
การจัดกิจกรรมสุขสนัต์วันอาํลา
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2

 
 
 
 
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แ

Course ประจําปีการศึกษา 2554    เมื่อวันศุกร์ที่ 29 
ความสนุกสนานในวันสุดท้ายของการเรียนโครงการส
summer course จากกิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนที่ตอ
รายละเอียดดังนี้  

 
1.ระดับชั้น 
 

ชั้น จํา
ป.3 
ป.4 
ป.5 
ป.6 
ไม่ระบุ 

รวม 
  
จากตารางกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมินเป

โดยมีจํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 รองลงมา
ร้อยละ 27.22 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 มีจําน
โดยมีนักเรียนที่ไม่ได้ระบุข้อมูลในส่วนนี้จํานวน 17 คน ค

 
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้มากน้อยเพียงใ

ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยการ
ปฏิบัติและระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับตามแนว

 -   ถ้าตอบมากที่สุด ให้      5   
        -   ถ้าตอบมาก  ให้      4   
        -   ถ้าตอบปานกลาง ให้    3   
        -   ถ้าตอบน้อย  ให้        2   

-   ถ้าตอบน้อยที่สุด ให้        1   
ผลการประเมนิ
 Summer Course ประจําปีการศึกษา 2554     
554 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 
ผนกประถม จัดกิจกรรมสุขสันต์วันอําลา Summer 
เมษายน พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับ
อนเสริมนักเรียนภาคฤดูร้อน และรับผลการเรียน 
บแบบประเมินจํานวน 169 ราย ซึ่งผลการประเมินมี

นวน (คน) ร้อยละ 
60 35.50 
46 27.22 
23 13.61 
23 13.61 
17 10.06 
169 100.00 

็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มากที่สุด 
คือ  ช้ันประถมศึกษาปีที่  4 จํานวน 46 คน คิดเป็น
วนเท่ากัน คือ 23 คน คิดเป้ฯร้อยละ 13.61 เท่ากัน 
ิดเป็นร้อยละ 10.06 ตามลําดับ 

ด 
ใช้ค่าเฉลี่ย คณะผู้วิจัยได้แบ่งความถี่ของระดับการ
คิด Likert  Scale  ดังต่อไปนี้ 
 คะแนน 
 คะแนน 
 คะแนน 
 คะแนน 
 คะแนน 
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โดยช่วงระดับคะแนนที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 5 ช่วง แต่ละช่วงมีระดับคะแนนห่าง
กัน 0.80 ซึ่งได้จากการนําคะแนนเฉลี่ยสูงสุดที่เป็นไปได้ คือ 5 คะแนนลบคะแนนเฉลีย่ตํ่าสุดที่เป็นไปได้ คือ 1 
หารด้วยจํานวนช่วงทั้งหมด คือ 5 ช่วง จะได้ 

- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง    4.21 – 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง    3.41 – 4.20  หมายถึง  มาก 
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   2.61 – 3.40 หมายถึง  ปานกลาง   
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง  น้อย 
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง  น้อยที่สุด 

 
รายการ จํานวน (คน) ร้อยละ 

1.น้อยที่สุด  5 2.96 
2.น้อย    10 5.92 
3. ปานกลาง 36 21.30 
4.มาก          52 30.77 
5.มากที่สุด 66 39.05 

รวม 169 100.00 
ค่าเฉลี่ย        3.97 / 79.41% มาก 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.05 

จากตารางในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมในกิจกรรมนีใ้นระดับ มาก 
( x =3.97 / 79.41%)  

 

3.  ประโยชน์ของการจัดกิจกรรม (** ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ **) 

ประโยชน์ของการจัดกิจกรรม 
จํานวน 

(คําตอบ) 
ร้อยละ 

ร้อยละ
ของกลุ่ม
ตัวอย่าง
ทั้งหมด 

1. เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนทุกระดับช้ัน 121 32.97 71.60 
2. ทําให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานในวันสุดท้ายของการเรียน

โครงการสอนเสริมนักเรียนภาคฤดูร้อน 
142 38.69 84.02 

3. เกิดความสามัคคีกันในหมูค่ณะ 104 28.34 61.54 
รวม 367 100.00  
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จากตารางกลุม่ตัวอย่างนักเรียนที่ตอบแบบประเมินคิดว่าประโยชน์ของการจัดกิจกรรมคือ ทําให้
นักเรียนได้รับความสนุกสนานในวันสุดทา้ยของการเรียนโครงการสอนเสริมนักเรียนภาคฤดูร้อน มากที่สุด 
โดยมีจํานวน 142 คําตอบ คิดเปน็ร้อยละ  38.69 หรือร้อยละ 84.02 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา
คือ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนทุกระดับช้ัน จํานวน 121 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 32.97 
หรือร้อยละ71.60 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และเกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะ จํานวน 104 คําตอบ คิดเป็น
ร้อยละ 28.34 หรือร้อยละ 61.54 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดตามลําดับ  

 
 
 

4. สิ่งที่ควรปรับปรุงในการจัดกิจกรรม (** ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ **)  

สิ่งทีค่วรปรบัปรุงในการจัดกิจกรรม จํานวน(คําตอบ) ร้อยละ 
ร้อยละของ
กลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด 
1. พิธีเปิด –ปิดงาน 45 10.59 26.63 
2. กําหนดการของงาน 43 10.12 25.44 
3. เครื่องเสียง แสง สี 68 16.00 40.24 
4. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 57 13.41 33.73 
5. สถานที่จัดงาน 62 14.59 36.69 
6. ประเภทของการแสดง 73 17.18 43.20 
7. ความสวยงามของเวที 75 17.65 44.38 
8. อื่นๆได้แก่ นักร้อง และการแสดงนานเกินไป 2 0.47 1.18 

รวม 425 100.00  
 
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมินเห็นว่าสิ่งที่ควรปรับปรุงในการแสดงมากที่สุดคือความสวยงาม

ของเวที จํานวน 7 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 17.65 หรือร้อยละ 44.38 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา
คือ ประเภทของการแสดง จํานวน 73 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 17.18 หรือร้อยละ 43.20 ของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด เครื่องเสียง แสง สี  จํานวน 68 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 16.00 หรือร้อยละ 40.24 ของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด สถานที่จัดงาน จํานวน 62 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 14.59 หรือร้อยละ 36.69 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม จํานวน 57 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 13.41 หรือร้อยละ 33.73 ของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด พิธีเปิด –ปิดงาน จํานวน 45 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 10.59 หรือร้อยละ 26.63 ของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด กําหนดการของงาน จํานวน 43 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 10.12 หรือร้อยละ 25.44 ของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด และอื่นๆได้แก่ นักร้อง และการแสดงนานเกินไป จํานวน 2 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 0.47 หรือร้อยละ 
1.18 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลําดับ 
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5. ในภาพรวม นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรม นีใ้นระดบัใด 
ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยการใช้ค่าเฉลี่ย คณะผู้วิจัยได้แบ่งความถี่ของระดับความ

พึงพอใจออกเป็น 5 ระดับตามแนวคิด Likert  Scale  ดังต่อไปนี้ 
 -   ถ้าตอบมากที่สุด ให้      5    คะแนน 

        -   ถ้าตอบมาก  ให้      4    คะแนน 
        -   ถ้าตอบปานกลาง ให้    3    คะแนน 
        -   ถ้าตอบน้อย  ให้        2    คะแนน 

-   ถ้าตอบน้อยที่สุด ให้        1    คะแนน 
โดยช่วงระดับคะแนนที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 5 ช่วง แต่ละช่วงมีระดับคะแนนห่าง

กัน 0.80 ซึ่งได้จากการนําคะแนนเฉลี่ยสูงสุดที่เป็นไปได้ คือ 5 คะแนนลบคะแนนเฉลีย่ตํ่าสุดที่เป็นไปได้ คือ 1 
หารด้วยจํานวนช่วงทั้งหมด คือ 5 ช่วง จะได้ 

- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง    4.21 – 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง    3.41 – 4.20  หมายถึง  มาก 
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   2.61 – 3.40 หมายถึง  ปานกลาง   
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง  น้อย 
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง  น้อยที่สุด 

 
ระดับความพงึพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 

1.น้อยที่สุด  8 4.73 
2.น้อย    5 2.96 
3.ปานกลาง          28 16.57 
4.มาก    54 31.95 
5.มากที่สุด          72 42.60 
ไม่ระบุ 2 1.18 

รวม 169 100.00 
ค่าเฉลี่ย 4.06  / 81.20% มาก 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.07 
  

 จากตารางในภาพรวม ผู้ที่ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครัง้นี้ในระดับมาก 
( x =4.06 / 81.20%) 

 : ฝายสํานักผูอ

 

วิเคราะหและประมวลผลโดย งานวิจัย และพัฒนา 
ํานวยการ โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกประถม 


