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1. ชื่อเรื่อง

การเลือกใช้เศษวัสดุเหลือใช้มาสอนแบบสร้างสรรค์ (Recycle)

2. ความเป็ นมาและความสาคัญ การประดิษฐ์ผลงานใหม่ๆ จากเศษวัสดุเหลือใช้ เพื่อนากลับมาเป็ น
ชิ้นงานที่สาเร็ จและสวยงาม ในปั จจุบนั นี้ จานวนหรื อปริ มาณของเศษวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้มีมากมาย
หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะอยูใ่ นรู ปแบบหรื อรู ปทรงต่างๆมากมาย สามารถนาไปตกแต่งภายในบ้าน และ
อาจเป็ นของฝากของขวัญให้กบั บุคคลอื่นได้ ในส่วนของกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงต้องการให้
นักเรี ยนควรมีกระบวนการคิดสร้างสรรค์ และที่สาคัญหากนักเรี ยนมีประสบการณ์มีความชานาญเพิ่มมาก
ขึ้น นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้แล้ว เพื่อให้เหมาะสมกับยุคเศรษฐกิจพอเพียง รู้จกั ใช้เ วลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์และเกิดคุณค่าสูงสุด ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ โดยการเลือกใช้เศษ
วัสดุมาใช้เป็ นงานประดิษฐ์ให้เกิดชิ้นงานใหม่ๆ และมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เพราะส่วนหนึ่งเป็ นการลด
ขยะจานวนหนึ่ ง ทาให้ไม่ตอ้ งเผาหรื อทาลายขยะให้เกิดมลภาวะเป็ นพิษขึ้นในสังคมที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั
อาจจะก่อให้เกิดเป็ นงานอาชีพเพื่อหารายได้เสริ มให้กบั ครอบครัว
3. วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ใช้วิธีการสอนแบบสร้างสรรค์กลุ่มการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีช้นั ประถมศึกษาปี ที่ 5-6 โดยการใช้เศษวัสดุเหลือใช้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ให้กบั นักเรี ยน
4. สมมุตฐิ านการวิจยั การสร้างงานให้เหมาะสมกับการเรี ยนในยุคของเทคโนโลยีได้ดียิ่งขึ้น โดยการ
เลือกใช้เศษวัสดุเหลือใช้อย่างประหยัดและปลอดภัยในการทางานประดิษฐ์ ซึ่งเหมาะสมและสอดคล้องกับ
เศรษฐกิจพอเพียง วิธีการสอนแบบสร้างสรรค์ ทาให้เกิดกระบวนการคิดและการกระทาผลงานใหม่ๆ

5. ประโยชน์ ของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนาด้านการเรี ยนการสอนให้เกิดประสิ ทธิภาพ ให้ทน
ั สมัยเหมาะสมกับเหตุการณ์และ
สถานการณ์จริ ง และที่สาคัญรู้จกั ประหยัดใช้วสั ดุให้เกิดประโยชน์ เหมาะสมกับเศรษฐกิจพอเพียงและ
ความเพียงพอ
2. สามารถทาให้นัก เรี ยนคิ ดสร้ างสรรค์ และหาวิธีก ารใช้เศษวัสดุ อย่างประหยัดและมีคุณค่ า
และสามารถประดิษ ฐ์ชิ้น งานใหม่ๆ ได้ถูก ต้องเกิ ด ความมัน่ ใจ มีน วัต กรรมที่ ทัน ต่อยุค เทคโนโลยีใน
ปัจจุบนั
6. ขอบเขตการวิจยั
ประชากรได้แก่นกั เรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5- 6

ปี การศึกษา 2554

นิยามคาศัพท์
การสอนแบบสร้างสรรค์ คือการสอนที่มีกระบวนการโดยมีแบบแผน และกระทาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อ
เสริ มสร้างให้ดีข้ ึน และสร้างความเข้าใจให้กบั นักเรี ยนมากขึ้น โดยนานวัตกรรมใหม่ ๆ ของระบบการสอน
เข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อทาให้การเรี ยนการสอนได้เกิดประสิ ทธิภาพและได้ผลสอดคล้องกับนโยบายหลักของ
โรงเรี ยนฯ
7. วิธีดาเนินการวิจยั
1. ขั้นตอนการวิจย
ั
1.1 วิเคราะห์เรื่ องก่อนการพัฒนา คือการสอนตามแผนการสอน โดยการ อธิบายให้นักเรี ยนได้
เข้าใจก่อนลงมือปฏิบตั ิตามขั้นตอนในแผนการสอน
1.2 ขั้นตอนการสอน คือการสอนตรงตามแผนการสอน พร้อมทั้งดาเนินการกระทากิจกรรมตาม
ขั้นตอนที่กาหนดไว้
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจย
ั ได้แก่
2.1 แผนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบสร้างสรรค์ คือการเลือกเรื่ องที่จะทาการสอนจาก
หลักสูตรที่ทนั สมัยสอดคล้องกับยุคเทคโนโลยีในปั จจุบนั และสามารถนากลับไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
อย่างคุม้ ค่าและมีประโยชน์ให้มากที่สุด สามารถนาไปเป็ นอาชีพเสริ มของนักเรี ยนได้ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ
ทางครอบครัวได้

2.2 การสอบถาม

คือหลังจากที่ได้อธิบายให้นกั เรี ยนแล้ว นักเรี ยนลงมือปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่ได้รับ
มอบหมาย ครู มีหน้าที่ดูว่านักเรี ยนได้กระทาถูกต้องตามขั้นตอนหรื อไม่อย่างไร หลังจากกระทาเสร็ จ
ครู ทาการสอบถามนักเรี ยน อาจจะเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มในการปฏิบตั ิ โดยให้นักเรี ยนออกมาอธิบาย
ความเข้าใจและขั้นตอนหน้าชั้นเรี ยน เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิง่ ขึ้น
2.3 จากการทากิจกรรมการเรี ยนงานประดิษฐ์ คือการลงมือปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่ครู สาธิต จนได้
ชิ้นงานที่สาคัญแล้วเกิดความภาคภูมิใจ สามารถนาไปตกแต่ง หรื อเป็ นงานอดิเรกจนกลายเป็ นอาชีพได้ใน
อนาคต
2.4 เกณฑ์การประเมินผล คือการวัดประเมินผลของนักเรี ยน โดยจะวัดจากการวางแผนงาน
ขั้นตอนการทางาน การปรับปรุ งงาน ความรับผิดชอบในงานที่ทา ผลสาเร็ จของงาน ซึ่งวางเกณฑ์คุณภาพ
ไว้ 5 ระดับคือ 5 4 3 2 1
2.5 ประเมินผล คือจากการที่ครู สงั เกตและสอบถามแล้ว จนถึงขั้นลงมือปฏิบตั ิ ครู สามารถทาการ
วัดผลและประเมินผลของนักเรี ยนได้ ซึ่งอาจจะได้จาก ชิ้นงานของนักเรี ยน หรื อการปฏิบตั ิที่ถูกต้องตาม
ขั้นตอน โดยมีเกณฑ์การประเมินผลดังนี้คือ นักเรี ยนได้คะแนน
10 = ดีมาก (เกณฑ์คุณภาพ 5)
8-9 = ดี (เกณฑ์คุณภาพ 4)
6-7 = พอใช้ (เกณฑ์คุณภาพ 3)
5 = อ่อน (เกณฑ์คุณภาพ 2)
ต่ากว่า 5 = ปรับปรุ ง (เกณฑ์คุณภาพ 0) เป็ นต้น
8. การวิเคราะห์ ข้อมูล นาผลมาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยเปรี ยบเทียบจานวนนักเรี ยน ในแต่ละระดับคุณ
ภาพก่อนการพัฒนา และหลังการพัฒนาการใช้เศษวัสดุอุปกรณ์อย่างถูกต้องเหมาะสม
9. ผลการวิจยั นัก เรี ยนส่ ว นใหญ่ในระดับประถมศึก ษาปี ที่ 5 - 6 มีค วามคิ ด สร้ างสรรค์ สามารถ
ประดิษฐ์งานจากเศษวัสดุได้สวยงามและเป็ นประโยชน์ พร้อมทั้งนาไปตกแต่งใช้งานได้จริ ง อยู่ในเกณฑ์
การประเมินผลคะแนนในระดับ 9-10 เป็ นส่วนมาก
10. ระยะเวลาการวิจยั

พฤษภาคม 2554 – มีนาคม 2555
-------------------------------------------------

แบบสอบถาม
การเลือกใช้เศษวัสดุเหลือใช้มาสอนแบบสร้างสรรค์ (Recycle)

ชื่อ ............................................ นามสกุล ............................................. ชั้น ป........ เลขที่ .........
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนอ่านข้อความแล้วโปรดทาเครื่ องหมาย / ลงในช่องตารางที่กาหนดให้
ข้ อที่
รายการ
1 นักเรี ยนคิดว่าเศษวัสดุอุปกรณ์ในปัจจุบนั นี้มีผลทาลาย
สิ่งแวดล้อมอย่างไร
2 การทาลายเศษวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีผลต่อการดารงชีวิตของ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อมเป็ นเช่นไร
3 นักเรี ยนคิดว่าตนเองและผูอ้ ื่นสามารถช่วยลดภาวะขยะ หรื อ
เศษวัสดุลน้ เมืองได้เพียงใด
4 ถ้านักเรี ยนช่วยกันใช้เศษวัสดุมาประดิษฐ์ชิ้นงานจะช่วยทาให้
ปริ มาณเศษวัสดุที่พบเห็นเป็ นเช่นไร
5 นักเรี ยนมีความคิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน สามารถช่วยเหลือ
ครอบครัวได้เป็ นอย่างไร
6 สภาพความเป็ นอยูข่ องมนุษย์ในปัจจุบนั อยูใ่ นภาวะของสภาพ
มลภาวะเช่นไร
7 การนาเศษวัสดุมาประดิษฐ์ชิ้นงานใหม่ๆ นักเรี ยนเกิดความ
ภาคภูมิใจเป็ นเช่นไร

มาก ปานกลาง น้ อย

ความคิดเห็นอืน่ ๆ ..............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

