม ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดในใบกิจกรรม เชน
- วางแผนการทํางาน
- ปฏิบัติตามแผน
- จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณและสถานที่ใหเรียบรอย
- ประเมินผลการทํางาน
ขณะนักเรียนฝกปฏิบัติจริงตามขั้นตอนของใบกิจกรรมครูคอยดูแล แนะนําและอํานวย
ความสะดวกใหการฝกปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย พรอมทั้งสังเกตพฤติกรรมนักเรียนดวย
4.2.4 เมื่อนักเรียนทํากระยาสารทกลวยเสร็จแลว แตละกลุมจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องใชที่นํามาฝกปฏิบัติเรียบรอยทุกกลุมแลว แลกเปลี่ยนกันชิมเพื่อเปรียบเทียบ
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รสชาติ และแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการในการปฏิบัติงานของกลุมตนเอง และกลุมอื่นๆ แลว
บันทึกผลการปฏิบัติงานรวมกันภายในกลุม จากนั้นนําผลงานที่เสร็จแลวมาจัดแสดง พรอมทั้ง
ถายภาพเพื่อนําไปจัดปายนิเทศเผยแพรผลงานใหเพื่อนๆ ดูในคราวตอไป
4.2.5 นักเรียนแตละกลุมสงแบบบันทึกการปฏิบัติงานของกลุม
4.3 ขั้นสรุป
4.3.1 นักเรียนและครู รวมกันสรุปถึง ความหมายของกระยาสารทกลวย การเลือกใช
วัสดุ อุปกรณที่ใชในการทํากระยาสารทกลวย, ประโยชนของกระยาสารทกลวย และการนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน ผลการปฏิบัติงานมีการเสนอแนะและการปรับปรุงผลงานใหดยี ิ่งขึน้ ตอไป
4.3.2 นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ
4.3.3 ครูตรวจสอบแลวแจงผลการทดสอบใหนกั เรียนทราบ นักเรียนคนใดไมผานเกณฑ
ใหแกไขปรับปรุงตอไป
4.3.4 ครูมอบหมายงานลวงหนาใหนักเรียนแตละกลุมไปศึกษาหาความรู การทําเครื่องดื่ม
สมุนไพรจากกลวยหอม โดยการไปสอบถามจากผูรูในชุมชนหรือผูป กครองนักเรียน จากนั้นรับ
ใบกิจกรรมที่ 10.1 พรอมทั้งเตรียม วัสดุ อุปกรณ เครือ่ งมือเครื่องใช ในการฝกปฏิบัติงานการทํา
เครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม ในชัว่ โมงตอไป
5. สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู
5.1 โรงอาหารในโรงเรียน
5.2 ใบความรูที่ 10.1 เรื่อง ความรูเกี่ยวกับกระยาสารทกลวย
5.3 ใบงานที่ 10.1 เรื่อง กระยาสารทกลวย
5.4 ใบกิจกรรมที่ 10.1 กระยาสารทกลวย
5.5 ใบกิจกรรมที่ 10.2 แบบรายงานการศึกษาคนควา
5.6 เฉลยใบกิจกรรมที่ 10.2 แบบรายงานการศึกษาคนควา
5.7 เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการทําขนม มีหมอ เขียง จาน ถวย ชอน ถาด ชาม เตา ทัพพี
ตะหลิว มีด กระทะ เปนตน
5.8 เครื่องปรุง มี ถั่วลิสง งา กลวยน้ําวาดิบ น้ําตาลปบ น้ํามันพืช มะพราว
5.9 ผูรูในชุมชนหรือผูปกครองนักเรียน
5.10 หองคอมพิวเตอร
5.11 ปายนิเทศ
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6. การวัดและประเมินผล
6.1 วิธีวัดผลประเมินผล
6.1.1 การสังเกตพฤติกรรม
6.1.1.1 การอภิปราย การแสดงความคิดเห็นการตอบคําถามปากเปลา
6.1.1.2 พิจารณาจากการฝกปฏิบัติการทําขนม
6.1.1.3 การทํางานกลุม คุณธรรม พฤติกรรมที่พึงประสงคใหเกิดมีขึ้น
6.1.2 ตรวจสอบ
6.1.2.1 การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ เครือ่ งปรุง
6.1.2.2 การทําความสะอาดที่ทําขนม ภาชนะ เครื่องมือที่ใชในการทําขนม
6.1.2.3 การใชและเก็บอุปกรณ เครื่องมือทําขนม
6.1.2.4 ตรวจหรือชิมขนมที่ประกอบเสร็จแลว
6.1.2.5 ตรวจการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
6.2 เครื่องมือวัดผลประเมินผล
6.2.1 แบบประเมินการทํางานกลุม
6.2.2 แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานของนักเรียน
6.2.3 แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน
6.3 เกณฑการวัดผลประเมินผล
6.3.1 แบบทดสอบจํานวน 10 ขอ ทําถูก 8 ขอขึ้นไปถือวาผานเกณฑรอยละ 80
6.3.2 พฤติกรรมการทํางานตองผานเกณฑระดับ ดีมาก (11-15 คะแนน)
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ใบความรู 10.1
เรื่อง กระยาสารทกลวย
กระยาสารทกลวย เปนขนมที่เกิดจากการคลุมเคลา กลวยทอด ถั่ว งา มะพราว กวนกับ
น้ําตาลใหเหนียวหนืดเกาะติดกันเปนปก

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับขนมกระยาสารท
ประเพณีทําบุญวันสารท คือ ชาวบานนําภัตตาหารพรอมทั้งกระยาสารทและกลวยไขไป
ตักบาตรธารณะที่วดั สมัยโบราณเมื่อใกลวันสารท ชาวบานจะกวนขนมกระยาสารททุกบาน แต
ในปจจุบนั ไมตองทําเอง เพราะมีขายทั่วไปในชวงเดือนนี้ กระยาสารทคือ ขาวเมา ขาวตอก ถั่ว
งา และมะพราว กวนกับน้ําตาลใหเหนียวหนืดเกาะติดกันเปนปก เมื่อกวนกระยาสารทเสร็จจะจัด
แบงเปนสวนๆ แลวใชใบตองหอ และนําไปตักบาตรถวายพระในวันสารทที่วัด ในวันนั้นจะมีการ
สรางราน ลักษณะเปนแครใชเปนที่ตักบาตรวางเรียงกันเปนแถว ชาวบานที่มาทําบุญตักบาตรจะ
นําหอกระยาสารทใสลงในบาตรที่วางเรียงกันเปนแถวบนราน การตักบาตรอยางนี้เรียกวา ตัก
บาตรธารณะ เมื่อตักบาตรเสร็จจะกรวดน้าํ อุทิศใหบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว ถือกันวาถาไมได
ทําบุญตักบาตรกระยาสารท ผีปูยาตายายทีต่ ายไปจะไดรบั ความเดือดรอน อดๆ อยากๆ เทากับ
ลูกหลานขาดความกตัญูตอ บุพการี

ประโยชนของกระยาสารท
1.
2.
3.
4.
5.

เปนขนมทีห่ าวัสดุ อุปกรณไดงายเพราะมีในทองถิ่น
เปนขนมทีม่ ีรสชาติอรอย รับประทานไดในชวงวาง
เปนขนมทีใ่ ชทําบุญในประเพณีสารท (แรม 15 ค่ํา เดือน 10)
ชวยประหยัดคาใชจายในครอบครัว
สามารถนําไปทําเปนอาชีพเสริมใหกับครอบครัวได
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การเลือกวัตถุดิบในการทํากระยาสารทกลวย
ถั่วลิสง ควรเลือกถั่วใหม ไมเปนมอดหรือเชื้อรา ควรเลือกเมล็ดที่ไมมีตําหนิ มีความ
สมบูรณเต็มที่ เมื่อนํามาใชควรเลือกเศษผงตางๆ ออกไปและลางทําความสะอาด จึงนํามาแชน้ําให
นิ่มกอนนําไปคั่ว
งา งาขาว-งาดํา จะทําใหขนมมีความหอม เวลาซื้อควรซื้องาที่ไมมีตัวมอด วิธีเก็บ ควร
นําไปคั่วไฟออนๆ แลวเก็บไวพอจะใชก็ควั่ อีกครั่งหนึ่ง
กลวยน้ําวาดิบ มีผลปอมขนาดใหญ ปลายทู ผลออนมีทั้งสีเขียวออนและ เขียวเขม ผลสุก
มีสีเหลืองเนื้อมีรสหวาน
น้ําตาลปบ เปนน้ําตาลที่ไดจากการปาดงวงตาลหรืองวงมะพราวจนไดเปนน้ําตาลสด
จากนั้นนํามาตมเคี่ยวไปเรื่อยๆ จนเขมงวด จึงนํามาบรรจุปบ น้ําตาลปบเกรดเอจะมีความนิ่มและมี
รสหวานนุมนวลกลมกลอม น้ําตาลปบเกรดรองๆ จะมีเนื้อคอนขางแข็ง และมีสวนผสม
น้ําตาลทรายดวยเพื่อลดตนทุน ดังนั้นรสชาติของน้ําตาลปบเหลานั้นจึงมักมีรสหวานแหลมปนดวย
น้ํามันพืช น้ํามันที่นํามาใชตองเปนน้ํามันที่ไมมีกลิ่น ใสสะอาด การเลือกใชน้ํามันเปน
สิ่งจําเปนมากในการใชทอด เพราะน้ํามันบางชนิดเมื่อทอดแลวจะมีกลิ่นหืนตกคางอยูในขนม เชน
น้ํามันที่ไดจากเมล็ดพืช รําขาว สวนน้าํ มันที่ไมมีกลิ่นหืน เชน น้ํามันจากปาลม การใชน้ํามันควร
ทอดไมเกิน 2 ครั้ง ในกรณีที่ไมมีกลิ่นไหมปนมาดวย
มะพราว ใชมะพราวหาว คือ มะพราวทีแ่ กจัด นํามาขูดแลวคั่วใหเหลือง การเลือก
มะพราว สังเกตจากเปลือกสีขาว เมื่อเขยาดูจะมีน้ํานอย แสดงวาจะไดมะพราวเนื้อหนา หากมีนา้ํ
มากแสดงวาออนมาก

อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.

กระทะ, ตะหลิว
กระตายขูดมะพราว
ชาม
กะละมัง
มีดบาง และมีด 2 คม
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ใบงานที่ 10.1
เรื่อง กระยาสารทกลวย
คําชี้แจง ใหนกั เรียนแตละกลุมศึกษาและฝกปฏิบัติการประกอบอาหารการทํากระยาสารทกลวย
ตามขั้นตอนดังนี้

ภาพระยาสารทกลวย
สวนผสม
1. ถั่วลิสง
2. งา
3. กลวยน้ําวาดิบ
4. น้ําตาลปบ
5. น้ํามันพืช
6. มะพราว

5
2
10
3
1
5

วิธีทํา
1. คัดเลือกกลวยน้าํ วาดิบแลวนํามาปอกเปลือก ลางใหสะอาด

ขีด
ขีด
ผล
ขีด
ลิตร
ขีด
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2. สไลดกลวยน้ําวาดิบเปนเสนเล็ก ๆ

3. นํามาทอดในน้ํามันพืชจนกลวยกรอบ

4. คั่วถั่ว,งา ใหสุก
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5. นํากลวยทีท่ อดกรอบแลวมากวน,ใสถวั่ ,งา จนสวนผสมทุกอยางเขากันดี
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ใบกิจกรรมที่ 10.1
เรื่อง กระยาสารทกลวย
กลุมที่.........................
คําชี้แจง ใหนกั เรียนแตละกลุมแบงหนาทีก่ ันรับผิดชอบตามหัวขอตอไปนี้ เพื่อเตรียมทํา
ขนมกระยาสารทกลวย
งานที่ 1
ใหนกั เรียนไปศึกษาคนควาวิธีการทําขนมกระยาสารทกลวย จากภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
ของนักเรียนแลวนําเสนอในชั่วโมงตอไป

1.
2.
3.
4.
5.

งานที่ 2
แตละกลุมแบงผูรับผิดชอบและเลือกวัสดุ อุปกรณที่มีในทองถิ่น
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

งานที่ 3
ใหสมาชิกในกลุมทุกคนเตรียมวัสดุ อุปกรณที่เกีย่ วของในการทํากระยาสารทกลวย
เพื่อนํามาใชฝก ปฏิบัติในชัว่ โมงตอไป
1. ...................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................
4. ...................................................................................................................................
5. ...................................................................................................................................

336
ใบกิจกรรมที่ 10.2
เรื่อง กระยาสารทกลวย
ชื่อ....................................................................... เลขที่.............
คําชี้แจง ใหนกั เรียนศึกษาหาความรูเกีย่ วกับการทําขนมกระยาสารทกลวย พรอมทั้งตอบคําถาม
ตอไปนี้
1. กระยาสารท หมายถึง อะไร
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
2. จงอธิบายคําวา “กระยาสารทกลวย” มาใหเขาใจ
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
3. ประโยชนของขนมกระยาสารทกลวย
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
4. ถั่วลิสงที่นํามาผสมในกระยาสารท ควรเลือกถั่วลิสงลักษณะอยางไร
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
5. จงอธิบายขั้นตอนของการทํากระยาสารทกลวยมาใหเขาใจ
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 10.2
เรื่อง กระยาสารทกลวย
ชื่อ....................................................................... เลขที่.............
คําชี้แจง ใหนกั เรียนศึกษาหาความรูเกีย่ วกับการทําขนมกระยาสารทกลวย พรอมทั้งตอบคําถาม
ตอไปนี้
1. กระยาสารท หมายถึง อะไร
เปนขนมที่เกิดจากการคลุมเคลา กลวยทอด ถัว่ งา มะพราว กวนกับน้ําตาลให
เหนียวหนืดเกาะติดกันเปนปก
2. จงอธิบายคําวา “กระยาสารทกลวย” มาใหเขาใจ
กระยาสารทกลวย คือ ขาวเมา ขาวตอก ถั่ว งา และมะพราว กวนกับน้ําตาลให
เหนียวหนืดเกาะติดกันเปนปก เมื่อกวนกระยาสารทเสร็จจะจัดแบงเปนสวนๆ แลวใช
ใบตองหอ และนําไปตักบาตรถวายพระในวันสารทที่วัด
3. ประโยชนของขนมกระยาสารทกลวย
1. เปนขนมทีห่ าวัสดุ อุปกรณไดงายเพราะมีในทองถิน่
2. เปนขนมทีม่ ีรสชาติอรอย รับประทานไดในชวงวาง
3. เปนขนมทีใ่ ชทําบุญในประเพณีสารท (แรม 15 ค่ํา เดือน 10)
4. ชวยประหยัดคาใชจายในครอบครัว
5. สามารถนําไปทําเปนอาชีพเสริมใหกับครอบครัวได
4. ถั่วลิสงที่นํามาผสมในกระยาสารท ควรเลือกถั่วลิสงลักษณะอยางไร
ควรเลือกถั่วใหม ไมเปนมอดหรือเชื้อรา ควรเลือกเมล็ดที่ไมมีตําหนิ
มีความสมบูรณเต็มที่
5. จงอธิบายขั้นตอนของการทํากระยาสารทกลวยมาใหเขาใจ
1. คัดเลือกกลวยน้าํ วาดิบแลวนํามาปอกเปลือก ลางใหสะอาด
2. สไลดกลวยน้ําวาดิบเปนเสนเล็ก ๆ
3. นํามาทอดในน้ํามันพืชจนกลวยกรอบ
4. คั่วถั่ว,งา ใหสุก
5. นํากลวยที่ทอดกรอบแลวมากวน,ใสถั่ว,งา จนสวนผสมทุกอยางเขากันดี
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แบบทดสอบ
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง กระยาสารทกลวย
จํานวน 10 ขอ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
เวลา 10 นาที

คําชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ลงในชองตัวอักษร ก , ข , ค และ ง
ที่เปนคําตอบที่ถูกที่สุดลงในกระดาษคําตอบ
1. วันสารทของไทย นิยมนําขนมอะไรไปถวายพระทีว่ ดั
ก. ขนมฝอยทอง
ข. ขนมกระยาสารท
ค. ขนมกลวย
ง. ขนมทองหยิบ
2. การหอกระยาสารท ใสในบาตร เรียกวาอะไร
ก. การตัดบาตรธารณะ
ข. การตักบาตรเทโว
ค. การตักบาตรวันธรรมะสรณะ
ง. การตักบาตรอุทิศสวนกุศลใหบพุ การี
3. ถาไมไดทาํ บุญอะไรที่ชาวบานถือวา “ผีปูยาตายายจะรับความเดือดรอน อดๆ
อยากๆ
ก. การทําบุญเดือน 6
ข. การทําบุญผาปา
ค. การทําบุญตักบาตรกระยาสารท
ง. การทําบุญในวันเขาพรรษา
4. บุญประเพณีสารทของไทยตรงกับขอใด
ก. แรม 15 ค่ํา เดือน 3
ข. ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3
ค. ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 10
ง. แรม 15 ค่ํา เดือน 10
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5. อาหารในขอใดสามารถนําไปทําเปนอาชีพเสริมและเก็บไวไดนานกวาขออื่น
ก. ขนมกระยาสารท
ข. กลวยบวชชี
ค. ขนมกลวย
ง. กลวยแขก
6. ถั่วที่นํามาคลุกกับกระยาสารท คือ ถั่วชนิดใด
ก. ถั่วเหลือง
ข. ถั่วดํา
ค. ถั่วเขียว
ง. ถั่วลิสง
7. ขั้นตอนแรกของการทํากระยาสารทกลวย คือ ขอใด
ก. คัดเลือกกลวยน้ําวาดิบ
ข. นํากลวยลงทอดใสถั่วงา
ค. นํากลวยทอดในน้ํามัน
ง. สไลดกลวยเปนเสนเล็กๆ
8. การใชน้ํามันสําหรับทอดไมควรใชเกินกี่ครั้ง
ก. 1 ครั้ง
ข. 2 ครั้ง
ค. 3 ครั้ง
ง. 4 ครั้ง
9. กลวยชนิดใดที่เหมาะสําหรับนํามาทําขนมกระยาสารท
ก. กลวยตานี
ข. กลวยไข
ค. กลวยน้ําวา
ง. กลวยหอม
10. อุปกรณในขอใดที่ไมใชอุปกรณสําหรับทําขนมกระยาสารท
ก. กระทะ, ตะหลิว
ข. มีด, กะละมัง
ค. กระตายขูดมะพราว, ชาม
ง. หมอเคลือบ, ลังถึง
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เฉลยแบบทดสอบ
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง กระยาสารทกลวย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ข
ก
ค
ง
ก
ง
ก
ข
ค
ง

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 10 ขอ
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 11
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบาน)
หนวยที่ 1 อาหารจากกลวย
เรื่อง เครื่องดืม่ สมุนไพรจากกลวยหอม
วันที่ ........ เดือน ................................. พ.ศ. ...............

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 22 ชั่วโมง
เวลา 2 โมง
ปการศึกษา 2553

สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑. ๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
1. สาระสําคัญ
เครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม คือ น้ําที่มีสวนผสมของกลวยหอม นมสด น้าํ เชื่อม
เจือปนอยู ทําใหมีรสชาติดตี ามรสนิยม และมีประโยชนตอรางกาย
2. ตัวชี้วัด
2.1 เตรียม ใช ทําความสะอาด เก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่อยางเรียบรอยได
2.2 นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในการทํา เครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอมได
2.3 นักเรียนสามารถบอกเครื่องปรุงและทําขนม เครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอมได
2.4 บอกความสําคัญและประโยชนของการทําเครื่องดื่มจากผลไมได
3. สาระการเรียนรู
3.1 วัสดุ อุปกรณที่ใชในการประกอบอาหาร เครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม
3.2 การทํา เครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม
3.3 ประโยชนของ เครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม
4. กิจกรรมการเรียนรู
4.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน
4.1.1 ใหนกั เรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนจํานวน 10 ขอ
4.1.2 ชี้แจงสาระการเรียนรู และตัวชีว้ ัด เรื่อง เครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม
ใหนกั เรียนทราบทุกคน เพื่อใหนกั เรียนเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
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4.1.3 ครูจดคําคลองจองลงบนกระดานแลวใหนกั เรียนอานคําคลองจองพรอมกันแลวหา
รายชื่อผลไมในคําคลองจองและคิดเพิ่มเติมใหไดมากทีส่ ุดบันทึกในใบกิจกรรมที่ 10.1 พรอมทั้ง
สงแบบบันทึกตอครู
4.1.4 ใหนกั เรียนดูตวั อยางเครื่องดื่มน้ําผลไมชนิดตางๆ เชน เครื่องดื่มจากน้ําสมคั้น
เครื่องดื่มจากน้ํากระเจี้ยบ เครื่องดื่มจากน้าํ สับประรด เครื่องดื่มจากน้าํ มะพราว เครือ่ งดื่มจากน้ํา
มะนาว แลวใหนักเรียนรวมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับเครื่องปรุง วิธีการทํา และวัสดุ
อุปกรณของการทําเครื่องดื่มผลไม ชนิดนัน้ ครูคอยถามนําเพื่อตรวจสอบถามเขาใจ ความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับการทําเครื่องดื่มของนักเรียน ดังตัวอยางคําถามตอไปนี้
(1) เครือ่ งดื่มที่นักเรียนเห็นทํามาจากผลไมชนิดใดบาง
(2) ผลไมในทองถิ่นของนักเรียนทีส่ ามารถนํามาทําเปนเครื่องดืม่ ไดแกผลไมชนิด
ใดบาง
(3) ใหนักเรียนเลือกผลไมที่มีจํานวนมากที่สุดในทองถิ่นของนักเรียนมาทําเครื่องดื่ม
ผลไมนักเรียนคิดวาจะเลือกผลไมชนิดใด
(4) อุปกรณที่ใชทําเครื่องดื่มจากผลไมมีอะไรบาง (ตอบตามประสบการณที่
นักเรียนเคยเห็นมา)
ฯลฯ
หลังจากที่ครูและนักเรียนรวมกันถามและตอบเกี่ยวกับเครื่องดื่มน้ําผลไมแลวครูพยายามโยงเขาสู
การเรียนการสอนการทํา เครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม ที่จะเรียนตอไป
4.2 ขั้นสอน
4.2.1 ใหนกั เรียนแตละกลุม (กลุมเดิมทีแ่ บงในครั้งที่แลว) สืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต
เกี่ยวกับการทําเครื่องดื่มจากผลไมและศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรูเรื่อง เครื่องดื่มสมุนไพรจาก
กลวยหอม พรอมทั้งทํากิจกรรมในใบงานที่ 1 สงครู
4.2.2 ครูซักถามนักเรียนทุกกลุม เรื่อง การเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
ในการปฏิบัตกิ ารประกอบอาหาร เครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม กอนที่นักเรียนจะแยกกลุม
ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย โดยใชสถานที่ฝกปฏิบัติที่หองครัวและโรงอาหารของโรงเรียน
4.2.3 แตละกลุมรับใบกิจกรรม ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดในใบกิจกรรม เชน
- วางแผนการทํางาน
- ปฏิบัติตามแผน
- จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณและสถานที่ใหเรียบรอย
- ประเมินผลการทํางาน
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ขณะนักเรียนฝกปฏิบัติจริงตามขั้นตอนของใบกิจกรรมครูคอยดูแล แนะนําและอํานวยความสะดวก
ใหการฝกปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย และบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนดวย
4.2.4 เมื่อนักเรียนทํา เครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม เสร็จแลว แตละกลุมจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชที่นํามาฝกปฏิบัติเรียบรอยทุกกลุมแลว แลกเปลี่ยนกันชิมเพื่อ
เปรียบเทียบรสชาติ พรอมทั้งถายภาพผลงานของกลุมไวและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของกลุมตนเอง และกลุมอื่นๆ
4.2.5 นักเรียนแตละกลุมสงแบบบันทึกการปฏิบัติงานของกลุม
4.2.6 ครูมอบหมายใหนกั เรียนแตละกลุมนําภาพถายผลงานของกลุมตนเองไปเผยแพร
โดยการจัดปายนิเทศทีห่ นาหองครัวและโรงอาหารในคราวตอไป
4.3 ขั้นสรุป
4.3.1 นักเรียนและครู รวมกันสรุปถึง ความหมายของ เครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม
การเลือกใชวสั ดุ อุปกรณทใี่ ชในการทํา เครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม, ประโยชนของ
เครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม และการนําไปใชในชีวติ ประจําวัน ผลการปฏิบัติงานมีการ
เสนอแนะและการปรับปรุงผลงานใหดยี ิ่งขึน้ ตอไป
4.3.2 นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ
4.3.3 ครูตรวจสอบแลวแจงผลการทดสอบใหนกั เรียนทราบ นักเรียนคนใดไมผานเกณฑ
ใหแกไขปรับปรุงตอไป
5. สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู
5.1 โรงอาหารในโรงเรียน
5.2 ใบความรูที่ 11.1 เรื่อง ความรูเกี่ยวกับ เครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม
5.3 ใบกิจกรรมที่ 11.1 เรื่อง ผลไมไทย
5.4 ใบกิจกรรมที่ 11.2 แบบรายงานการศึกษาคนควา
5.5 เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการทําขนม มี หมอเคลือบ ถวยตวง ชอน ชาม ถาด มีด
เครื่องปน เขียง แกว เปนตน
5.6 เครื่องปรุง มี กลวยหอม นมสด น้ําเชื่อม
5.7 ผูรูในชุมชนหรือผูปกครอง
5.8 หองคอมพิวเตอร
5.9 คําคลองจองเกี่ยวกับผลไม
5.10 ปายนิเทศ
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6. การวัดและประเมินผล
6.1 วิธีวัดผลประเมินผล
6.1.1 การสังเกตพฤติกรรม
6.1.1.1 การอภิปราย การแสดงความคิดเห็นการตอบคําถามปากเปลา
6.1.1.2 พิจารณาจากการฝกปฏิบัติการทําเครื่องดื่ม
6.1.1.3 การทํางานกลุม คุณธรรม พฤติกรรมที่พึงประสงคใหเกิดมีขึ้น
6.1.2 ตรวจสอบ
6.1.2.1 การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ เครือ่ งปรุง
6.1.2.2 การทําความสะอาดที่ทําขนม ภาชนะ เครื่องมือที่ใชในการทําขนม
6.1.2.3 การใชและเก็บอุปกรณ เครื่องมือทําเครื่องดื่ม
6.1.2.4 ตรวจหรือชิมขนมที่ประกอบเสร็จแลว
6.1.2.5 ตรวจการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
6.2 เครื่องมือวัดผลประเมินผล
6.2.1 แบบประเมินการทํางานกลุม
6.2.2 แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานของนักเรียน
6.2.3 แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน
6.3 เกณฑการวัดผลประเมินผล
6.3.1 แบบทดสอบจํานวน 10 ขอ ทําถูก 8 ขอขึ้นไปถือวาผานเกณฑรอยละ 80
6.3.2 พฤติกรรมการทํางานตองผานเกณฑระดับ ดีมาก (11-15 คะแนน)
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ใบความรูที่ 11.1
เรื่อง เครื่องดืม่ สมุนไพรจากกลวยหอม
เครื่องดื่ม คือ น้ําที่มีสารกินไดเจือปนอยู ทําใหมีรสชาติดีตามรสนิยมของคนทั่วไป สําหรับ
สารที่กินไดทมี่ ีอยูในน้ํา มีประโยชนมากหรือนอยขึ้นอยูกับประเภทและชนิดของเครื่องดื่ม
เครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม คือ น้ําที่มีสวนผสมของกลวยหอม นมสด น้ําเชื่อม
เจือปนอยู ทําใหมีรสชาติดตี ามรสนิยม และมีประโยชนตอรางกาย

ประโยชนของ เครื่องดื่มที่ไดจากผลไมและผัก
1.
2.
3.
4.
5.

ชวยระงับอาการกระหาย ทําใหจิตใจชุมชื่น ชวยทดแทนน้ําที่รางกายเสียไป
ชวยกระตุน ประสาท
ชวยทําใหเกิดปฏิกริยาเคมีและการเผาผลาญอาหารในรางกายเปนไปตามปกติ
ชวยใหรางกายสดชื่น ผิวพรรณสดใส
ชวยนําอาหารไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกายและชวยในการขับถายของเสียออกจาก

รางกาย
6. ใหคุณคาทางอาหารตามชนิดของผักทีม่ ีวิตามินและเกลือแร นอกจากใหความสดชื่นแก
รางกาย ชวยใหรางกายแข็งแรง ปองกันโรคและเปนยารักษาโรคไดดว ย ตามคุณคาของผักและ
ผลไม
7. ชวยซอมแซมสวนที่สึกหรอของรางกาย
8. เหมาะทุกเพศทุกวัย

หลักการเลือกซื้อหรือเลือกผลไมและผักมาทําเครื่องดื่ม
1. ความสด เปนสิ่งแรกที่ควรคํานึง ไมควรซื้อผักและผลไมที่เหี่ยวแหง
2. ชวงเวลา
3. ขนาด
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4. ราคา
5. สถานที่

การเลือกวัตถุดิบในการทํา เครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม
กลวยหอมสุก มีผลยาวขนาดใหญ ผลสุกมีสีเหลืองเนื้อมีรสหวาน
น้ําตาลทราย ที่ทํามาจากออยมี 2 ชนิด คือ
1. น้ําตาลทรายขาว เปนน้ําตาลที่ผานกระบวนการฟอกสีแลว น้ําตาลจะมีสีขาว
บริสุทธิ์ มีทั้งเม็ดละเอียดและเม็ดหยาบ นิยมนํามาใชกับขนมไทยที่ตองการใหขนมมีสีสวยใส ไม
ขุนมัว เชน การนํามาทําน้ําเชื่อมในการทําขนมทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง จะไดขนมสีเหลือง
ทองใส ไมคล้ํามัว หากมีน้ําตาลมีน้ําตาลเขม ขนมที่ไดจะมีสีเหลืองคล้ํา ไมนารับประทาน
2. น้ําตาลทรายสีน้ําตาล เปนน้าํ ตาลทรายเชนเดียวกัน แตมสี ีเขมกวา เมื่อนําไป
เปนสวนผสมของขนมไทยจะทําใหขนมสีคล้ํา ไมนารับประทาน จึงนิยมใชกับขนมที่ไมตองการ
ใหเห็นสีชัดเจน เชน การทําน้ําเชื่อม ขนมกวนทุกชนิด
นมสด
ขั้นตอนแผนผังการทําเครื่องดื่มน้ําผลไม
1. ผลไม
2. ลางทําความสะอาด
3. (ปอกเปลือก) หัน่ สับเปนชิ้นเล็กๆ
4. ปน บีบ คั้น สกัด
5. ปรุงแตงรส
6. น้ําผลไมบริโภคไดทันที
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อุปกรณ
1. มีด
2. หมอเคลือบ
3. เตา
4. เครื่องปน
5. แกวสําหรับใชเสิรฟ
6. ถวยตวง
7. ชามผสม
8. เขียง
9. ทัพพี
10. ถวย
11. จาน
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ใบงานที่ 11.1
เรื่อง เครื่องดืม่ สมุนไพรจากกลวยหอม
คําชี้แจง ใหนกั เรียนแตละกลุมศึกษาและฝกปฏิบัติการประกอบอาหารการทํา เครื่องดื่มสมุนไพร
จากกลวยหอม ตามขั้นตอนดังนี้

ภาพเครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม
สวนผสม
กลวยหอมสด
นมสด
น้ําเชื่อม
น้ําแข็ง

2
3
6

ผล
ถวย
ชอนโตะ
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วิธีทํา
1. นํากลวยหอมมาลางน้ําใหสะอาด ปอกเปลือกออกแลวนํามาบดใหละเอียด

2. ผสมน้ํานมสดลงในกลวยหอม เติมน้ําเชื่อมลงไป คนใหเขากัน

3. ใสน้ําแข็งลงไปคนใหเขากัน

4. จัดใสแกวเสิรฟ ตกแตงใหสวยงาม
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ใบกิจกรรมที่ 11.1
เรื่อง ผลไมไทย
ชื่อ..................................................................... เลขที่.............
คําชี้แจง ใหนกั เรียนคนหารายชื่อผลไมในคําคลองจอง และคิดเพิ่มเติมใหไดมากทีส่ ุด
คําคลองจอง
ผลไมไทย
ทุเรียนผลโต
มะมวงมะพราว
มาชิมกลวยไข
ฝรั่งมังคุด
ลิ้นจี่เนื้อหนา
สับปะรดเงาะ
นั่นแนดูซี
องุนวุนวาย
มวงเขียวเปนตอ

ลําไยแตงโม
สมโอมะไฟ
มะนาวผลใหญ
รีบไปเลือกหา
ละมุดพุทธา
นอยหนาก็มี
พอเหมาะรสดี
สีมะละกอ
คลายอะไรหนอ
ลูกยอทํายา

รายชื่อผลไม
1. ………………………..
4. ………………………..
7. ………………………..
10. ………………………..
13. ………………………..

2. …………………………..
5. …………………………..
8. …………………………..
11. …………………………..
14. …………………………..

3. ………………………….
6. ………………………….
9. ………………………….
12. ………………………….
15. ………………………….
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 11.1
เรื่อง ผลไมไทย
ชื่อ..................................................................... เลขที่.............
คําชี้แจง ใหนกั เรียนคนหารายชื่อผลไมในคําคลองจอง และคิดเพิ่มเติมใหไดมากทีส่ ุด
คําคลองจอง
ผลไมไทย
ทุเรียนผลโต
มะมวงมะพราว
มาชิมกลวยไข
ฝรั่งมังคุด
ลิ้นจี่เนื้อหนา
สับปะรดเงาะ
นั่นแนดูซี
องุนวุนวาย
มวงเขียวเปนตอ

ลําไยแตงโม
สมโอมะไฟ
มะนาวผลใหญ
รีบไปเลือกหา
ละมุดพุทธา
นอยหนาก็มี
พอเหมาะรสดี
สีมะละกอ
คลายอะไรหนอ
ลูกยอทํายา

รายชื่อผลไม
1. ลําไย
4. สมโอ
7. มะพราว
10. ฝรั่ง
13. พุทธา

2. แตงโม
5. มะไฟ
8. มะนาว
11. มังคุด
14. ลิ้นจี่

3. ทุเรียน
6. มะมวง
9. กลวยไข
12. ละมุด
15. เงาะ
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ใบกิจกรรมที่ 11.2
เรื่อง เครื่องดืม่ สมุนไพรจากกลวยหอม
คําชี้แจง ใหนกั เรียนเติมขอความ หรือประโยคเพื่อบอกใหทราบถึงการจัดทําในแผนผังที่
กําหนดให

ชื่อน้ําผลไม .........................

ผลไมที่ใช

เครื่องปรุงการทําน้ําผลไม

หมายเหตุ ชื่อผลไมอาจตอบนอกเหนือจากที่เฉลยไวก็ได อยูในดุลยพินิจของครู
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 11.2
เรื่อง เครื่องดืม่ สมุนไพรจากกลวยหอม
คําชี้แจง ใหนกั เรียนเติมขอความ หรือประโยคเพื่อบอกใหทราบถึงการจัดทําในแผนผังที่
กําหนดให

ชื่อน้ําผลไม ............ไทย.....
กลวย
แตงโม
สม

กลวยหอม

เกลือ

ลําไย
ผลไมที่ใช

เครื่องปรุงการทําน้ําผลไม

มะมวง

น้ําเชื่อม

นมสด

หมายเหตุ ชื่อผลไมอาจตอบนอกเหนือจากที่เฉลยไวก็ได อยูในดุลยพินิจของครู
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แบบทดสอบ
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง เครื่องดืม่ สมุนไพรจากกลวยหอม

จํานวน 10 ขอ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
เวลา 10 นาที

คําชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ลงในชองตัวอักษร ก , ข , ค และ ง ที่เปนคําตอบที่ถูกที่สุด
ลงในกระดาษคําตอบ
1. การทําน้ําผลไม ควรใสอะไร ถาตองการใหรสเข็มขนขึ้นขอใด
ก. สี
ข. เกลือ
ค. กลิ่น
ง. มะนาว
2. เครื่องใชไฟฟาประเภทเครื่องปน กอนใชควรปฏิบตั ิตามขอใด
ก. ควรนํามาใชตามปกติ
ข. ตองทดลองใชกอนนําไปใช
ค. ตรวจสอบความเรียบรอยกอน
ง. ตองเสียบปลั้กทิ้งไวกอน
3. เครื่องดื่มในขอใดมีประโยชนมากที่สดุ
ก. น้ําอัดลม
ข. น้ํากลวยหอม
ค. กาแฟเย็น
ง. นมเย็น
4. ผลไมชนิดใดไมนยิ มนํามาทําเครื่องดื่ม
ก. สม
ข. กลวย
ค. ลําไย
ง. ฟกทอง
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5. ขอใดไมใชกิจกรรมในขั้นตอนกอนทําน้ําผลไม
ก. การเตรียมผลไม
ข. การชิมน้ําผลไม
ค. การศึกษาขั้นตอนการทํา
ง. การเตรียมเครื่องปรุง
6. ขอใดคือสวนประกอบของเครื่องปรุงเครื่องดื่มสมุนไพรกลวยหอม
ก. กลวยหอม น้ํา เกลือ
ข. กลวยหอม นมสด เกลือ
ค. กลวยหอม น้ําเชื่อม เกลือ
ง. กลวยหอม นมสด น้ําเชือ่ ม
7. น้ําตาลทรายที่ทําจากออยมีกี่ชนิด
ก. 1 ชนิด
ข. 2 ชนิด
ค. 3 ชนิด
ง. 4 ชนิด
8. ปอกเปลือก หั่น สับเปนชิ้นเล็กๆ อยูใ นขั้นตอนใดของแผนผังน้ําผลไม
ก. ชั้นตอนที่ 1
ข. ชั้นตอนที่ 2
ค. ชั้นตอนที่ 3
ง. ชั้นตอนที่ 4
9. ขอใดไมใชประโยชนของเครื่องดื่มน้าํ ผลไม
ก. ชวยระงับอาการกระหาย
ข. ชวยกระตุน ประสาท
ค. ชวยซอมแซมสวนที่สึกหรอของรางกาย
ง. เพื่อชวยใหเขากับสังคมไดงาย
10. ขั้นตอนแผนผังการทําเครื่องดื่มน้ําผลไม ขั้นที่ 4 คือขอใด
ก. ปน บีบ คั้น สกัด
ข. ลางทําความสะอาด
ค. ปรุงแตงรส
ง. หั่น สับเปนชิ้นเล็กๆ
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เฉลยแบบทดสอบ
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง เครื่องดืม่ สมุนไพรจากกลวยหอม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ข
ค
ข
ง
ข
ง
ข
ค
ง
ก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 10 ขอ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง อาหารจากกลวย ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนโนนทองโนนหวาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4
คําชี้แจง 1. ขอสอบชุดนี้เปนขอสอบแบบเลือกตอบ จํานวน 30 ขอ
2. ใสเครื่องหมายกากบาท ( Χ ) ใหตรงกับขอ ก ข ค หรือ ง ที่ถูกตองที่สุด
เพียงขอเดียวลงในกระดาษคําตอบที่แจกให
1. กลวยมีถิ่นกําเนิดมาจากที่ใด
ก. เอเชียตะวันออก
ข. เอเชียตะวันออกเฉียงใต
ค. เอเชียตะวันตก
ง. เอเชียใต
2. กลวยทีน่ ิยมนํามาเปนอาหารของเด็กออนคือกลวยในขอใด
ก. กลวยน้ําวา
ข. กลวยไข
ค. กลวยหอมทอง
ง. กลวยตานี
3. กาบกลวยแหงนํามาใชประโยชนไดอยางไร
ก. ทําของเลน
ข. ทําเชือกผูกของ
ค. ปองกันแดด
ง. เลี้ยงหมู
4. ตํากลวยปูนึ่งประยุกตมาจากอาหารสมตําชนิดใด
ก. คํามะมวง
ข. ตํามะยม
ค. ตํามะละกอ
ง. ตําเมี่ยง
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5. อาหารในขอใดเหมาะสําหรับคนที่มีอาการทองผูก
ก. ตํากลวย
ข. แกงจืดหมู
ค. ผัดเผ็ดปลาดุกฟู
ง. หมกหยวกกลวยใสไก
6. ขอใดไมใชอุปกรณในการตํากลวยปูนงึ่
ก. ครก. สาก
ข. มีด
ค. เขียง
ง. กระทะ
7. การเอาน้ําใสภาชนะแลวทําใหรอน เรียกวาอะไร
ก. การตม
ข. การตุน
ค. การทอด
ง. การผัด
8. ผักในขอใดที่เสริมใหตมยํานารับประทาน คือผักในขอใด
ก. พริก
ข. ผักหอม
ค. ผักชีไทย
ง. หัวปลี
9. วัตถุดิบในขอใดนิยมนํามาทําเปนอาหารจานยํามากที่สุด
ก. เนื้อปลา
ข. เนื้อวัว
ค. เนื้อไก
ง. หมูยอ
10. การทําใหอาหารจานยํามีรสชาติอรอยคือขั้นตอนใด
ก. ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดบิ
ข. ขั้นตอนการทําน้ํายํา
ค. ขั้นตอนการคลุกเคลา
ง. ขั้นตอนการเสิรฟ
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11. เพราะเหตุใดจึงคิดวาอาหารประเภทยําทําใหรางกายกระปรีก้ ระเปรา
ก. เพราะทุกคนนิยมรับประทาน
ข. เพราะมีวิตามินและเสนใยจากผักสูง
ค. เพราะวัตถุดิบหางายในทองถิ่น
ง. เพราะกลิน่ และรสชาติมีครบ คือ เปรี้ยว, หวาน, เค็ม, เผ็ด
12. วัตถุดิบในขอใดไมจําเปนตองใชในการทําหอหมกไกใสหยวกกลวย
ก. โหรพา, สะระแหน, ชีหอม
ข. หอมแดง, พริกขี้หนูสด, ใบแมงลัก
ค. หยวกกลวย, เกลือ, กระเทียม
ง. ตะไคร, ใบมะกรูด, ขา
13. ขอใดไมใชประโยชนของการทําหอหมกเพื่อรับประทานเอง
ก. เปนคานิยมชั่วคราว
ข. เปนกับขาว
ค. เปนการนําวัสดุในทองถิน่ มาทําเปนอาหาร
ง. เปนการประหยัดคาใชจา ย
14. ลาบเปนอาหารทองถิ่นของภาคใด
ก. ภาคอีสาน, ภาคใต
ข. ภาคเหนือ, ภาคใต
ค. ภาคเหนือ, ภาคกลาง
ง. ภาคอีสาน, ภาคเหนือ
15. เครื่องปรุงในขอใดทีใ่ สลาบแลวจะดูดน้ําและมีกลิ่นหอม
ก. น้ําปลารา
ข. ขาวคั่ว
ค. น้ํามะนาว
ง. สะระแหน
16. ถาตองการใหลาบมีรสขมควรปรุงรสดวยอะไร
ก. น้ําปลา
ข. น้ํามะนาว
ค. น้ําดี
ง. น้ําปลารา
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17. ขั้นตอนแรกของการทํากลวยบวชชี
ก. ใสกะทิในหมอตมตั้งไฟใหเดือด
ข. ใสเกลือกอนนํากลวยลงตม
ค. ตมกลวยใหสุกกอนปรุง
ง. ตมน้ําตาลใหละลายกอนใสกะทิ
18. กระชอนใชประโยชนตามขอใด
ก. ใชตักอาหาร
ข. ใชกรองกะทิ
ค. ใชขูดมะพราว
ง. ใชวางกลวย
19. การทํากลวยอบเนยสมุนไพรควรเลือกผลกลวยที่มีลักษณะอยางไร
ก. กลวยสุกงอม
ข. กลวยออน
ค. กลวยสุก
ง. กลวยดิบแกจัด
20. มีดที่นํามาปอกเปลือกกลวยดิบ ถาปลอยทิ้งไวจะมีผลเสียอยางไร
ก. เปนคราบสีดํา
ข. ความคมจะเสียไป
ค. นํามาใชงานอีกไมได
ง. ชํารุดเสียหายไดงาย
21. ขอใดไมใชประโยชนของการทํากลวยอบเนยสมุนไพร
ก. ชวยประหยัดคาใชจายในครอบครัว
ข. สามารถทําเปนอาชีพเสริมได
ค. ใชเปนอาหารวางและกินเลนได
ง. การบรรจุหีบหอตองใชวัสดุที่มีราคาแพงจะทําใหขายไดราคาสูง
22. ขาวเกรียบกลวยเปนอาหารแปรรูปจัดอยูในอาหารประเภทใด
ก. อาหารหลัก
ข. อาหารวาง
ค. อาหารประจําวัน
ง. อาหารประจําถิ่น
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23. ขอใดเปนระบบการจัดการที่ดีที่สุด
ก. โดงวางแผนการผลิตและบัญชีรับจายอยางชัดเจน
ข. ดําสํารวจความตองการของผูบริโภค
ค. แดงจัดทําบัญชีรายจายเปนประจําทุกวัน
ง. เดนสามารถบอกตนทุน – กําไรไดอยางชัดเจน
24. แปงที่นํามาผสมทําขาวเกรียบกลวยคือแปงในขอใด
ก. แปงขาวเหนียว
ข. แปงขาวเจา
ค. แปงมัน
ง. แปงทาวยายมอม
25. ถาไมไดทาํ บุญอะไรที่ชาวบานถือวา “ผีปูยาตายายจะรับความเดือดรอน
อดๆ อยากๆ
ก. การทําบุญเดือน 6
ข. การทําบุญผาปา
ค. การทําบุญตักบาตรกระยาสารท
ง. การทําบุญในวันเขาพรรษา
26. บุญประเพณีสารทของไทยตรงกับขอใด
ก. แรม 15 ค่ํา เดือน 3
ข. ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3
ค. แรม 15 ค่ํา เดือน 10
ง. ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 10
27. ถั่วที่นํามาคลุกกับกระยาสารท คือ ถั่วชนิดใด
ก. ถั่วเหลือง
ข. ถั่วดํา
ค. ถั่วลิสง
ง. ถั่วเขียว
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28. เครื่องใชไฟฟาประเภทเครื่องปน กอนใชควรปฏิบตั ิตามขอใด
ก. ควรนํามาใชตามปกติ
ข. ตรวจสอบความเรียบรอยกอน
ค. ตองทดลองใชกอนนําไปใช
ง. ตองเสียบปลั้กทิ้งไวกอน
29. ขอใดคือสวนประกอบของเครื่องปรุงเครื่องดื่มสมุนไพรกลวยหอม
ก. กลวยหอม น้ํา เกลือ
ข. กลวยหอม นมสด เกลือ
ค. กลวยหอม น้ําเชื่อม เกลือ
ง. กลวยหอม นมสด น้ําเชือ่ ม
30. เครื่องดื่มในขอใดมีประโยชนมากที่สดุ
ก. น้ํากลวยหอม
ข. น้ําอัดลม
ค. กาแฟเย็น
ง. นมเย็น

……………………………..
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง อาหารจากกลวย ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนโนนทองโนนหวาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4

1. ข
2. ก
3. ข
4. ค
5. ก
6. ง
7. ก
8. ค
9. ก
10. ข

11. ง
12. ก
13. ก
14. ง
15. ข
16. ค
17. ก
18. ข
19. ง
20. ก

21. ง
22. ข
23. ค
24. ค
25. ค
26. ง
27. ค
28. ข
29. ง
30. ก

แบบวัดทักษะการปฏิบัติงาน

366
แบบวัดทักษะการปฏิบตั ิงาน
หลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง อาหารจากกลวย

คําชี้แจง
ใหนกั เรียนลงมือปฏิบัติการประกอบอาหารจากกลวย จํานวน 10 กิจกรรม ดังนี้
1. ใหนกั เรียนประกอบอาหาร การตํากลวยปูนึ่ง
2. ใหนกั เรียนประกอบอาหาร ตมยําหัวปลี
3. ใหนกั เรียนประกอบอาหาร ยําหัวปลีใสหนังหมู
4. ใหนกั เรียนประกอบอาหาร หอหมกไกใสหยวกกลวย
5. ใหนกั เรียนประกอบอาหาร ลาบเวนเสนหัวปลี
6. ใหนกั เรียนประกอบอาหาร กลวยบวชชี
7. ใหนกั เรียนประกอบอาหาร กลวยกรอบเนยสมุนไพร
8. ใหนกั เรียนประกอบอาหาร ขาวเกรียบกลวย
9. ใหนกั เรียนประกอบอาหาร กระยาสารทกลวย
10. ใหนกั เรียนประกอบอาหาร การทําเครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม
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เกณฑการใหคะแนนผลการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง .....................................
กลุมที่......................
สมาชิกภายในกลุม
1……………………………………….. 2……………………………………….
3……………………………………….. 4……………………………………….
5……………………………………….. 6……………………………………….

ลําดับ
ที่

รายการประเมิน

ดีมาก
(5)

1
2
3
4
5

ระดับผลการปฏิบัติงาน
ดี คอนขาง พอใช ปรับปรุง
ดี
(4)
(1)
(3) (2)

วิเคราะหวางแผนการปฏิบัติงาน
การใชวัสดุ-อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช
กระบวนการปฏิบัติงาน
คุณภาพงาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน
รวม

(ลงชื่อ)
ผูประเมิน
(นางบานเย็น แกวศรีสุข)
.................../....................../..................
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เกณฑการประเมินการวัดทักษะการปฏิบัตงิ าน
เรื่อง ตํากลวยปูนงึ่
รายการประเมิน
1. วิเคราะห
วางแผน
การปฏิบัติงาน
(5 คะแนน)

1

2

3

4

5
2. การใชวัสดุอุปกรณ
เครื่องมือ
เครื่องใช
(5 คะแนน)

1

2

3

เกณฑการประเมิน
คะแนน ระดับ
มีการวางแผน กําหนดเปาหมาย วิธีการทํางาน
5
ดีมาก
แบงหนาที่ความรับผิดชอบรวมกันในกลุม
ทุกคนมีความรับผิดชอบตอกลุม ทํางานจนสําเร็จ
เรียบรอยทุกครั้ง
มีการวางแผน กําหนดวิธีการทํางาน แบงหนาที่
4
ดี
ความรับผิดชอบรวมกัน ในกลุม สมาชิกบางคน
ในกลุม ขาดความรับผิดชอบตอผลงาน
มีการวางแผน กําหนดวิธีการทํางาน แบงหนาที่
3
คอนขางดี
ความรับผิดชอบรวมกัน ในกลุม สมาชิกบางคน
ในกลุม ขาดความรับผิดชอบตอผลงาน
มีการวางแผน กําหนดวิธีทํางาน แบงหนาที่
2
พอใช
รับผิดชอบรวมกันในกลุม สมาชิกในกลุม ขาด
ความรับผิดชอบ ทําใหงานสําเร็จเปนบางครั้ง
ขาดการวางแผนการทํางาน การกําหนดวิธกี าร
1
ปรับปรุง
ทํางาน ผลงานไมสําเร็จ
มีการเตรียมวัสดุ-อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช
5
ดีมาก
และเลือกเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งวิธีการเก็บรักษา ทําความสะอาดไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม ตามลักษณะของงาน
มีการจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช
4
ดี
การเครื่องมือเครื่องใชไดถูกตองเหมาะสม
แตขาดความเปนระเบียบในเรื่องการเก็บ
การทําความสะอาด
มีการเตรียมวัสดุ-อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช
3
คอนขางดี
แตเลือกเครื่องมือบางอยางไมเหมาะสม
ตองกํากับชี้แนะเปนบางครั้ง
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รายการประเมิน

3. กระบวนการ
ปฏิบัติงาน
(5 คะแนน)

เกณฑการประเมิน
4 มีการเตรียมวัสดุ-อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช
การเลือกเครื่องมือไดแตไมเหมาะสม ตองกํากับ
ชี้แนะเปนทุกครั้ง

คะแนน
2

ระดับ
พอใช

5 ขาดการวางแผนในการเตรียม การเลือกใช
เครื่องมือ วัสดุ-อุปกรณไมถูกตองเหมาะสมกับ
งาน ตองคอยกํากับดูแลตลอดเวลา
1 ปฏิบัติงานอยางถูกตองตามขั้นตอน และ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องเหมาะสมไดดว ยตนเอง
มีความมุงมั่นในการทํางานจนสําเร็จเรียบรอยทัน
ตามเวลาที่กําหนด
2 ปฏิบัติงานอยางถูกตองตามลําดับ ตั้งใจทํางาน
แตขาดความตอเนื่อง งานสําเร็จตามเวลา
ที่กําหนด
3 ปฏิบัติงานอยางถูกตองตามลําดับ แตบางครั้งได
กํากับชี้แนะงานเสร็จชา ไมทันตามเวลาทีก่ ําหนด
4 ปฏิบัติงานตามลําดับขั้นได แตตองอยูภ ายใตการ
กํากับชี้แนะผลงานไมเสร็จตามเวลาที่กําหนด
5 ไมปฏิบัติงานตามขั้นตอน ขาดการทํางานอยาง
ตอเนื่อง ตองคอยชี้แนะกํากับการทํางาน
ตลอดเวลา

1

ปรับปรุง

5

ดีมาก

4

ดี

3

คอนขางดี

2

พอใช

1

ปรับปรุง
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4. คุณภาพงาน
(5 คะแนน)

1

2

3

4

5

5. สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน
(5 คะแนน)

1

2

3
4
5

เกณฑการประเมิน
ผลงานมีคุณภาพ การจัดตกแตงเหมาะสม
การเลือกใชวสั ดุถูกตองครบถวนสมบูรณ
รสชาติดีตามลักษณะของ...................
ที่กําหนดใหเปนแบบอยางได
ผลงานมีคุณภาพ ในการเลือกใชวัสดุ ถูกตอง
ครบถวน...............มีลักษณะดีแตการตกแตงไม
เหมาะสม เปนแบบอยางไมได
การเลือกใชวสั ดุครบถวน แตขาดคุณภาพที่ดี
รสชาติไมดี หรือลักษณะอยางใดอยางหนึง่
ไมเปนไปตามลักษณะที่ดีของ..........................
ตามที่กําหนด
การเลือกใชวสั ดุ ไมครบถวน หรือวัสดุขาด
คุณภาพ ทําให..................มีรสชาติและลักษณะ
ไมเปนไปตามที่กําหนด
ผลงานไมมีคุณภาพ รสชาติและลักษณะของตํา
กลวยปูนึ่งไมดี เกิดจากความผิดพลาดจากการ
เลือกใชวัสดุหรือขั้นตอนวิธกี ารทํา......................
ที่กําหนดให
มีการตรวจสอบคุณภาพของผลงาน รวมกัน
วิเคราะหขอบกพรองและวิธีแกไขงาน ปรับปรุง
งาน รวมกันไดอยางถูกตองเหมาะสม
มีการตรวจสอบคุณภาพของผลงานรวมกัน
มีขอเสนอแนะ วิธีแกไขงาน มีขอผิดพลาดเปน
บางครั้ง
มีการตรวจสอบคุณภาพของผลงานรวมกัน
แตขอเสนอแนะไมถูกตอง
มีการตรวจสอบคุณภาพของผลงานรวมกัน
ไมมีวิธีแกไขปรับปรุงงาน
ขาดการตรวจสอบงานและสรุปงานรวมกัน

คะแนน
5

ระดับ
ดีมาก

4

ดี

3

คอนขางดี

2

พอใช

1

ปรับปรุง

5

ดีมาก

4

ดี

3

คอนขางดี

2

พอใช

1

ปรับปรุง

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง อาหารจากกลวย
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง อาหารจากกลวย ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้สรางขึ้นเพื่อตองการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีเรื่อง อาหารจากกลวย ขอใหนักเรียนตอบแบบสอบถามใหตรงกับความคิดเห็นที่
นักเรียนมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารจากกลวย อยางแทจริง
2. การตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจครั้งนี้ ไมมีคาํ ตอบใดถูกหรือผิด การเลือกตอบ
ในแตละขอไมมีผลตอคะแนนแตอยางไร ขอมูลที่ไดจะนําไปวิเคราะหโดยภาพรวม
3. แบบสอบถามมีทั้งหมด 20 ขอ
4. แบบสอบถามในแตละขอไดแบงความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ
5
หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
4
หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
3
หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
2
หมายถึง มีความพึงพอใจนอย
1
หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด
5. ถาตองการเปลี่ยนคําตอบ ใหขีดทับอันเดิมเสียกอนจึงเลือกใหมตามตองการ
6. วิธีการตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ หลังจากที่อานขอความในแตละขอแลว
ใหทําเครื่องหมาย √ ใหตรงกับระดับความคิดเห็นในขอนั้นๆ เพียงอันเดียว ดังตัวอยางในขอ 0

ขอคําถาม
0. กิจกรรมการเรียนหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง
ผลิตภัณฑอาหารจากกลวย นํามาใชใหเกิด
ประโยชนไดในชีวิตประจําวัน

5
มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2
มาก
ปาน
นอย
กลาง

1
นอย
ที่สุด

............ ............ ............ ............ ............
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง อาหารจากกลวย ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6

ขอคําถาม
1. นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรมกลุม
2. วัสดุ อุปกรณ ที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูเหมาะสม
เพียงพอ
3. นักเรียนรูสกึ สนุกสนานที่ไดไปศึกษา คนควานอกสถานที่
4. นักเรียนเต็มใจใหความรวมมือที่มีการนําภูมิปญญาทองถิ่น
มาชวยจัดกิจกรรมการเรียนรูครั้งนี้
5. นักเรียนสนุกสนานที่มีแหลงการเรียนรูในชุมชนที่หลากหลาย
6. เนื้อหา อาหารจากกลวยเปนเรื่องที่นักเรียนสนใจ
7. ใบงานมีความชัดเจน ชวยใหนักเรียนเรียนรูไดดี
8. ใบกิจรรมมีสวนชวยใหนักเรียนเรียนรูไดดี
9. นักเรียนมีความพอใจในใบความรูที่ชวยใหนักเรียนปฏิบัติ
10. นักเรียนมีความพอใจที่ไดปฏิบัติงานรวมกับเพื่อน
11. นักเรียนพอใจที่ไดมีสวนรวมในการวางแผนการปฏิบัติงาน
12. นักเรียนพอใจในงานที่ไดรับมอบหมาย
13. นักเรียนพอใจที่ทํางานจนสําเร็จดวยความตั้งใจ
14. นักเรียนมีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรม
15. นักเรียนพอใจที่มีสวนรวมในการตรวจและเสนอแนะในการ
ทํางานทั้งกลุมตนเองและกลุมอื่น
16. ผลงานของกลุมทําใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
17. นักเรียนพอใจที่ไดมีสวนรวมประเมินผลงานของกลุมอื่น
18. นักเรียนภูมิใจที่ไดเผยแพรผลงานของตนเอง
19. นักเรียนพอใจที่ไดจัดแสดงผลงานในรูปแบบตางๆ
20. นักเรียนภูมิใจในผลงานของตนที่เกิดจาก
การประกอบอาหารจากกลวย

5
มาก
ที่สุด
........

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2
มาก ปาน นอย
กลาง
........ ........ ........

1
นอย
ที่สุด
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ภาคผนวก ช
ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย

446

ภาพการจัดกิจกรรม หลักสูตรทองถิ่นกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารจากกลวย
แหลงเรียนรูใ นชุมชน

นํานักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรูในชุมชน

วิทยากรภายนอกใหความรูเกี่ยวกับลักษณะของกลวยและการปลูกกลวย

447

ภาพกิจกรรมตํากลวยปูนึ่ง

นักเรียนเตรียมวัสดุและ
อุปกรณในการตํากลวยปูนึ่ง

ครูสาธิตการหั่นกลวย
กอนที่จะนําไปตํา

นักเรียนชวยกันตํากลวยปูนึ่ง

ผลงานที่สําเร็จเรียบรอยแลว

448

ภาพกิจกรรมตมยําหัวปลี

วัตถุดิบและเครื่องปรุง
ตมยําหัวปลี

นักเรียนกําลังสับไกและ
เตรียมเครื่องปรุงในการทํา
ตมยําหัวปลี

นักเรียนกําลังนําปลีกลวย
ใสหมอตมยํา

ผลงานที่สําเร็จแลว
ของแตละกลุม

449

ภาพกิจกรรมยําหัวปลีใสหนังหมู

นักเรียนวางแผนการจัดเตรียม
วัตถุดิบ และอุปกรณในการทํา
ยําหัวปลีใสหนังหมู

นักเรียนแตละคนปฏิบัติหนาที่
ของตนเองตามที่ไดรับมอบหมาย
จากกลุมดวยความตั้งใจ

ครูใหคําแนะนําในการทํา
น้ําปรุงรสหรือน้ํายํา

ผลงานที่สําเร็จแลว
ของแตละกลุม

450

ภาพกิจกรรมหอหมกไกใสหยวกกลวย

นักเรียนกําลังซอยหยวก
กลวยเพื่อทําหมกไกใส
หยวกกลวย

นําไกและหยวกกลวยคลุก
กับเครื่องปรุงที่เตรียมไว

นักเรียนภายในกลุมกําลัง
ชวยกันหอหมกไกใสหยวก
กลวย

หอหมกไกใสหยวกกลวย
ผลงานนักเรียนที่สําเร็จ


451

ภาพกิจกรรมลาบวุนเสนหัวปลี

เครื่องปรุงสําหรับใสลาบ
วุนเสนหัวปลี

ลวนเนื้อหมูใหสุกกอน
นําไปปรุง

นักเรียนกําลังคนลาบวุนเสน
หัวปลีกับเครือ่ งปรุง

ลาบวุนเสนหัวปลีผลงาน
นักเรียนที่สําเร็จแลว

452

ภาพกิจกรรมกลวยบวชชี

วัสดุดิบในการทํา
กลวยบวชชี

นักเรียนกําลังผา
กลวยทํากลวยบวชชี

นํากะทิ น้ําตาล เกลือตมใหเดือด
แลวใสกลวยตมใหสุก

นักเรียนกําลังรับประทาน
กลวยบวชชีรวมกัน

453

ภาพกิจกรรมกลวยอบเนยสมุนไพร

นักเรียนกําลังจัดเตรียม
วัตถุดิบในการทํากลวยอบ
เนยสมุนไพร

ครูสาธิตวิธีการทอดกลวย
ใหกรอบใหนกั เรียนดู

นักเรียนกําลังคลุกเคลากลวย
ทอดกับเครื่องปรุงสมุนไพร
ที่เตรียมไว

ผลงานนักเรียนกลวยอบเนย
สมุนไพรที่สําเร็จแลว

454

ภาพกิจกรรมขาวเกรียบกลวย

นักเรียนกําลังวางแผน
ขั้นตอนการทําขาวเกรียบ
กลวยรวมกัน

นวดแปง กลวย พริกไทย
ปน พริกปน ใหเขากัน
แลวนําไปนึ่ง

นําแผนขาวเกรียบที่หั่นเปน
ชิ้นบางๆ และนําไปตาก
แดดใหแหง

ผลงานที่สําเร็จแลว

455

ภาพกิจกรรมกระยาสารทกลวย

นักเรียนชวยกันซอยกลวย
ใหเปนเสนๆ เพื่อนําไป
ทอด

นํากลวยที่ซอยเปนเสนๆ
ลงทอดใหกรอบ

นําสวนผสมที่เตรียมไว
คลุกเคลาใหเขากันกอนทีจ่ ะ
นําไปคลุกกับกลวยทอด

กระยาสารทกลวยผลงาน
นักเรียนที่สําเร็จแลว

456

ภาพกิจกรรมเครื่องดื่มสมุนไพรจากกลวยหอม

วัตถุดิบและเครื่องปน
เครื่องดื่มน้ํากลวยหอม

นักเรียนกําลังชวยกันทํา
เครื่องดื่มจากกลวยหอม

น้ํากลวยหอมที่ทําเสร็จแลว
เวลาดื่มจะเสิรฟดวยน้ําแข็ง
และจัดตกแตงใหสวยงาม

ผลงานที่ทําเสร็จแลว

457

ภาพกิจกรรม

นักเรียนสืบคนขอมูล
ทางอินเทอรเน็ต

นักเรียนรวมกันวางแผน
การจัดปายนิเทศ

นักเรียนและครูให
ความสนใจปายนิเทศ
เรื่อง อาหารจากกลวย

ประวัติยอของผูวิจัย

ประวัติยอของผูวิจัย

นางบานเย็น แกวศรีสุข
1 เมษายน 2507
73 หมู 4 ตลาดเขื่อนอุบลรัตน ตําบลเขื่อนอุบลรัตน
อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน
สถานที่อยูปจจุบัน
180 หมู 14 บานวังแสง ตําบลหายโศก อําเภอบานผือ
จังหวัดอุดรธานี
ตําแหนงหนาที่การงาน ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ
สถานที่ทํางาน
โรงเรียนโนนทองโนนหวาย ตําบลโนนทอง
อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี
ประวัติการศึกษา
ชื่อสถาบัน
ปสําเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
วิทยาลัยครูอดุ รธานี
2528
(การสหกรณ)
ครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยครูอุดรธานี
2530
(การประถมศึกษา)
2553
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(หลักสูตรและการสอน)
ชื่อ
วัน เดือน ปเกิด
สถานที่เกิด

