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กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเ

ศักยภาพผู้เรียนด้านสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีกศักยภาพผู้เรียนด้านสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีก
นักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถทางสังคมศึกษาอย่างเต็มนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถทางสังคมศึกษาอย่างเต็ม
ศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านสังคมศึกษาศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านสังคมศึกษา

จากกิจกรรมดงักล่าวมีนักเรียน ที่ได้ร่วมประเมินกา
กิจกรรมสรุปได้ดังต่อไปนี้  
 
11..ชั้ชั้นน  
ตารางที่ 1 ช้ัน 

ชั้น จํานวน (คน
4 5 
5 3 

รวม 8 
    
 กลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ตอบแบบประเมินส่วนให
คิดเป็นร้อยละ 62.50  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จํานวน
  
22. . ความความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม  
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม  

ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยการใช
ออกเป็น 5 ระดับตามแนวคิด Likert Scale ดังต่อไปนี้ 

 -   ถ้าตอบมากที่สุด ให้      5    ค
        -   ถ้าตอบมาก  ให้      4    ค
        -   ถ้าตอบปานกลาง ให้    3    ค
        -   ถ้าตอบน้อย  ให้        2    ค

-   ถ้าตอบน้อยที่สุด ให้        1    ค
โดยช่วงระดับคะแนนที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะ

ซึ่งได้จากการนําคะแนนเฉลี่ยสูงสุดที่เป็นไปได้ คือ 5 คะแน
ทั้งหมด คือ 5 ช่วง จะได้ 
ผลการประเมนิผลการประเมนิ 
ียนด้านสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ียนด้านสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
ีการศึกษา ีการศึกษา 25532553 
รียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถมได้จัดกิจกรรมพัฒนาพัฒนา
ารศึกษา ารศึกษา 25532553 โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาศักยภาพ และเพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางสังคมพ และเพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางสังคม
จากองค์กรภายในและองค์กรภายนอกจากองค์กรภายในและองค์กรภายนอก  
รจัดกิจกรรม จํานวน  8 คน ซึ่งผลการประเมินการจัด

) ร้อยละ 
62.50 
37.50 

100.00 

ญ่เป็นนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีจํานวน 5 คน 
 3  คน คิดเป็นร้อยละ 37.50   

้ค่าเฉลี่ย คณะผู้วิจัยได้แบ่งความถี่ของระดับความพึงพอใจ

ะแนน 
ะแนน 
ะแนน 
ะแนน 
ะแนน 
แบ่งออกเป็น 5 ช่วง แต่ละช่วงมีระดับคะแนนห่างกัน 0.80 
นลบคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดที่เป็นไปได้ คือ 1 หารด้วยจํานวนช่วง
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- 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 

รายละเอียด Mean 
Std. 

Deviation 
การแปล
ความ 

ร้อยละ 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 4.50 0.52 มากที่สุด 90.00 
1. มีกิจกรรมหลากหลายจัดให้นักเรียน 4.63 0.52 มากที่สุด 92.50 
2.กิจกรรมที่จดัขึ้นตรงกับหลักสูตรเนื้อหาในระดับช้ัน  
ป.4-6 

4.38 0.52 มากที่สุด 87.50 

3. การใช้คําพูดสื่อสารขณะทํากิจกรรมของครูผู้สอน 4.63 0.52 มากที่สุด 92.50 
4.ความเหมาะสมของเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.50 0.53 มากที่สุด 90.00 
5.การวางตัวของผู้สอนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.38 0.52 มากที่สุด 87.50 
ด้านการนําไปประยุกต์ใช้ 4.56 0.51 มากที่สุด 91.25 

1.นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียน 4.38 0.52 มากที่สุด 87.50 
2. นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 

4.50 0.53 มากที่สุด 90.00 

3. นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับบุคคลในครอบครัว 4.75 0.46 มากที่สุด 95.00 
4. นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตใน
สังคม 

4.63 0.52 มากที่สุด 92.50 

ด้านของการสอน 4.75 0.43 มากที่สุด 95.00 
1. มีความเข้าใจต่อเนื้อหาสาระที่สอน 4.75 0.46 มากที่สุด 95.00 
2.มีการส่งเสรมิให้นักเรียนมคีวามรู้ความสามารถรอบรู้ข่าวสารทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

4.50 0.53 มากที่สุด 90.00 

3. รู้จักวิเคราะห์ข่าวสารข้อมูล 4.75 0.46 มากที่สุด 95.00 
4.นําความรู้ที่เรียนไปพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านสังคม 4.88 0.35 มากที่สุด 97.50 
5.นําความรู้ที่เรียนเข้าร่วมการแข่งขันจากองค์กรภายใน และองค์กร
ภายนอกโรงเรียน 

4.88 0.35 มากที่สุด 97.50 

ด้านสื่อการเรียนการสอน 4.75 0.37 มากที่สุด 95.00 
1. ความหลากหลายของสื่อการเรียนรู้ 4.75 0.46 มากที่สุด 95.00 
2. ความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้ 4.88 0.35 มากที่สุด 97.50 
3. ความทันสมยัของสื่อการเรียนรู้ที่นํามาสอน 4.50 0.53 มากที่สุด 90.00 
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รายละเอียด Mean 
Std. 

Deviation 
การแปล
ความ 

ร้อยละ 

4. ความเข้าใจในสื่อการเรียนรู้ที่นํามาสอน 4.63 0.52 มากที่สุด 92.50 
5.นักเรียนคิดว่าการเรียนการเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพมีประโยชน์ต่อ
นักเรียนในระดับใด 

5.00 - มากที่สุด 100.00 

ภาพรวม 4.64 0.46 มากที่สุด 92.89 
  

 
 จากตารางที่ 2 ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ตอบแบบประเมนิมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมใน
ระดับมากที่สดุ ( x = 4.64 / 92.89%) 

โดยด้านที่กลุ่มตัวอย่างนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเท่ากันคือ ด้านของการสอน และ  ด้านสื่อการเรียนการ
สอน ( x = 4.75 / 95.00%) รองลงมาคือ ด้านการนําไปประยุกต์ใช้ ( x = 4.56 / 91.25%) และ ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูผู้สอน ( x = 4.50/ 90.00) ตามลําดับ 
 
 
 

--------------------------------------------------------- 
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