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สรุปผลประเมิน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “Wonderful Things” 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   วันที่  23 สิงหาคม พ.ศ.2554 
********************************************************************************************** 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม คณะกรรมการครูระดับชั้นป.6 ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง  “Wonderful Things” ในวันที่ 23 สิงหาคม 2554 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายเข้ากับชีวิต โดยสอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น พืชผัก
สมุนไพร เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้เหมาะสมกับธรรมชาติและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยให้ผู้ปกครอง 
ชุมชน สถาบัน องค์กร ได้มีส่วนร่วมกับทางโรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

ดังนั้น เพื่อเป็นการประมวลผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล จึงได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากนักเรียนในระดับ ป.6 จํานวน 341 คน มีนักเรียนส่งแบบประเมิน จํานวน 312 คน คิด
เป็นร้อยละ 91.50 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ผลการประเมินมีดังนี้ 
 

1.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง..........  
ตารางที่ 1 ความถี่และร้อยละของห้องของนักเรียน 

 

ห้อง จํานวน (คน) ร้อยละ 
1 51 16.35 
2 50 16.03 
3 48 15.38 
4 47 15.06 
5 50 16.03 
6 43 13.78 
7 10 3.21 
8 13 4.17 

รวม 312 100 
 
จากตารางที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการและตอบแบบสอบถาม

เป็นนักเรียนห้อง 1 จํานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 16.35, ห้อง 2 จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 16.03, 
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ห้อง 3 จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38, ห้อง 4 จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 15.06, ห้อง 5 จํานวน 
50 คน คิดเป็นร้อยละ 16.03, ห้อง 6 จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 13.78, ห้อง 7 จํานวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.21, ห้อง 8 จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17 
 
2.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมบูรณาการ 
ตารางที่ 2 ความถี่และร้อยละของความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมบูรณาการ 

ตอบถูก ตอบผิด ไม่ตอบ 
ข้อความ 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
1. วัสดุเหลือใช้  หมายถึง วัสดุต่างๆ  ที่เหลือจากการ
อุปโภค  บริโภค ในชีวิตประจําวัน 290 92.95 22 7.05 - - 
2. การจัดการวัสดุเหลือใช้ที่กําลังจะเป็นขยะ โดยนําไป
ผ่านกระบวนการแปรสภาพ โดยเฉพาะการหลอม 
เพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนํากลับมาใช้ได้อีก ซึ่งวัสดุที่
ผ่านการแปรสภาพนั้นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้ เรียกว่า รีไซเคิล (Recycle) 283 90.71 28 8.97 1 0.32 
3. การนํากลับมาใช้ใหม่โดยไม่ผ่านกระบวนการแปร
สภาพใดๆทั้งสิ้น เรียกว่า รียูส (Reuse) 276 88.46 35 11.22 1 0.32 
4. ขวดน้ําอัดลม  ขวดน้ําเปล่า  กระป๋องแป้ง  เส้น
พลาสติกรัดของ  ถุงห่อขนม  ถุงนม  ขวดน้ํายาล้างจาน  
จัดเป็นวัสดุเหลือใช้ประเภทพลาสติก 250 80.13 62 19.87 - - 
5. เศษเหล็ก  เส้นลวด  น็อต  ตะปู  สังกะสี  กระป๋อง
นม จัดเป็นวัสดุเหลือใช้ประเภทโลหะ 268 85.90 42 13.46 2 0.64 
6. สิ่งแวดล้อมที่ดี  หมายถึง การได้อยู่ในที่ที่มีอากาศ
บริสุทธิ์สําหรับหายใจ  มีน้ําสะอาดไว้ใช้สอย ดื่มกิน มี
อาหารที่สะอาด ถูกหลักโภชนาการไว้บริโภค  มีแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจที่เหมาะสมและเพียงพอ ผู้คนที่
แวดล้อมรอบตัวเรามีจิตใจที่ดีงาม เป็นต้น 279 89.42 31 9.94 2 0.64 
7.การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึงการใช้ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมดว้ยความชาญฉลาดและก่อให้เกิด 274 87.82 36 11.54 2 0.64 
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ตอบถูก ตอบผิด ไม่ตอบ 
ข้อความ 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
ประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ให้มากที่สุดและมีระยะเวลาใน
การใช้งานยาวนานที่สุด 

รวม 1,920 87.91 256 11.72 8 0.37
 
จากตารางที่ 2 ในภาพรวม นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมบูรณาการ มีนักเรียนตอบ

ถูก คิดเป็นร้อยละ 87.91 และมีนักเรียนตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 11.72 โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  
ข้อ  1    วัสดุเหลือใช้  หมายถึง วัสดุต่างๆ  ที่เหลือจากการอุปโภค  บริโภค ในชีวิตประจําวัน : มี

นักเรียนตอบถูก จํานวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 92.95 และมีนักเรียนตอบผิด จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.05  

ข้อ   2   การจัดการวัสดุเหลือใช้ที่กําลังจะเป็นขยะ โดยนําไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ 
โดยเฉพาะการหลอม เพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนํากลับมาใช้ได้อีก ซึ่งวัสดุที่ผ่านการแปรสภาพนั้นอาจจะเป็น
ผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้ เรียกว่า รีไซเคิล (Recycle) : มีนักเรียนตอบถูก จํานวน 283 คน คิด
เป็นร้อยละ 90.71 และมีนักเรียนตอบผิด จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 8.97 และไม่ระบุ  จํานวน  1  คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.32  

ข้อ   3   การนํากลับมาใช้ใหม่โดยไม่ผ่านกระบวนการแปรสภาพใดๆทั้งสิ้น เรียกว่า รียูส (Reuse) :
มีนักเรียนตอบถูก จํานวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 88.46 และมีนักเรียนตอบผิด จํานวน 35  คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.22 และไม่ระบุ  จํานวน  1  คน คิดเป็นร้อยละ 0.32  

ข้อ   4  ขวดน้ําอัดลม  ขวดน้ําเปล่า  กระป๋องแป้ง  เส้นพลาสติกรัดของ  ถุงห่อขนม  ถุงนม  ขวด
น้ํายาล้างจาน  จัดเป็นวัสดุเหลือใช้ประเภทพลาสติก : มีนักเรียนตอบถูก จํานวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 
80.13 และมีนักเรียนตอบผิด จํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 19.87  

ข้อ   5   เศษเหล็ก  เส้นลวด  น็อต  ตะปู  สังกะสี  กระป๋องนม จัดเป็นวัสดุเหลือใช้ประเภทโลหะ :
มีนักเรียนตอบถูก จํานวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 85.90 และมีนักเรียนตอบผิด จํานวน 42 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.46 และไม่ระบุ  จํานวน  2  คน คิดเป็นร้อยละ 0.64  

ข้อ   6   สิ่งแวดล้อมที่ดี  หมายถึง การได้อยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์สําหรับหายใจ  มีน้ําสะอาดไว้
ใช้สอย ดื่มกิน มีอาหารที่สะอาด ถูกหลักโภชนาการไว้บริโภค  มีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่เหมาะสมและ
เพียงพอ ผู้คนที่แวดล้อมรอบตัวเรามีจิตใจที่ดีงาม เป็นต้น : มีนักเรียนตอบถูก จํานวน 279 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 89.42 และมีนักเรียนตอบผิด จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 9.94 และไม่ระบุ  จํานวน   2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.64 

ข้อ   7   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึงการใช้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความชาญฉลาดและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ให้มากท่ีสุดและมีระยะเวลาในการใช้งานยาวนานที่สุด : มีนักเรียนตอบถูก 
จํานวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 87.82 และมีนักเรียนตอบผิด จํานวน 36  คน คิดเป็นร้อยละ 11.54 และ
ไม่ระบุ  จํานวน  2  คน คิดเป็นร้อยละ 0.64  
 
3. นักเรียนชอบกิจกรรมใดมากที่สุด  
ตารางที่  3 ความถี่และร้อยละของกิจกรรมในโรงเรียนที่นักเรียนชอบมากที่สุด 

กิจกรรม 
จํานวน  

(คําตอบ) 
ร้อยละของ
คําตอบ 

ร้อยละของ 
กลุ่มตัวอย่าง 

1.การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การนําวัสดุเหลือใช้
ต่าง ๆ กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 209 24.79 67.86 
2.การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 277 32.86 89.94 
3.การนําเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม 189 22.42 61.36 
4.การทําใบงาน 161 19.10 52.27 
5.กิจกรรมอื่นๆ 
- การพัก 
- การออกไปทําและให้นักเรียนใช้วัสดุเหลือใช้จริงๆ 
- การทําเกี่ยวกับคอม 
- ปลูกต้นไม้ 
- การหาอุปกรณ ์ 7 0.83 2.27 

รวม 843 100  
4 missing cases;  308 valid cases 
 
จากตารางที่ 3 กิจกรรมในโรงเรียนที่นักเรียนชอบมากที่สุด คือ การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือ

ใช้ จํานวน 277 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 32.86 หรือร้อยละ 89.94 ของนักเรียนทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ 
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การนําวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด จํานวน 
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209 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 24.79 หรือร้อยละ 67.86 ของนักเรียนทั้งหมด ,การนําเสนอผลงานของแต่ละ
กลุ่ม จํานวน 189 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 22.42 หรือร้อยละ 61.36 ของนักเรียนทั้งหมด,การทําใบงาน
จํานวน 161 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 19.10 หรือร้อยละ 52.27 ของนักเรียนทั้งหมด,กิจกรรมอื่นๆ จํานวน 
7  คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 0.83 หรือร้อยละ 2.27 ของนักเรียนทั้งหมด ตามลําดับ  

 
4. นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดจากการเข้าร่วมกิจกรรม  
ตารางที่  4 ความถี่และร้อยละของสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน 

(คําตอบ) 
ร้อยละของ
คําตอบ 

ร้อยละของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  161 4.30 51.77 
2.  ซื่อสัตย์ สุจริต  166 4.44 53.38 
3.1  มีความรับผิดชอบ 230 6.15 73.95 
3.2  ปฏิบัติตามระเบียบวินัย / ข้อตกลง  232 6.20 74.60 
4.1  รักการเรียนรู้และการค้นคว้า 205 5.48 65.92 
4.2  มีความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ 
และการประเมินค่า                  188 5.03 60.45 
4.3  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  198 5.29 63.67 
5.1  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 253 6.76 81.35 
5.2  ประหยัด   245 6.55 78.78 
6.1  มีความสามารถในการจัดระบบการทํางาน 180 4.81 57.88 
6.2  ขยัน อดทน และมีความเพียร พยายาม 216 5.77 69.45 
7.1  เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาไทย  174 4.65 55.95 
7.2  มีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย 151 4.04 48.55 
8.1  ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้  232 6.20 74.60 
8.2  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่  190 5.08 61.09 
9.1  มีสุขภาพกายที่ดี 149 3.98 47.91 
9.2  มีจินตนาการและสุนทรีภาพด้านศิลปะ  208 5.56 66.88 
9.3  มีสุขภาพจิตที่ด ี 161 4.30 51.77 

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



เอกสารหมายเลข : 035 หน้า: 6  
หน่วยงาน: งานวิจัย ฝ่าย:  สํานักผู้อํานวยการ โทร : 301 จัดทําเมื่อ: 7/ต.ค./54 

 

ชื่อเอกสาร: สรุปผลประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ“Wonderful Things” ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6    
 

 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน 

(คําตอบ) 
ร้อยละของ
คําตอบ 

ร้อยละของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

9.4  เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 202 5.40 64.95 
รวม 3741 100  

1 missing cases;  311 valid cases 
 
จากตารางที่ 4 สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างนักเรียนได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม คือ  5.1  อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มากที่สุด จํานวน 253 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 6.76 หรือร้อยละ 81.35 
ของกลุ่มตัวอย่าง รองลงมา ได้แก่ 5.2  ประหยัด  จํานวน 245 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 6.55 หรือร้อยละ 
78.78 ของกลุ่มตัวอย่าง , 3.2  ปฏิบัติตามระเบียบวินัย / ข้อตกลง และ  8.1  ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้  
จํานวน 232 คําตอบเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 6.20 เท่ากัน หรือร้อยละ 74.60 ของกลุ่มตัวอย่าง, 3.1  มีความ
รับผิดชอบ จํานวน 230 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 6.15 หรือร้อยละ 73.95 ของกลุ่มตัวอย่าง, 6.2  ขยัน 
อดทน และมีความเพียร พยายาม จํานวน 216 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 5.77 หรือร้อยละ 69.45 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง, 9.2  มีจินตนาการและสุนทรีภาพด้านศิลปะ  จํานวน 208 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 5.56 หรือร้อย
ละ 66.88 ของกลุ่มตัวอย่าง, 4.1  รักการเรียนรู้และการค้นคว้า จํานวน 205 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 5.48 
หรือร้อยละ 65.92 ของกลุ่มตัวอย่าง, 9.4  เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น จํานวน 202 คําตอบ คิดเป็นร้อย
ละ 5.40 หรือร้อยละ 64.95 ของกลุ่มตัวอย่าง, 4.3  มีความสามารถในการแก้ปัญหา จํานวน 198 คําตอบ 
คิดเป็นร้อยละ 5.29 หรือร้อยละ 63.67 ของกลุ่มตัวอย่าง, 8.2  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่  จํานวน 190 คําตอบ คิด
เป็นร้อยละ 5.08 หรือร้อยละ 61.09 ของกลุ่มตัวอย่าง, 4.2  มีความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห ์
และการประเมินค่า   จํานวน 188 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 5.03 หรือร้อยละ 60.45 ของกลุ่มตัวอย่าง, 6.1  
มีความสามารถในการจัดระบบการทํางาน จํานวน 180 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 4.81 หรือร้อยละ 57.88 
ของกลุ่มตัวอย่าง, 7.1  เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  จํานวน 174 คําตอบ คิดเป็น
ร้อยละ 4.65 หรือร้อยละ 55.95 ของกลุ่มตัวอย่าง, 2.  ซื่อสัตย์ สุจริต  จํานวน 166 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 
4.44 หรือร้อยละ 53.38 ของกลุ่มตัวอย่าง  , 1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ  9.3  มีสุขภาพจิตที่ดี จํานวน 
161 คําตอบเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 4.30 เท่กัน หรือร้อยละ 51.77 ของกลุ่มตัวอย่าง, 7.2  มีกิริยามารยาท
สุภาพเรียบร้อย จํานวน 151 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 4.04 หรือร้อยละ 48.55 ของกลุ่มตัวอย่าง, 9.1  มี
สุขภาพกายที่ดี จํานวน 149 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 3.98 หรือร้อยละ 47.91 ของกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ    
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5. นักเรียนคิดว่าจะนําความรู้จากกิจกรรมนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ในระดับใด 
ตารางที่  5 ความถี่และร้อยละและค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของนักเรียน
ต่อการนําความรู้จากการจัดกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
 

การนําความรู้ไปใช้ จํานวน (คน) ร้อยละ 
1.น้อยที่สุด  15 4.81 
2.น้อย    7 2.24 
3.ปานกลาง 64 20.51 
4.มาก          125 40.06 
5.มากที่สุด 97 31.09 
ไม่ระบุ 4 1.28 

รวม 312 100 
ค่าเฉลี่ย 3.92/78.40 % มาก 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.02 
 
จากตารางที่ 5 ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามคิดว่าจะนําความรู้จาก

กิจกรรมนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ในระดับมาก ( x =3.92/78.40%) 
 
6. โดยรวม นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมบูรณาการนี้ในระดับใด 
ตารางที่  6 ความถี่และร้อยละและค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการจัดกิจกรรม 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
1.น้อยที่สุด  27 8.65 
2.น้อย    11 3.53 
3. ปานกลาง 67 21.47 
4.มาก          103 33.01 
5.มากที่สุด 100 32.05 
ไม่ระบุ 4 1.28 
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ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
รวม 312 100 

ค่าเฉลี่ย 3.77/75.40% มาก 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.19 

 
จากตารางที่ 6 ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนี้ 

ในระดับมาก ( x = 3.77/75.40%) 
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