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บทคัดย่ อ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนระดับชั้นปฐมวัย ซึ่ งเด็กสามารถเรี ยนรู ้ได้ดี และเกิดการพัฒนา
ทุกด้าน เต็มตามศักยภาพตามวัย เมื่อเด็กได้มีโอกาสลงมือฝึ กปฏิบตั ิจริ งด้วยตนเอง ส่ งผลต่อพัฒนาการ
ทางกล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านอารมณ์โดยการยอมรับความคิดเห็นของผูร้ ่ วมงาน ด้านสังคมโดยร่ วมกันวางแผน
ก่อนลงมือทา และด้านการใช้สติปัญญา ในการสร้างสรรค์ผลงาน การเรี ยนรู้โดยใช้วธิ ีแบบกระบวนการ
กลุ่ม สามารถทาให้เด็ก เกิดการเรี ยนรู ้ สร้างทักษะการใช้ความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผนร่ วมกันเพื่อ
สร้างผลงานให้สาเร็ จ รู้จกั การนาเอาทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ เช่นการนาขยะที่เป็ นวัสดุ
เหลือใช้ มาประดิษฐ์ทาเป็ นของเล่นสาหรับเด็กได้สาเร็ จ คือ หนอนน้อยจากถาดบรรจุไข่
ในการนาถาดบรรจุไข่ที่มีลกั ษณะเป็ นหลุมหรื อช่อง มีท้ งั ที่เป็ นพลาสติก กระดาษ หรื อโฟม ซึ่ งเมื่อ
เราใช้เสร็ จแล้วก็จะนาไปทิ้งเป็ นขยะ ก่อให้เกิดปั ญหากับสิ่ งแวดล้อม

ครู และเด็กจึงร่ วมกันคิดว่าเราควร

นาถาดบรรจุไข่ดงั กล่าว กลับมาใช้ให้เป็ นประโยชน์ช่วยลดมลภาวะเป็ นพิษ รู ้จกั ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
ด้วยการทดลองประดิษฐ์เป็ น ของเล่นสาหรับเด็ก ได้หรื อไม่ จึงได้จดั ทาโครงงานหนอนน้อยจากถาดไข่ ขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานเรื่ องหนอนน้อยจากถาดบรรจุไข่ ของนักเรี ยนชั้นอนุบาลปี ที่ ๒ โรงเรี ยนเทศบาล ๔
(วัดโพธาวาส) สานักการศึกษา เทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ทดลองฝึ กประดิษฐ์ ทาของเล่นสาหรับเด็ก ด้วยการทาหนอนน้อยจากถาดบรรจุไข่ ที่ทามาจากกระดาษ
โดยความร่ วมมือกันระหว่างผูป้ กครอง ครู และผูบ้ ริ หาร ที่ให้ความอนุเคราะห์ ด้านงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ และสถานที่ โดยมีหวั หน้างานวิชาการระดับปฐมวัย คุณครู กนกพร จิญกาญจน์ เป็ นที่ปรึ กษา
ให้คาแนะนา ดูแลช่วยเหลือให้เด็กได้ลงมือปฏิบตั ิ จึงประสบความสาเร็ จด้วยดี

๑
บทที่ ๑
บทนา
ความสาคัญและความเป็ นมาของปัญหา
ความเป็ นมาของโครงงานนี้ เกิดจากการที่ครู สอนเรื่ องการรักษาความสะอาด ภายในห้องเรี ยน
บริ เวณโรงเรี ยน หรื อ ที่บา้ น สอนให้เด็กรู ้จกั การทิ้งขยะให้เป็ นที่เป็ นทาง ซึ่ งขยะบางชนิดที่เป็ นวัสดุเหลือใช้
เราสามารถนากลับมาใช้ให้เป็ นประโยชน์ได้อีก เช่นกระดาษถุงพลาสติก ขวดน้ า กล่องโฟม หรื อถาดบรรจุ
ไข่ ที่เด็กสามารถพบเห็นได้ทุกวัน เมื่อใช้แล้วก็จะทิ้งให้เป็ นขยะ ก่อให้เกิดปั ญหาเป็ นมลพิษกับสิ่ งแวดล้อม
เด็กๆ จึงเกิดความสงสัยว่าเราสามารถนาขยะมาทาเป็ นของเล่นที่เป็ นประโยชน์ได้จริ งหรื อไม่ ครู จึงเปิ ด
โอกาสให้เด็กได้วางแผนช่วยกันคิดว่า เด็กสามารถนาเอาขยะที่เป็ นวัสดุเหลือใช้มาทาเป็ นอะไรได้บา้ ง และ
สรุ ปได้วา่ เด็กๆ มีความคิดว่าจะลงมือประดิษฐ์หนอนน้อยจากถาดบรรจุไข่ แบบกิจกรรมกลุ่ม โดยครู ได้
อธิบายให้เด็กรู้จกั การประหยัด ในการนาวัสดุต่างๆกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีกหลายอย่าง และยังช่วย
ปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี รู ้จกั การใช้ทรัพยากรได้อย่างคุม้ ค่า และช่วยกันลดปริ มาณขยะได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เด็กบอกวิธีการนาขยะที่เป็ นวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ตวั หนอนน้อยจากถาดบรรจุไข่ได้
๒. เพื่อให้เด็กเกิดการเรี ยนรู ้จากการลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
๓. เพื่อให้เด็กรู ้จกั การใช้ทรัพยากรได้อย่างคุม้ ค่า และช่วยกันลดปริ มาณขยะ
สมมติฐาน
เด็กสามารถนาขยะที่เป็ นวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็ นตัวหนอนน้อยจากถาดบรรจุไข่ได้
ประชากร
นักเรี ยนชั้นอนุบาลปี ที่ ๒ ภาคเรี ยนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรี ยนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
เทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี

๒
กลุ่มตัวอย่ าง
นักเรี ยนชั้นอนุบาลปี ที่ ๒ ที่ทาโครงงานประกวด เรื่ อง หนอนน้อยจากถาดบรรจุไข่ จานวน ๓ คน ได้แก่
๑. เด็กหญิงปวรนันท์ บุญศรี โรจน์
๒. เด็กหญิงนฤมล อุบลสถิตย์
๓. เด็กหญิงโชติกา บินบาราเฮม
ขอบเขตการศึกษา
๑. ศึกษานาขยะที่เป็ นวัสดุที่เหลือใช้ คือ ถาดบรรจุไข่ที่ทามาจากกระดาษ นามาทดลองประดิษฐ์เป็ น
ของเล่นสาหรับเด็ก ได้แก่ หนอนน้อยจากถาดบรรจุไข่
๒. ศึกษาประสื ทธิ ภาพของการใช้หนอนน้อยจากถาดบรรจุไข่ ว่าเด็กสามารถนาไปใช้เล่นเป็ นของเล่น
ได้หรื อไม่

๓

บทที่ ๒
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
รี ไซเคิล (Recycle) เป็ นการจัดการวัสดุเหลือใช้ประเภทต่างๆ หรื อวัสดุที่กาลังจะเป็ นขยะ โดยนาไป
ผ่านกระบวนการแปรสภาพ เช่น การหลอม เพื่อให้เป็ นวัสดุใหม่แล้วนากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ซึ่ ง
วัสดุน้ นั อาจจะเป็ นผลิตภัณฑ์เดิมหรื อผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้
รี ไซเคิลมีความหมายต่างจาก รี ยสู (Reuse) ซึ่ งหมายถึง การนากลับมาใช้ใหม่โดยไม่ผา่ น
กระบวนการแปรสภาพใดๆ
วัสดุที่สามารถรี ไซเคิลได้
 แก้ว ขวด กระจก
 กระดาษ
 พลาสติก
 โลหะ เช่น เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง ตะกัว๋
วัสดุที่ไม่สามารถรี ไซเคิลได้
 ขยะเปี ยก ซากอินทรี ยวัตถุ
 ไม้ ผ้า
 ยางรถยนต์
 โฟม
 สารกัมมันตรังสี
อย่างไรก็ตามวัสดุที่ไม่สามารถรี ไซเคิลได้ ก็สามารถขายได้ หากมีปริ มาณมาก แต่ร้านรับซื้ อของเก่า
ทัว่ ไป มักไม่นิยมรับซื้ อ เพราะหาโรงงานรี ไซเคิลต่อหรื อผูท้ ี่ตอ้ งการนาไปใช้ประโยชน์ต่อค่อนข้างยาก
นอกจากนี้วสั ดุบางประเภทยังเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ เช่น โฟม เป็ นต้น

๔
บทที่ ๓
วิธีการดาเนินการ
วัสดุอุปกรณ์
๑. ถาดบรรจุไข่ที่ทาจากกระดาษ ๑๒

ช่อง

๒. ตาตุก๊ ตา

๓๐

คู่

๓. ลวดกามะหยี (ใหญ่)

๓๐

เส้น

๔. ลวดกามะหยี่ (เล็ก)

๖

เส้น

๕. กาวอเนกประสงค์

๑

หลอด

๖. สี น้ า
๗. กรรไกร และมีดคัดเตอร์
วิธีการทา
๑. แนะนาวิธีการทาความสะอาดถาดบรรจุไข่ที่ทาจากกระดาษ
๒. สาธิ ตขั้นตอนการทา
- นาถาดบรรจุไข่มาตัดเป็ นแถวตามยาว
- ระบายสี ตามความคิดสร้างสรรค์
- ติดตาตัวหนอนน้อยโดยใช้ตาตุก๊ ตา ตัวละ ๑ คู่
- ติดขาโดยใช้ลวดกามะหยีเ่ ส้นใหญ่ ตัวละ ๖ คู่
- ติดหนวดโดยใช้ลวดกามะหยีเ่ ส้นเล็ก ตัวละ ๒ ข้าง
๓. ให้เด็กเตรี ยมอุปกรณ์ของแต่กลุ่ม
๔. ลงมือประดิษฐ์ตวั หนอนน้อยจากถาดบรรจุไข่ตามกลุ่มของตนเอง
๕. จัดตกแต่งทาสี ติดขา หนวด และตา ให้สวยงาม
๖. สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน โดยให้เด็กออกมานาเสนอผลงานเปรี ยบเทียบกับของเล่นชนีด
อื่นๆ

๕
บทที่ ๔
สรุปผลการศึกษา
หลังจากที่เด็กนักเรี ยนได้ปฏิบตั ิกิจกรรมตามโครงงานหนอนน้อยจากถาดบรรจุไข่ โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม ๆ ละ ๓ คน รวม ๑๒ กลุ่มเรี ยบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า
๑. มีเด็กทาได้สาเร็ จเรี ยบร้อยสวยงาม ด้วยตนเอง และสามารถนาไปใช้เล่นได้เป็ น
อย่างดีเหมือนกับการเล่นของเล่นชนิดอื่นๆ จานวน ๓ กลุ่ม คิดเป็ น ๒๕%
๒. มีเด็กทาได้สาเร็ จเป็ นตัวหนอนน้อย แต่มีครู ช่วยเหลือ จานวน ๗ กลุ่ม
คิดเป็ น ๕๘.๓๓ %
๓. มีเด็กทาได้แต่ไม่สมบรู ณ์ เพราะติดอุปกรณ์ได้ไม่เรี ยบร้อย จานวน ๑ กลุ่ม
คิดเป็ น ๘.๓๓ %
๔. มีเด็กทาไม่สาเร็ จ จานวน ๑ กลุ่ม คิดเป็ น ๘.๓๓ %
สรุ ปผลได้วา่ เด็กทุกคนมีความสนใจในการทากิจกรรม ตามโครงงานหนอนน้อยจากถาด
บรรจุไข่ มีผลสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ คือ
๑. เด็กสามารถบอกวิธีการประดิษฐ์ตวั หนอนน้อยจากถาดบรรจุไข่ได้ถูกต้อง
๒. เด็กสามารถเรี ยนรู ้จากการลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง โดยใช้กระบวนการกลุ่มได้
๓. เด็กสามารถบอกวิธีใช้ทรัพยากรได้อย่างคุม้ ค่า และช่วยกันลดปริ มาณขยะได้

๖

บทที่ ๕
อภิปรายผล
ผลการทดลอง
จากผลการประดิษฐ์หนอนน้อยจากถาดบรรจุไข่ ทาให้เด็กสนใจกิจกรรมเป็ นอย่างมาก มีความ
ตั้งใจทางานประดิษฐ์ตามกลุ่มของตนเองด้วยความประณี ต สวยงาม เกิดการเรี ยนรู ้โดยการใช้กระบวนการ
กลุ่ม รู ้จกั การวางแผนการทางานร่ วมกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนภายในกลุ่ม มีความคิดสร้างสรรค์
รู ้จกั ชื่นชมแสดงความยินดีกบั ผลงานทั้งของตนเอง และผูอ้ ื่น สร้างความภาคภูมิใจในชิ้นงานของตนเองและ
สามารถบอกวิธีการประดิษฐ์ของเล่นจากขยะที่เป็ นวัสดุเหลือใช้ ที่ทามาจากถาดบรรจุไข่ (กระดาษ) นามา
ทาเป็ นตัวหนอนน้อยได้ สาเร็ จและนามาใช้เล่นได้จริ ง สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
รู้จกั การใช้ทรัพยากรได้อย่างคุม้ ค่า ช่วยลดปริ มาณขยะได้อีกด้วย
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
๑. เด็กสามารถบอกวิธีการนาขยะที่เป็ นวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ โดยการประดิษฐ์เป็ นของเล่น
คือ ตัวหนอนน้อยจากถาดบรรจุไข่ได้
๒. เด็กสามารถเกิดการเรี ยนรู้จากการลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
๓. เด็กสามารถบอกวิธีการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุม้ ค่า เกิดประโยชน์ ช่วยลดปริ มาณขยะ
๔. สามารถนาความรู ้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนกิจกรรมประสบการณ์ระดับปฐมวัย
แบบบรู ณาการได้
ข้ อเสนอแนะ
เราสามารถนาถาดบรรจุไข่ ไปประดิษฐ์ทาเป็ นสิ่ งของอื่น ๆ ได้อีกหลายอย่าง เช่น ดอกไม้ หรื อของ
ตกแต่งบ้าน และของใช้ต่าง ๆได้
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