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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูการทําโครงงาน
วิทยาศาสตรเรื่องสบูสมุนไพรสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และประเมิน
คุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ เพ่ือศึกษาผลการเรียนรูของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมการ
เรียนรูการทําโครงงานวิทยาศาสตรฯ และ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ
การเรียนดวยชุดกิจกรรมฯ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
2 ของโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง จังหวัดกรุงเทพฯ จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียน 
43 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก ชุดกิจกรรมการเรียนรูการทําโครงงาน
วิทยาศาสตรเรื่องสบูสมุนไพร  แบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมโดยผูเช่ียวชาญ แบบ
ประเมินการทําโครงงานวิทยาศาสตร และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี
ตอการเรียนดวยชุดกิจกรรม การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง มีกลุมทดลองเพียงกลุม
เดียว วัดผลการเรียนรูโดยการประเมินตามสภาพจริง สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน รอยละและการทดสอบคาทีแบบตัวอยางไม
อิสระตอกัน ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี ผลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมฯ โดย
ผูเชี่ยวชาญ มีคุณภาพอยูในระดับดี (𝑥𝑥 =4.21, S.D. = 0.25) ผลการเรียนรูของนักเรียน
ท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมฯ มีคะแนนเฉล่ียคิดเปนรอยละ 76.76 ซ่ึงสูงกวาเกณฑรอยละ 
70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมฯอยูในระดับพึงพอใจมาก (𝑥𝑥 = 4.12, S.D. = 
0.12) เพราะนักเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
 

คําสําคัญ: ชุดกิจกรรม  โครงงานวิทยาศาสตร  สบูสมุนไพร 
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Abstract 

 The purposes of this research were to develop the science project 
leaning package on herbal soap for lower secondary students and to assess 
the quality of the package by experts, to study the learning outcomes of 
students, and to study students’ satisfaction toward the learning activity 
packages. The sample group of this study was one classroom of 8th grade 
students (43 students) studying in the second semester of 2015 academic 
year in Matthayom Wat Bungthonglang School Bangkok. The research tools 
consisted of the science project learning package on herbal soap, the 
assessment form of the quality of the science project learning package by 
experts, science project assessment forms, and the students’ satisfaction 
questionnaire toward the learning activity packages. This research was an 
experimental research by using authentic assessment. The statistics used 
for analyzing the collected data were mean, standard deviation, 
percentage and t-test for dependent samples. The results revealed that 
the learning activity packages on herbal soap assessed by the experts were 
at level of good quality (𝑥𝑥 = 4.21, S.D. = 0.25), the mean scores of students’ 
learning outcomes were 76.76 percent that higher than 70 percent of 
criteria at the statistically significant 0.05 level, and the students’ 
satisfaction toward the learning activity packages on herbal soap was at 
good level of satisfaction (𝑥𝑥= 4.12, S.D. = 0.12)..  
 

Keywords: Learning Package; Science Project; Herbal Soap  

บทนํา 
 ปญหาของการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในปจจุบันยังพบวาผูสอนยังคงใช
วิธีการสอนแบบยึดผูสอนเปนศูนยกลาง ใชวิธีแบบบรรยาย เนนเน้ือหาการทองจํา
มากกวาใหนักเรียนคิดวิเคราะหเอง ทําใหผูเรียนคิดไมเปน ขาดความเขาใจ (บุปผา       
จุลพันธ, 2550) คะแนนจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ในรายวิชา
วิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ม.3 ในปการศึกษา 2557 พบวา มีคะแนน
เฉล่ีย 38.62 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน (สถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติ, 2558) 
สะทอนใหเห็นวาผูเรียนไมมีความเขาใจในเน้ือหารายวิชาวิทยาศาสตรท่ีสวนมากจะเนน
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การคิดวิเคราะห การแกปญหาและการสรุปผลจากการทดลอง ดังน้ันสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2558) ไดเสนอวิธีการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถ ความคิด ดวยวิธีกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร เพ่ือใชในการแกปญหา หรือคนควาความรูดวยตนเอง คือ การสอนแบบ
โครงงาน  
 เทคนิคการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญน้ันมีหลายวิธี วิธีหน่ึงคือการ
สอนแบบโครงงาน ซ่ึงเปนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงไมเพียงแค
เรียนรูทางทฤษฎีเทาน้ัน และสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีทักษะใน
กระบวนการทํางานจริง ๆ เริ่มต้ังแตรวมกันคิด รวมกันวางแผน การหาขอมูลอุปกรณ
ตาง ๆ การแบงงานและรวมมือกันทํางาน การประสานงาน ซ่ึงโครงงานเปนการฝกให
ผูเรียนไดเรียนรูดวยตัวเอง ไดฝกการทํางานเพ่ือใหบรรลุจุดประสงครวมกัน มีประโยชน
อยางยิ่งในการฝกใหผูเรียนมีนิสัยรักการทํางาน มีความขยันและรับผิดชอบทําใหผูเรียน
เห็นประโยชนและคุณคาของการเรียน ตามท่ีชญาพันธุ สุธร (2556) ไดกลาววา การ
จัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนวิธีการหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพ การเรียนแบบโครงงาน
อาจจะไมใชส่ิงใหมในการจัดการเรียนรู แตการเรียนดวยโครงงานจะเปนการทาทาย
นักเรียนเพ่ือกระตุนใหเกิดการเรียนรู เกิดการศึกษาคนควา เกิดความกระตือรือรน และ
ใช ทักษะตางๆตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ซ่ึง ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร เปนทักษะการคิดของนักวิทยาศาสตรท่ีนํามาใชในการศึกษาคนควา สืบ
เสาะหาความรู  และแกปญหาตางๆ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดแบง
ออกเปน 13 ทักษะ โดยยึดตามแนวของสมาคมอเมริกาเพ่ือความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตร  (The American Association for the Advancement of Science – 
AAAS) ซ่ึงประกอบดวย  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 8 ทักษะ และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ขั้นผสม 5 ทักษะ กฤษณา อุดมโภชน และคณะ 
(2556) ไดกลาววา การเรียนการสอนแบบโครงงานเปนการกระตุนใหผูเรียนรูจักคิด 
รูจักวิธีการทํางานอยางเปนระบบเพ่ือเปนการแสวงหาความรูดวยตนเองผานวิธีการทาง
วิทยาศาสตร ดังน้ันจุดประสงคของการเรียนดวยโครงงานก็เพ่ือใหผูเรียนรูจักการต้ัง
คําถาม  รูจักการสังเกต การต้ังสมมติฐาน เพ่ือใหตนเองหรือกลุมท่ีทํากิจกรรมสามารถ
สรุปและทําความเขาใจกับส่ิงท่ีพบหรือสนใจได และยังเปนเปนการเรียนรูท่ีตองการให
ผูเรียนศึกษาคนควาใหลึกซ้ึงในหัวขอท่ีกําลังเรียนอีกดวย พิมพันธ เดชะคุปต และคณะ 
(2553) ไดกลาววา โครงงานหมายถึงการศึกษาเพ่ือคนพบความรูใหม ส่ิงประดิษฐใหม
และวิธีการใหม ดวยตัวของนักเรียนเองโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร มีครูและ
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ผูเชี่ยวชาญเปนผูใหคําปรึกษา ความรูใหม ส่ิงประดิษฐใหมและวิธีการใหมน้ันท้ังนักเรียน
และครูไมเคยรูหรือมีประสบการณมากอน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (2555: 78) ไดเสนอขั้นตอนของโครงงานวิทยาศาสตร ดังน้ี 1) การวางแผน 
กิจกรรมในขั้นตอนน้ีประกอบดวยการกําหนดช่ือของโครงงานหรือปญหาท่ีศึกษา 
การศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการแกปญหา การออกแบบ วิธีการแกปญหาและวิธีการ
ดําเนินงาน และการเลือกใชเครื่องมือวัสดุและอุปกรณการทดลอง 2) การลงมือทํา
โครงงาน กิจกรรมในขั้นตอนน้ีแสดงถึงการมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
ผูเรียน เชน การปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติอยางเปนระบบ การใชเครื่องมือหรือวัสดุและ
อุปกรณการทดลอง การบันทึกขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแปลความหมายขอมูล 
การลงสรุป และการใหขอเสนอแนะ 3) การเขียนรายงาน โครงงานท่ีเสร็จสมบูรณแลว
จะตองมีการนําเสนอดวยการเขียนรายงาน หัวขอในการเขียนรายงานการทําโครงงาน
ประกอบดวยบทคัดยอ หลักการและเหตุผล ความสําคัญของปญหา ทฤษฎีและหลักการ
หรือแนวคิดหลัก จุดประสงคการเรียนรู กระบวนการเรียนรู การสรุปผล การให
ขอเสนอแนะ และเอกสารอางอิง และ 4) การจัดแสดงโครงงาน เปนการแสดงของการ
ทําโครงงานเพ่ือเผยแพรใหผูอื่นไดรับรู โดยการนําเสนอดวยการจัดปายนิเทศ การสาธิต 
การสรางแบบจําลอง และการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี มาชวยเพ่ิมความนาสนใจ 
และชวยใหผูชมเขาใจเกี่ยวกับโครงงานมากขึ้น 

จากการศึกษางานวิจัยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานของ ภาวิณี       
โฆมานสิน (2553) พบวา สามารถชวยใหผูเรียนรูจักคิด มีกระบวนการเรียนรูท่ีเปด
โอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควา ลงมือปฏิบัติตามความสนใจ มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณตรง และสามารสรุปความรูไดดวยตนเอง และจากการศึกษางานวิจัย
ของ สิทธิพล อาจอินทร และคณะ (2554) เกี่ยวกับการจัดการเรียนโดยใชโครงงานเปน
ฐานพบวา ผูเรียนจะไดพัฒนาทักษะหลายดาน ท่ีนอกเหนือจากทักษะทางวิทยาศาสตร 
อาทิ เชน ทักษะการคนควาสารสนเทศ ทักษะกระบวนการกลุม การทํางานอยางเปน
ระบบ ฝกทักษะการเปนผูนําและผูตามท่ีดี ทําใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มี
ความรับผิดชอบ มีความเช่ือม่ันในตนเอง สามารถตัดสินใจและแกปญหาในสถานการณ
ตางๆ ได  

การเรียนรูดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรเปนอีกวิธีการหน่ึงท่ีนํามาใชในการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนได
ศึกษาคนควาดวยตนเองตามความสนใจ ความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล และยังเปนการจัดกิจกรรมท่ีผูสอนสามารถสงเสริมใหผูเรียนทํางาน
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รวมกับผูอื่นทําใหไดฝกการออกความคิดเห็น ฝกการแสวงหาความรู สามารถนําไปใช
เสริมความรูนอกเวลาเรียนได และผูเรียนสามารถทบทวนความรูไดตลอดเวลาจากชุด
กิจกรรมการเรียนรู วัฒนาพร ระงับทุกข (2542) ไดเสนอวิธีการออกแบบชุดกิจกรรมวา
ตองประกอบดวย จุดมุงหมาย เน้ือหาและวัสดุอุปกรณ โดยกิจกรรมตางๆ Kapfer and 
Kapfer (1972) ไดกลาวไววาชุดกิจกรรมการเรียนเปนรูปแบบของการส่ือสารระหวางครู
และนักเรียน ซ่ึงประกอบดวยคําแนะนําท่ีใหนักเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนจนบรรลุ
พฤติกรรมท่ีเปนผลของการเรียนรู และรวบรวมเน้ือหาท่ีนํามาสรางเปนชุดการเรียนน้ัน 
ไดมาจากขอบขายของความรูท่ีหลักสูตรตองการใหนักเรียนไดเรียนรู และสามารถส่ือ
ความหมายใหผูเรียนไดเกิดพฤติกรรมตามเปาหมายของการเรียน และจากการศึกษา
ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรพบวา สามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง เปดโอกาสให
ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมการทดลองดวยตนเอง สงผลใหผู เรียนมีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม สนใจในการเรียนเพ่ิมขึ้น มีความรับผิดชอบ ทําใหผูเรียนไมเบ่ือหนายตอการ
เรียน สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
ผูเรียนสูงขึ้น (ปยธิดา ลออเอี่ยม และคณะ, 2557; โชติรส ตระกูลกําเนิด และคณะ, 
2556) 

จากสภาพปญหาในการจัดการเรียนการสอนในปจจุ บันในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน จึงทําใหผูวิจัยตองการสรางชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรท่ีเนนการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริงตามความสนใจ 
ตามความสามารถท่ีแตกตางกันของแตละบุคคล ไดพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ไดใชความรู ทักษะและประสบการณของตนเองในการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลง
เรียนรูตางๆ เพ่ือใหเกิดความคิดสรางสรรค และสามารถนําความรูท่ีเรียนไปใชในชีวิต
จริงได  โดยเน้ือหาท่ีใชในงานวิจัยสําหรับการออกแบบชุดกิจกรรมเปนเรื่องของการทํา
สบูสมุนไพร เน่ืองจากเปนเรื่องใกลตัวท่ีเกี่ยวของในชีวิตประจําวันของนักเรียน และ
เน่ืองจากสมุนไพรพ้ืนบานของไทยเรา มีหลายชนิด หลายพันธุหางายในทองถิ่น การ
นําเอาสมุนไพรมาสกัดดวยวิธีการตางๆ จะทําใหไดสีจากธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมสีสัน ความ
สวยงาม และเน่ืองจากชุดกิจกรรมน้ี เนนใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการของการทํา
โครงงาน การเลือกทําสบูสมุนไพรจึงเปนการงายตอการเริ่มตนเรียนรูของนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เพราะการทําสบูเปนเรื่องท่ีไมยากเกินไป มีขั้นตอนไมซับซอน 
นักเรียนสามารถทําการทดลองไดโดยใชเวลาไมนาน และยังเปนกิจกรรมท่ีนักเรียน
สามารถใชความคิดสรางสรรคในการออกแบบผลิตภัณฑสบู ชวยใหผูเรียนไดพัฒนา
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ความคิดอยางอิสระ ไดฝกการทํางานกลุม ไดพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
เชน การสังเกต การต้ังสมมติฐาน การทดลอง การรวบรวมขอมูล การหาขอสรุป การจัด
กระทําขอมูล และการนําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน การเขียนเคาโครงโครงงาน
วิทยาศาสตร การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร และการนําเสนอผลงาน และ
เพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะของกิจกรรม ดังน้ันวิธีวัดผลประเมินผลท่ีใชในงานวิจัยน้ีจะ
ใชการประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) ซ่ึงวัดผลจากการทํากิจกรรม 
วัดผลจากผลงานชิ้นงานท่ีนักเรียนไดสราง 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูการทําโครงงานวิทยาศาสตร เรื่องสบู
สมุนไพรสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ 
 2. เพ่ือศึกษาผลการเรียนรูของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูการ
ทําโครงงานวิทยาศาสตร เรื่องสบูสมุนไพร 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมการ
เรียนรูการทําโครงงานวิทยาศาสตร เรื่องสบูสมุนไพรสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 กลุมเปาหมายท่ีศึกษา 

กลุมเปาหมายท่ีศึกษาคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 1 หองเรียน มี
นักเรียนจํานวน 43 คน ของโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ ไดแก การเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูการทําโครงงาน
วิทยาศาสตรเรื่องสบูสมุนไพรสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 ตัวแปรตาม ไดแก 1) ผลการเรียนรูของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมการ
เรียนรูการทําโครงงานวิทยาศาสตร เรื่องสบูสมุนไพร สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและ 2) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู
การทําโครงงานวิทยาศาสตรเรื่องสบูสมุนไพร สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
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 เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยไดแก การเรียนรูการทําโครงงานวิทยาศาสตร เรื่องสบู
สมุนไพร ซ่ึงเน้ือหาสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 กลุมสาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาตรฐาน ว 8.1 ใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู  การ
แกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบท่ีแนนอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบไดภายใตขอมูลและเครื่องมือท่ีมีอยูในชวงเวลาน้ันๆ เขาใจวา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน โดยเน้ือหา
ในการทํากิจกรรมเนนแนวความคิดหลักของการทําโครงงานวิทยาศาสตรเกี่ยวกับสบู
สมุนไพร ซ่ึงแบงเปน 3 กิจกรรม ดังน้ี กิจกรรมท่ี 1 เรียนรูขั้นตอนการทําสบูสมุนไพร 
กิจกรรมน้ีนักเรียนจะไดเรียนรู  วิธีการสกัดสารจากสมุนไพร โดยสาธิตการสกัด
ดอกอัญชัญ และไดฝกใหนักเรียนศึกษาขั้นตอนการทําสบูจากดอกอัญชัน กิจกรรมท่ี 2 
การเขียนเคาโครงโครงงานวิทยาศาสตร กิจกรรมน้ีนักเรียนไดเรียนรูการทําโครงงาน
วิทยาศาสตร ประเภทของโครงงาน และวิธีการเขียนเคาโครงโครงงานวิทยาศาสตร  
และกิจกรรมท่ี 3 การทําโครงงานสบูสมุนไพร กิจกรรมน้ีนักเรียนไดลงมือทําโครงงานสบู
สมุนไพร ท่ีแตละกลุมออกแบบและดําเนินการเองแลวเขียนรายงานโครงงาน
วิทยาศาสตรท่ีไดทํา และนําเสนอผลงานการทําสบูสมุนไพร 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

 ผลการเรียนรูของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูการทําโครงงาน
วิทยาศาสตร เรื่องสบูสมุนไพร มีคะแนนเฉล่ียไมนอยกวารอยละ 70  
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง มีกลุมทดลองเพียงกลุมเดียว วัดผลการ
เรียนรูโดยการประเมินตามสภาพจริง 
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูการทําโครงงานวิทยาศาสตรเรื่องสบูสมุนไพร
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 2. แบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรูการทําโครงงานวิทยาศาสตร
โดยผูเชี่ยวชาญ 
 3. แบบประเมินการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
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 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนรูการทําโครงงาน
วิทยาศาสตรเรื่องสบูสมุนไพร 
 

ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 
 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ผูวิจัยไดทําการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551  ของ สํา นัก วิชาการและมาตรฐานการ ศึกษา  กระทรวง ศึกษา ธิการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 ) สาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ศึกษาขอมูลและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการทําโครงงานสบูสมุนไพร ชุดกิจกรรมท่ีสราง
ขึ้น เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูวิธีการทําโครงงานโดยกําหนดการสรางผลิตภัณฑสบูจากพืช
สมุนไพร ชวยใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรูดวยตนเองและไดลงมือปฏิบัติเอง ได
รูจักการออกแบบผลิตภัณฑท่ีมาจากความคิดสรางสรรคของผูเรียนท่ีแตกตางกัน มีการ
กําหนดอัตราสวน สี และกล่ิน ใหเหมาะกับผลิตภัณฑน้ันๆ ซ่ึงชุดกิจกรรมประกอบไป
ดวย ใบความรู ใบกิจกรรม และคําถามทายกิจกรรม โดยชุดกิจกรรมจะแบงออกเปน 3 
กิจกรรม ไดแก กิจกรรมท่ี 1 เรียนรูขั้นตอนการทําสบูสมุนไพร กิจกรรมท่ี 2 การเขียน
เคาโครงโครงงานวิทยาศาสตรและกิจกรรมท่ี 3 การทําโครงงานสบูสมุนไพร รูปแบบ
ของกิจกรรมจะเนนใหนักเรียนไดทําโครงงานวิทยาศาสตร ผานการทํากิจกรรมกลุม ได
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  โครงงานวิทยาศาสตรท่ีใชในงานวิจัยน้ีเนน
โครงงานวิทยาศาสตรประเภทการทดลอง โดยเนนบริบทเน้ือหาเกี่ยวกับการทําสบู
สมุนไพร ซ่ึงเปนเรื่องใกลตัวของนักเรียน และเปนเรื่องท่ีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนมีประสบการณความรูพ้ืนฐานท่ีสามารถดําเนินงานไดภายในเวลาท่ีกําหนด อีก
ท้ังเรื่องการสกัดสมุนไพรยังเปนเน้ือหาท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัดในรายวิชาวิทยาศาสตรใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนในเรื่องการสกัดดวยตัวทําละลาย ดังน้ันการทําโครงงาน
วิทยาศาสตรในงานวิจัยน้ีจึงสงเสริมใหนักเรียนมีการวางแผนท่ีจะศึกษาภายในขอบเขต
ของระดับความรู ระยะเวลาท่ีกําหนดและอุปกรณท่ีมีอยู นักเรียนไดลงมือศึกษา สํารวจ 
และทดลอง เพ่ือรวบรวมขอมูล โดยท่ีนักเรียนเปนผูท่ีทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ดวยกระบวนการกลุม โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ซ่ึงจะมีครูใหคําแนะนํารวมท้ังใหคําปรึกษาในการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
ในขั้นตอนน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของ เชน การทําโครงงานวิทยาศาสตร การ
สรางชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร การสรางแบบประเมินผลงานการเขียนเคาโครงโครงงาน
วิทยาศาสตร การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร และศึกษาการสรางแบบสอบถาม
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ความพึงพอใจ การสรางแบบประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมโดยผูเชี่ยวชาญ และแบบ
ตรวจสอบความสอดคลองระหวางจุดประสงคการเรียนรูกับเน้ือหาของชุดกิจกรรมการ
เรียนรูการทําโครงงานวิทยาศาสตรเรื่องสบูสมุนไพรโดยผูเชี่ยวชาญ 
  

ขั้นตอนท่ี 2  การออกแบบและสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูการทําโครงงาน
วิทยาศาสตรเรื่องสบูสมุนไพรสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและเครื่องมือ
ท่ีใชในการวิจัย 
   ออกแบบและสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูการทําโครงงานวิทยาศาสตร โดย
มีการกําหนดจุดประสงคการเรียนรู ขอบเขตของเน้ือหาและกิจกรรม ดังน้ี 
 กิจกรรมท่ี 1 เรียนรูขั้นตอนการทําสบูสมุนไพร  
 มีจุดประสงคการเรียนรู คือ เพ่ือใหนักเรียนสามารถ 1. สืบคนขอมูลและ
อธิบายขั้นตอนการทําสบู  2. ทดลองและอธิบายการสกัดสารจากสมุนไพร 3. ทดลอง
และอธิบายการทําสบูจากดอกอัญชัน และ 4. อธิบายการนําพืชสมุนไพรชนิดตางๆ มา
ใชประโยชนในการผลิตสบู โดยลักษณะของกิจกรรมสรุปไดดังน้ี ใหนักเรียนศึกษา
ขั้นตอนการทําสบูจากสมุนไพร แลวทดลองทําสบูจริงโดยใชสมุนไพรตัวอยางไดแก ดอก
อัญชัน เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูการสกัดสารจากพืชสมุนไพร โดยไดนําดอกอัญชัญมา
เปนตัวอยาง ในการใหนักเรียนไดสกัดสารจากดอกอัญชัญ เพ่ือนําไปเปนสวนผสมในการ
ผลิตสบู ขั้นตอนแรกคือการสกัดสารจากดอกอัญชัน ใชวิธีการสกัดแบบรอนคือการนํา
ดอกอัญชันไปตมในนํ้าเปลา ท้ิงไว 1-2 นาที จากน้ันค้ันเอาเฉพาะนํ้ามาใช หลังจากน้ัน
เปนการทดลองทําสบู ซ่ึงวิธีการทําสบูคือ ช่ังกลีเซอรีนปริมาณ 200 กรัม จากน้ันนํากลี
เซอรีนไปตมใหละลายดวยตะเกียงแอลกอฮอล เม่ือละลายแลวยกลงจากตะเกียง นํานํ้า
สกัดจากดอกอัญชันท่ีสกัดไวมาผสมและคนใหเขากัน จากน้ันนําไปเทใสแมพิมพ และต้ัง
ท้ิงไวรอใหสบูแข็งตัว หลังจากสบูแข็งตัว นักเรียนตรวจสอบคุณสมบัติของสบู ในเรื่อง
ของความเปนกรด-เบส สี กล่ิน และความคงตัวของสบู นักเรียนบันทึกผลการทดลอง 
สรุปผลการทดลองและตอบคําถามทายกิจกรรม นอกจากน้ีเน้ือหาในกิจกรรมท่ี 1 น้ี 
นักเรียนไดศึกษาใบความรูซ่ึงมีขอมูลเกี่ยวกับ วิธีการสกัดแบบตางๆ ตัวอยางสมุนไพร
ชนิดตางๆ ท่ีมีขอมูลเกี่ยวกับชื่อสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร สรรพคุณ เชน อัญชัญ บัวบก 
ตําลึง วานหางจระเข ขม้ิน มะนาว ขา ไพล พญายอ และในใบความรูยังไดให
แหลงขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาคนควาเรียนรูดวยตนเองเกี่ยวกับสมุนไพร 
เชน สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน และ เว็บไซตท่ีมีสาระความรูเกี่ยวกับสมุนไพร เพ่ือ
เปนการสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง การสืบคน
ขอมูลตางๆ  
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 กิจกรรมท่ี 2 การเขียนเคาโครงโครงงานวิทยาศาสตร  
 มีจุดประสงคการเรียนรู คือ เพ่ือใหนักเรียนสามารถ 1) เขียนเคาโครง
โครงงานวิทยาศาสตร และ 2) อธิบายขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตรได โดย
ลักษณะของกิจกรรมสรุปไดดังน้ี ใหนักเรียนแตละกลุม (4-5 คน) เขียนเคาโครงโครงงาน
วิทยาศาสตรประเภททดลอง ท่ีเนนการทําการทดลองเกี่ยวของกับสบูสมุนไพร โดยแต
ละกลุมสามารถเลือกสมุนไพรท่ีใชในการทําสบูไดตามอิสระ จากน้ันแตละกลุมรวมกัน
เขียนเคาโครง โดยศึกษาขอมูล วิธีการเขียนเคาโครงโครงงานวิทยาศาสตรจากใบความรู 
ซ่ึงในใบความรูไดใหขอมูลเกี่ยวกับ วิธีการเขียนเคาโครงโครงงานวิทยาศาสตรในแตละ
ประเด็น ต้ังแต การ ต้ัง ช่ือโครงงาน การเขียนท่ีมาและความสําคัญ การเขียน
วัตถุประสงค การต้ังสมมติฐานของการศึกษา การเขียนขอบเขตของการศึกษา การเขียน
นิยามศัพทเฉพาะ การเขียนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ วิธีการดําเนินงาน แผนการ
ดําเนินงาน ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ และการเขียนเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม 
รวมท้ังใหขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตางๆ กอนเริ่มทําโครงงาน และคุณลักษณะของ
โครงงานท่ีดี รวมท้ังขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร เพ่ือใหนักเรียนไดมีความพรอม 
มีความรูเกี่ยวกับการทําโครงงาน การเขียนเคาโครงโครงงาน และการเตรียมการตางๆ 
กอนทําโครงงาน จากน้ันใหนักเรียนแตละกลุมนําเสนอเคาโครงโครงงานวิทยาศาสตรท่ี
เขียนเสร็จแลวติดบนผนังหอง และรวมกันเดินชมแลกเปล่ียนเรียนรู (Gallery walk) 
เคาโครงโครงงานของกลุมเพ่ือนๆ แลวเขียนแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะ 
เกี่ยวกับเคาโครงโครงงานของกลุมเพ่ือนลงในกระดาษโนตท่ีครูแจกให เสร็จแลวติด
ความเห็นลงในเคาโครงโครงงานกลุมเพ่ือน จากน้ันใหแตละกลุมรวบรวมความคิดเห็น
ของเพ่ือน รวมกันพูดคุย อภิปรายในกลุม แลวพิจารณาปรับปรุงแกไขเคาโครงของกลุม
ตนเอง ซ่ึงเทคนิคการเดินชมแลกเปล่ียนเรียนรูหรือ Gallery walk เปนกลวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมการนําเสนอผลงาน และสงเสริมการมีสวนรวมในการเรียนรู
ของนักเรียน อีกท้ังยังสรางบรรยากาศในการเรียนใหสนุกสนาน ไมนาเบ่ือ และนักเรียน
ไดเรียนรูผลงานจากเพ่ือนๆ  
 กิจกรรมท่ี 3 การทําโครงงานสบูสมุนไพร  
 มีจุดประสงคการเรียนรู คือ เพ่ือใหนักเรียนสามารถ 1) ทําโครงงาน
วิทยาศาสตรเรื่องสบูจากสมุนไพร 2) เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร และนําเสนอ
ผลงานการทําโครงงานวิทยาศาสตร กิจกรรมน้ีใหนักเรียนแตละกลุมดําเนินงานการทํา
โครงงานวิทยาศาสตรตามท่ีไดวางแผนและนําเสนอเคาโครง สืบเน่ืองมาจากกิจกรรมท่ี 
2 ซ่ึงกิจกรรมน้ีนักเรียนใชเวลาในคาบเรียนและเวลานอกคาบเรียนปกติในการทํา
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โครงงาน แลวเขียนรายงาน และนําเสนอผลงานในคาบเรียนตอไป โดยใชกลวิธีการ
นําเสนองานแบบเดิมชมแลกเปล่ียนเรียนรูหรือ Gallery walk และรวมกันอภิปราย โดย
ครูเปนผูประเมินผลงาน โดยใชแบบประเมินการเขียนรายงาน แบบประเมินผลงานหรือ
ชิ้นงานการผลิตสบูสมุนไพร ซ่ึงผูวิจัยไดดัดแปลงแบบประเมินมาจาก หลักสูตรเสริมการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร โครงงานวิทยาศาสตร ของสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือเปนผูนําการ
เปล่ียนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สสวท.2558) 
  

ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการทําโครงงานวิทยาศาสตร โดย
ผูเชี่ยวชาญ 
 นําชุดกิจกรรมท่ีสรางพรอมเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยใหผูเช่ียวชาญจํานวน 5 
ทานประเมิน ซ่ึงประกอบดวยผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา 2 ทาน ครูผูสอนในกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาจํานวน 2 ทาน และ ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและ
ประเมินผลจํานวน 1 ทาน โดยใชแบบประเมินแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับและ 
ตรวจสอบความสอดคลองระหวางจุดประสงคการเรียนรูกับเน้ือหาของชุดกิจกรรม 
ผลการวิจัยพบวามีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มากกวา 0.5 ทุกรายการ และผลการ
ประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมโดยผูเช่ียวชาญ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.21 คะแนน และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.25  ซ่ึงมีคุณภาพอยูในระดับมาก หลังจากน้ันปรับปรุง
แกไขชุดกิจกรรมตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ เชน มีการปรับขอคําถามใหสอดคลอง
กับจุดประสงคการเรียนรู เพ่ิมวิธีการทดสอบสบูในกิจกรรมท่ี 1 เพ่ิมแบบการเขียนเคา
โครงโครงงานวิทยาศาสตร ปรับวิธีการเขียนกิจกรรมใหกระชับมากขึ้น และใชภาษาท่ี
เขาใจงาย เพ่ิมตัวอยางของการเขียนอางอิง  มีคะแนนกํากับในการตอบคําถามทาย
กิจกรรมแตละขอ เปนตน 
  

ขั้นตอนท่ี 4 การทดลองใชชุดกิจกรรมการทําโครงงานวิทยาศาสตรกับกลุมตัวอยาง
และเก็บรวบรวมขอมูล 
 นําชุดกิจกรรมไปใชกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 
1 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 43 คน ใชเวลา 10 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวม
เปนเวลา 3 สัปดาห นักเรียนแตละคนไดรับแจกชุดกิจกรรม คนละ 1 เลม โดยแบง
นักเรียนใหทํากิจกรรมเปนกลุม กลุมละ 4-5 คน ท้ังน้ีผูวิจัยช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การใชชุดกิจกรรม ใหนักเรียนเขาใจกอนลงมือทํากิจกรรม รวมท้ังอธิบายความสําคัญ
ของการทําโครงงานวิทยาศาสตรแลวจึงใหนักเรียนดําเนินกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว 
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ระหวางดําเนินทางทดลองใชชุดกิจกรรม ผูวิจัยคอยอํานวยความสะดวกในเรื่องการ
เตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ และใหคําแนะนําตางๆ เม่ือนักเรียนมีขอสงสัย ผูวิจัยสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู การปฏิบัติงานของนักเรียนในการทําโครงงานวิทยาศาสตรและ
เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการอภิปรายผลการวิจัย ซ่ึงผลการเรียนรูของนักเรียน
ประเมินจากผลการทํากิจกรรม วิเคราะหขอมูลจากชุดกิจกรรม ผลงานจากการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร และประเมินเลมรายงานโครงงานวิทยาศาสตร และการนําเสนอ
งาน เม่ือประเมินผลการเรียนรูแลว จึงใหนักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอ
การเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูการทําโครงงานวิทยาศาสตรเรื่องสบูสมุนไพร  
 

ขั้นตอนท่ี 5 การวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัย 
 ประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนจาก 1) การตอบคําถามทายกิจกรรมท่ีอยู
ในชุดกิจกรรม 2) ประเมินการเขียนเคาโครงโครงงานวิทยาศาสตร 3) ประเมินการเขียน
รายงานโครงงานวิทยาศาสตร และ4) ประเมินการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร โดยแต
ละรายการประเมินมีการสรางเกณฑการใหคะแนน และมีแบบประเมิน แลวนําคะแนนท่ี
ไดมาวิเคราะห โดยใชสถิติ ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคารอยละ โดยใช
โปรแกรม excel และเปรียบเทียบรอยละของคะแนนเฉล่ียของนักเรียนกับเกณฑ
มาตรฐาน รอยละ70 โดยใชสถิติ one samples t-test วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS สําหรับขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจเปนการใหคะแนนท่ีมี
ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉล่ีย และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะห
เน้ือหา (content analysis) 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรูการทําโครงงาน

วิทยาศาสตรเรื่องสบูสมุนไพร โดยผูเชี่ยวชาญ 
  วิเคราะหขอมูลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมโดยผูเชี่ยวชาญและนํามาหา
คาเฉล่ียแลวเทียบกับเกณฑ ดังน้ี 4.51 - 5.00 หมายถึง มีคุณภาพอยูในระดับมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50 หมายถึง มีคุณภาพอยูในระดับมาก 2.51 - 3.50 หมายถึง มีคุณภาพอยูใน
ระดับปานกลาง 1.51 - 2.50 หมายถึง มีคุณภาพอยูในระดับนอย และ 1.00 - 1.50 
หมายถึง มีคุณภาพอยูในระดับนอยท่ีสุด ไดผลดังตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1  ผลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน 𝒙𝒙 S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

1. หนาปกมีความสวยงาม นาสนใจ 4.60 0.89 มากที่สุด 
2. คําชี้แจงในการใชชุดกิจกรรมมีความชัดเจน 4.00 0.00 มาก 
3. จุดประสงคของกิจกรรมมีความชัดเจน 4.40 0.55 มาก 

4. ภาษาที่ใชในชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมกับระดับนักเรียน 4.60 0.55 มากที่สุด 
5. ภาษาที่ใชในชุดกิจกรรมมีความถูกตอง 3.80 0.45 มาก 

6. การเรียงลําดับของกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.20 0.84 มาก 
7. กิจกรรมมีความหลากหลาย 3.80 0.45 มาก 
8. กิจกรรมมีความยากงายเหมาะสมกับระดับนักเรียน 4.60 0.55 มากที่สุด 

9. เวลาที่ใชในการทํากิจกรรมมีความเหมาะสมกับระดับนักเรียน 3.80 0.45 มาก 
10. กิจกรรมชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมการทํางานเปนกลุม 4.40 0.55 มาก 
11. กิจกรรมชวยสงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐาน 

4.40 0.55 มาก 

12. วัสดุและอุปกรณที่ใชในการทํากิจกรรมมีความเหมาะสม 4.40 0.55 มาก 
13. วิธีการทํากิจกรรมอธิบายไดละเอียด ชัดเจน 3.60 0.89 มาก 
14. ใบความรูมีการจัดองคประกอบที่เหมาะสม 4.20 0.45 มาก 

15. เนื้อหาในใบความรูมีความสอดคลองกับกิจกรรม 4.80 0.45 มากที่สุด 
16. เนื้อหาในใบความรูมีความถูกตอง 4.00 0.00 มาก 
17. คําถามทายกิจกรรมมีความสอดคลองกับจุดประสงคของกิจกรรม 4.60 0.55 มากที่สุด 

18. คําถามทายกิจกรรมมีความยากงายเหมาะสมกับระดับนักเรียน 4.20 0.45 มาก 
19. คําถามทายกิจกรรมมีการใชภาษาที่เขาใจงาย ไมกํากวม 3.80 0.45 มาก 
20. จํานวนขอคําถามทายกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.21 0.25 มาก 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ผลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมโดยผูเช่ียวชาญ มี
คาเฉล่ียเทากับ 4.21 คะแนน และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.25 แสดงวาการ
ประเมินคุณภาพอยูในระดับมาก  
 

2. ผลการเรียนรูของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูการทํา
โครงงานวิทยาศาสตรเรื่องสบูสมุนไพร  
  ผลการเรียนรูของนักเรียน ประเมินผลจากคะแนนของนักเรียนท่ีเรียนดวย
ชุดกิจกรรมการเรียนรูการทําโครงงานวิทยาศาสตรเรื่องสบูสมุนไพร ประกอบดวย
คะแนนท่ีไดจาก 1) การตอบคําถามในใบกิจกรรม 3 กิจกรรม กิจกรรมละ 5 คะแนน 
รวม 15 คะแนน  2) การประเมินการออกแบบผลิตภัณฑสบูของนักเรียน รวม 15 
คะแนน 3) ผลการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร โดยแบงเปน 3.1) การประเมินการ
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เขียนเคาโครงโครงงานวิทยาศาสตร 20 คะแนน 3.2) การประเมินการเขียนรายงาน
โครงงานวิทยาศาสตร 30 คะแนน  และ 3.3) การประเมินการนําเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร 20 คะแนน รวมคะแนนท้ังหมด 100 คะแนน โดยจะเก็บขอมูลออกมาเปน
รูปแบบของรอยละแลวนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหผล  แสดงดังตารางท่ี 2   
   

ตารางท่ี 2  ผลคะแนนของการตอบคําถามทายกิจกรรมจากการทํากิจกรรมตาม           
ชุดกิจกรรมฯ (n = 34) 

 

การประเมิน คะแนนเต็ม 𝒙𝒙 S.D. รอยละ 

1. การบันทึกผลการทํากิจกรรมในชุดกิจกรรมและการตอบ
คําถามทายกิจกรรม (3 กิจกรรม)  ดังนี้ 

15 6.04 0.06 40.27 

กิจกรรมที่ 1 เรียนรูข้ันตอนการทําสบูสมุนไพร 5 2.44 2.12 48.80 

กิจกรรมที่ 2 การเขียนเคาโครงโครงงานวิทยาศาสตร 5 1.87 2.13 37.40 
กิจกรรมที่ 3 การทําโครงงานวิทยาศาสตรสบูสมุนไพร 5 1.73 2.02 34.60 
2. ผลงาน/ชิ้นงานผลิตภัณฑสบูสมุนไพร 15 13.60 1.11 90.67 

3.  การเขียนเคาโครงโครงงานวิทยาศาสตร 20 15.38 1.05 76.90 
4.  การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร 30 24.01 2.56 80.03 
5.  การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร  20 18.18 0.34 90.90 

รวม 100 76.76 7.51 76.76 
  

จากตารางท่ี 2 พบวา คะแนนเฉล่ียรวมของการประเมิน มีคาเทากับ 76.76 
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเปนรอยละ 76.76  เม่ือนําคาเฉล่ียของคะแนนท่ีได
จากการประเมินผลการเรียนรูเทียบกับเกณฑมาตรฐานรอยละ 70 โดยใชสถิติการ
วิเคราะหขอมูลแบบ one sample t-test จากโปรแกรม SPSS ไดผลดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลการเรียนรูของนักเรียนกับเกณฑ
มาตรฐานรอยละ 70 

 

การประเมิน n 𝒙𝒙 S.D. T sig 

คะแนนผลการเรียนรู 34 76.76 7.51 5.253* .000 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

              จากตารางท่ี 3 พบวา ผลการเรียนรูของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมการ
เรียนรูการทําโครงงานวิทยาศาสตรเรื่องสบูสมุนไพร มีคะแนนเฉล่ียคิดเปนรอยละ 
76.76 ซ่ึงสูงกวาเกณฑรอยละ 70 ท่ีต้ังไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยชุดกิจกรรม
การทําโครงงานวิทยาศาสตร 
 นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนดวยชุดกิจกรรม ซ่ึง
มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหผลจากแบบสอบถามความพึง
พอใจ โดยกําหนดใหมีความหมายของคาเฉล่ียตามเกณฑ ดังน้ี 4.51 - 5.00 หมายถึง พึง
พอใจมากท่ีสุด 3.51 - 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 2.51 - 3.50 หมายถึง พึงพอใจปาน
กลาง 1.51 - 2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย และ 1.00 - 1.50 หมายถึง พึงพอใจนอย
ท่ีสุด ไดผลการวิเคราะหขอมูล ตามตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมฯ 
 

ขอความ 𝒙𝒙 S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

1. ดานเนื้อหา 
1.1 คําชี้แจงในการใชชุดกิจกรรมมีความชัดเจน 4.09 0.83 มาก 
1.2 เนื้อหาที่เรียนเขาใจงาย 3.94 0.81 มาก 

1.3 ใบความรูมีความละเอียดเพียงพอ 4.15 0.96 มาก 
1.4 ใบความรูใชภาษาถูกตองและชัดเจน 4.21 0.73 มาก 
1.5 ใบความรูมีความสวยงาม  4.03 0.94 มาก 

1.6 ความยากงายของเนื้อหาในใบความรูเหมาะสมกับระดับ
นักเรียน 

3.85 0.96 มาก 

คาเฉลี่ยดานเนื้อหา 4.05 0.10 มาก 
2. ดานกิจกรรม 

2.1 กิจกรรมมีความยากงายเหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียน 3.91 0.83 มาก 
2.2 วิธีการทํากิจกรรมอธิบายไดละเอียด ชัดเจน สามารถ
ปฏิบัติตามได 

4.18 0.72 มาก 

2.3 เวลาที่ใชในการทํากิจกรรมมีความเหมาะสม 3.62 1.07 มาก 
2.4 วัสดุอุปกรณที่ใชมีความเหมาะสมกับกิจกรรม 4.32 0.73 มาก 
2.5 กิจกรรมมีความสนุก 4.38 0.74 มาก 

2.6 กิจกรรมสามารถลงมือปฏิบัติไดจริง 4.56 0.75 มากที่สุด 
คาเฉลี่ยดานกิจกรรม 4.16 0.13 มาก 

3. ดานประโยชนท่ีไดรับจากการเรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร 

3.1 การเรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรทําใหนักเรียนชอบ
เรียนวิทยาศาสตร   

3.85 1.05 มาก 

3.2 การเรียนดวยชุดกิจกรรมทําใหนักเรียนไดฝกการทํางาน
เปนกลุม 

4.26 0.79 มาก 

3.3 กิจกรรมที่ทําไดฝกการทําโครงงานวิทยาศาสตร 4.32 0.73 มาก 
3.4 นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดีข้ึน 4.06 0.85 มาก 
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ตารางท่ี 4 (ตอ)  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยชุด

กิจกรรมฯ   

 ขอความ 𝒙𝒙 S.D. ผลการ
ประเมิน 

3.5 การเรียนดวยชุดกิจกรรมทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่ง
กันและกัน 

4.06 0.78 มาก 

3.6 การเรียนดวยชุดกิจกรรมทําใหนักเรียนเห็นคุณคาของการ
นําสมุนไพรมาใชประโยชนมากข้ึน 

4.12 0.69 มาก 

3.7 การเรียนดวยชุดกิจกรรมทําใหนักเรียนไดฝกประสบการณ
ในการทําสบูจากสมุนไพรมากข้ึน 

4.38 0.70 มาก 

3.8 นักเรียนนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 4.12 0.73 มาก 
คาเฉลี่ยดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยชุดกิจกรรม

วิทยาศาสตร 
4.15 0.12 มาก 

คาเฉลี่ยรวมความพึงพอใจ 4.12 0.12 มาก 
  

จากตารางท่ี 4 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยชุด
กิจกรรมการเรียนรูการทําโครงงานเรื่องสบูส มุนไพร มีคาเฉ ล่ีย เทากับ 4.12                  
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.12  ซ่ึงแสดงวาผลการประเมินอยูในระดับความ            
พึงพอใจมาก ท้ังน้ีพบวา คาเฉล่ียรายดานท้ัง 4 ดาน มีผลการประเมินอยูในระดับความ
พึงพอใจมาก  

 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรูการทําโครงงานวิทยาศาสตร

เรื่องสบูสมุนไพรโดยผูเช่ียวชาญมีคาเฉล่ียเทากับ 4.21 คะแนน และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.25 แสดงวาการประเมินคุณภาพอยูในระดับมาก 

2. ผลการเรียนรูของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูการทํา
โครงงานวิทยาศาสตรเรื่องสบูสมุนไพรสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มี
คาเฉล่ียเทากับ 76.76 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเปนรอยละ 76.76 ซ่ึงสูงกวา
เกณฑรอยละ 70 ท่ีต้ังไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยชุดกิจกรรม
การเรียนรูการทําโครงงานวิทยาศาสตรเรื่องสบูสมุนไพรสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.12 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.12  ซ่ึงผล
การประเมินอยูในระดับความพึงพอใจมาก 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรูการทําโครงงานวิทยาศาสตร
เรื่องสบูสมุนไพรโดยผูเชี่ยวชาญมีคาเฉล่ียเทากับ 4.21 อยูในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองมาจาก
ชุดกิจกรรมท่ีสรางขึ้นไดผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน ท่ีมีความ
เชี่ยวชาญหลายดาน ไดแก ดานเน้ือหา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ดาน
การจัดการเรียนรูโครงงาน ดานการวิจัยทางการศึกษา และดานการวัดผลการศึกษา 
(วิมลรัตน มากทรัพย, 2555) การจัดทําชุดกิจกรรมเปนไปตามขั้นตอนอยางเปนระบบ มี
การวิเคราะหเน้ือหา กําหนดจุดประสงคการเรียนรู ออกแบบและสรางกิจกรรมโดย
คํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรู ไปลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
ผานการทํางานแบบกลุม ไดศึกษาคนควาดวยตนเอง มีการจัดทําใบความรูประกอบ 
ออกแบบชุดกิจกรรมเหมาะสมกับวัยและระดับช้ันของผูเรียน ใชภาษาท่ีเขาใจงาย มี
รายละเอียดชัดเจน สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดตามเวลาท่ีเหมาะสม (วัฒนาพร ระงับ
ทุกข, 2542) สงผลใหการประเมินคุณภาพอยูในระดับเหมาะสมมาก 
 2. ผลการเรียนรูของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูการทํา
โครงงานวิทยาศาสตรเรื่องสบูสมุนไพร มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 76.76 จากคะแนนเต็ม 
100 คิดเปนรอยละ 76.76 สูงกวาเกณฑท่ีต้ังไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
โดยสามารถอภิปรายเปน 3 ประเด็น ดังน้ี 
 ประเด็นท่ี 1 ผลคะแนนจากการตอบคําถามในใบกิจกรรมท้ัง 3 กิจกรรมของ
ชุดกิจกรรม มีคาเฉล่ียเทากับ 6.04 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.06 คิดเปนรอยละ 40.27 ท้ังน้ีเน่ืองมาจากนักเรียนไมตอบคําถามท่ีใหแสดง
เหตุผล เนนการคิด การใหเหตุผล และการแกปญหา คําถามจากกิจกรรมท่ี 1 เรื่อง
ขั้นตอนการทําสบูสมุนไพร เชน เพราะเหตุใดจึงตองใชกลีเซอรีนเปนสวนประกอบใน
การทําสบู เม่ือใสสารสกัดจากดอกอัญชัญในบีกเกอรท่ีมีสบูท่ีมีสภาพเปนเบส จะ
สังเกตเห็นผลเปนอยางไร และนักเรียนสามารถนําการเรียนรูเรื่องสบูสมุนไพรไปใช
ประโยชนไดอยางไรบาง  สําหรับกิจกรรมท่ี 2 เรื่องการเขียนเคาโครงโครงงาน
วิทยาศาสตร ลักษณะของคําถามจะเปนการต้ังสมมติฐาน การเขียนตัวแปรท่ีศึกษา การ
เขียนวัตถุประสงคจากสถานการณท่ีกําหนดให และคําถามท่ีใหนักเรียนไดสรุปประเด็น
สําคัญของการเขียนเคาโครงโครงงานวิทยาศาสตร กิจกรรมท่ี 3 เรื่องการทําโครงงานสบู
สมุนไพร เปนคําถามเกี่ยวกับเหตุผลท่ีเลือกทําโครงงาน บทบาทหนาท่ีของนักเรียนใน
การทําโครงงาน คําถามเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีเกิดขึ้นจากการทํา
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โครงงาน และคําถามท่ีใหนักเรียนอธิบายและยกตัวอยางการนําโครงงานท่ีทําไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวัน  

ประเด็นท่ี 2 ผลคะแนนจากช้ินงานมีคาเฉล่ียเทากับ 13.60 จากคะแนนเต็ม
15 คิดเปนรอยละ 90.67 เน่ืองจากชิ้นงานท่ีไดทําเปนส่ิงท่ีนักเรียนไดรวมกันวางแผน 
ออกแบบ และสรางสรรคช้ินงานดวยการลงมือปฏิบัติผานกระบวนการกลุม นักเรียน
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน นักเรียนมีความกระตือรือรนและ
สนใจในการทํากิจกรรม นอกจากน้ีนักเรียนไดทราบเกณฑการประเมินชิ้นงานต้ังแตกอน
เริ่มทํางาน ซ่ึงมีเกณฑการประเมิน 6 ดาน ไดแก 1. ความสวยงาม 2. รูปทรง สัดสวน
ของช้ินงาน 3. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 4. การเลือกใชวัสดุ 5. คุณภาพของช้ินงาน และ 
6. คุณคาของช้ินงาน ซ่ึงในแตละดานแบงคุณภาพการประเมินออกเปน 4 ระดับ คือ ดี
มาก ดี พอใช ปรับปรุง โดยมีคะแนนเปน 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ ในการออกแบบ
ลวดลายของสบูจะขึ้นอยูกับนักเรียนแตละกลุมเปนผูออกแบบและลงความเห็น ซ่ึงการท่ี
นักเรียนรับทราบเกณฑการประเมินช้ินงานกอนทําใหนักเรียนสามารถสรางสรรคผลงาน
ไดดี   
 ประเด็นท่ี 3 ผลคะแนนจากการทําโครงงานวิทยาศาสตรมีคาเฉล่ียเทากับ 
57.57 จากคะแนนเต็ม 70 คะแนน คิดเปนรอยละ 82.24 ท้ังน้ีเน่ืองมาจาก การประเมิน
การเขียนเคาโครงโครงงานวิทยาศาสตร นักเรียนสามารถเขียนไดดี แตพบวามีบาง
ประเด็นท่ีนักเรียนบางสวนยังเขียนไมถูกตอง เชน วัตถุประสงค สมมติฐาน และตัวแปร 
สวนการเขียนท่ีมาและความสําคัญน้ัน นักเรียนยังใหเหตุผลไมชัดเจน  ในการเขียน
นิยามศัพทเฉพาะยังพบวานักเรียนยังไมเขาใจวาตองเขียนอยางไรถึงถูกตอง สวนการ
ประเมินการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร พบวานักเรียนสวนใหญเขียนรายงานได
ชัดเจนดี แตมีบางประเด็นท่ีเขียนไมถูกตอง เชน การเขียนนิยามศัพทเฉพาะ นักเรียน
บางกลุมยังไมสามารถจัดกระทําขอมูลและส่ือสารขอมูลในรูปแบบตารางหรือแผนภาพ
ได บางกลุมสรุปผลการทดลองไมชัดเจน อีกประเด็นหน่ึงท่ีพบคือนักเรียนบางสวนยัง
เขียนบรรณานุกรมไมถูกตอง และในสวนของการประเมินการนําเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตรพบวานักเรียนสวนใหญสามารถพูดนําเสนอไดดี มีทักษะในการพูด นักเรียน
มีความกลาแสดงออก นําเสนอดวยรูปแบบท่ีนาสนใจ สามารถทํางานเปนทีมไดดี ทําให
การนําเสนองานออกมาดีมาก  

ผลการเรียนรู ของนักเรียนท่ี เรียนดวย ชุดกิจกรรมการทําโครงงาน
วิทยาศาสตรเรื่องสบูสมุนไพร มีคาเฉล่ียรอยละ 76.76 อาจเน่ืองจาก การเรียนรูท่ีให
นักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมแบบกลุม ทําใหนักเรียนไดแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน ได
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ชวยเหลือกัน ไดอภิปราย ไดฝกทักษะการส่ือสาร ท้ังการพูด และการเขียน สงผลทําให
การเรียนรูของนักเรียนดีขึ้น การทําโครงงานวิทยาศาสตร เปนการศึกษาเรื่องราวดาน
วิทยาศาสตรในเรื่องใดเรื่องหน่ึงท่ีนักเรียนสนใจ โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรเปน
แนวทางในการแกปญหา การทําโครงงานวิทยาศาสตรจะสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีน้ัน 
จําเปนตองมีการวางแผนกําหนดกิจกรรมท่ีเปนลําดับขั้นตอน เพ่ือผูทําจะไดใชเปน
แนวทางในการดําเนินการ ชาตรี เกิดธรรม (2547) การเรียนรูดวยการทําโครงงานเปน
การกระตุนและสงเสริมการเรียนรูแบบนักวิทยาศาสตร พัฒนาทักษะการสืบเสาะหา
ความรูแบบเปด สงเสริมการทํางานเปนทีม พัฒนาการคิดขั้นสูง พัฒนาทักษะการส่ือสาร
ทางวิทยาศาสตร และเสริมสรางจิตวิทยาศาสตร (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี, 2558) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงานวิทยาศาสตรชวย
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนไดมากขึ้น 
(จิราวรรณ สอนสวัสด์ิ และคณะ, 2554) การเรียนดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมีประสบการณจากการปฏิบัติจริง โดยใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู  ไดพัฒนากระบวนการคิด เชน 
ความคิดสรางสรรคในการออกแบบ หรือประดิษฐส่ิงตางๆ ฝกแกปญหาอยางเปนระบบ
ดวยตนเองและการรวมงานกับผูอื่น (สายชล รื่นรวย และ         ลัดดา ศุขปรีดี, 2556) 

โครงงานเปนวิธีการเรียนรูท่ีเกิดจากความสนใจใครรูของผูเรียนท่ีอยากจะ
ศึกษาคนควาเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือหลาย ๆ ส่ิงท่ีสงสัยและอยากรูคําตอบใหลึกซ้ึง
ชัดเจนเรื่องน้ัน ๆ ใหมากขึ้นกวาเดิม โดยใชทักษะกระบวนการและปญญาหลาย ๆ ดาน 
มีวิธีการศึกษาอยางเปนระบบและมีขั้นตอนตอเน่ือง มีการวางแผนในการศึกษาอยาง
ละเอียดแลวลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว (ลัดดา ภูเกียรติ, 2552) การสอนแบบ
โครงงานวิทยาศาสตร เปนการจัดการสอนโดยมีกิจกรรมท่ีเนนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ
จริงตามขั้นตอนของการแกปญหา และการทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนตอง
คนควาหาคําตอบดวยตนเอง มีอิสระในการคิดและการลงมือปฏิบัติอยางเปนระบบเพ่ือ
หาคําตอบ มีการเนนใหนักเรียนไดฝกใชกระบวนการคิด การสืบคนขอมูลดวยตนเองจน
มีความรูความสามารถ นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน ท้ังน้ีเพราะนักเรียนไดใชทักษะดานการคิด การอาน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทําใหนักเรียนเกิดประสบการณการเรียนรูดวย
ตนเอง ซ่ึงทําใหเขาใจเน้ือหาท่ีเรียนไดมากขึ้น(บัวซอน ตํามะ และคณะ, 2555; เวทกา 
หนูเพ็ชร, 2550) Thomas (2000) ไดศึกษาผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการเรียนรูโดยใช
โครงการเปนฐาน พบวาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยใหนักเรียนไดทํา
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โครงงานหรือโครงการสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู (inquiry process) และพัฒนาทักษะการเรียนรูตางๆ รวมท้ังทักษะ
ชีวิตและทักษะทางสังคม Guzdial, (1998) ไดศึกษาพบวา การท่ีครูสงเสริมใหนักเรียน
ไดเรียนรูดวยการทําโครงงาน จะชวยพัฒนาทักษะการเรียนรูดานตางๆ ของนักเรียน 
และ ทําใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการเรียนวิทยาศาสตร นอกจากน้ีการเรียนรูโดย
ใชโครงงานเปนฐาน มีผลตอทักษะทางสังคมและพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน 
(Notari, Baumgartner & Herzog, 2014) 

ชุดกิจกรรมท่ีสรางเปนกิจกรรมท่ีเนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง นักเรียน
ไดสรางสรรคช้ินงานตามความสนใจ นักเรียนไดฝกการวางแผนหรือแนวทางการทํา
กอนท่ีจะลงมือทํา เปนกิจกรรมท่ีใหนักเรียนไดฝกทําการทดลองและท่ีสําคัญท่ีสุดคือฝก
การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร การเขียนเคาโครงโครงงานวิทยาศาสตร ฝกการ
นําเสนอผลงาน และการออกแบบช้ินงานดวยตนเอง ซ่ึงในงานวิจัยน้ีใชวิธีการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง ประเมินจากการทํากิจกรรม ประเมินจากการทําโครงงาน 
การเขียนเคาโครงโครงงาน การเขียนรายงานโครงงาน และการนําเสนอโครงงานวิทยา
ศาสตร ซ่ึงผูวิจัยไดใสขอมูลแบบประเมินและเกณฑการประเมินไวในชุดกิจกรรมดวย จึง
ทําใหนักเรียนสามารถเขาใจวิธีการวัดผลประเมินผล และกอนการปฏิบัติกิจกรรม ผูวิจัย
ไดชี้แจงและแนะนําใหนักเรียนเขาใจเกณฑการประเมินกอนลงมือปฏิบัติกิจกรรม สงผล
ใหนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดตามเกณฑท่ีกําหนด ผลของการจัดกิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตรประกอบการประเมินตามสภาพจริงสงผลใหความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนสูงขึ้น (ศศิมา อินทนะ และคณะ, 2552)  การทํา
โครงงานวิทยาศาสตรมีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูโดยการสรางความรูดวย
ตนเองจากการศึกษา คนควา รวบรวมขอมูล และวางแผนการปฏิบัติท่ีนําไปสูการ
แกปญหา เพ่ือใหผูเรียนไดใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพ่ือใหผูเรียนไดใช
ความรูความสามารถในการแกปญหาการใหเหตุผล และการคิดระดับสูง และ เพ่ือให
ผูเรียนไดรายงานผลการปฏิบัติและการนําเสนอผลงานดวยการเขียนรายงาน และการ
จัดแสดงผลงาน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย,ี 2555) 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน พบวา อยูในระดับมาก ท้ังน้ี
เน่ืองจาก นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมกลุม ไดทํากิจกรรมจริงตามความถนัด ได
สรางสรรคผลงาน ช้ินงาน การทําสบูสมุนไพร ไดเลือกสมุนไพรเอง ไดออกแบบ
ผลิตภัณฑ เลือกวัสดุอุปกรณ และสารท่ีใชดวยตนเอง ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวย
ตนเอง เกิดการแกปญหารวมกัน ไดสืบคนขอมูลเพ่ือหาความรู โดยมีผูวิจัยเปนผูท่ีคอย
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แนะนําและใหคําปรึกษา นักเรียนมีการแบงหนาท่ีกัน ตามความสามารถของสมาชิกใน
กลุม มีการอภิปรายกันในกลุม และแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน แตยังมีบางประเด็นท่ี
นักเรียนใหขอเสนอแนะวา ควรเพ่ิมระยะเวลาในการทํากิจกรรมใหมากขึ้น โดยเฉพาะ
การจัดทําเลมรายงานโครงงานวิทยาศาสตร นักเรียนจะไดมีเวลาในการศึกษาและทํา
ความเขาใจในเน้ือหาไดมากขึ้น นักเรียนใหความเห็นวา ควรมีตัวอยางของโครงงาน
วิทยาศาสตรประกอบกับเน้ือหาความรูในชุดกิจกรรมดวย เพ่ือเปนแนวทางในการทํา
โครงงาน การเรียนรูการทําโครงงานวิทยาศาสตรโดยใชชุดกิจกรรมทําใหนักเรียนได
เรียนรูดวยตนเองจากการไดลงมือปฏิบัติและฝกทํางานเปนกลุม นักเรียนมีความ
กระตือรือรนในการทํากิจกรรม ไดออกแบบช้ินงานตามความชอบความสนใจ ทําให
บรรยากาศในการทํากิจกรรมเปนไปดวยความสนุกสนาน ซ่ึง Bloom (1976) ไดกลาว
วา ถาสามารถจัดใหนักเรียนไดทํากิจกรรมท่ีตนตองการก็จะคาดหวังไดแนนอนวา
นักเรียนทุกคนไดเตรียมใจสําหรับกิจกรรมท่ีตนเองเลือกน้ัน ดวยความกระตือรือรน 
พรอมท้ังความม่ันใจ สามารถสังเกตเห็นความแตกตางของความพรอมทางดานจิตใจได
อยางชัดเจนและทําใหนักเรียนเรียนรูไดอยางรวดเร็ว และประสบผลสําเร็จสูง การ
จัดการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนสนุกกับการเรียนเปนการสรางความพึงพอใจให
นักเรียน มีองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด 2 อยาง คือ แรงบันดาลใจกับการเรียนแบบท่ี
นักเรียนลงมือปฏิบัติ ซ่ึงสามารถสรางไดในการจัดกิจกรรมแบบกระบวนการกลุม 
นอกจากจะชวยใหนักเรียนมีความสนุกสนานและยังไดความรูในหลาย ๆ ดานอีกดวย 
(วิจารณ พานิช, 2555) การทํากิจกรรมตาง ๆ ท่ีมีกระบวนการกลุม เปนการฝกให
นักเรียนทํางานรวมกนัตองอาศัยความรวมมือกันภายในกลุม ยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกัน
และกัน มีการวางแผนอยางรอบคอบเปนขั้นตอน บันทึกผลตามความจริง และวิเคราะห
ขอมูลอยางมีเหตุผล  
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รูปท่ี 1 ตัวอยางนักเรียนทํากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรการทําสบูสมุนไพร 

 

                                                       

รูปท่ี 2 ภาพตัวอยาง ช้ินงาน ผลงานสบูสมุนไพรของนักเรียน 
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ตารางท่ี 5 เกณฑการประเมินผลงาน/ชิ้นงาน (สบูสมุนไพร)  
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 

4 3 2 1 

1. ความสวยงาม 

ช้ินงานมีลวดลาย ท่ี
สวยงามหลากสี มี
การใชสีมากกวา 3 

ส ี

ช้ินงานมีลวดลาย แต
สีสันนอย มีการใชสี

นอยกวา 3 สี 

ช้ินงานไมมี
ลวดลาย 

แตมีการใชสี 
มากกวา 2 ส ี

ช้ินงานไมมีลวดลาย 
มีการใชสีเพียงสี

เดียว 

2. รูปทรง สดัสวน 

ช้ินงานมีความ
สมดุลกันท้ังหมด 
และเหมาะสมตอ

การใชงาน 

ช้ินงานมีความสมดุล
บางสวนและ

เหมาะสมตอการใช
งาน 

ช้ินงานไมมีความ
สมดุลแต
เหมาะสม 

กับการใชงาน 

ช้ินงานไมมีความ
สมดุลและไม

เหมาะสมตอการใช
งาน 

3. ความคิดรเิริ่ม
สรางสรรค 

แสดงใหเห็นวา
ผลงานริเร่ิมจาก

แนวคิดของสมาชิก
ในทีม ช้ินงานมี
ความโดดเดน 

แตกตางจากช้ินงาน
อื่นอยางเห็นไดชัด 

แสดงใหเห็นวาผลงาน
ริเร่ิมจากแนวคิดของ
สมาชิกในทีม ช้ินงาน
มีความ คลายคลึงกับ
ช้ินงานอื่นเล็กนอย 

ช้ินงานถูก
ดัดแปลงมาจาก
ตัวอยาง และมี
ความคลายคลึง 
กับช้ินงานอื่น 

เล็กนอย 

ช้ินงานเหมือนกับ
ตัวอยาง 

มีลักษณะคลายคลึง
กับช้ินงานอื่น 

4. การเลอืกใชวัสด ุ

เลือกใชวัสดุท่ี
เหมาะสม 

กับช้ินงาน ราคาไม
แพง 

เลือกใชวัสดุท่ี
เหมาะสม 

กับช้ินงานแตราคา
แพง 

เลือกใชวัสดุท่ีไม
เหมาะสมกับ

ช้ินงาน 
แตราคาไมแพง 

เลือกใชวัสดุท่ีไม
เหมาะสมกับช้ินงาน 

และราคาแพง 

5. คุณภาพ 
ของช้ินงาน 

ขนาดและนํ้าหนัก
เหมาะสมตอการใช
งาน และสามารถ
ดึงดูดความสนใจ 

ขนาดและนํ้าหนัก 
เหมาะสมตอการใช
งาน แตไมสามารถ
ดึงดูดความสนใจ 

ขนาดและนํ้าหนัก 
ไมเหมาะสมตอ
การใชงาน แต
สามารถดึงดูด
ความสนใจ 

ขนาดและนํ้าหนักไม
เหมาะสมตอการใช
งาน และไมสามารถ
ดึงดูดความสนใจ 

6. คุณคา 
ของช้ินงาน 

สามารถใชไดจริง 
ตรงตาม

วัตถุประสงค และ
สามารถนําไป
จําหนายได 

สามารถใชไดจริง ไม
ตรงตามวัตถุประสงค 

แตสามารถนําไป
จําหนายได 

สามารถใชไดจริง 
ตรงตาม

วัตถุประสงค 
แตไมสามารถ

นําไปจําหนายได 

สามารถใชไดจริง ไม
ตรงตาม

วัตถุประสงค 
และไมสามารถนําไป

จําหนายได 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนํางานวิจัยไปใช 
     1.1  ครูควรแนะนําวิธีการใชอุปกรณวิทยาศาสตรแกนักเรียนใหเขาใจ
กอนเริ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรม หรือทําการทดลองเพ่ือใหนักเรียนไดทราบถึงวิธีการใช
อุปกรณ และขอควรระวังตางๆ นอกจากน้ีควรสรางความตระหนักใหนักเรียนใชวัสดุ
อุปกรณอยางระมัดระวัง เพ่ือปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุ หรืออาจทําใหผลการทดลอง
ผิดพลาด 
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     1.2  ควรกําหนดเวลาในการทํากิจกรรมใหเหมาะสมกับแตละกิจกรรม 
หรือบางกิจกรรมควรเพ่ิมเวลาตามความเหมาะสม เชน กิจกรรมการเขียนรายงาน
โครงงานวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีตองใชเวลาในการเขียนเลมรายงาน การสืบคน
ขอมูลตางๆ ประกอบการเขียนรายงาน ดังน้ันอาจมอบหมายใหนักเรียนทํานอกเวลา
เรียน ซ่ึงตองแนะนําใหนักเรียนชวยเหลือกันทํางาน และแบงหนาท่ีกันทํางาน มีความ
รับผิดชอบตอผลงานของกลุม     
     1.3  ควรจัดสถานท่ีในการปฏิบัติกิจกรรมใหเอื้อตอการทํากิจกรรม โดย
คํานึงถึงจํานวนนักเรียน และลักษณะของกิจกรรม ซ่ึงอาจจัดกิจกรรมนอกหองเรียนตาม
ความเหมาะสม 
     1.4 ควรใหนักเรียนไดศึกษาสรรพคุณของสมุนไพรชนิดตางๆ และได
สํารวจแหลงเรียนรูหรือในชุมชนในทองถิ่นของนักเรียนวามีสมุนไพรชนิดใดบาง เพ่ือ
นํามาใชในการทํากิจกรรม 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
    2.1 ควรมีการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ี
เรียนดวยชุดกิจกรรมโดยใชการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง ท่ีเนนการปฏิบัติงาน 
การสังเกตพฤติกรรม และประเมินจากแฟมสะสมผลงาน 
   2.2 ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรในรูปแบบอื่นๆ ท่ีให
นักเรียนเปนผูกําหนดปญหาของการวิจัยเอง หรือเลือกทําโครงงานเองตามความสนใจ 
เชน โครงงานประดิษฐ หรือโครงงานทดลองในเรื่องตางๆ ท่ีนักเรียนสนใจ หรือเปน
ปญหาท่ีสอดคลองกับบริบทชุมชนในทองถิ่นของโรงเรียน หรือสอดคลองกับปญหาท่ี
นักเรียนพบในชีวิตประจําวัน 
   2.3 ควรมีการศึกษาการทําโครงงานวิทยาศาสตรท่ีบูรณาการความรู
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร หรือตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) โดยใชปญหาท่ีนักเรียนพบในชีวิตประจําวัน หรือปญหาท่ี
สอดคลองกับบริบทหรือสภาพแวดลอมในชุมชน ในทองถิ่นของนักเรียนเพ่ือให
สอดคลองกับนโยบายการศึกษาของประเทศไทยท่ีตองการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ของนักเรียน 
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