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คำนำ 

 รายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ฉบับนี้ เป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ

ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเจริญ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกงานอาชีพ ได้แก่ 

การทำสบู่เหลวล้างมือป้องกันไวรัสโคโรน่า (Covid 19 ) โดยให้นักเรียนในช่วงชั้นที่ 3 ได้ทำการผลิตสบู่

เหลวล้างมือที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรในท้องถิ่น รว่มกันออกแบบผลิตภัณฑ์และทำ

การจัดจำหน่ายด้วยช่องทางออนไลน์และร้านค้าในชุมชน จึงได้รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน รวมทั้ง

ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสรุปเป็นผลการดำเนินกิจกรรม ทั้งนี้เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาการดำเนินงานต่อไป 

 ผู้รายงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะมีประโยชน์สำหรับนักเรียนและผู้ที่นำไปใช้ 
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ผลงาน/นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 

การพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนทุกช่วงวัย (ช่วงช้ันที่ 3) 

ชื่อผลงาน : การเสริมทักษะอาชีพการผลิตสบู่เหลวล้างมือที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร 

                ในท้องถิ่น 

ชื่อผู้เสนอผลงาน : นางสาวสุมิตตา  เติมกระโทก  ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 
ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนบ้านคลองเจริญ  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1  
ผู้บริหาร : นางสาววันเพ็ญ  หนองตะไกร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเจริญ 

1. ความสำคัญของผลงาน 

 1.1 ความเป็นมาและสภาพปัญหา 

      โรงเรียนบ้านคลองเจริญ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  

ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีงานทำ-มีอาชีพ จึงได้กำหนดนโยบายที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียน โดยมุ่งพัฒนานักเรียนทุกช่วงวัย ให้รู้จักตนเอง ค้นพบตนเอง รู้จักอาชีพต่างๆ ตาม

ความสนใจ ความสามารถและความถนัดของนักเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ผู้ปกครอง 

สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ในการเสริมทักษะอาชีพ การสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ  

และทักษะจำเป็นสำหรับอาชีพแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ด้วยกระบวนการดำเนินงาน  

ที่เป็นระบบ บูรณาการความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จำเป็น ตลอดจนเห็นแนวทางในการประกอบ

อาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ สามารถวางแผนตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาและการ

ประกอบอาชีพในอนาคต  

 1.2 แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา 

      เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) และมี

ผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไป นั่นคือ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ สบู่ล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ เป็นต้น 

โรงเรียนบ้านคลองเจริญจึงมีความสนใจได้ที่จะผลิตสบู่เหลวล้างมือ โดยมีกลิ่นหอมที่มากจากสมุนไพร

ธรรมชาติ โดยให้นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ร่วมกันผลิตสบู่เหลวล้างมือที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจาก

สมุนไพรในท้องถิ่น ออกแบบผลิตภัณฑ์และทำการจัดจำหน่ายด้วยช่องทางออนไลน์และร้านค้าในชุมชน   

เพ่ือฝึกทักษะอาชีพและสามารถนำไปต่อยอดในงานอื่นๆในอนาคตต่อไป 
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2. จุดประสงค์ และเป้าหมายของการดำเนินงาน 

 2.1 จุดประสงค์ 

         1. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนด้านทักษะการทำงาน ทักษะอาชีพ 

         2. เพ่ือศึกษาการผลิตสบู่เหลวล้างมือที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร        

                  3. เพ่ือศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์และการจำหน่ายสินค้า  

                  4. เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความสนุกสนาน มีความพึงพอใจต่อการ 

                      ทำกิจกรรม 

 2.2 เป้าหมาย 

         เชิงปริมาณ  

     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 19 คน ปีการศึกษา 2564  

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 

         เชิงคุณภาพ  

     1. นักเรียนมีทักษะการทำงาน มีทักษะอาชีพ 

     2. นักเรียนสามารถผลิตสบู่เหลวล้างมือที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจาก 

                            สมุนไพรได้     

                       3. นักเรียนสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้าได้ 

                       4. นักเรียนมีความสนุกสนานและมีความพึงพอใจต่อการทำกิจกรรม 
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3. กระบวนการผลิตผลงานและนวัตกรรมที่เป็น Best Practice 

3.1 การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม  เพื่อใหเ้กิดผลที่เป็นเลิศ  ใชห้ลกัการวงจรคณุภาพของ

เดมมิ่ง (Deming Cycle)   P-D-C-A  ดังนี้ 

 

 
  

1.  PLAN (P)  วางแผนการจัดกิจกรรมการเสริมทักษะอาชีพการผลิตสบู่เหลวล้างมือที่มี 
ส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร 

2. D0 (D)  ดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้  โดยมีการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้กับผู้เรียน 
เพื ่อให้การเรียนรู ้เป็นไปตามแผนที ่วางไว้ มีการเก็บข้อมูลที ่จำเป็นและสำคัญในระหว่างกา รทำ
กิจกรรม  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานในเรื่องต่อ ๆ ไป  เพื่อนำไปแก้ไข  ปรับปรุง  ข้อบกพร่องใน
การทำกิจกรรมครั้งต่อไป 

3.  Check (C) ตรวจสอบการทำงานที่ได้ทำไปแล้วจากขั้นตอน D0 ว่าเป็นไปตามที่เราต้องการ
หรือไม่  หรือตามมาตรฐานหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร  โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ในการ
ตรวจสอบ  ได้แก่  ตรวจสอบระยะเวลาตามเป้าหมาย  คุณภาพของงานที่ดำเนินการ  วิธีการหรือขั้นตอน
ต่าง ๆ  ที่ดำเนินการ  แล้วนำมาประมวลผล  สรุป  เพื่อจะนำมาใช้ในการปรับปรุง  และแก้ไขในการ
ดำเนินงานครั้งต่อไป 

4.  Action (A)  หากมีข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบในขั้นตอน   Check จะได้รีบหา
วิธีการแก้ไขที ่ดีที ่สุด  เพื ่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีก  และดำเนินการพัฒนา  ปรับปรุง  ในระบบการ
ดำเนินงานนั้น ๆ ถึงแม้ว่าการตรวจสอบจะไม่พบข้อบกพร่อง  แต่ก็ต้องมีการพัฒนางานและปรับปรุงงาน
อยู่เสมอ  เพ่ือให้การดำเนินงานนั้นดีขึ้นกว่าเดิมและเกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด 

D0 (D)

Check (C) Action (A)

PLAN (P)
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3.2   การดำเนินงานตามกิจกรรม 
                 เพื่อส่งเสริมนักเรียนด้านทักษะการทำงาน ทักษะอาชีพด้วยการผลิตสบู่เหลวล้างมือที่มี
ส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร  การดำเนินงานกิจกรรมให้ประสบผลสำเร็จนั้น  มีขั้นตอนใน
การดำเนินงาน  ดังนี้  

1. ครวูิเคราะห์บริบทของชุมชนในด้านการพัฒนาอาชีพและสำรวจและวิเคราะห์ความพร้อมของ
สถานศึกษา  

2.  ปรับการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 
          3.  กำหนดเป้าหมายการพัฒนาทักษะอาชีพและจุดประสงค์ให้ชัดเจน 
          4.  ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้โดยศึกษาวัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนการผลิตสบู่เหลวล้าง
มือทีม่ีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร  
              วัสดุและอุปกรณ์ 

- หัวเชื้อสบู่เหลว   
- ผงฟอง 
- ผงข้น 
- กลีเซอรีน 
- น้ำ 
- ไม้พาย 
- ถังขนาดใหญ่ 
- ขวดบรรจุภัณฑ์ 
- กรวยกรอง 
- สติ๊กเกอร์ติดบรรจุภัณฑ์ 
- น้ำมันหอมระเหยที่ได้จากการสกัดจากสมุนไพรในท้องถิ่น  ซึ่งนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ทำการทดลองไว้  และเลือกมาเฉพาะสมุนไพรที่มีกลิ่น
หอม  ได้แก่ 
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สมุนไพรธรรชาติ ผลการสกัดกลิ่น 
ขิง กลิ่นไม่หอม 
ข่า กลิ่นไม่หอม 

กระชาย กลิ่นไม่หอม 
ใบเตย กลิ่นหอม 

ว่านหางจระเข้ กลิ่นไม่หอม 
มะกรูด กลิ่นหอม 
อัญชัน ไม่มีกลิ่น 

ตะไคร้หอม กลิ่นหอม 
มะนาว กลิ่นหอม 

 
              ขั้นตอนการผลิต 

- เตรียมน้ำเปล่าที่สะอาด 2-3 ลิตร 
- ละลายผงข้น (เกลือ) ลงในน้ำที่เตรียมไว้ 
- ใส่หัวเชื้อชุดทำสบู่ลงในน้ำ 
- ใช้ไม้พายกวนเบาๆจนละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 
- เติมน้ำสะอาดให้ได้ครบความหนึดที่ต้องการประมาณ 5-6 ลิตร 
- ใส่ผงฟอง 
- ใส่กลีเซอรีนเพื่อให้ความชุ่มชื่น 
- แล้วเติมน้ำมันหอมระเหยลงไป คนให้เข้ากัน 
- ทิ้งไว้ให้ฟองหายและบรรจุลงขวดบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดต่างกัน 
- ติดสติ๊กเกอร์กลิ่นที่ครูและนักเรียนได้ร่วมกันออกแบบไว้ 

             5. ตรวจสอบการทำงานที่ได้ทำไปแล้ว ว่าเป็นไปตามที่เราต้องการหรือไม่ โดยใช้เครื่องมือ
ต่างๆ ในการตรวจสอบ  ได้แก่  ตรวจสอบระยะเวลาตามเป้าหมาย  คุณภาพของสบู่เหลวที่ได้ผลิตไปว่า
ใช้ได้จริงหรือไม้  มีการแพ้หรือไม่  มีการเน่าเสียหรือไม่ จัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อ
การทำกิจกรรม แล้วนำมาประมวลผล  สรุป  เพื่อจะนำมาใช้ในการปรับปรุง  และแก้ไขในการดำเนินงาน
ครั้งต่อไป 
            6.  หากมีข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบจะได้รีบหาวิธีการแก้ไขท่ีดีที่สุด  เพ่ือไม่ให้เกิด
ปัญหาซ้ำอีก  และดำเนินการพัฒนา  ปรับปรุง  เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด  
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3.3  ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน 
 นักเรียนมีทักษะการทำงานและทักษะอาชีพจากการผลิตสบู่เหลวล้างมือที่มีส่วนผสม

ของน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรได้  มีความสนุกสนานและมีความพึงพอใจต่อการทำกิจกรรม 
3.4  การใช้ทรัพยากร 
การผลิตสบู่เหลวล้างมือที ่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรในท้องถิ ่น ร่วมกัน

ออกแบบผลิตภัณฑ์และทำการจัดจำหน่ายด้วยช่องทางออนไลน์และร้านค้าในชุมชน มีการใช้ทรัพยากร
ในการดำเนินงาน  เช่น  ชุดหัวเชื้อทำสบู่เหลว  ขวดบรรจุภัณฑ์  สติ๊กเกอร์ติดบรรจุภัณฑ์  และ ใช้วัสดุ
อ่ืนๆที่เก่ียวข้องในการจัดทำเอกสารเพ่ือให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของกิจกรรม 
 

4. ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ  

 4.1 ผลที่เกิดขึ้นตามจุดประสงค์ 

         4.1.1 เพื่อส่งเสริมนักเรียนด้านทักษะการทำงาน ทักษะอาชีพ 

         4.1.2 เพื่อศึกษาการผลิตสบู่เหลวล้างมือที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร        

                  4.1.3 เพื่อศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์และการจำหน่ายสินค้า  

                 4.1.4 เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความสนุกสนาน มีความพึงพอใจต่อ

การทำกิจกรรม  

4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

       4.2.1 นักเรียนทราบวัสดุอุปกรณ์  ขั้นตอนการผลิตสบู่เหลวล้างมือที่มีส่วนผสมของน้ำมัน

หอมระเหยจากสมุนไพรในท้องถิ่น และออกแบบผลิตภัณฑ์รวมถึงการจำหน่ายสินค้า 

 4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 

                4.3.1 โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ดีข้ึน 

                4.3.2 โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพ

นักเรียนมากยิ่งขึ้น 

                 4.3.3  นักเรียนมีทักษะการทำงานและทักษะอาชีพมากข้ึน 
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5. ปัจจัยความสำเร็จ 

 1. โรงเรียนมีงบประมาณให้การสนับสนุน ในด้านการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน 

ทั้งในด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร 

 2. นักเรียนมีความตระหนักเห็นความสำคัญเข้าใจในบทบาทของตนเอง และมีความพยายามท่ีจะ

พัฒนาศักยภาพของตน กระตือรือร้นและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำกิจกรรม  และงานที่ได้รับ

มอบหมายให้สำเร็จ 

 3. ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ให้การสนับสนุนในการทำงานอย่างดียิ่ง 

4. ครูและบุคลากรในโรงเรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจ มีการเสียสละ  

และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 5. ผู้ปกครองให้การสนับสนุนในการให้ผู้เรียนทำกิจกรรม 
 

6.บทเรียนที่ได้รับ 

 โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มุ ่งพัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู ้เรียนร่วมกับชุมชน นักเรียนมีความรู้                   

มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริต เห็นแนวทางในการประกอบ

อาชีพ เลือก ใช้และประยุกต์การพัฒนาทักษะอาชีพได้เหมาะสม ถูกต้องและมีคุณธรรม  

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

 1. ในการจัดกิจกรรมควรมีเวลามากข้ึนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจและจดจำขั้นตอนต่างๆได้ 

 2. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ต้องมีงบประมาณเพียงพอ 

 

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 

 7.1 ได้เผยแพร่ผลงานเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจผ่านเว็ปไซต์โรงเรียนบ้านคลองเจริญ  

http://www.banklongjarearn.ac.th Youtube  ช่อง สมุิตตา เติมกระโทก กลุ่มนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3  และ เผยแพร่ในการนิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

 

http://www.banklongjarearn.ac.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมการผลิตสบู่เหลวล้างมือทีม่สี่วนผสมของ
น้ำมันหอมระเหยจากสมนุไพรในท้องถิ่น ออกแบบผลิตภัณฑ์และทำการจัดจำหน่ายด้วย

ช่องทางออนไลน์และร้านค้าในชุมชน 
คำชี้แจง แบบประเมินฉบับนี้เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ในการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ผลิตสบู่เหลวล้างมือที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรในท้องถิ่น ร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์
และทำการจัดจำหน่ายด้วยช่องทางออนไลน์และร้านค้าในชุมชน 
1.  ให้นักเรียนอ่านข้อความให้เข้าใจแล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความพึงพอใจของ
นักเรียนมากที่สุด 
2. เครื่องหมาย และตัวเลขในแต่ละระดับความพึงพอใจของนักเรียน ทางด้านขวามือของแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ มีความหมายดังนี้ 
    ระดับ 5 หมายถึง ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
    ระดับ 4 หมายถึง ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
    ระดับ 3 หมายถึง ความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง 
    ระดับ 2 หมายถึง ความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อย 
    ระดับ 1 หมายถึง ความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 รูปแบบกิจกรรมตอบสนองความต้องการของนักเรียน      
2 กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้เข้าใจง่าย      
3 สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำ กิจกรรมมีความเหมาะสม      
4 ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
5 เนื้อหาของกิจกรรม เหมาะกับระดับความรู้ความสามารถของนักเรียน      
6 นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจและทักษะตามเนื้อหาและกิจกรรม

การเรียนรู้ 
     

7 นักเรียนมีความสนุกสนานในการทำกิจกรรม      
8 นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมไปใช้ 

ในการประกอบอาชีพได้ 
     

 

ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................. 



 

สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการผลิตสบู่เหลวล้างมือทีม่ี

ส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรในท้องถิ่น ร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์และทำ

การจัดจำหน่ายด้วยช่องทางออนไลน์และร้านค้าในชุมชน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ จำนวน 19 คน ได้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้ 

1. รูปแบบกิจกรรมตอบสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มากที่สุด ร้อยละ 89.47  ระดับมากร้อยละ  5.26  ระดับปานกลางร้อยละ 5.26 

2. กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้เข้าใจง่าย ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 

5.26 

3. สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ กิจกรรมมีความเหมาะสม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 73.68  ระดับมากร้อยละ  21.05  ระดับปานกลางร้อยละ  15.78 

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ที่สุด ร้อยละ 68.42  ระดับมากร้อยละ    15.78 ระดับปานกลางร้อยละ  21.05 

5. เนื้อหาของกิจกรรม เหมาะกับระดับความรู้ความสามารถของนักเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ 

พึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 73.68  ระดับมากร้อยละ   5.26 ระดับปานกลางร้อยละ  21.05 

6. นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจและทักษะตามเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 73.68  ระดับมากร้อยละ   10.52 ระดับปานกลางร้อยละ  

15.78 

7. นักเรียนมีความสนุกสนานในการทำกิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ร้อยละ  100 

8. นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมไปใช้ในการเรียนวิขาคณิตศาสตร์ได้ ผู้ตอบแบบสอบถาม 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ  89.47  ระดับมากร้อยละ   5.26 ระดับปานกลางร้อยละ  

5.26 

  

 

 

 



 

รายละเอียดข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 

1.ระดับความพึงพอใจต่อการร่วมกิจกรรมการผลิตสบู่เหลวล้างมือที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจาก

สมุนไพรในท้องถิ่น ร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์และทำการจัดจำหน่ายด้วยช่องทางออนไลน์และร้านค้าใน

ชุมชน 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน ร้อยละ

(ระดับ5) 
ร้อยละ
(ระดับ4) 

ร้อยละ
(ระดับ3) 5 4 3 2 1 

1 รูปแบบกิจกรรมตอบสนองความ
ต้องการของนักเรียน 

17 1 1 
  

89.47 5.26 5.26 

2 กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้เข้าใจง่าย 14 4 1   73.68 21.05 5.26 
3 สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำ

กิจกรรมมีความเหมาะสม 
13 3 3 

  
68.42 15.78 15.78 

4 ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมี
ความเหมาะสม 

10 5 4 
  

52.63 26.31 21.05 

5 เนื้อหาของกิจกรรม เหมาะกับระดับ
ความรู้ความสามารถ 
ของนักเรียน 

14 1 4 
  

73.68 5.26 21.05 

6 นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะตามเนื้อหา 
และกิจกรรมการเรียนรู้ 

14 2 3 
  

73.68 10.52 15.78 

7 นักเรียนมีความสนุกสนานในการทำ
กิจกรรม 

19   
  

100   

8 นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการทำ
กิจกรรมไปใช้ 
ในการประกอบอาชีพได้ 

17 1 1 
  

89.47 5.26 5.26 

 

2. ข้อเสนอแนะ 

 - อยากผลิตอย่างอ่ืนๆอีก  และอยากมีเวลาเพิ่มข้ึนในการทำกิจกรรม 

 

 



 

ภาพกิจกรรมการผลิตสบู่เหลวล้างมือทีม่ีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรใน

ท้องถิ่น ร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์และทำการจัดจำหน่ายด้วยช่องทางออนไลน์และ

ร้านค้าในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 


