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การส่งเสริมครูโรงเรยีนวัดสรา่งโศกเพื่อจัดท าโครงงานอาชีพเรื่องการท าอิฐบล็อกจากเปลือกหอยแมลงภู่
Motivated teachers at Watsrangsok School to create a project about making Bricks Block from Green Mussel Shells

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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รายการอ้างอิง

บทน า

การศึกษาเป็นพื้นฐานที่ท าให้เกิดกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 
เริ่มต้นจากการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถและ
ประยุกต์ใช้ในการประกอบเป็นอาชีพ ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 การให้
ความรู้ ความสามารถและทักษะในสาขาอาชีพจึงเป็นสิ่งจ าเป็น การช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ มี
ทักษะพื้นฐานและได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้นสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ ในระดับประถม
ศึกษานักเรียนจะต้องสามารถน าความรู้ที่ได้เรียนรู้จากห้องเรียนมาสู่การปฏิบัติจริงในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
สามารถสร้างชิ้นงานเพื่อเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า (1) ทั้งนี้การส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ครูมีบทบาทหน้าที่เอื้ออ านวยความสะดวกให้นักเรียน และสนับสนุน
ให้นักเรียนมีโอกาสฝึกปฏิบัติงานทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญในงานวิจัยนี้และ
เนื่องจากโรงเรียนวัดสร่างโศกอยู่ในชุมชนคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ หลายครัวเรือน
ประกอบอาชีพท าการประมงรวมถึงรับจ้างแกะเปลือกหอยแมลงภู่ (2) ท าให้มีปริมาณเปลือกหอยแมลงภู่ถูก
ทิ้งภายในชุมชนจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหากลิ่นเน่าเหม็นและน้ าเน่าเสีย (3) เปลือกหอยแมลงภู่ที่เหลือ
ทิ้งมีปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบหลักอยู่ถึง 95-99 % และเป็นสารที่มีความแข็งแรง 
(4) ทางโรงเรียนมีความต้องการปูพื้นทางเดินในโรงเรียน จึงเป็นที่มาของการทดลองน าเปลือกหอยแมลงภู่มา
บดและท าเป็นอิฐบล็อกแทนเพื่อช่วยลดปริมาณเปลือกหอยเหลือใช้และลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย
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กลุ่มตัวอย่าง :
ครูวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสร่างโศก จ านวน 6 คน

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย :
ตัวแปรต้น

วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงการอาชีพการท าอิฐบล็อกจากเปลือกหอยแมลงภู่

ตัวแปรตาม
ลักษณะอิฐบล็อกจากเปลือกหอยแมลงภู่ที่ได้

สมมติฐานในการวิจัย :
การส่งเสริมครูเพื่อด าเนินโครงการอาชีพการท าอิฐบล็อกจากเปลือกหอยแมลงภู่สามารถพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการของครูวิทยาศาสตร์ได้ และอิฐบล็อกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย :
แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพตามหลักการท างานแบบมีส่วนร่วม

การเก็บรวบรวมข้อมูล :
จากการสัมภาษณ์ โดยท าการการส ารวจปัญหา/ความต้องการของครูในการเสริมศักยภาพการสอน 

การจัดกิจกรรมโครงงานอาชีพ และการประเมินผลและถอดองค์ความรู้จากกิจกรรม

การวิเคราะห์ข้อมูล :
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครูวิทยาศาสตร์ และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และหาข้อสรุป

จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

1) เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงานอาชีพ
2) เพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบัติการในการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
3) เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และมีความเข้าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. ผลการส ารวจปัญหาและความต้องการของครูในการเสริมศักยภาพการสอน โดยผู้อ านวยการ
โรงเรียนและครูวิทยาศาสตร์ ได้เลือกกิจกรรมให้เข้ากับสาระการเรียนรู้เพื่อน าไปพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่ง
โรงเรียนเน้นเรื่องของอาชีพเพราะนักเรียนค่อนข้างยากจน ต้องช่วยพ่อแม่ท างานประกอบอาชีพ โอกาสที่จะ
เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมค่อนข้างน้อย และจุดเด่นของพื้นที่ คือ มีเปลือกหอยแมลงภู่เป็นจ านวนมาก จึง
สนใจท าโครงงานอาชีพเรื่องการท าอิฐบล็อกจากเปลือกหอยแมลงภู่ เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างงานอาชีพ
และสร้างรายได้ให้กับนักเรียน และจากการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนหลังเข้าร่วมกิจกรรม 
ครูพบว่านักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการท าปฏิบัติการและมีวิธีการคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น 
และจากการประเมินครูได้รับความรู้และมีทักษะในการท าโครงงานอาชีพมากขึ้นจากเดิม 

2. ในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนปฏิบัติการสู่การเรียนการสอนโครงงานอาชีพ 
พบว่าอิฐบล็อกจากเปลือกหอยแมลงภู่มีน้ าหนักเบาและราคาถูกกว่าอิฐบล็อกตามท้องตลาด สามารถรับแรง
กดทับได้ดี รวมถึงยังช่วยลดปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ ลดต้นทุนการผลิตดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งจากการ
ทดลองในครั้งนี้ท าให้อาจารย์และนักเรียนได้รู้ถึงประโยชน์ของเปลือกหอยแมลงภู่มากยิ่งขึ้น 

3. การประเมินผลการด าเนินงานและถอดองค์ความรู้จากการจัดกิจกรรม ทางโรงเรียนสามารถน า
องค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาการงานอาชีพ เรื่องทักษะการเรียนรู้สู่อาชีพและมีงานท าในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ คือ ได้พัฒนาโครงงานอาชีพจากของเหลือทิ้งใน
ชุมชน ในด้านของปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรม คือ ครูวิทยาศาสตร์มีคนเดียวและ
โรงเรียนมีครูน้อย จึงมีภาระในการสอนมากหลายชั้นเรียน ดังนั้นหากมีการท ากิจกรรมจะท าให้ชั่วโมงสอน
ลดลงและเนื่องจากโรงเรียนอยู่ไกลครูเดินทางล าบากและ อินเตอร์เน็ตไม่ค่อยดีการสื่อสารผ่านออนไลน์มี
ติดขัด และในส่วนการท าอิฐบล็อกจากเปลือกหอยแมลงภู่ มีปัญหาเรื่องของฝุ่นในขั้นตอนการบดเปลือกหอย 
เนื่องจากยังขาดเครื่องมือในการบด และใช้เวลานาน ส่วนภาพรวมของการด าเนินงานกิจกรรมนี้ครูแจ้งว่ามี
ความเหมาะสมและตรงกับเป้าหมายและตรงกับความต้องการของครูวิทยาศาสตร์และโรงเรียน

ผลลัพธ์ที่ได้จากการส่งเสริมครูเพื่อด าเนินโครงการอาชีพการท าอิฐบล็อกจากเปลือกหอยแมลงภู่ 
ลักษณะผลงานที่ได้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการปูพื้นทางเดินในโรงเรียน ประหยัดค่าใช้จ่าย และ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่สามารถได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติได้จริง โดยในงานวิจัยนี้ได้น าเปลือก
หอยแมลงภู่จากบริเวณชุมชนมาผลิตเป็นอิฐบล็อค ซึ่งในบริเวณชุมชนนี้ไม่เคยมีการน าเปลือกหอยแมลงภู่มา
ผลิตอิฐบล็อก และสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้าที่มีการท าวัสดุเหลือทิ้งจากบริเวณชุมชนอื่น ๆ มาเพิ่ม
มูลค่าและน ามาท าอิฐบล็อก เช่น เปลือกหอยนางรม (5-6) เปลือกหอยแครงร่วมกับเปลือกหอยแมลงภู่ (7) 
เปลือกหอยลาย (8) เป็นต้น ซึ่งข้อดีของการท าอิฐบล็อคนี้ช่วยลดปริมาณเปลือกปอยแมลงภู่เหลือทิ้งใน
บริเวณชุมชน รวมถึงนักเรียนได้มีโอกาสท าปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนมี
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และสามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างสรรค์ผลงานที่สามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพในอนาคตได้ นอกจากนี้นักเรียนยังมีความกระตือรือร้น
สนใจในการเรียนและได้ท าการทดลองในภาคปฏิบัติการมากขึ้น ส าหรับครูสามารถพัฒนาการเรียนการสอน
และมีแนวทางในการวางแผนการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปฏิบัติการได้ ส าหรับ
โรงเรียน ได้ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและนักเรียนให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น มีโครงงาน
อาชีพของโรงเรียน รวมถึงได้พัฒนาและส่งเสริมครูให้มีทักษะในการสร้างสื่อและทักษะปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในอนาคต เนื่องจากในขั้นตอนการบดเปลือกหอยแมลงภู่ให้ละเอียดต้อง
ใช้เวลานานและมีปัญหาจากฝุ่นที่เกิดขึ้น อาจต้องมีการเพิ่มเติมเครื่องมือที่ใช้ในการบดเปลือกหอยที่ดีขึ้น 
และการทดสอบสมบัติทางกายภาพของอิฐบล็อคเพิ่มเติม เพื่อให้ได้อิฐบล็อคที่มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น

ตาราง 1 
เปรียบเทียบระหว่างอิฐบล็อกจากเปลือกหอยแมลงภู่และอิฐบล็อกตามท้องตลาดที่ใช้ในการปูพื้นทางเดิน 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 "งานวิชาการรับใช้สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่ 8
“งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เกณฑ์การประเมิน อิฐบล็อกตามท้องตลาด
(บล็อกหกเหลี่ยม)

อิฐบล็อกจากเปลือกหอยแมลงภู่
(บล็อกหกเหลี่ยม)

ปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ 850 กรัม/ก้อน 425 กรัม/ก้อน
น้ าหนัก 4.4 กิโลกรัม/ก้อน 2.2 กิโลกรัม/ก้อน
ราคา 10.00 บาท/ก้อน 5.00 บาท/ก้อน

รูป 1
ขั้นตอนการท าอิฐบล็อกจากเปลือกหอยแมลงภู่ ภาพ ก คือ การเก็บเปลือกหอยแมลงภู่ที่เหลือทิ้งจากบริเวณ
ชุมชนรอบโรงเรียน ภาพ ข คือ การบดเปลือกหอยให้เป็นผงละเอียด

รูป 2
อิฐบล็อกจากเปลือกหอยแมลงภู่ ภาพ ก คือ ลักษณะของอิฐบล็อคที่ยังไม่แห้ง ภาพ ข คือ ด้านหน้าและ
ด้านหลังของอิฐบล็อก ภาพ ค คือ ลักษณะของอิฐบล็อคที่ได้จากการทดลอง 

(ก)                       (ข) (ค)

(ก)                       (ข) 


