
 

  

1. เพื่อศึกษาการน ากล้วยไข่ กล้วยหอมทอง กล้วย
น  าว้าดิบท่ีแก่จัด และกล้วยไข่ กล้วยหอมทอง กล้วยน  าว้า
ก าลังจะสุกแต่เปลือกเขียวมาท าผงกล้วย เพื่อสุขภาพ  

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการละลายน  าของผงกล้วย
ไข่ กล้วยหอมทอง กล้วยน  าว้าดิบท่ีแก่จัด และผงกล้วย
น  าว้าก าลังจะสุกแต่เปลือกเขียวในน  าอุณหภูมิท่ีแตกต่างกัน 

3.  เพื่อศึกษาการน าผงกล้วยไข่ กล้วยหอมทอง กล้วย
น  าว้าดิบท่ีแก่จัดและกล้วยน  าว้าก าลังจะสุก แต่เปลือกเขียว
ในการท าขนมคุกกี   

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง นักเรียน
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐานท่ีมีต่อผงกล้วยไข่ กล้วยหอม
ทอง กล้วยน  าว้าดิบท่ีแก่จัดและกล้วยน  าว้าก าลังจะสุกแต่
เปลือกเขียวท่ีน ามาท าเป็นขนมคุกกี ในด้านสี กล่ิน รสชาติ 
ลักษณะเนื อสัมผัส และความชอบโดยรวม 
 

วิธีด ำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำ        

  ขั้นตอนที่ 1   
       กำรท ำผงกล้วยจำกกล้วยไข่ กล้วยหอมทอง 
และกล้วยน้ ำว้ำ 
1.เลือกกล้วยไข่ กล้วยหอมทอง กล้วยน  าดิบท่ีแก่จัด และ
กล้วยก าลังจะสุกแต่เปลือกสีเขียว มาล้างน  าให้สะอาด 
จากนั นปอกเปลือกล้างน  าให้สะอาด แล้วน าขึ นวางใส่
ตะกร้าพักไว ้
 
 
 
 
 

1. จากนั นน ากล้วยไปห่ันเป็นแว่นบางๆ  แล้วน าไปตาก
แดด 2-3 วัน (แยกถาดตากกล้วยไข่                      
กล้วยหอมทอง กล้วยน  าว้ากล้วยดิบ                 และ
กล้วยก าลังจะสุกแต่เปลือกสีเขียว) 

2. น ากล้วยที่แห้งแล้วมาบดให้ละเอียด  
3. กรองเอาผงกล้วยที่ได้ใส่ขวดโหลปิดฝาให้สนิท (แยก

ชนิดใส่ขวดโหลคนละขวด) เพื่อน าไปผสมท าผงกล้วยต่อไป 
 
 
 
 

4. ผงกล้วยท่ีต้องการความละเอียดมากยิ่งขึ น น าผง
กล้วยที่บดละเอียดมาตากแดดอีกครั ง 1-2 วัน น ามาบดใหม่
อีกรอบ แล้วกรองเอาผงกล้วยที่ได้ใส่ขวดโหล ปิดฝาให้สนิท 

 

 
 ขั้นตอนที่ 2  

กำรทดสอบประสิทธิภำพกำรละลำยของผงกล้วยไข่ 
กล้วยหอมทอง และกล้วยน้ ำว้ำในน้ ำอุณหภูมิที่แตกต่ำง
กัน 

1. น าผงกล้วยไข่ กล้วยหอมทอง และกล้วยน  าว้าท่ีได้มา
ละลายในน  าเย็น น  าอุณหภูมิห้อง น  าอุณหภูมิ 50, 80, และ 
100 องศาเซลเซียส 

2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการละลายในน  าท่ี
อุณหภูมิท่ีแตกต่างกันของผงกล้วยไข่ กล้วยหอมทอง และ
กล้วยน  าว้า 
 
 
 
 
 

   ขั้นตอนที่ 3  
   กำรทดสอบน ำผงกล้วยกล้วยไข่ กล้วยหอมทอง    
และกล้วยน้ ำว้ำ มำท ำขนมคุกก้ี 
  1. ใช้เนยเค็ม 120 กรัม ตีเนยให้ละลายไม่ให้เป็นก้อน 
  2. ใส่น  าตาล 5 ช้อนโต๊ะ คนให้เข้ากัน  
  3. ใส่ไข่แดง 1 ฟอง 
  4. ใส่ผงกล้วยน  าว้าดิบท่ีแก่จัดลงไป 25 ช้อนโต๊ะ 
ทยอยใส่ส่วนผสมให้เข้ากัน 
  5. ตักขนมท่ีผสมแล้วครั งละ 1 ช้อนโต๊ะ
วางบนกระดาษไข แล้วบี ตกแต่งให้เป็น
หน้าตาตามท่ีชอบ  
  6. เพิ่มอัลมอนด์และงาขาวและงาด าตกแต่ง
ให้ดูสวยงาม น่ารับประทานมากยิ่งขึ น 

7. อบด้วยไฟอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส 
20-25 นาที สังเกตท่ีคุกกี  น าออกจากเตา 
วางให้เย็นเพื่อให้คุกกี แข็งตัวค่อยใส่ใน
ภาชนะท่ีเตรียมไว้ 

                8. ท าซ  าตามขั นตอนในข้อท่ี 1 – 7 แต่
เปล่ียนชนิดของผงกล้วยเป็นกล้วยน  าว้าก าลังจะสุกแต่
เปลือกสีเขียว และกล้วยไข่ดิบท่ีแก่จัด กล้วยไข่ดิบด าลัง
จะสุกแต่เปลือกสีเขียว และกล้วยหอมทองดิบ 

   ขั้นตอนที่ 4  
กำรทดสอบควำมพึงพอใจต่อผงกล้วยไข่ กล้วยหอมทอง 
และกล้วยน้ ำว้ำ 
    ให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองจ านวน 
100 คน ทดสอบชิมขนมคุกกี ท่ีท าจากผง
กล้วยไข่ กล้วยหอมทอง และ กล้วยน  าว้า 
โดยประเมินความพึงพอใจ ด้านสี ด้านกล่ิน 
ด้านรสชาติ ด้านลักษณะเนื อผสมและ
ความชอบโดยรวม  

 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ 



  สรุปผลกำรศึกษำ 

1. กล้วยไข่ดิบท่ีแก่จัด ได้ผงกล้วยท่ีมีลักษณะสีน  าตาล
แกมเหลือง กล้วยหอมทองดิบท่ีแก่จัด ได้ผงกล้วยท่ีมี
ลักษณะสีครีม กล้วยน  าว้าดิบท่ีแก่จัด ได้ผงกล้วยที่มีลักษณะ
สีขาวนวล กล้วยน  าว้าก าลังจะสุกแต่เปลือกสีเขียว  ได้ผง
กล้วยท่ีมีลักษณะสีครีม ส่วนกล้วยไข่และกล้วยหอมทอง
ก าลังจะสุกแต่เปลือกสีเขียว พบว่า กล้วยท่ีตากมีความ
เหนียวมากไม่สามารถบดเป็นผงได้ ส่วนด้านกล่ิน พบว่า 
กล้วยน  าว้าก าลังจะสุกแต่เปลือกเขียว มีกล่ินหอมของกล้วย
มากมากท่ีสด และในด้านรสชาติ กล้วย พบว่า กล้วยน  าว้า
ก าลังจะสุกแต่เปลือกเขียว มีรสหวานของกล้วยมากท่ีสุด  

2. ผงกล้วยไข่ ผงกล้วยหอมทอง ผงกล้วย     
น  าว้าดิบท่ีแก่จัด และผงกล้วยน  าว้าก าลังจะสุก
แต่เปลือกเขียวไม่สามารถละลายน  าได้ในน  าเย็น 
น  าอุณหภูมิห้องและน  าอุณหภูมิ  50 องศา
เซลเซียส เริ่มละลายได้เล็กน้อยท่ีน  าอุณหภูมิ 
80 องศาเซลเซียส ละลายไ ด้มากขึ นเมื่อ
อุณหภูมิ สูงขึ นและละลายได้ดี ท่ี สุดในน  าท่ี
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 

        3. ผงกล้วยไข่ ผงกล้วยหอมทอง ผงกล้วยน  าว้าดิบท่ี
แก่จัด และผงกล้วยน  าว้า ก าลังจะสุกแต่เปลือกเขียวท าขนม
คุกกี ได้ 
4. ความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลบ้านศรีฐาน พบว่า มีความพึงพอใจต่อคุกกี ท่ีท าจาก
ผงกล้วยทุกชนิดอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยด้านสี ด้านกล่ิน 
ด้านรสชาติ ด้านลักษณะเนื อสัมผัส และด้านความชอบ
โดยรวมมีความพึงพอใจต่อคุกกี ท่ีท าจากผงกล้วยกล้วยท่ี
ก าลังจะสุกแต่เปลือกเขียวมากท่ีสุด  
 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1. ได้ผงกล้วย ท่ีผลิตขึ นจากกล้วยไข่ 
กล้วยหอมทอง กล้วยน  าว้าดิบท่ีแก่
จัดและกล้วยก าลังจะสุกแต่เปลือก
เขียวใช้เป็นเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ  

2. ได้ผงจากกล้วยไข่ กล้วยหอมทอง 
และกล้วยน  าว้าดิบท่ีแก่จัดและกล้วย
ก าลังจะสุกแต่เปลือกเขียวส าหรับคนท่ี
เป็นโรคกระเพาะและกรดไหลย้อน
รับประทาน 

3. สามารถน าจากกล้วยไข่ กล้วยหอมทอง 
กล้วยน  าว้าดิบท่ีแก่จัดและกล้วยก าลังจะสุกแต่
เปลือกเขียวที่มีอยู่มาแปรรูปเป็นการถนอม
อาหาร มีกล้วยรับประทานตลอดปี 
รับประทานได้ง่าย สะดวกและยาวนานมากขึ น 

4. สามารถน าผงกล้วยดิบท่ีแก่จัดและกล้วย
ก าลังจะสุกแต่เปลือกเขียวมาใช้ในการท าขนม
กล้วย เค้กและคุกกี ได้ง่าย 
5. ส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
รู้จักประโยชน์และรับประทานกล้วยมาก
ยิ่งขึ น 

6. สร้างอาชีพและรายได้จากการท าขนมคุกกี จากผงกล้วย 
 

 
                                         

 
 

 
 

 
 

โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา 

เร่ือง 

 
 
 
 

 
 
 

คณะผู้จัดท ำโครงงำน 
เด็กหญิงล้อมดาว       คิดหวัง 
เด็กหญิงณทิพรดา     ยอดมณี 
นางสาวจันทรัสม ์ อภินาคพงศ์ 

 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

นางสมาภรณ์  ชินสีดา 
นางสาวอลิษา  พเยียสวัสดิ์ 

 
โรงเรียนเทศบำลบ้ำนศรีฐำน 

ส านักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น 


