
เอกสารหมายเลข : 015 หน้า: 1  
หน่วยงาน: งานวิจัย ฝ่าย:  สํานักผู้อํานวยการ โทร : 301 จัดทําเมื่อ: 12/07/54 

 

ชื่อเอกสาร: สรุปผลประเมินการจัดกจิกรรม “ปลูกปา่เฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษาและวาระ
ครบรอบ 80 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ปีการศึกษา 2554 

 

 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

สรุปผลประเมนิการจัดกิจกรรม 
“ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชันย ์84 พรรษาและวาระครบ 80 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั” 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ปีการศึกษา 2554 
*************************************************************************** 
1.ระดับชั้น  
ตารางที่ 1 ความถี่และร้อยละของระดับช้ันของนักเรียน 

ระดับชัน้ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่ 5 325 52.17 
ประถมศึกษาปีที่ 6 298 47.83 

รวม 623 100.00 
 
จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีจํานวน 325 คน 

คิดเป็นร้อยละ 52.17  และ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ47.83  
 
2. ความรู้และความตระหนกัต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ตารางที่ 2 ความถี่และร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้และความตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
นักเรียน 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่ตอบ 
ข้อความ 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
1.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนว
พระราชดําริที่เป็นแนวคิด และวิธีการปลูกป่าทดแทน 
ทรงให้ความสาํคัญกับพืชพันธ์ุไม้ท้องถิ่น ทรงเตือนให้
ระวังการนําพันธ์ุไม้ต่างถิ่นเข้าไปปลูกโดยไม่ได้ศึกษา
อย่างดีพอมาก่อน เพราะไม้เหล่านี้เป็นสิ่งแปลกปลอม
ในป่า มีผลกระทบกับระบบนิเวศ เช่น สัตว์ป่าใช้
ประโยชน์ได้ไม่มาก ใบมีพิษต่อระบบการย่อยอาหาร
ของสัตว์ป่า ใบร่วงหล่นรอบๆ ทับถมหนาย่อยสลายช้า
ปกคลุมพ้ืนดินจนลูกไม้ชนิดอ่ืนไม่สามารถขึน้ได้ เป็น
ต้น 
 

608 97.59 15 2.41 - - 
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ชื่อเอกสาร: สรุปผลประเมินการจัดกจิกรรม “ปลูกปา่เฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษาและวาระ
ครบรอบ 80 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ปีการศึกษา 2554 
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เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่ตอบ 
ข้อความ 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
2.ป่าไม้มีคุณคา่หลากหลาย ได้แก่ เป็นเครื่องฟอก
อากาศขนาดใหญ่ที่คอยป้อนออกซิเจนให้เราหายใจ
กัน เป็นแหล่งสมุนไพรและพรรณไม้มีค่า เป็น
ขุมทรัพย์ความรู้ที่ให้มนษุย์เขา้ไปศึกษาหาข้อมูลกัน
อย่างไม่รู้จบ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ   

610 97.91 13 2.09 - - 

3.วิธีการแก้ปัญหาหรือลดความรุนแรงของปัญหาโลก
ร้อน หรือสภาวะเรือนกระจกได้ดีที่สุดก็คือ  
การเพิ่มพ้ืนที่สเีขียวหรือการปลูกต้นไม้เพิ่ม 

603 96.79 20 3.21 - - 

4.ต้นไม้ช่วยลดโลกร้อนด้วยการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นกา๊ซเรือนกระจกเข้าไป
เพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสง โดยตลอดอายุขัยของไม้
ยืนต้น 1 ต้น จะสามารถเก็บกักคาร์บอนได้เฉลี่ย 1-
1.7 ตันคาร์บอน และยังสามารถดูดซับก๊าซอ่ืนๆ ที่
เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมได้อีก เช่น 
ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซโอโซนเป็นต้น 

594 95.35 29 4.65 - - 

5.ผลกระทบจากการตัดไม้ทําลายป่า ได้แก่ เกิดภูเขา
หัวโล้น ไฟไหมป่้า อุทกภัย ภัยความแห้งแลง้ เกิด
ภาวะโลกร้อน ปรากฏการณ์เรือนกระจก 

568 91.17 54 8.67 1 0.16 

รวม  95.76  4.21  0.16
 
จากตาราง 2 ในภาพรวม นักเรียนมีความรู้และความตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม มีนักเรียนเห็น

ด้วยต่อข้อความ คิดเป็นร้อยละ  95.76  และมีนักเรียนไม่เห็นด้วยต่อข้อความ คิดเป็นร้อยละ 4.21 และไมร่ะบุ  
คิดเป็นร้อยละ 0.16 โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  

ข้อ 1  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดําริที่เป็นแนวคิด และวิธีการปลูกป่า
ทดแทน ทรงให้ความสําคัญกับพืชพันธ์ุไม้ท้องถิ่น ทรงเตือนให้ระวังการนําพันธ์ุไม้ต่างถิ่นเข้าไปปลูกโดยไม่ได้ศึกษา
อย่างดีพอมาก่อน เพราะไม้เหล่านี้เป็นสิ่งแปลกปลอมในป่า มีผลกระทบกับระบบนิเวศ เช่น สัตว์ป่าใช้ประโยชน์ได้
ไม่มาก ใบมีพิษต่อระบบการย่อยอาหารของสัตว์ป่า ใบร่วงหล่นรอบๆ ทับถมหนาย่อยสลายช้าปกคลุมพ้ืนดินจน
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ชื่อเอกสาร: สรุปผลประเมินการจัดกจิกรรม “ปลูกปา่เฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษาและวาระ
ครบรอบ 80 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ปีการศึกษา 2554 

 

 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

ลูกไม้ชนิดอ่ืนไม่สามารถขึ้นได้ เป็นต้น - มนีักเรียนเห็นด้วยต่อข้อความ จํานวน  608 คน คิดเป็นร้อยละ 97.59 
และมีนักเรียนไม่เห็นด้วยต่อข้อความจํานวน 15  คน คิดเป็นร้อยละ 2.41  

ข้อ 2 ป่าไม้มคีุณค่าหลากหลาย ได้แก่ เป็นเครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่ที่คอยป้อนออกซิเจนให้เราหายใจ
กัน เป็นแหล่งสมุนไพรและพรรณไม้มีค่า เป็นขุมทรัพย์ความรู้ที่ให้มนุษย์เข้าไปศึกษาหาข้อมูลกันอย่างไม่รู้จบ เป็น
ที่พักผ่อนหย่อนใจ  - มีนักเรียนเห็นด้วยต่อข้อความ จํานวน 610 คน คิดเป็นร้อยละ 97.91และมนีักเรียนไม่เห็น
ด้วยต่อข้อความจํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 2.09  

ข้อ 3  วิธีการแก้ปัญหาหรือลดความรุนแรงของปัญหาโลกร้อน หรือสภาวะเรือนกระจกได้ดีที่สุดก็คือ การ
เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวหรือการปลูกต้นไม้เพิ่ม -    มีนักเรียนเห็นด้วยต่อข้อความ จํานวน 603 คน คิดเป็นร้อยละ 96.79 
และมีนักเรียนไม่เห็นด้วยต่อข้อความจํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 3.21  

ข้อ 4  ต้นไมช่้วยลดโลกร้อนด้วยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกเข้าไปเพื่อใช้
ในการสังเคราะห์แสง โดยตลอดอายุขัยของไม้ยืนต้น 1 ต้น จะสามารถเก็บกักคาร์บอนได้เฉลี่ย 1-1.7 ตันคาร์บอน 
และยังสามารถดูดซับก๊าซอ่ืนๆ ที่เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมได้อีก เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซโอโซนเป็นต้น -  มีนักเรียนเห็นด้วยต่อข้อความ 
จํานวน 594 คน คิดเป็นร้อยละ95.35 และมีนักเรียนไม่เหน็ด้วยต่อข้อความจํานวน  29 คน คิดเป็นร้อยละ 4.65  

ข้อ 5   ผลกระทบจากการตัดไม้ทําลายป่า ได้แก่ เกิดภูเขาหัวโล้น ไฟไหม้ป่า อุทกภัย ภัยความแห้งแล้ง 
เกิดภาวะโลกร้อน ปรากฏการณ์เรือนกระจก -    มีนักเรยีนเห็นด้วยต่อข้อความ จํานวน 568 คน คิดเป็นร้อยละ 
91.17 และมีนกัเรียนไม่เห็นด้วยต่อข้อความจํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 8.67 และไม่ระบุ  จํานวน  1 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.16 
 
3.สิ่งทีน่ักเรยีนได้รับจากการเขา้ร่วมกิจกรรม  
ตารางที่  3 ความถี่และร้อยละของสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 

สิ่งที่ได้เรียนรูจ้ากการเขา้รว่มกิจกรรม 
จาํนวน 

(คําตอบ)
ร้อยละของ
คําตอบ 

ร้อยละของกลุม่
ตัวอย่าง 

1.ทําให้มคีวามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาและ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

579 28.38 92.94 

2.ทําให้เกิดเจตคติ ปลูกจิตสํานึกและตระหนักใน
คุณค่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

512 25.10 82.18 

3.ทําให้รู้จักเพือ่นใหม่และมีมนุษยสัมพันธ์ในการ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  

355 17.40 56.98 
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ชื่อเอกสาร: สรุปผลประเมินการจัดกจิกรรม “ปลูกปา่เฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษาและวาระ
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 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

สิ่งที่ได้เรียนรูจ้ากการเขา้รว่มกิจกรรม 
จํานวน 

(คําตอบ)
ร้อยละของ
คําตอบ 

ร้อยละของกลุม่
ตัวอย่าง 

4.ช่วยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและพฒันาแหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน  

570 27.94 91.49 

5.อ่ืน ๆ ได้แก่ 
• ทําให้มีอาหารเพิ่มขึ้น 
• ช่วยทําให้โลกไม่เกิดภาวะเรือนกระจก 
• ช่วยทําให้โลกน่าอยู่ 
• ได้รู้จักการปลูกต้นไม้ที่ถูกต้อง 
• สามารถเอาออกซิเจนให้เราดาํรงชีวิตอยู่ได้ 
• ได้ช่วยโลกให้หายร้อน 
• ควรหาที่นั่งดีๆควรหาเวลาเยอะๆ 
• เปลี่ยนที่ปลูกป่า  
• ได้เรียนรู้วิธีปลูกต้นไม้จากถุงดําลงสู่ดินธรรมชาติ 
• ช่วยให้ป่าไม้ในโลกมากขึ้น 
• ทําให้โลกไม่ร้อน 
• ทําให้โลกลดโลกร้อน 
• ได้ทําหน้าเศรษฐกิจพอเพียง 
• ได้ประสบการณ์ดีๆ 
• ได้ช่วยให้ลดโลกร้อนและเกิดความเพลิดเพลิน 
• ทําให้เกิดความสามัคค ี
• ความสุข 
• ทําให้โลกมีอายุนานขึ้น 
• ดี 
• ได้เรียนถึงการปลูกต้นไม้ 
• ได้เรียนถึงการปลูกต้นไม้ 
• ได้มีความรู้เพิ่มเติม 

24 1.18 3.85 
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ชื่อเอกสาร: สรุปผลประเมินการจัดกจิกรรม “ปลูกปา่เฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษาและวาระ
ครบรอบ 80 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ปีการศึกษา 2554 

 

 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

สิ่งที่ได้เรียนรูจ้ากการเขา้รว่มกิจกรรม 
จํานวน 

(คําตอบ)
ร้อยละของ
คําตอบ 

ร้อยละของกลุม่
ตัวอย่าง 

• มีความสุข 

• ทําให้รู้เรื่องป่าไม้พ้ืนฐาน 
รวม    

 
จากตาราง 3 สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างนักเรียนได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด คือ ทําให้มีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  จํานวน 579 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 28.38 หรือร้อย
ละ 92.94 ของกลุ่มตัวอย่าง รองลงมา ได้แก่ ช่วยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
อย่างยั่งยืน จํานวน 570 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 27.94 หรือร้อยละ 91.49 ของกลุ่มตัวอย่าง ,ทําให้เกิดเจตคติ 
ปลูกจิตสํานึกและตระหนักในคุณค่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 512 คําตอบ คิด
เป็นร้อยละ 25.10 หรือร้อยละ 82.18 ของกลุ่มตัวอย่าง, ทําให้รู้จักเพื่อนใหม่และมีมนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน จํานวน 355 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 17.40 หรือร้อยละ 56.98 ของกลุ่มตัวอย่าง และอื่นๆ จํานวน 
24 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 1.18 หรือร้อยละ 3.85 ของกลุ่มตัวอย่าง 
 
4. ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตอ่การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ในระดับใด 

ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยการใช้ค่าเฉลี่ย คณะผู้วิจัยได้แบ่งความถี่ของระดับความพึง
พอใจออกเป็น 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 แต่ละช่วงมีระดับคะแนนห่างกัน 

0.80 ซึ่งได้จากการนําคะแนนเฉลี่ยสูงสุดที่เป็นไปได้ คือ 5 คะแนนลบคะแนนเฉลี่ยตํ่าสดุที่เป็นไปได้ คือ 1 หารด้วย
จํานวนช่วงทั้งหมด 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   
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- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง  น้อย 
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง  น้อยที่สุด 

 
ตารางที่ 4 ความถี่และร้อยละและค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ
จัดกิจกรรม 
 

ระดับความพงึพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
1.น้อยที่สุด  24 3.85 
2.น้อย    25 4.01 
3. ปานกลาง 109 17.50 
4.มาก          212 34.03 
5.มากที่สุด 248 39.81 
ไม่ระบุ 5 0.80 

รวม 623 100.00 
ค่าเฉลี่ย 4.03/ 80.55% มาก 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.04 
 
จากตารางที่ 4 ในภาพรวม กลุม่ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนี้ ใน

ระดับมาก ( x = 4.03/ 80.55 %) 
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