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สรุปผลประเมิน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “ปลาทู คู่คนไทย” 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   วันที่  16 สิงหาคม พ.ศ.2554 

************************************************************************************* 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม คณะกรรมการครูระดับชั้นป.3 ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง  “ปลาทู คู่คนไทย” ในวันที่ 16 สิงหาคม 2554 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เน้นประสบการณ์จริง เรยีนรู้จากเรื่องใกล้ตัวตาม
ความต้องการของผู้เรียน เพื่อสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต  

ดังนั้น เพื่อเป็นการประมวลผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล จึงได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากนักเรียนในระดับชั้นป.3 จํานวน 414 คน มีนักเรียนส่งแบบประเมิน จํานวน 394 คน คิด
เป็นร้อยละ 95.17 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ผลการประเมินมีดังนี้ 
 
1.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง...................  
ตารางที่ 1 ความถี่และร้อยละของห้องของนักเรียน 

 

ห้อง จํานวน (คน) ร้อยละ 
1 55 13.96 
2 53 13.45 
3 48 12.18 
4 53 13.45 
5 53 13.45 
6 54 13.71 
7 53 13.45 
8 25 6.35 

รวม 394 100.00 
 
จากตารางที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการและตอบแบบสอบถาม

เป็นนักเรียนห้อง 1 จํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.96, ห้อง 2 จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.45, 
ห้อง 3 จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.18, ห้อง 4 จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.45, ห้อง 5 จํานวน 
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53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.45, ห้อง 6 จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.71, ห้อง 7 จํานวน 53 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.45, ห้อง 8 จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.35  
 
2.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมบูรณาการ 
ตารางที่ 2 ความถี่และร้อยละของความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมบูรณาการ 

ตอบถูก ตอบผิด ไม่ตอบ 
ข้อความ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
1. ในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้จ้างดร. สมิท ผู้เชี่ยวชาญ
เรื่องปลามาเป็นที่ปรึกษากรมรักษาสัตว์น้ํา เพื่อ
สํารวจพันธุ์ปลาต่างๆในประเทศไทย มีหลวงมัศย
จิตรการ (ประสพ ตีระพันธุ์) เป็นผู้ช่วยและวาด
ภาพปลา ท่านผู้นี้เป็นผู้วาดภาพปลาทูภาพแรกใน
ประเทศไทย 

385 97.72 9 2.28 0 - 

2. ปลาทูเป็นปลาผิวน้ํา รวมกันเป็นฝูงบริเวณใกล้
ฝั่ง อาศัยอยู่บริเวณผิวน้ําและกลางน้ําในทะเล พบ
แพร่กระจายทั่วไปทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน 

245 62.18 149 37.82 0 - 

3. ปลาทูในอ่าวไทยมี 3 ชนิด คือ (1) ปลาทูตัวสั้น   
(2) ปลาทูลังหรือปลาทูโม่ง  (3) ปลาทูปากจิ้งจก  

178 45.18 214 54.31 2 0.51 

4. ส่วนประกอบของปลาทู ได้แก่ ปาก ตา หัว ครีบ
หู ครีบหลัง ครีบก้น ครีบท้อง หาง รูก้น 

219 55.58 172 43.65 3 0.76 

5. สารอาหารที่มีอยู่ในปลาทู ได้แก่ วิตามินดี 
ไอโอดีน กรดอะมิโนโปรตีน และโอเมก้า 3 

347 88.30 45 11.45 1 0.25 

6. ประโยชน์ของการรับประทานปลา จะช่วย
ความจําให้ดีขึ้น ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ 
ลดความเสี่ยงจากโรคไมเกรน ลดไขมันที่ก่อให้เกิด
โรคไขมันในเลือดสูง   ช่วยลดความดันโลหิต ปรับ
ระดับเลือดในร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติ และลด
อาการซึมเศร้า 

339 86.04 55 13.96 0 - 

7. วิธีการเลือกปลาทูนึ่ง ให้พิจารณาดังนี้ ตัวจะสั้น 208 52.79 185 46.95 1 0.25 
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ตอบถูก ตอบผิด ไม่ตอบ 
ข้อความ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ป้อม แบน ตาใส สีของปลาจะใส ไม่ว่าจะเป็นสีน้ํา
เงินแกมเขียว หรือสีขาวของส่วนล่างก็ตาม กด 
เนื้อจะนิ่ม มีมันสีเหลืองเยิ้มอยู่ตามตัว ถ้าเนื้อแข็ง
แสดงว่าปลาไม่สด และเค็มเกินไป 
8. สํานวนไทยที่ว่า “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” 
หมายถึง ผู้มีอํานาจข่มเหงผู้ที่ด้อยกว่า 

348 88.32 45 11.42 1 0.25 

รวม 2,269 72.01 874 27.74 8 0.25 
 
จากตารางที่ 2 ในภาพรวม นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมบูรณาการ มีนักเรียนตอบ

ถูก คิดเป็นร้อยละ 72.01 และมีนักเรียนตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 27.74 และไม่ระบุ คิดเป็นร้อยละ 0.25 
โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  

ข้อ   1   ในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้จ้างดร. สมิท ผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลามาเป็นที่ปรึกษากรมรักษาสัตว์น้ํา 
เพื่อสํารวจพันธุ์ปลาต่างๆในประเทศไทย มีหลวงมัศยจิตรการ (ประสพ ตีระพันธุ์) เป็นผู้ช่วยและวาดภาพ
ปลา ท่านผู้นี้เป็นผู้วาดภาพปลาทูภาพแรกในประเทศไทย : มีนักเรียนตอบถูกจํานวน 385 คน คิดเป็นร้อย
ละ 97.72 และมีนักเรียนตอบผิด จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.28  

ข้อ   2   ปลาทูเป็นปลาผิวน้ํา รวมกันเป็นฝูงบริเวณใกล้ฝั่ง อาศัยอยู่บริเวณผิวน้ําและกลางน้ําใน
ทะเล พบแพร่กระจายทั่วไปทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน : มีนักเรียนตอบถูก จํานวน 245 คน คิดเป็นร้อย
ละ 62.18 และมีนักเรียนตอบผิด จํานวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.82  

ข้อ   3   ปลาทูในอ่าวไทยมี 3 ชนิด คือ (1) ปลาทูตัวสั้น   (2) ปลาทูลังหรือปลาทูโม่ง  (3) ปลาทู
ปากจิ้งจก  : มีนักเรียนตอบถูก จํานวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 45.18 และมีนักเรียนตอบผิด จํานวน 214 
คน คิดเป็นร้อยละ 54.31 และไม่ระบุ  จํานวน  2  คน คิดเป็นร้อยละ 0.51 

ข้อ   4   ส่วนประกอบของปลาทู ได้แก่ ปาก ตา หัว ครีบหู ครีบหลัง ครีบก้น ครีบท้อง หาง รูก้น : 
มีนักเรียนตอบถูก จํานวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 55.58 และมีนักเรียนตอบผิด จํานวน 172 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.65 และไม่ระบุ จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.76  

ข้อ  5    สารอาหารที่มีอยู่ในปลาทู ได้แก่ วิตามินดี ไอโอดีน กรดอะมิโนโปรตีน และโอเมก้า 3: มี
นักเรียนตอบถูก จํานวน 347 คน คิดเป็นร้อยละ 88.30 และมีนักเรียนตอบผิด จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.45 และไม่ระบุ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25  

Montfort College Primary Section: www.mcp.ac.th 



เอกสารหมายเลข : 019 หน้า: 4  
หน่วยงาน: งานวิจัย ฝ่าย:  สํานักผู้อํานวยการ โทร : 301 จัดทําเมื่อ: 22/ส.ค./54

 

ชื่อเอกสาร: สรุปผลประเมินการจดักิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “ปลาทู คู่คนไทย” ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 
 

 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

ข้อ   6   ประโยชน์ของการรับประทานปลา จะช่วยความจําให้ดีขึ้น ลดความเสี่ยงในการเป็น
โรคหัวใจ ลดความเสี่ยงจากโรคไมเกรน ลดไขมันที่ก่อให้เกิดโรคไขมันในเลือดสูง   ช่วยลดความดันโลหิต 
ปรับระดับเลือดในร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติ และลดอาการซึมเศร้า : มีนักเรียนตอบถูก จํานวน 339 คน 
คิดเป็นร้อยละ 86.04 และมีนักเรียนตอบผิด จํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.96  

ข้อ    7  วิธีการเลือกปลาทูนึ่ง ให้พิจารณาดังนี้ ตัวจะสั้น ป้อม แบน ตาใส สีของปลาจะใส ไม่ว่าจะ
เป็นสีน้ําเงินแกมเขียว หรือสีขาวของส่วนล่างก็ตาม กด เนื้อจะนิ่ม มีมันสีเหลืองเยิ้มอยู่ตามตัว ถ้าเนื้อแข็ง
แสดงว่าปลาไม่สด และเค็มเกินไป : มีนักเรียนตอบถูก จํานวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.79 และมี
นักเรียนตอบผิด จํานวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.95 และไม่ระบุ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25  

ข้อ   8   สํานวนไทยที่ว่า “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” หมายถึง ผู้มีอํานาจข่มเหงผู้ที่ด้อยกว่า: มีนักเรียน
ตอบถูก จํานวน 348 คน คิดเป็นร้อยละ 88.32 และมีนักเรียนตอบผิด จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.42 และไม่ระบุ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25  

 
3. นักเรียนชอบกิจกรรมใดมากที่สุด  
ตารางที่  3 ความถี่และร้อยละของกิจกรรมในโรงเรียนที่นักเรียนชอบมากที่สุด 

กิจกรรม 
จํานวน  

(คําตอบ) 
ร้อยละของ
คําตอบ 

ร้อยละของ 
กลุ่มตัวอย่าง 

1.กิจกรรมนันทนาการ  170 14.11 43.15 
2.การแสดงของนักเรียน 217 18.01 55.08 
3.การทําเมี่ยงปลาทู  350 29.05 88.83 
4. การปั้นดินน้ํามัน โตกน้ําพริก 341 28.30 86.55 
5.การทําใบงาน 127 10.54 32.23 

รวม 1,205 100  
 
จากตารางที่ 3 กิจกรรมในโรงเรียนที่นักเรียนชอบมากที่สุด คือ การทําเมี่ยงปลาทู จํานวน 350 

คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 29.05 หรือร้อยละ 88.83 ของกลุ่มตัวอย่าง รองลงมา ได้แก่ การป้ันดินน้ํามัน โตก
น้ําพริก จํานวน 341 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 28.30 หรือร้อยละ 86.55 ของกลุ่มตัวอย่าง , การแสดงของ
นักเรียน จํานวน 217 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 18.01 หรือร้อยละ 55.08 ของกลุ่มตัวอย่าง, กิจกรรม
นันทนาการ จํานวน 170 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 14.11 หรือร้อยละ 43.15 ของกลุ่มตัวอย่าง, การทําใบ
งาน จํานวน 127 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 10.54 หรือร้อยละ 32.23 ของกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ  
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4. นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดจากการเข้าร่วมกิจกรรม  
ตารางที่  4 ความถี่และร้อยละของสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน 

(คําตอบ) 
ร้อยละของ
คําตอบ 

ร้อยละของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  133 3.02 33.76 
2.  ซื่อสัตย์ สุจริต  155 3.52 39.34 
3.1  มีความรับผิดชอบ 242 5.50 61.42 
3.2  ปฏิบัติตามระเบียบวินัย / ข้อตกลง  246 5.59 62.44 
4.1  รักการเรียนรู้และการค้นคว้า 293 6.65 74.37 
4.2  มีความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ และการ
ประเมินค่า                  

206 4.68 52.28 

4.3  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  215 4.88 54.57 
5.1  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 255 5.79 64.72 
5.2  ประหยัด   221 5.02 56.09 
6.1  มีความสามารถในการจัดระบบการทํางาน 234 5.31 59.39 
6.2  ขยัน อดทน และมีความเพียร พยายาม 252 5.72 63.96 
7.1  เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย 278 6.31 70.56 
7.2  มีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย 185 4.20 46.95 
8.1  ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้  285 6.47 72.34 
8.2  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่  227 5.16 57.61 
9.1  มีสุขภาพกายที่ดี 240 5.45 60.91 
9.2  มีจินตนาการและสุนทรีภาพด้านศิลปะ  268 6.09 68.02 
9.3  มีสุขภาพจิตที่ด ี 214 4.86 54.31 
9.4  เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 254 5.77 64.47 

รวม 4,403 100  
4 missing cases; 390 valid cases 
 

จากตารางที่ 4 สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างนักเรียนได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม คือ  4.1  รักการเรียนรู้
และการค้นคว้า จํานวน 293 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 6.65 หรือร้อยละ 74.37 ของกลุ่มตัวอย่าง รองลงมา 
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ได้แก่ 8.1  ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ จํานวน 285 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 6.47 หรือร้อยละ 72.34 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง , 7.1  เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย จํานวน 278 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 
6.31 หรือร้อยละ 70.56 ของกลุ่มตัวอย่าง, 9.2  มีจินตนาการและสุนทรีภาพด้านศิลปะ จํานวน 268 
คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 6.09 หรือร้อยละ 68.02 ของกลุ่มตัวอย่าง, 5.1  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จํานวน 255 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 5.79 หรือร้อยละ 64.72 ของกลุ่มตัวอย่าง, 9.4  เห็น
คุณค่าของตนเองและผู้อื่น จํานวน 254 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 5.77 หรือร้อยละ 64.47 ของกลุ่มตัวอย่าง, 
6.2  ขยัน อดทน และมีความเพียร พยายาม จํานวน 252 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 5.72 หรือร้อยละ 63.96 
ของกลุ่มตัวอย่าง, 3.2  ปฏิบัติตามระเบียบวินัย / ข้อตกลง จํานวน 246 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 5.59 หรือ
ร้อยละ 62.44 ของกลุ่มตัวอย่าง, 3.1  มีความรับผิดชอบ จํานวน 242 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 5.50 หรือ
ร้อยละ 61.42 ของกลุ่มตัวอย่าง, 9.1  มีสุขภาพกายที่ดี จํานวน 240 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 5.45 หรือร้อย
ละ 60.91 ของกลุ่มตัวอย่าง, 6.1  มีความสามารถในการจัดระบบการทํางาน จํานวน 234 คําตอบ คิดเป็น
ร้อยละ 5.31 หรือร้อยละ 59.39 ของกลุ่มตัวอย่าง, 8.2  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จํานวน 227 คําตอบ คิดเป็นร้อย
ละ 5.16 หรือร้อยละ 57.61 ของกลุ่มตัวอย่าง, 5.2  ประหยัด จํานวน 221 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 5.02 
หรือร้อยละ 56.09 ของกลุ่มตัวอย่าง, 4.3  มีความสามารถในการแก้ปัญหา จํานวน 215 คําตอบ คิดเป็น
ร้อยละ 4.88 หรือร้อยละ 54.57 ของกลุ่มตัวอย่าง , 9.3  มีสุขภาพจิตที่ดีจํานวน 214 คําตอบ คิดเป็นร้อย
ละ 4.86 หรือร้อยละ 54.31 ของกลุ่มตัวอย่าง, 4.2  มีความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ และการ
ประเมินค่า จํานวน 206 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 4.68 หรือร้อยละ 52.28 ของกลุ่มตัวอย่าง  , 7.2  มี
กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย จํานวน 185 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 4.20 หรือร้อยละ 46.95 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง, 2.  ซื่อสัตย์ สุจริต จํานวน 155 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 3.52 หรือร้อยละ 39.34 ของกลุ่มตัวอย่าง 
และ 1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์จํานวน 133 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 3.02 หรือร้อยละ 33.76 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง  ตามลําดับ  
 
5. นักเรียนคิดว่าจะนําความรู้จากกิจกรรมนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ในระดับใด 
ตารางที่  5 ความถี่และร้อยละและค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของนักเรียน
ต่อการนําความรู้จากการจัดกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

การนําความรู้ไปใช้ จํานวน (คน) ร้อยละ 
1.น้อยที่สุด  5 1.27 
2.น้อย    6 1.52 
3.ปานกลาง 57 14.47 
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การนําความรู้ไปใช้ จํานวน (คน) ร้อยละ 
4.มาก          100 25.38 
5.มากที่สุด 222 56.35 
ไม่ระบุ 4 1.02 

รวม 394 100.00 
ค่าเฉลี่ย 4.35/ 87.08% มาก 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 
 
จากตารางที่ 5 ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามคิดว่าจะนําความรู้จาก

กิจกรรมนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ในระดับมาก ( x = 4.35/87.08%) 
 
6. โดยรวม นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมบูรณาการนี้ในระดับใด 
ตารางที่  6 ความถี่และร้อยละและค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการจัดกิจกรรม 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
1.น้อยที่สุด  5 1.27 
2.น้อย    5 1.27 
3. ปานกลาง 42 10.66 
4.มาก          63 15.99 
5.มากที่สุด 275 69.80 
ไม่ระบุ 4 1.02 

รวม 394 100.00 
ค่าเฉลี่ย 4.53/ 90.67% มากที่สุด 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 
 
จากตารางที่ 6 ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการจัด

กิจกรรมนี้ ในระดับมากที่สุด ( x = 4.53/90.67%) 
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