
เอกสารหมายเลข : 024 หน้า: 1  
หน่วยงาน: งานวิจัย ฝ่าย:  สํานักผู้อํานวยการ โทร : 301 จัดทําเมื่อ: 06/09/54 

 

ชื่อเอกสาร: สรุปผลประเมินการจัดกิจกรรม “การแขง่ขันกรีฑาสีภายใน ปีการศึกษา 2554” กลุ่มตัวอย่างนักเรียน 
 

 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

สรุปผลประเมนิการจัดกิจกรรม 
“การแข่งขันกรีฑาสีภายใน ปีการศึกษา 2554” กลุ่มตัวอย่างนักเรียน 

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ป ี

*************************************************************************** 
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม จัดการแข่งขันกรีฑาสีภายประจํา        

ปีการศึกษา 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกรีฑาและได้มี
โอกาสจัดกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีกับสังคม ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 26 
สิงหาคม 2554 

ทั้งนี้คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผลได้ทําการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ระหว่างวันที่    
29 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2554 โดยมีกลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ตอบแบบประเมินจํานวน 731 คน ซึ่ง
รายละเอียดมีดังนี้ 
 
1.ระดับชั้น  
ตารางที่ 1 ความถี่และร้อยละของระดับช้ันของนักเรียน 

ระดับชัน้ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ป.1 124 16.96 
ป.2 127 17.37 
ป.3 108 14.77 
ป.4 125 17.10 
ป.5 123 16.83 
ป.6 124 16.96 

รวม 731 100.00 
 
จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปน็นักเรียนในระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีจํานวน 

127 คน คิดเป็นร้อยละ 17.37  รองลงมาคือ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ  
17.10 , ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 16.96 , ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
จํานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 16.96 ,ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5 จํานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 16.83 
และ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 14.77 ตามลําดับ 
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2. สิ่งทีน่ักเรียนได้รับจากการเขา้ร่วมกิจกรรม (*** ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ***) 
ตารางที่ 2 ความถี่และร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม  

สิ่งทีน่ักเรียนได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

จํานวน 
(คําตอบ) 

ร้อยละของ
คําตอบ 

ร้อยละของกลุม่
ตัวอย่าง 

1. ทําให้นักเรียนมีความสามัคค ี  รักหมู่คณะ 
และรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

645 15.93 88.24 

2. ทําให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่
สมบูรณ์แข็งแรง ได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

593 14.65 81.12 

3. ทําให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย  
จิตใจ  อารมณแ์ละสังคม 

571 14.11 78.11 

4. ทําให้นักเรียนมีนิสัยรักการออกกําลังกาย มี
น้ําใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยใช้
กีฬาเป็นสื่อ 

604 14.92 82.63 

5. ทําให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬาที่
ถูกต้องและห่างไกลสิ่งเสพติด 

566 13.98 77.43 

6. ทําให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการแข่งขนั
กีฬา 

545 13.46 74.56 

7. ทําให้นักเรียนได้เล่นกีฬาที่ตนเองชอบหรือ
ถนัดและกล้าแสดงออก 

519 12.82 71.00 

8. อ่ืน ๆ คือ 
- ทําให้นักเรียนมีความรู้เรื่องการวิ่ง 
- ทําให้มีความปรองดองในทุก

ระดับช้ัน 
- การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
- รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย 
- อยากว่ิง 

5 0.12 0.68 

รวม 4,048 100.00  
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จากตาราง 2 สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างนักเรียนได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด คือ ทําให้นักเรียน
มีความสามัคคี   รักหมู่คณะ และรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  จํานวน 645 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 15.93 
หรือร้อยละ 88.24 ของกลุ่มตัวอย่าง รองลงมา ได้แก่ ทําให้นักเรียนมีนิสัยรักการออกกําลังกาย มีน้ําใจเป็น
นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ จํานวน 604 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 14.92 หรือร้อยละ 82.63 
ของกลุ่มตัวอย่าง ,ทําให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรง ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
จํานวน 593 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 14.65 หรือร้อยละ 81.12 ของกลุ่มตัวอย่าง, ทําให้นักเรียนมีการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม จํานวน 571 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 14.11 หรือร้อยละ 78.11 
ของกลุ่มตัวอย่าง, ทําให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬาที่ถูกต้องและห่างไกลสิ่งเสพติด จํานวน 566 คําตอบ 
คิดเป็นร้อยละ 13.98 หรือร้อยละ 77.43 ของกลุ่มตัวอย่าง , ทําให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬา 
จํานวน 545 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 13.46 หรือร้อยละ 74.56 ของกลุ่มตัวอย่าง , ทําให้นักเรียนได้เล่นกีฬาที่
ตนเองชอบหรือถนัดและกล้าแสดงออก จํานวน 519 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 12.82  หรือร้อยละ 71.00 ของ
กลุ่มตัวอย่าง และ อ่ืนๆ จํานวน 5 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 0.12 หรือร้อยละ 0.68 ของกลุ่มตัวอย่างตามลําดับ 
 
3. ความพึงพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยการใช้ค่าเฉลี่ย คณะผู้วิจยัได้แบ่งความถี่ของระดับความ
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 
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ตาราง 3 ความถี่และร้อยละและค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

รายการ Mean 
Std. 

Deviation การแปลความ ร้อยละ 

1.ความเหมาะสมของวันและเวลา 3.96 1.10 มาก 79.17 
2. ความเหมาะสมของสถานที่สําหรับการแข่งขัน 4.26 0.95 มากที่สุด 85.25 
3. ความเหมาะสมของการประชาสัมพันธ์รายการการแข่งขัน 3.92 1.03 มาก 78.50 
4. ความเหมาะสมของระบบเสียงและการบันทึกภาพ 3.95 1.09 มาก 79.08 
5. ความเหมาะสมของการดูแลรักษาพยาบาล 3.95 1.15 มาก 79.08 
6. ความเหมาะสมของการดูแลความเรียบร้อยและรักษาความ
ปลอดภัย 

4.09 1.09 มาก 81.77 

7. ความเหมาะสมของพิธีเปิด - ปิด การแข่งขัน 3.92 1.21 มาก 78.32 
8. ความเหมาะสมของลําดับขั้นตอนการแข่งขันกรีฑา 3.94 1.16 มาก 78.85 
9. ความเหมาะสมของการรับรายงานตัวนักกีฬา 3.83 1.59 มาก 76.66 
10. ความเหมาะสมของประเภทกรีฑา 4.15 1.07 มาก 82.94 
11. ความเหมาะสมของการปล่อยตัวนักกรีฑา 3.98 1.09 มาก 79.67 
12. ความเหมาะสมของฝ่ายเส้นชัย 4.11 1.09 มาก 82.17 
13. ความเหมาะสมของการบันทึกสถิติของการแข่งขัน 4.06 1.08 มาก 81.24 
14. ความเหมาะสมของการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ 3.95 1.20 มาก 79.02 
15. ความเหมาะสมของขบวนพาเหรด 4.13 1.08 มาก 82.70 
16. ความเหมาะสมของของรางวัล 4.14 1.17 มาก 82.78 

ภาพรวม 4.02 1.13 มาก 80.45 
จากตารางที่ 3 ในภาพกลุ่มตัวอย่างนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมกรีฑาสีในด้านต่างๆใน

ระดับมาก( x =  4.02 / 80.45%)  โดยรายการที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคือ ความเหมาะสม
ของสถานทีส่าํหรับการแข่งขัน ( x =  4.26 / 85.25 %) 

สําหรับรายการที่กลุ่มตัวอย่างนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากเรียงลําดับจากมากไปน้อยคือ 
ความเหมาะสมของประเภทกรีฑา ( x =  4.15 / 82.94 %) รองลงมาคือความเหมาะสมของของรางวัล ( x =  
4.14 / 82.78%) , ความเหมาะสมของขบวนพาเหรด ( x = 4.13 / 82.70 %),  ความเหมาะสมของฝ่ายเส้นชัย 
( x =4.11 / 82.17%) , ความเหมาะสมของการดูแลความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัย ( x =4.09 / 
81.77%), ความเหมาะสมของการบันทึกสถิติของการแข่งขัน ( x = 4.06/ 81.24%),  ความเหมาะสมของการ
ปล่อยตัวนักกรีฑา  ( x =   3.98 / 79.67%),  ความเหมาะสมของวันและเวลา ( x = 3.96/ 79.17%), ความ
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 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

เหมาะสมของระบบเสียงและการบันทึกภาพ ( x =3.95/ 79.08%) , ความเหมาะสมของการดูแล
รักษาพยาบาล ( x =3.95 / 79.08%), ความเหมาะสมของการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ( x = 3.95/ 
79.02%),  ความเหมาะสมของลําดับขั้นตอนการแข่งขันกรีฑา ( x =   3.94 / 78.85%),   ความเหมาะสมของ
การประชาสัมพันธ์รายการการแข่งขัน  ( x = 3.92/ 78.50 %)  ,  ความเหมาะสมของพิธีเปิด - ปิด การ
แข่งขัน  ( x = 3.92/ 78.32 %) และความเหมาะสมของการรับรายงานตัวนักกีฬา ( x = 3.83/ 76.66%)  
ตามลําดับ 
 
4. ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตอ่การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ในระดับใด 

ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยการใช้ค่าเฉลี่ย คณะผู้วิจยัได้แบ่งความถี่ของระดับความ
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 

 
ตารางที่ 4 ความถี่และร้อยละและค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
การจัดกิจกรรม 
 

ระดับความพงึพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
1.น้อยที่สุด  32 4.38 
2.น้อย    16 2.19 
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 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

ระดับความพงึพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
3. ปานกลาง 120 16.42 
4.มาก          159 21.75 
5.มากที่สุด 347 47.47 
ไม่ระบุ 57 7.80 

รวม 731 100.00 
ค่าเฉลี่ย 4.15/ 82.94% มาก 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.09 
 
จากตารางที่ 4 ในภาพรวม กลุม่ตัวอย่างนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการจัด

กิจกรรมนี้ ในระดับมาก ( x = 4.15/ 82.94 %) 
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