บทที
บทนํา
1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
การพัฒนาประเทศมีแนวโน้มทีจะพัฒนาไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมมากขึน การส่ งเสริ ม
ทางด้านการงานอาชีพโดยเฉพาะงานอาชีพในการทําอาหารเพือการบริ โภคทีเกียวข้องกับการดําเนิ น
ชีวิตประจําวันจึงยังเป็ นสิ งทีจะพัฒนาต่อไป ดังนันการส่ งเสริ มทางด้านการทําอาหารจึงยังเป็ นสิ ง
สําคัญทีสมควรจะได้รับการพิจารณาส่ งเสริ ม แต่ทีผ่านมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ผูท้ ีประกอบอาชีพ
การทําอาหารแปรรู ปทีมีวตั ถุดิบทีผลิตมาจากการทําเกษตร ซึ งประชากรส่ วนใหญ่ของประเทศ
อยู่ในชนบท การประกอบอาชีพเกษตรกรรมประสบกับความยากลําบากและปัญหาการขาดแคลนนํา
ราคาสิ นค้าทีมีราคาสู งขึน รายได้ทีทําการเกษตรไม่แน่นอน รายได้นอ้ ย และได้รับผลตอบแทน
ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีวิต ทําให้เกษตรกรย้ายถินฐานเข้าไปทํางานในเมืองใหญ่ซึงมีผลกระทบ
ต่อครอบครัวต้องแยกกันอยูท่ าํ ให้พืนทีในการทําการผลิตทางการเกษตรเพือการบริ โภคถูกทอดทิง
ดังนันการพัฒนาทางด้านอาชี พการแปรรู ปทําอาหารทีนําผลผลิตทางการเกษตรในท้องถินมาแปรรู ป
จําเป็ นต้องพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู ้ความสามารถในการเลือกซื อและขายสิ นค้าทีนํามาแปรรู ป
ในการผลิต เลือกใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสมทีมีอยู่ในท้องถิน และมีความรู ้ในการพัฒนาด้านการตลาด
การจําหน่ายผลผลิตเพิมรายได้ในชุมชน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน. 56 : 11)
เนือหาทีจะใช้ในการสอนนักเรี ยนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับ
ชันประถมศึกษาปี ที 5 ควรมุ่งเน้นให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการทํางานมีความเข้าใจมีความคิดสร้างสรรค์
มีทกั ษะ มีคุณธรรม มีจิตสํานึ กในการใช้พลังงานทรัพยากร และสิ งแวดล้อมในการทํางาน เพือการ
ดํารงชีวิตและครอบครัวทีเกียวข้องกับงานบ้านและเข้าใจความหมาย ความสําคัญ ประโยชน์
มีหลักการมีวิธีการขันตอนกระบวนการทํางาน การจัดการและสามารถทํางานตามขันตอนเลือกใช้
จัดเก็บบํารุ งรักษาเครื องมือเครื องใช้วสั ดุและอุปกรณ์ทีใช้ในการทํางานมีความคิดริ เริ มในการทํางาน
ทํางานด้านความรับผิดชอบ ขยัน ซื อสัตย์ ประหยัด อดออมอดทนใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ งแวดล้อมในการทํางานอย่างคุม้ ค่า(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน. 56 : 19)
การจัดการเรี ยนรู ้ในชุมชน โดยเฉพาะการจัดการเรี ยนการสอนทีมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ทีก่อ
ให้เกิดการปฏิบตั ิและได้ประสบการณ์ตรง ครู ผสู ้ อนควรฉวยโอกาสเอาแหล่งเรี ยนรู ้ ทรัพยากรทีมีอยู่
ในท้องถินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากทีสุด นับว่าเป็ นสิ งทีมีมูลค่าเพิมและนํามาพัฒนาสู่การมีอาชีพ
สร้างรายได้เสริ มสร้างเศรษฐกิจทีดี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน. 56 : 45)
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สภาพแวดล้อมในท้องถินมีพืนทีภูมิศาสตร์ทางกายภาพเป็ นภูเขา พืนทีลาดชันและพืนที
ราบสู งผูป้ กครองนักเรี ยนส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตรเป็ นหลักและทรัพยากรทีมีอยูใ่ นท้องถินที
เกิดขึนเองตามธรรมชาติและทีมนุษย์ได้สร้างขึนในพืนที อาชีพการเก็บของป่ าที มีในท้องถิน เช่น
กลอย เห็ด หน่อไม้ พืชผัก นําผึงป่ าสามารถนํามารับประทานและจําหน่ายได้ในท้องถินเป็ นการ
ดํารงชีวิตทีเป็ นวิถีชีวิตของคนในชนบทโดยเฉพาะคนทีอยูใ่ นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศ
ไทยทีมีทรัพยากร ดิน นํา และป่ าไม้ ทีเอืออํานวยในการดํารงชีวิต (ทรงคุณ จันทจร : 2551 : 72)
กลอยจัดเป็ นพืชล้มลุกชนิ ดไม้เลือยมีหวั ขึนตามป่ าเบญจพรรณค่อนข้างโปร่ งพบมาก
ในช่วงฤดูฝนจนถึงฤดูหนาวมีเถาทีพันต้นไม้อืน ไม่มีมือเกาะ ลําต้นมีหนามเล็กๆ กระจายทัวไป และมี
ขนนุ่ มๆ สี ขาวปกคลุม มีหวั อยูใ่ ต้ดินลักษณะทรงกลมรี มีรากเล็กๆ กระจายทัวทังหัว 3-5 หัวต่อต้น
เปลือกบางสี นาตาลออกเหลื
ํ
องกลอยมี 2 ประเภท ได้แก่ กลอยข้าวเหนียว กลอยหัวเหนียว เนื อใน
จะมีสีเหลืองเข้มเนือจะเหนียวรสชาติดีและกลอยข้าวเจ้าเนื อจะมีสีขาวนวลเนือจะหยาบ เนือจะร่ วนซุย
กลอย สามารถนํามาทําเป็ นอาหารทีหาได้ภายในป่ านํามาต้มมาหุ งกินแทนข้าวได้ กลอย จัดเป็ นพืช
ล้มลุก มีหวั ชนิดหนึ งซึ งนิ ยมบริ โภคมาตังแต่สมัยโบราณและมีเป็ นจํานวนมากในท้องถิน ชาวบ้าน
นิยมนํามาแปรรู ปมาทําขนมและถนอมอาหารทีเป็ นหนึ งในปัจจัยสี ทีมีความจําเป็ นต่อการดําเนินชีวิต
ของมนุษย์ การถนอมอาหารทีเป็ นภูมิปัญญาชาวบ้านได้เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อมนุษย์เป็ นอย่างมาก
เนืองจากพฤติกรรม การบริ โภคอาหารมีการเปลียนแปลงไปจากเดิมเนื องจากคนส่ วนใหญ่ตอ้ งการ
ความ สะดวก รวดเร็ ว และต้องการเก็บรักษาอาหารไว้บริ โภคได้นานๆ (เสรี พงศ์พิศ. 2549 : 102 )
แป้งเป็ นอาหารหลักทีจําเป็ นสําหรับมนุษย์มาช้านานเนืองจากแป้ งเป็ นแหล่งอาหารทีให้
พลังงานแก่ร่างกายสู งดังนันวัตถุดิบส่ วนใหญ่ทีใช้ในการผลิตแป้งได้แก่พืชประเภทหัวและธัญพืช
ชนิดต่างๆยังมีประเภทหัวบางชนิ ดทีสามารถนํามาทําแป้ งได้กค็ ือ กลอย (Kloi) ซึ งเป็ นแป้ งที ให้
คุณค่าทางโภชนาการสู งเมือเปรี ยบเทียบกับแป้งชนิ ดอืนๆ กลอยมีคาร์โบไฮเดรตซึ งอยู่ในรู ปของ
สตาร์ซ (Starch) สู ง
ผูศ้ ึกษาจึงได้คิดค้นวิธีการทําขนมไทยจากแป้ งกลอยและเพิมคุณค่าทางสารอาหารลงไป
ในแป้ งกลอยโดยการนําเอาสี ธรรมชาติจากพืชและพืชสมุนไพรทีมีคุณค่าทางโภชนาการเป็ นพืชทีหา
ง่ายในท้องถิน ให้นกั เรี ยนเกิดความคิดสร้างสรรค์รู้จกั ใช้สีธรรมชาติจากพืชแทนสี สังเคราะห์
ตลอดจนได้ลงมือปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นกระบวนการและทีสําคัญนักเรี ยนมองเห็นคุณค่าของวัตถุดิบทีมี
อยู่ในท้องถินนํามาแปรรู ปเป็ นขนมไทยให้หลากหลายชนิ ดเช่น
1. ขนมต้มกลอยสมุนไพร
2. ขนมบัวลอยกลอยสี รุ้ง
3. ขนมถัวแปบกลอยสมุนไพร
4. ขนมเทียนกลอยสมุนไพร
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นอกจากนียังได้เพิมคุณค่าทางโภชนาการและสี ธรรมชาติจากพืชทําให้ขนมมีสีสวยงามน่ารับประทาน
ยิงขึน
1. สี เหลืองฟักทอง ให้คุณค่าทางโภชนาการสู ง คือวิตามินเอ ฟั กทอง 100 กรัม ให้
พลังงาน 3266 กิโลแคลอรี
2. สี ส้มแครอท ให้คุณค่าทางโภชนาการสู ง คือสารเบต้าคาโรทีน แครอท 100 กรัม
พลังงาน 37 กิโลแคลอรี
3. สี ชมพูแก้วมังกร ให้คุณค่าทางโภชนาการสู ง คือธาตุเหล็ก แก้วมังกร 100 กรัม
ให้พลังงาน 59 กิโลแคลอรี
4. สี แดงบีทรู ท ให้คุณค่าทางโภชนาการสู ง คือมีสารโปแตสเซี ยม แคลเซี ยม ฟอสฟอรัส
วิตามินเอ มีสารเบทานิน (betanin) บีทรู ท 100 กรัม ให้พลังงาน 36 กิโลแคลอรี
5. สี เขียวใบเตย ให้สรรพคุณทางแพทย์คือช่วยลดนําตาลในเลือด ใบเตย 100 กรัม ให้
พลังงาน 35 กิโลแคลอรี
6. สี ม่วงจากดอกอัญชัน มีสารแอนโธไซยานิ น เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ
ด้วยเหตุนีผูศ้ ึกษาจึงได้เสริ มคุณค่าสารอาหารลงไปในเนื อหาของนวัตกรรมขันตอนการ
ทําขนมไทยจากแป้งกลอยผูร้ ายงานจึงได้ผลิตสื อการสอน เอกสารประกอบการสอนประกอบภาพ
โดยประยุกต์ภาพประกอบให้เข้ากับความรู ้เนื อหาในบทเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื องขนมไทยจากแป้ งกลอย เอกสารประกอบการสอนทีสร้างขึนที มีภาพประกอบเป็ นสื อ
ในการสอนซึ งจะดึงดูดให้เด็กเกิดความสนใจและสามารถเข้าใจเนื อหาได้ง่ายขึนดังนันผูร้ ายงานจึ งได้
จัดทําสื อเอกสารประกอบการสอน เรื อง ขนมไทยจากแป้ งกลอยประกอบความรู ้ดงั นี
เล่มที 1 การทําแป้งกลอยและสี ธรรมชาติจากพืช
เล่มที 2 ขนมต้มกลอยสมุนไพร
เล่มที 3 ขนมบัวลอยกลอยสี รุ้ง
เล่มที 4 ขนมถัวแปบกลอยสมุนไพร
เล่มที 5 ขนมเทียนกลอยสมุนไพร
เล่มที 6 การจัดจําหน่าย การทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย
จึงเป็ นประโยชน์ทงต่
ั อตัวครู และนักเรี ยน ให้นกั เรี ยนได้ศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเพราะถ้า
นักเรี ยนเข้าใจขันตอนการศึกษาเอกสารประกอบการสอนเล่มแรกแล้วเล่มต่อๆไปนักเรี ยนก็ศึกษาด้วย
ตนเองได้ เอกสารประกอบการสอนยังช่วยเร้าและกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยน
ด้วยตนเองและเป็ นกลุ่มได้เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกฝนตนเองกล้าแสดงออกกล้าตัดสิ นใจแสวงหา
ความรู ้ดว้ ยตนเองรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมีผลทําให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนพัฒนา
สู งขึนต่อไป
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ปัญหาในการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยีทีผ่านมา
ในชันเรี ยนปกติยงั ไม่ประสบผลสําเร็ จเท่าทีควร เนืองจากกิจกรรมการเรี ยนรู ้ม่งุ เน้นเนื อหาและ
ความจํามากกว่ากระบวนการ นักเรี ยนจะเรี ยนเพือตนเอง นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความรู ้และทักษะ
ไม่เพียงพอ ครู ใช้ความสามารถในการสอนเพียงคนเดียว ถ่ายทอดความรู ้ให้นกั เรี ยนเป็ นกลุ่มใหญ่
พร้อมกัน ซึ งสภาพห้องเรี ยนทีครู มีบทบาทมากเกินไปนัน จะไม่สามารถให้นกั เรี ยนทังหมดรู ้ได้
อย่างดี ทําให้เกิดปั ญหาต่อผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนและปั ญหาด้านอืน ๆ และปัญหาอีกอย่างหนึง
ทําให้ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนตําคือ ขาดสื อทีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีไม่ตอบสนอง
ความแตกต่างของผูเ้ รี ยน โดยเฉพาะในด้านทักษะความสามารถ ความเข้าใจ และความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทีจะทําให้นกั เรี ยนทุกคนเรี ยนในสิ งทียากและมีลกั ษณะนามธรรมให้ได้ผลเท่ากัน
ในเวลาจํากัดย่อมเป็ นไปได้ยาก (วรลาภ แสงวัฒนชัย. 2552 : 18)
การทําขนมจากแป้ งกลอยเป็ นอีกวิธีการหนึ งทีใช้วตั ถุดิบทีมีอยูใ่ นท้องถินทีจะนํามาทํา
เป็ นการถนอมอาหารและการแปรรู ปจัดทําเนื อหาให้สอดคล้องทีมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะในการ
ทํางาน มีจิตสํานึ กในการใช้พลังงานทรัพยากร และสิ งแวดล้อมในการทํางาน เพือการดํารงชีวิตและ
ครอบครัวทีเกียวข้องในการดํารงชีวิต สถานศึกษาได้มีการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
ขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง พุทธศักราช 2557)ให้สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 สู่ สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ปรับปรุ งเนือหาให้สอดคล้อง
กับความเป็ นอยู่ของผูเ้ รี ยนในท้องถิน ก่อให้เกิดประโยชน์กบั ผูเ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ตรง ซึ ง
สอดคล้องกับปัจจุบนั ปัญหาทีมุ่งเน้นเนือหาและความจํามากกว่ากระบวนการ นักเรี ยนจะเรี ยนเพือ
ตนเอง นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความรู ้และทักษะไม่เพียงพอ ครู ใช้ความสามารถในการสอนเพียงคนเดียว
ซึ งสภาพห้องเรี ยนทีครู มีบทบาทมากเกินไปนัน จะไม่สามารถให้นกั เรี ยนทังหมดรู ้ได้อย่างดี ทําให้
เกิดปั ญหาต่อผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนและปั ญหาด้านอืน ๆ ตามมาด้วย มีการคิดค้นคว้าการจัดทําสื อ
หรื อนวัตกรรมใหม่ ๆ นํามาใช้ถ่ายทอดความรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิได้เกิดทักษะในการทํางาน
ให้เหมาะสม (หลักสู ตรสถานศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง พุทธศักราช 2557)
การจัดหาสื อการเรี ยนรู ้ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนสามารถจัดทําพัฒนาขึนเองหรื อปรับปรุ ง
เลือกใช้อย่างมีคุณภาพจากสื อต่างๆทีมีอยู่รอบตัวเพือนํามาใช้ประกอบในการจัดการเรี ยนรู ้ โดย
สถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียงเพือพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ งหน่วยงานที
รับผิดชอบทางการศึกษา จัดให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ ศูนย์สือการเรี ยนรู ้ ระบบสารสนเทศการเรี ยนรู ้และ
เครื อข่ายการเรี ยนรู ้ทีมีประสิ ทธิ ภาพทังในสถานศึกษาและในชุมชน เพือการศึกษาค้นคว้าและ
แลกเปลียนประสบการณ์การเรี ยนรู ้ระหว่างท้องถิน สถานศึกษา ชุมชน สังคมโลก การจัดทําและ
จัดหาสื อการเรี ยนรู ้สาํ หรับการศึกษาค้นคว้าของผูเ้ รี ยนเสริ มความรู ้ให้ผสู ้ อนรวมทังจัดหาสิ งทีมีอยู่
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ในท้องถินมาประยุกต์ใช้เป็ นสื อการเรี ยนรู ้ มีความเหมาะสมและหลากหลายสอดคล้องกับวิถีการ
เรี ยนรู ้ (หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 : 27)
สื อทีใช้ประกอบการเรี ยนการสอนในปัจจุบนั มีหลายรู ปแบบ ในการจัดการเรี ยนการสอน
ทีต้องการให้ผเู ้ รี ยนได้รู้และเข้าใจถูกต้องรวดเร็ วนัน จําเป็ นต้องนําสื อการเรี ยนการสอนหลายอย่างมา
ใช้สัมพันธ์กนั และมีคุณค่าที จะส่งเสริ มซึ งกันและกัน สื อการสอนชนิ ดหนึ งเพือเร้าความสนใจแต่อีก
ชนิดหนึ ง ใช้เพืออธิ บายข้อเท็จจริ งของเนือหา สื อการสอนในรู ปแบบของสื อประสมจะผลิตออกมา
ให้สอดคล้องกับเนื อหาที ใช้ในการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบ การสอนเป็ นการนําเอาสื อประสม
ทีสอดคล้องกับเนื อหาและจุดประสงค์ของวิชามาใช้ในการเปลียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนเพือให้
เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สื อชนิดนี คือ เอกสารประกอบการสอน เป็ นเทคโนโลยี
ทางการศึกษาและการสอนอย่างหนึงโดยการนําสื อการสอนหลายชนิ ดมาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบ
สื อแต่ละชนิดจะให้ประสบการณ์การเรี ยนรู ้แตกต่างกันไป จึงจําเป็ นต้องอาศัยสื อหลายชนิดรวมกัน
ซึ งมีความสัมพันธ์และส่ งเสริ มซึ งกันและกันในแต่ละเรื องเพือเพิมประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนตามเกณฑ์
มาตรฐานจะมีประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนมาก ครู สามารถดําเนิ นการสอนตามคําแนะนําทีมี
ในเอกสารประกอบการสอนตามลําดับขัน ครู ไม่จาํ เป็ นต้องทําใหม่หรื อทําเพิม สามารถนําไปใช้ได้
ทันที หรื อกรณี ทีขาดครู ครู คนอืนก็สามารถสอนแทนได้ โดยใช้เอกสารประกอบการสอนด้วยความ
มันใจและจะทําให้นกั เรี ยนได้รับความรู ้เหมือนกัน ช่วยให้เกิดประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอนอย่างดี
(ถวัลย์ มาศจรัส และคณะ. 2549. : 62 ; อ้างถึงลัดดา ศุขปรี ดี.
: 45 )
จากเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจยั เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมาย
ของหลักสู ตรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงจําเป็ นต้องมีขอ้ จํากัดทีเกิดจากธรรมชาติของเนื อหา เพือให้
นักเรี ยนได้รับประสบการณ์ใกล้เคียงความเป็ นจริ งมากทีสุ ด โดยใช้เอกสารประกอบการสอนเป็ นสื อ
การสอนในกลุ่มการงานและเทคโนโลยี ระดับชันประถมศึกษาปี ที 5 จึ งจําเป็ นต้องอาศัยเอกสาร
ประกอบการสอนมาใช้ประกอบการเรี ยนการสอนซึ งสามารถแก้ปัญหาอุปสรรคด้านเวลา ระยะทาง
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเห็นภาพประกอบต่าง ๆ ทีชัดเจน จะช่วยส่งเสริ มการเรี ยนได้เป็ นอย่างดี ช่วยให้ผเู ้ รี ยน
เกิดความเข้าใจได้ดีเพราะเป็ นสื อการสอนทีมีบทบาทต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนในระดัประถมศึกษา
ในการกระตุน้ ความสนใจและเป็ นเครื องมือทีใช้ให้เด็กได้เรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง (ชัยยงค์ พรหมวงศ์
และคณะ. 53 : 34-37 ) ซึ งเป็ นเครื องมือทีสอนได้เหมือนกับการสอนของครู โดยตรง เด็กจะได้รับ
ความรู ้จากการเห็นภาพประกอบได้ลึกซึ งโดยเอกสารประกอบการสอน เป็ นสื อทีมีคุณภาพและ
คุณลักษณะทีจะให้ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนสู งขึน(ชม ภูมิภาค. 49 : ) ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความ
สนใจและเรี ยนรู ้ได้เร็ ว
การแก้ปัญหาในการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงมีความ
จําเป็ นอย่างยิงทีผูส้ อนต้องหาแนวทางปรับปรุ งและพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนให้เกิด
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ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดโดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีมุ่งพัฒนาให้เด็กคิด แก้ปัญหา ปลูกฝัง
ทักษะในการศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเอง และแลกเปลียนความคิดเห็นและประสบการณ์การทํางาน
เป็ นกลุ่มในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันของผูเ้ รี ยน
เอกสารประกอบการสอนช่วยให้ผวู ้ ิจยั เพิมพูนความรู ้จากเนื อหาในหลักสู ตร ทําให้
นักเรี ยนอ่านคล่อง ซึ งจะเป็ นผลดีต่อการเรี ยนวิชาอืนต่อไปเพราะกิจกรรมการเรี ยนการสอนและ
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนทุกอย่างย่อมต้องอาศัยการอ่านทังสิ นช่วยให้นักเรี ยนได้มีโอกาส ได้ศึกษาหา
ความรู ้ดว้ ยตนเอง นอกเหนื อจากการเรี ยนการสอนในชันเรี ยน
จากแนวคิดดังกล่าวผูว้ ิจยั จึ งสนใจทีจะผลิตเอกสารประกอบการสอนในบทเรี ยนขึน
และได้เลือกเนื อหาในกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
2551 มาวิเคราะห์และศึกษาโดยสร้างโครงเรื องให้สอดคล้องกับเนื อหาในบทเรี ยนทีกําหนดใน
หลักสู ตรและสอดคล้องกับสภาพท้องถิน ตามความเหมาะสม ทังยังเป็ นการช่วยลดปัญหาการขาด
แคลนเอกสารค้นคว้าของผูเ้ รี ยนและการผลิตเอกสารประกอบการสอนโดยใช้ภาพประกอบเรื องจะ
ช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินมีความสนใจในการอ่าน
2. วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
2.1 เพือสร้างและพัฒนาหาประสิ ทธิ ภาพของเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที การดํารงชีวิต และครอบครัว ชันประถมศึกษาปี ที 5
เรื อง ขนมไทยจากแป้ งกลอย ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน /
2.2 เพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนเมือใช้
เอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที การดํารงชี วิต
และครอบครัว ชันประถมศึกษาปี ที 5 เรื อง ขนมไทยจากแป้ งกลอย จํานวน 6 เล่ม หลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยน
2.3 เพือหาค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยเอกสารประกอบการสอนสาระที
การดํารงชีวิต และครอบครัว ชันประถมศึกษาปี ที 5 เรื อง ขนมไทยจากแป้ งกลอย จํานวน 6 เล่ม มี
ความก้าวหน้าหลังเรี ยนเพิมขึน
2.4 เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนจากการเรี ยนรู ้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที การดํารงชี วิต และครอบครัว
ชันประถมศึกษาปี ที 5 เรื อง ขนมไทยจากแป้ งกลอย จํานวน 6 เล่ม ทีสร้างและพัฒนาขึน
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3. สมมติฐานของการศึกษา
3. สร้างและพัฒนาหาประสิทธิ ภาพของเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที การดํารงชีวิต และครอบครัว ชันประถมศึกษาปี ที 5
เรื อง ขนมไทยจากแป้งกลอย จํานวน 6 เล่ม มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน /
3. 2 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนเอกสาร
ประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที การดํารงชีวิต และ
ครอบครัว ชันประถมศึกษาปี ที 5 เรื อง ขนมไทยจากแป้ งกลอย หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0 .01
3.3 ค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยเอกสารประกอบการสอน สาระที
การดํารงชีวิต และครอบครัว ชันประถมศึกษาปี ที 5 เรื อง ขนมไทยจากแป้ งกลอย มีความก้าวหน้า
หลังเรี ยนเพิมขึนร้อยละ 50
3.4 ความพึงพอใจของนักเรี ยนจากการเรี ยนรู ้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที การดํารงชี วิต และครอบครัว
ชันประถมศึกษาปี ที 5 เรื อง ขนมไทยจากแป้ งกลอย ทีสร้างและพัฒนาขึน มีความพึงพอใจในระดับ
มากทีสุ ด
4. ขอบเขตของการศึกษา
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.1.1 ประชากร ได้แก่นกั เรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยนบ้านโนนสู งใหม่วงั
ทอง สํานักงานเขตพืนที การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภูเขต ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2557
โรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมือง 3 , เมือง 1 และศูนย์เครื อข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาศรี บุญเรื อง 3 จํานวน 14 ห้องเรี ยนประกอบไปด้วยนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยน
บ้านโนนสู งใหม่วงั ทอง จํานวนนักเรี ยน 19 คน โรงเรี ยนบ้านห้วยค้อ จํานวนนักเรี ยน 10 คน
โรงเรี ยนบ้านบกโนนเรี ยง จํานวนนักเรี ยน 30 คน โรงเรี ยนบ้านศรี สุขนาล้อม จํานวนนักเรี ยน 16
คน โรงเรี ยนบ้านพร้าว จํานวนนักเรี ยน 22 คน โรงเรี ยนบ้านโคกม่วย จํานวนนักเรี ยน 7 คน
โรงเรี ยนทุ่งโปร่ งประชาสรรค์ จํานวนนักเรี ยน 34 คน โรงเรี ยนหนองบัววิทยายน จํานวน 196 คน
โรงเรี ยนบ้านสันป่ าพลวง จํานวน 11 คน รวมนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 ภาคเรี ยนที 1 ปี
การศึกษา 2557 จํานวนทังหมด 345 คน
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4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 ภาคเรี ยนที ปี การศึกษา 2557
โรงเรี ยนบ้านโนนสู งใหม่วงั ทอง อําเภอเมือง สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู
เขต จํานวนนักเรี ยน 19 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive random Sampling)
4.2 เนือหาสาระในการศึกษา เนือหาทีใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นเนือหา กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที การดํารงชี วิต และครอบครัว ชัน
ประถมศึกษาปี ที 5โดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื อง ขนมไทยจากแป้ งกลอย
จํานวน 6 เล่ม ดังนี
เล่มที การทําแป้งกลอยและสี ธรรมชาติจากพืช
เล่มที 2 ขนมต้มกลอยสมุนไพร
เล่มที 3 ขนมบัวลอยกลอยสี รุ้ง
เล่มที 4 ขนมถัวแปบกลอยสมุนไพร
เล่มที 5 ขนมเทียนกลอยสมุนไพร
เล่มที 6 การจัดจําหน่าย การทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย
3. ระยะเวลาในการทดลอง ระยะเวลาในการศึกษาในครังนี คือ ภาคเรี ยนที ปี การศึกษา
2557 ตังแต่วนั ที พฤษภาคม
7 ถึงวันที กันยายน พ.ศ. 7
4. ตัวแปรทีทําการวิจัย
. ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรี ยนรู ้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที การดํารงชีวิตและครอบครัว ชันประถมศึกษาปี ที 5
เรื อง ขนมไทยจากแป้ งกลอย จํานวน 6 เล่ม
. ตัวแปรตาม ได้แก่
4.2.1 ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที การดํารงชี วิตและครอบครัว
ชันประถมศึกษาปี ที 5 เรื อง ขนมไทยจากแป้ งกลอย จํานวน 6 เล่ม
4.2.2 ความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมปี ที 5 โดยใช้เอกสารประกอบ
การสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที การดํารงชีวิตและครอบครัว
ชันประถมศึกษาปี ที 5 เรื อง ขนมไทยจากแป้ งกลอย จํานวน 6 เล่ม
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารทีผูศ้ ึกษาจัดทําขึนเพือใช้ประกอบการเรี ยน
การสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันประถมศึกษาปี ที 5 เรื องขนมไทยจาก
แป้งกลอย สําหรับนักเรี ยนได้ศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเองช่วยเพิมพูนความรู ้ความเข้าใจในเนื อหาวิชา
ของหลักสู ตรได้กว้างขวางยิงขึน รู ปแบบของหนังสื อประกอบด้วยการบรรยายความรู ้ประกอบรู ป
ภาพสี
2. ประสิ ทธิ ภาพของเอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารประกอบการสอนกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันประถมศึกษาปี ที 5 เรื องขนมไทยจากแป้ งกลอย
ทีผูศ้ ึกษาได้สร้างและพัฒนาให้นกั เรี ยนทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างใช้เรี ยนและทําแบบทดสอบมีประสิ ทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
80 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลียของนักเรี ยนทุกคนทีได้จากการทํา
ใบงานและใบกิจกรรมหลังกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยเอกสารประกอบการสอน
80 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลียของนักเรี ยนทุกคนทีได้จากการทดสอบ
หลังเรี ยน( Post-test ) ได้คะแนนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านโนนสู งใหม่วงั ทอง
อําเภอเมือง สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต ที มีต่อเอกสาร
ประกอบการสอนทีผูศ้ ึกษาสร้างและพัฒนาขึนโดยมีเกณฑ์ ดังนี
1.00 – 1.50
ค่าความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนน้อยมาก
1.51 – 2.50
ค่าความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนน้อย
2.51 – 3.50
ค่าความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนปานกลาง
3.51 – 4.50
ค่าความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนมาก
4.51 – 5.00
ค่าความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนมากทีสุ ด
4. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน หมายถึง แบบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนที
ผูว้ ิจยั สร้างขึน เพือวัดผลการเรี ยนรู ้หลังจากทีผูเ้ รี ยนเรี ยนจบเนื อหาในเอกสารประกอบการสอนใน
บทเรี ยนเรื องใดเรื องหนึ งหรื อจบหลักสู ตร เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ตัวเลือก
จํานวน ข้อ โดยตอบผิดได้ ตอบถูก ได้
5. ดัชนีประสิ ทธิผล (The effectiveness Index) หมายถึง ค่าทีแสดงความก้าวหน้า
ของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยเอกสารประกอบการสอน สาระที การดํารงชี วิตและครอบครัว
ชันประถมศึกษาปี ที 5 โดยใช้เอกสารประกอบการสอน ทีผูว้ ิจยั และพัฒนาขึน
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6. โรงเรี ยน หมายถึง สถานศึกษาของรัฐที จัดการเรี ยนการสอนในระดับการศึกษา
ขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ
7. นักเรี ยน หมายถึง นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านโนนสู งใหม่วงั ทอง อําเภอเมือง สํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 ชันประถมศึกษาปี ที 5 ภาคเรี ยนที 1
ปี การศึกษา 2557 จํานวน 19 คน
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้เอกสารและงานวิจยั ต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
เอกสารประกอบการสอนซึ งมีความสําคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนเป็ นอย่างยิง
(บูรชัย ศิริมหาสาคร. 2545 : 4 ; อ้างถึงใน บุญชม ศรี สะอาด : 2554 : 73 ) จึงนํามาสร้างสังเคราะห์
เป็ นกรอบแนวคิดทีใช้ในการวิจยั ดังนี

ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

การพัฒนาการเรี ยนรู ้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที การดํารงชีวิต และครอบครัว ชันประถมศึกษาปี ที 5
เรื อง ขนมไทยจากแป้ งกลอย จํานวน 6 เล่ม มีดงั นี
เล่มที การทําแป้ งกลอยและสี ธรรมชาติจากพืช
เล่มที 2 ขนมต้มกลอยสมุนไพร
เล่มที 3 ขนมบัวลอยกลอยสี รุ้ง
เล่มที 4 ขนมถัวแปบกลอยสมุนไพร
เล่มที 5 ขนมเทียนกลอยสมุนไพร
เล่มที 6 การจัดจําหน่าย การทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย

ภาพที 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

1. ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สาระที การดํารงชีวิตและ
ครอบครัวชันประถมศึกษาปี ที 5 เรื อง
ขนมไทยจากแป้ งกลอย
2. ความพึงพอใจของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 5 โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที
การดํารงชี วิตและครอบครัว
เรื อง ขนมไทยจากแป้ งกลอย
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ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้รับ
1. ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันประถมศึกษาปี ที 5
เรื อง ขนมไทยจากแป้ งกลอย ดีขึน
2. เอกสารประกอบการสอนช่วยเร้าและกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน
3. สนับสนุนความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ งเอกสารประกอบการสอนเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
ด้วยตนเองสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง
4. เป็ นแนวทางให้ครู ได้สือทีมีประสิ ทธิ ภาพมาช่วยพัฒนาการเรี ยนการสอน
5. นักเรี ยนได้ศึกษาและเรี ยนรู ้เอกสารประกอบการสอน ชันประถมศึกษาปี ที 5 เรื อง ขนมไทยจาก
แป้งกลอย จํานวน 6 เล่ม
6. เป็ นแนวทางในการเปลียนแปลงบทบาทของครู จากผูส้ อนเป็ นผูป้ ระสานเป็ นผูส้ ร้างสถานการณ์
และเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําปรึ กษานักเรี ยนในขณะเรี ยน
7. เป็ นการกระตุน้ และสร้างเสริ มความคิดในการปรับปรุ งคุณภาพการสอนโดยการนํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้
8. นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นสนใจต่อสื อและรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน

