
เอกสารหมายเลข : 13 หน้า: 1  
หน่วยงาน: งานวิจัย ฝ่าย:  สํานักผู้อํานวยการ โทร : 301 จัดทําเมื่อ: 07/07/54 

 

ชื่อเอกสาร: ผลการประเมินการจัดพิธบีูชาขอบพระคุณเสกอาคารเซนต์หลุยส์ มารีย ์ และฉลองศาสนนามภราดา 
กลุ่มตัวอย่างครูและบุคลากร 

 

 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

ผลการประเมนิ 
การจัดพิธีบชูาขอบพระคุณเสกอาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์ และฉลองศาสนนามภราดา 

วันศุกร์ที่   30  มิถุนายน 2554  กลุ่มตัวอย่างครูและบุคลากร 
ณ อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 

***************************************************** 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณเสกอาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์ และ
ฉลองศาสนนามภราดา    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554 ณ อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์ โรงเรียน       
มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการวอนขอพระพรจากพระเจ้า ดูแลคุ้มครอง
อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์ และอวยพรคณะภราดาในโอกาสฉลองศาสนนามภราดา ทั้งนี้เพื่อเป็นการประเมินผล
สัมฤทธ์ิของการจัดกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลจึงได้ดําเนินการเก็บแบบประเมินจากครูและ
บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบSWIS โดยได้ทําการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2554 – 7 
กรกฎาคม 2554 โดยมีกลุ่มตัวอย่างครูและบุคลากรที่ตอบแบบประเมิน จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 74.42 
จากผู้ที่ได้รับแบบประเมินทั้งหมดจํานวน 43 คน ผลการประเมินการจัดกิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. ท่านคิดว่าการจัดกิจกรรมนี้มีประโยชน์อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 
ตารางที่  1 ท่านคิดว่าการจัดกิจกรรมนี้มีประโยชน์อย่างไร 

ท่านคิดว่าการจัดกิจกรรมนี้มีประโยชน์อยา่งไร 
จํานวน 

(คําตอบ) 
ร้อยละ

ร้อยละ
ของกลุ่ม
ตัวอย่าง
ทั้งหมด 

1. เป็นการวอนขอพระพรจากพระเจ้าให้ดูแลคุม้ครองอาคารเซนต์หลุยสม์ารย์ี 30 25.00 93.75 
2. เป็นการอวยพรคณะภราดาในโอกาสฉลองศาสนนาม 31 25.83 96.88 
3. สร้างขวัญกําลงัใจแก่นักเรียน / คร ู/ บุคลากร ในการทําหน้าที่ของตน 23 19.17 71.88 
4. สร้างบรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิก 31 25.83 96.88 
5. อ่ืนๆ 5 4.17 15.63 

รวม 120 100.00  
 
จากตารางที่  1 กลุ่มตัวอย่างครูและบุคลากรคิดว่าการจัดกิจกรรมนี้มีประโยชน์คือเป็นการอวยพร

คณะภราดาในโอกาสฉลองศาสนนาม และสร้างบรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิกมากที่สุด โดยมีจํานวน
เท่ากันคือ 31 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 25.83 เท่ากัน หรือร้อยละ 96.88 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เท่ากัน
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เอกสารหมายเลข : 13 หน้า: 2  
หน่วยงาน: งานวิจัย ฝ่าย:  สํานักผู้อํานวยการ โทร : 301 จัดทําเมื่อ: 07/07/54 

 

ชื่อเอกสาร: ผลการประเมินการจัดพิธบีูชาขอบพระคุณเสกอาคารเซนต์หลุยส์ มารีย ์ และฉลองศาสนนามภราดา 
กลุ่มตัวอย่างครูและบุคลากร 

 

 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

รองลงมา คือ เป็นการวอนขอพระพรจากพระเจ้าให้ดูแลคุ้มครองอาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ จํานวน 30 คําตอบ 
คิดเป็นร้อยละ 25.00 หรือร้อยละ 93.75 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด, สร้างขวัญกําลังใจแก่นักเรียน / ครู / 
บุคลากร ในการทําหน้าที่ของตน จํานวน 23 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 19.17 หรือร้อยละ 71.88 ของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดและ อ่ืนๆ จํานวน 5 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 4.17 หรือร้อยละ 15.63 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
ตามลําดับ 

 
2. ท่านคิดวา่นักเรียนมีความสนใจตอ่กิจกรรมนี้มากน้อยเพียงใด  

ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยการใช้ค่าเฉลี่ย คณะผู้วิจัยได้แบ่งความถี่ของระดับการ
ปฏิบัติและระดับความพึงพอใจออกเป็น 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 

 
ตาราง 2  ความสนใจของนกัเรียนต่อการจัดกิจกรรม 

ระดับ จํานวน (คน) ร้อยละ 
1.น้อยที่สุด    - - 
2. น้อย 2 6.25 
3. ปานกลาง 18 56.25 
4. มาก 10 31.25 
5. มากทีสุ่ด          2 6.25 
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เอกสารหมายเลข : 13 หน้า: 3  
หน่วยงาน: งานวิจัย ฝ่าย:  สํานักผู้อํานวยการ โทร : 301 จัดทําเมื่อ: 07/07/54 

 

ชื่อเอกสาร: ผลการประเมินการจัดพิธบีูชาขอบพระคุณเสกอาคารเซนต์หลุยส์ มารีย ์ และฉลองศาสนนามภราดา 
กลุ่มตัวอย่างครูและบุคลากร 

 

 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

ระดับ จํานวน (คน) ร้อยละ 
รวม 32 100.00 

ค่าเฉลี่ย 3.38/67.50 % ปานกลาง 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 

 
 จากตารางที่ 2 ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างครูและบุคลากรที่ตอบแบบประเมินคิดว่านักเรียนมี

ความสนใจต่อการจัดกิจกรรมนี้ในระดับปานกลาง ( x  = 3.38/ 67.50 %) 
 
3. สิ่งที่ควรปรับปรุงในการจัดกิจกรรม 
ตารางที่ 3 สิ่งที่ควรปรับปรุงในการจัดกิจกรรม 

รายการ จํานวน 
(คําตอบ)

ร้อยละ 
ร้อยละของ
กลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด 
1. วันเวลาที่จัดงาน 11 10.00 34.38 
2. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 12 10.91 37.50 
3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 19 17.27 59.38 
4. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม 23 20.91 71.88 
5. เพลงที่ใช้ประกอบงาน 9 8.18 28.13 
6. เครื่องเสียง / ไมค์ / ลําโพง 12 10.91 37.50 
7. การตกแต่งอาคารสถานที ่      10 9.09 31.25 
8. อาหารว่าง 9 8.18 28.13 
9. อ่ืนๆ  5 4.55 15.63 

รวม 110 100.00  
 

จากตารางที่ 3  กลุ่มตัวอย่างครูและบุคลากรที่ตอบแบบประเมินคิดว่าสิ่งที่ควรปรับปรุงในการจัด
กิจกรรมนี้มากที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์กิจกรรม โดยมีจํานวน 23 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 20.91 หรือ
ร้อยละ 71.88 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาคือ  ขั้นตอนการดําเนินงาน จํานวน 19 คําตอบ คิดเป็น
ร้อยละ 17.27 หรือร้อยละ 59.38 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด, ระยะเวลาในการดําเนินงาน จํานวน 12 คําตอบ 
คิดเป็นร้อยละ 10.91 หรือร้อยละ 37.50 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด,  เครื่องเสียง / ไมค์ / ลําโพง 12 คําตอบ 
คิดเป็นร้อยละ 10.91 หรือร้อยละ 37.50 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด, วันเวลาที่จัดงาน จํานวน 11 คําตอบ คิด
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เอกสารหมายเลข : 13 หน้า: 4  
หน่วยงาน: งานวิจัย ฝ่าย:  สํานักผู้อํานวยการ โทร : 301 จัดทําเมื่อ: 07/07/54 

 

ชื่อเอกสาร: ผลการประเมินการจัดพิธบีูชาขอบพระคุณเสกอาคารเซนต์หลุยส์ มารีย ์ และฉลองศาสนนามภราดา 
กลุ่มตัวอย่างครูและบุคลากร 

 

 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

เป็นร้อยละ10.00 หรือร้อยละ 34.38 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด, การตกแต่งอาคารสถานที่ จํานวน 10 คําตอบ 
คิดเป็นร้อยละ 9.09 หรือร้อยละ 31.25 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด,  เพลงที่ใช้ประกอบงาน จํานวน 9 คําตอบ 
คิดเป็นร้อยละ 8.18 หรือร้อยละ 28.13 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ,  อาหารว่าง จํานวน 9 คําตอบ คิดเป็นร้อย
ละ 8.18 หรือร้อยละ 28.13 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และอื่นๆ  จํานวน 5 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 4.55 หรือ
ร้อยละ 15.63 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลําดับ 

 

4. ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนี้ในระดับใด 
ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยการใช้ค่าเฉลี่ย คณะผู้วิจัยได้แบ่งความถี่ของระดับการ

ปฏิบัติและระดับความพึงพอใจออกเป็น 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 

 
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

ระดับ จํานวน (คน) ร้อยละ 
1.น้อยที่สุด    - - 
2. น้อย 2 6.25 
3. ปานกลาง 11 34.38 
4. มาก 18 56.25 
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เอกสารหมายเลข : 13 หน้า: 5  
หน่วยงาน: งานวิจัย ฝ่าย:  สํานักผู้อํานวยการ โทร : 301 จัดทําเมื่อ: 07/07/54 

 

ชื่อเอกสาร: ผลการประเมินการจัดพิธบีูชาขอบพระคุณเสกอาคารเซนต์หลุยส์ มารีย ์ และฉลองศาสนนามภราดา 
กลุ่มตัวอย่างครูและบุคลากร 

 

 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

ระดับ จํานวน (คน) ร้อยละ 
5. มากทีสุ่ด          1 3.13 

รวม 32 100.00 
ค่าเฉลี่ย 3.56/71.25 % มาก 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 
 
จากตารางที่ 4 ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างครูและบุคลากรที่ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อ

การจัดกิจกรรมนี้ในระดับมาก ( x  = 3.56/ 71.25 %) 
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