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สรุปผลประเมิน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “พืชผักพ้ืนบ้าน ทําอาหารง่ายๆ สมุนไพรมากคุณค่า” 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   วันที่  16 สิงหาคม พ.ศ.2554 
********************************************************************************************** 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม คณะกรรมการครูระดับชั้นป.4 ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง  “พืชผักพ้ืนบ้าน ทําอาหารง่ายๆ สมุนไพรมากคุณค่า” ใน
วันที่ 16 สงิหาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายเข้ากับชีวิต โดย
สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น พืชผักสมุนไพร เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้เหมาะสมกับธรรมชาติและเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยให้ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบัน องค์กร ได้มีส่วนร่วมกับทางโรงเรียน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

ดังนั้น เพื่อเป็นการประมวลผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล จึงได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากนักเรียนในระดับ ป.4 จํานวน 348 คน มีนักเรียนส่งแบบประเมิน จํานวน 335 คน คิด
เป็นร้อยละ 96.26 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ผลการประเมินมีดังนี้ 
 
1.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง..........  
ตารางที่ 1 ความถี่และร้อยละของห้องของนักเรียน 

 

ห้อง จํานวน (คน) ร้อยละ 
1 55 16.42 
2 54 16.12 
3 51 15.22 
4 53 15.82 
5 53 15.82 
6 54 16.12 
7 15 4.48 

รวม 335 100.00 
 
จากตารางที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการและตอบแบบสอบถาม

เป็นนักเรียนห้อง 1 จํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 16.42, ห้อง 2 จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 16.12, 
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ห้อง 3 จํานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 15.22, ห้อง 4 จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 15.82, ห้อง 5 จํานวน 
53 คน คิดเป็นร้อยละ 15.82, ห้อง 6 จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 16.12, ห้อง 7 จํานวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.48 
 
2.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมบูรณาการ 
ตารางที่ 2 ความถี่และร้อยละของความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมบูรณาการ 

ตอบถูก ตอบผิด ไม่ตอบ 
ข้อความ 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
1. การใช้สมุนไพรสําหรับรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วย 
จะต้องนําสมุนไพรตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมารวมผสม
รวมกันเป็น “ยา” 

215 64.18 120 35.82 - - 

2. สมุนไพรเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของคนไทย 2 
รูปแบบ คือ เป็นส่วนประกอบของยา (ใช้ภายนอกและ
เพื่อรับประทาน) และเป็นส่วนประกอบของอาหาร 

296 88.36 39 11.64 - - 

3. น้ําตะไคร้ มีวิตามินเอช่วยบํารุงสายตา มีแคลเซียม 
และฟอสฟอรัส ช่วยบํารุงกระดูกและฟัน แก้ท้องอืด 
ท้องเฟ้อ จุกเสียด ขับปัสสาวะ ขับเหงื่อได้ดี ช่วยลดพษิ
ของสารแปลกปลอมในร่างกาย รวมทั้งช่วยลดความดัน
โลหิตสูง 

256 76.42 79 23.58 - - 

4. ค่ัวแคเป็นอาหารคล้ายกับแกงแค แต่ค่ัวแคจะมีน้ํา
แกงน้อยกว่าแกงแค พอขลุกขลิก จึงเรียกว่า ค่ัวแค 

298 88.96 37 11.04 - - 

5. ส่วนประกอบของยาดมสมุนไพร ได้แก่ ดอกจันทร์ 
กระวาน โป๊ยก๊ัก กานพลู พริกไทยดํา พิมเสน ยูคาลิปตัส

290 86.57 45 13.43 - - 

6. ประโยชน์ของสมุนไพร ได้แก่ ใช้สกัดน้ํามันหอม
ระเหย เป็นยารับประทานเพื่อรักษาอาการของโรคต่าง 
ๆ ใช้เป็นยาทาภายนอก ใช้ทําเครื่องสําอางค์ และเป็น
ส่วนผสมของอาหารและเครื่องดื่ม  

261 77.91 74 22.09 - - 

7. ลูกประคบสมุนไพร คือ การนําสมุนไพรที่มีน้ํามันหอม
ระเหยหลายชนิดมาผ่านกระบวนการทําความสะอาด

278 82.99 57 17.01 - - 
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ตอบถูก ตอบผิด ไม่ตอบ 
ข้อความ 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
แล้วนํามาหั่นหรือสับให้เป็นชิ้นตามขนาดที่ต้องการ ตํา
พอแตก ใช้สดหรือทําให้แห้ง นํามาห่อหรือบรรจุรวมกัน
ในผ้าให้ได้รูปทรงต่าง ๆ แล้วนําไปผ่านกระบวนการ
ความร้อน ด้วยวิธีการนึ่งไอน้ํา เพื่อให้สมุนไพรละลาย
ออกมาเป็นตัวยา ซึมเข้าใต้ผิวหนังตามร่างกาย ใช้นาบ
หรือกดประคบส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อทําให้
กล้ามเนื้อผ่อนคลาย  
8. ประโยชน์ของการประคบสมุนไพร (จากตัวยา
สมุนไพรและความร้อน) ได้แก่ (1) กระตุ้นหรือเพิ่มการ
ไหลเวียนของโลหิต (2) ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อและ
บรรเทาอาการปวดเมื่อย (4) ลดอาการบวมที่เกิดจาก
การอักเสบของกล้ามเนื้อหรือบริเวณข้อต่อต่าง ๆ  

295 88.06 40 11.94 - - 

รวม 2189 81.68 491 18.32 - - 
 
จากตารางที่ 2 ในภาพรวม นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมบูรณาการ มีนักเรียนตอบ

ถูก คิดเป็นร้อยละ 81.68  และมีนักเรียนตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 18.32  โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  
ข้อ   1  การใช้สมุนไพรสําหรับรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วย จะต้องนําสมุนไพรตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป

มารวมผสมรวมกันเป็น “ยา” :  มีนักเรียนตอบถูก จํานวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 64.18 และมีนักเรียน
ตอบผิด จํานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 35.82  

ข้อ   2   สมุนไพรเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของคนไทย 2 รูปแบบ คือ เป็นส่วนประกอบของยา (ใช้
ภายนอกและเพื่อรับประทาน) และเป็นส่วนประกอบของอาหาร : มีนักเรียนตอบถูก จํานวน 296 คน คิด
เป็นร้อยละ 88.36 และมีนักเรียนตอบผิด จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 11.64  

ข้อ   3  น้ําตะไคร้ มีวิตามินเอช่วยบํารุงสายตา มีแคลเซียม และฟอสฟอรัส ช่วยบํารุงกระดูกและ
ฟัน แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด ขับปัสสาวะ ขับเหงื่อได้ดี ช่วยลดพิษของสารแปลกปลอมในร่างกาย 
รวมทั้งช่วยลดความดันโลหิตสูง : มีนักเรียนตอบถูก จํานวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 76.42 และมีนักเรียน
ตอบผิด จํานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 23.58  
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ข้อ   4   ค่ัวแคเป็นอาหารคล้ายกับแกงแค แต่ค่ัวแคจะมีน้ําแกงน้อยกว่าแกงแค พอขลุกขลิก จึง
เรียกว่า ค่ัวแค : มีนักเรียนตอบถูก จํานวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 88.96 และมีนักเรียนตอบผิด จํานวน 
37 คน คิดเป็นร้อยละ 11.04  

ข้อ  5   ส่วนประกอบของยาดมสมุนไพร ได้แก่ ดอกจันทร์ กระวาน โป๊ยก๊ัก กานพลู พริกไทยดํา 
พิมเสน ยูคาลิปตสั :  มีนักเรียนตอบถูก จํานวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 86.57 และมีนักเรียนตอบผิด
จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 13.43  

ข้อ   6   ประโยชน์ของสมุนไพร ได้แก่ ใช้สกัดน้ํามันหอมระเหย เป็นยารับประทานเพื่อรักษา
อาการของโรคต่าง ๆ ใช้เป็นยาทาภายนอก ใช้ทําเครื่องสําอางค์ และเป็นส่วนผสมของอาหารและเครื่องดื่ม  
: มีนักเรียนตอบถูก จํานวน 261 คน คิดเป็นรอ้ยละ 77.91 และมีนักเรียนตอบผิด จํานวน 74 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.09   

ข้อ    7  ลูกประคบสมุนไพร คือ การนําสมุนไพรที่มีน้ํามันหอมระเหยหลายชนิดมาผ่าน
กระบวนการทําความสะอาดแล้วนํามาห่ันหรือสับให้เป็นชิ้นตามขนาดที่ต้องการ ตําพอแตก ใช้สดหรือทําให้
แห้ง นํามาห่อหรือบรรจุรวมกันในผ้าให้ได้รูปทรงต่าง ๆ แล้วนําไปผ่านกระบวนการความร้อน ด้วยวิธีการนึ่ง
ไอน้ํา เพื่อให้สมุนไพรละลายออกมาเป็นตัวยา ซึมเข้าใต้ผิวหนังตามร่างกาย ใช้นาบหรือกดประคบส่วนต่าง 
ๆ ของร่างกาย เพื่อทําให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย  : มีนักเรียนตอบถูก จํานวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 82.99 
และมีนักเรียนตอบผิด จํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 17.01  

ข้อ   8   ประโยชน์ของการประคบสมุนไพร (จากตัวยาสมุนไพรและความร้อน) ได้แก่ (1) กระตุ้น
หรือเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต (2) ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อและบรรเทาอาการปวดเมื่อย (4) ลด
อาการบวมที่เกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือบริเวณข้อต่อต่าง ๆ  : มีนักเรียนตอบถูก จํานวน 295 
คน คิดเป็นร้อยละ 88.06 และมีนักเรียนตอบผิด จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 11.94  
 
3. นักเรียนชอบกิจกรรมใดมากที่สุด  
ตารางที่  3 ความถี่และร้อยละของกิจกรรมในโรงเรียนที่นักเรียนชอบมากที่สุด 

กิจกรรม 
จํานวน  

(คําตอบ) 
ร้อยละของ
คําตอบ 

ร้อยละของ 
กลุ่มตัวอย่าง 

1.ฐานความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสมุนไพรชนิดต่างๆ  210 18.18 62.87 
2.สาธิตการทําน้ําสมุนไพร (น้ําตะไคร้) 275 23.81 82.34 
3.อาหารพื้นบ้านสมุนไพร (ค่ัวแค)   260 22.51 77.84 
4. ยาดมสมุนไพรและลูกประคบสมุนไพร 283 24.50 84.73 
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กิจกรรม 
จํานวน  

(คําตอบ) 
ร้อยละของ
คําตอบ 

ร้อยละของ 
กลุ่มตัวอย่าง 

5.การทําใบงาน 127 11.00 38.02 
รวม 1155 100  

1 missing cases;  334 valid cases 
 
จากตารางที่ 3 กิจกรรมในโรงเรียนที่นักเรียนชอบมากที่สุด คือ ยาดมสมุนไพรและลูกประคบ

สมุนไพร จํานวน 283 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 24.50  หรือร้อยละ 84.73 ของกลุ่มตัวอย่าง รองลงมา ได้แก่ 
สาธิตการทําน้ําสมุนไพร (น้ําตะไคร้) จํานวน 275 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 23.81 หรือร้อยละ 82.34 ของ
กลุ่มตัวอย่าง ,อาหารพื้นบ้านสมุนไพร (ค่ัวแค) จํานวน 260 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 22.51 หรือร้อยละ 
77.84 ของกลุ่มตัวอย่าง,ฐานความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสมุนไพรชนิดต่างๆ จํานวน 210 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 
18.18 หรือร้อยละ 62.87 ของกลุ่มตัวอย่าง,การทําใบงาน จํานวน 127 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 11.00 หรือ
ร้อยละ 38.02 ของกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ  
 
4. นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดจากการเข้าร่วมกิจกรรม  
ตารางที่  4 ความถี่และร้อยละของสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน 

(คําตอบ) 
ร้อยละของ
คําตอบ 

ร้อยละของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  147 3.70 44.14 
2.  ซื่อสัตย์ สุจริต  159 4.01 47.75 
3.1  มีความรับผิดชอบ 197 4.96 59.16 
3.2  ปฏิบัติตามระเบียบวินัย / ข้อตกลง  223 5.62 66.97 
4.1  รักการเรียนรู้และการค้นคว้า 263 6.63 78.98 
4.2  มีความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ 
และการประเมินค่า                  201 5.07 60.36 
4.3  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  184 4.64 55.26 
5.1  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 250 6.30 75.08 
5.2  ประหยัด   239 6.02 71.77 
6.1  มีความสามารถในการจัดระบบการทํางาน 186 4.69 55.86 
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สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน 

(คําตอบ) 
ร้อยละของ
คําตอบ 

ร้อยละของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

6.2  ขยัน อดทน และมีความเพียร พยายาม 210 5.29 63.06 
7.1  เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาไทย  263 6.63 78.98 
7.2  มีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย 160 4.03 48.05 
8.1  ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้  261 6.58 78.38 
8.2  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่  191 4.81 57.36 
9.1  มีสุขภาพกายที่ดี 211 5.32 63.36 
9.2  มีจินตนาการและสุนทรีภาพด้านศิลปะ  194 4.89 58.26 
9.3  มีสุขภาพจิตที่ด ี 216 5.44 64.86 
9.4  เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 213 5.37 63.96 

รวม 3,968 100.00  
2 missing cases;  333 valid cases 
 
จากตารางที่ 4 สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างนักเรียนได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม คือ  4.1  รักการเรียนรู้

และการค้นคว้า และ 7.1  เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย จํานวน 263 คําตอบ
เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 6.63 หรือร้อยละ 78.98 ของกลุ่มตัวอย่าง รองลงมา ได้แก่ 8.1  ทํางานร่วมกับผู้อื่น
ได้ จํานวน 261 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 6.58 หรือร้อยละ 78.38 ของกลุ่มตัวอย่าง , 5.1  อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 250 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 6.30 หรือร้อยละ 75.08 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง, 5.2  ประหยัด จํานวน 239 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 6.02 หรือร้อยละ 71.77 ของกลุ่มตัวอย่าง, 
3.2  ปฏิบัติตามระเบียบวินัย / ข้อตกลง จํานวน 223 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 5.62 หรือร้อยละ 66.97 ของ
กลุ่มตัวอย่าง, 9.3  มีสุขภาพจิตที่ดี จํานวน 216 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 5.44 หรือร้อยละ 64.86 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง, 9.4  เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น จํานวน 213 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 5.37 หรือร้อยละ 63.96 
ของกลุ่มตัวอย่าง, 9.1  มีสุขภาพกายที่ดี จํานวน 211 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 5.32 หรือร้อยละ 63.36 ของ
กลุ่มตัวอย่าง, 6.2  ขยัน อดทน และมีความเพียร พยายาม จํานวน 210 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 5.29 หรือ
ร้อยละ 63.06 ของกลุ่มตัวอย่าง, 4.2  มีความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ และการประเมินค่า 
จํานวน 201 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 5.07 หรือร้อยละ 60.36 ของกลุ่มตัวอย่าง, 3.1  มีความรับผิดชอบ 
จํานวน 197 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 4.96 หรือร้อยละ 59.16 ของกลุ่มตัวอย่าง, 9.2  มีจินตนาการและ
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สุนทรีภาพด้านศิลปะ จํานวน 194 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 4.89 หรือร้อยละ 58.26 ของกลุ่มตัวอย่าง, 8.2  
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จํานวน 191 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 4.81 หรือร้อยละ 57.36 ของกลุ่มตัวอย่าง, 6.1  มี
ความสามารถในการจัดระบบการทํางาน จํานวน 186 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 4.69 หรือร้อยละ 55.86 ของ
กลุ่มตัวอย่าง  , 4.3  มีความสามารถในการแก้ปัญหา จํานวน 184 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 4.64 หรือร้อยละ 
55.26 ของกลุ่มตัวอย่าง, 7.2  มีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย จํานวน 160 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 4.03 
หรือร้อยละ 48.05 ของกลุ่มตัวอย่าง, 2.  ซื่อสัตย์ สุจริต จํานวน 159 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 4.01 หรือร้อย
ละ 47.75 ของกลุ่มตัวอย่าง, 1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จํานวน 147 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 3.70 หรือร้อย
ละ 44.14 ของกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ  
 
5. นักเรียนคิดว่าจะนําความรู้จากกิจกรรมนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ในระดับใด 
ตารางที่  5 ความถี่และร้อยละและค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของนักเรียน
ต่อการนําความรู้จากการจัดกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
 

การนําความรู้ไปใช้ จํานวน (คน) ร้อยละ 
1.น้อยที่สุด  3 0.90 
2.น้อย    9 2.69 
3.ปานกลาง 58 17.31 
4.มาก          123 36.72 
5.มากที่สุด 140 41.79 
ไม่ระบุ 2 0.60 

รวม 335 100.00 
ค่าเฉลี่ย 4.17/83.30 % มาก 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 
 
จากตารางที่ 5 ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามคิดว่าจะนําความรู้จาก

กิจกรรมนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ในระดับมาก ( x =4.17/83.30%) 
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6. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการทํายาดมสมุนไพรและลูกประคบสมุนไพรในระดับใด 
ตารางที่ 6  ความถี่และร้อยละและค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการจัดกิจกรรมการทํายาดมสมุนไพรและลูกประคบสมุนไพร 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
1.น้อยที่สุด  2 0.60 
2.น้อย    9 2.69 
3. ปานกลาง 31 9.25 
4.มาก          110 32.84 
5.มากที่สุด 181 54.03 
ไม่ระบุ 2 0.60 

รวม 335 100.00 
ค่าเฉลี่ย 4.38/87.57 % มากที่สุด 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 
 
จากตารางที่ 6 ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ

ทํายาดมสมุนไพรและลูกประคบสมุนไพรในระดับมากที่สุด ( x = 4.38/ 87.57%) 
 
7. โดยรวม นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมบูรณาการนี้ในระดับใด 
ตารางที่  7 ความถี่และร้อยละและค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการจัดกิจกรรม 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
1.น้อยที่สุด  7 2.09 
2.น้อย    5 1.49 
3. ปานกลาง 58 17.31 
4.มาก          86 25.67 
5.มากที่สุด 177 52.84 
ไม่ระบุ 2 0.60 
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ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
รวม 335 100.00 

ค่าเฉลี่ย 4.26/85.29 % มากที่สุด 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 

 
จากตารางที่ 7 ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนี้ 

ในระดับมากที่สุด ( x = 4.26/85.29%) 
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