
 

การจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมปป
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554

 
 
 

 
 
ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแ

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554  ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย
สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ซึ่งจะได้เรียนรู้ป
ก่อเจดีย์ทราย และพิธีรดน้ําดําหัวคณะผู้บริหารและครูอาวุโ

จากกิจกรรมดงักล่าวมีนักเรียน ที่ได้ร่วมประเมินกา
กิจกรรมสรุปได้ดังต่อไปนี้  
 
11..นักเนักเรยีนมีสว่นร่วมในกิจกรรมนี้มากน้อยเพียงใดรยีนมีสว่นร่วมในกิจกรรมนี้มากน้อยเพียงใด  

ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยการใช
ระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับตามแนวคิด Likert  S

 -   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 

- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง    4.21 – 5.00  
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง    3.41 – 4.20  
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   2.61 – 3.40 
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 

 
 
 
 
 

ผลการประเมนิผลการประเมนิ 
ระเพณสีงกรานต์ ระเพณสีงกรานต์ ((ปี๋ใหม่เมืองปี๋ใหม่เมือง))  

  ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั แผนกประถม 
ผนกประถมได้จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ (( ป๋ีใหม่เมืองป๋ีใหม่เมือง ))   
าลัย แผนกประถมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมกัน 
ระวัติความเป็นมา การสรงน้ํานักบุญหลุยส์ /พระพุทธรูป        
ส 
รจัดกิจกรรม จํานวน  267 คน ซึง่ผลการประเมินการจัด

้ค่าเฉลี่ย คณะผู้วิจัยได้แบ่งความถี่ของระดับการปฏิบัติและ
cale  ดังต่อไปนี้ 
ะแนน 
ะแนน 
ะแนน 
ะแนน 
ะแนน 
แบ่งออกเป็น 5 ช่วง แต่ละช่วงมีระดับคะแนนห่างกัน 0.80 
นลบคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดที่เป็นไปได้ คือ 1 หารด้วยจํานวนช่วง

หมายถึง  มากที่สุด 
หมายถึง  มาก 
หมายถึง  ปานกลาง   
หมายถึง  น้อย 
หมายถึง  น้อยที่สุด 

วิเคราะห์และประมวลผล : งานวจิยัและพัฒนา สาํนกัผู้อาํนวยการ 
ครูศิริพร   หวังวนพัฒน์ ผู้พิมพ ์



 

ตารางที่ 1 การมีส่วนร่วมของนักเรียน 
ระดับ จํานวน (คน) ร้อยละ 

1.น้อยที่สุด    16 5.99 
2. น้อย 12 4.49 
3. ปานกลาง 54 20.22 
4. มาก 77 28.84 
5. มากทีสุ่ด          106 39.70 

ไม่ระบ ุ 2 0.75 
รวม 267 100.00 

ค่าเฉลี่ย 3.92/78.49 % มาก 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.15 

 
จากตาราง กลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ตอบแบบประเมินคิดว่าการจัดกิจกรรมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาตัวนักเรียนในการจัดกิจกรรมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาตัวนักเรียนใน

ระดับระดับมาก ( x  = 3.92/78.49 %) 
  
22. . ประโยชน์ของการจัดกิจกรรม ประโยชน์ของการจัดกิจกรรม ((ตอบได้มากกว่า ตอบได้มากกว่า 1 1 ข้อข้อ))  
ตารางที่ 2 ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมประโยชน์ของการจัดกิจกรรม  

รายการ จํานวน 
ร้อยละ 

ของคําตอบ 
ร้อยละของกลุม่
ตัวอย่างทั้งหมด 

1. เป็นการสืบสานประเพณีไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม 244 36.58 91.39 
2. เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนทุกระดับช้ัน 172 25.79 64.42 
3. ทําให้ทราบประวัติความเป็นมาของวันสงกรานต์และประเพณีที่

เกี่ยวข้อง เช่น การรดน้ําดําหัว 
246 36.88 92.13 

4. อ่ืนๆคือ ใหค้วามสนุกสนาน ได้สาดน้ํา (สนุก) และสร้างความสามัคคี 5 0.75 1.87 
ภาพรวม 667 100.00  

 
จากตาราง กลุ่มตัวอย่างนักเรียนตอบว่าประโยชน์ของการจัดกิจกรรมประโยชน์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คือ ทําให้ทราบประวัติความ

เป็นมาของวันสงกรานต์และประเพณีที่เก่ียวข้อง เช่น การรดน้ําดําหัวมากที่สุด โดยมีจํานวน 246 คําตอบ คิดเป็น
ร้อยละ 36.88 หรือร้อยละ 92.13 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาคือ เป็นการสืบสานประเพณีไทยและอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามจํานวน 244 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 36.58 หรือร้อยละ 91.39 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เป็น
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนทุกระดับช้ัน จํานวน 172 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 25.79หรือร้อยละ 64.42 
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  และ อ่ืนๆ จํานวน 5 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 0.75 หรือร้อยละ 1.87 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
ตามลําดับ  
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33. . สิ่งทีค่วรปรบัปรุงในการจดักิจกรรมสิ่งทีค่วรปรบัปรุงในการจดักิจกรรม ( (ตอบได้มากกว่า ตอบได้มากกว่า 1 1 ข้อข้อ))  
ตารางที่ 3 สิ่งที่ควรปรับปรุงในการจัดกิจกรรมสิ่งที่ควรปรับปรุงในการจัดกิจกรรม  

รายการ 
จํานวน

(คําตอบ) 
ร้อยละ 

ของคําตอบ 
ร้อยละของกลุม่
ตัวอย่างทั้งหมด 

1. พิธีเปิด – ปิดงาน 113 13.12 42.32 
2. กําหนดการของงาน 78 9.06 29.21 
3. เครื่องเสียง แสง สี 94 10.92 35.21 
4. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 153 17.77 57.30 
5. สถานที่จัดงาน 112 13.01 41.95 
6. ความเหมาะสมของกิจกรรมแต่ละฐาน 100 11.61 37.45 
7. ความสวยงามของเวที 110 12.78 41.20 
8. จํานวนฐานกิจกรรม 90 10.45 33.71 
9. อ่ืนๆ คือ 

• ออกนอกโรงเรียนได้ 
• ขนม 
• ความสะอาด 
• เวลาสาดน้ํา 
• ขอให้นักเรียนได้ชิงเปรตและเพิ่มเวลาเล่นน้ํา 

11 1.28 4.12 

รวม 861 100.00  
    

กลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ตอบแบบประเมินคิดว่กลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ตอบแบบประเมินคิดว่าาสิ่งที่ควรปรับปรุงในการจัดกิจกรรมสิ่งที่ควรปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครั้งนี้ มากที่สุดคือมากที่สุดคือ
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  มีจํานวน มีจํานวน 153 153 คําตอบ คําตอบ คิดเป็นร้อยละ  คิดเป็นร้อยละ  1717..7777 หรือร้อยละ  หรือร้อยละ 5757..3030 ของกลุ่มตัวอย่าง ของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดทั้งหมด  รองลงมาคือ รองลงมาคือ พิธีเปิด – ปิดงาน  จํานวน จํานวน 113 113 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 1313..1212 หรือร้อยละ  หรือร้อยละ 4242..3232 ของกลุ่มตัวอย่าง ของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด  ทั้งหมด  สถานที่จัดงาน จํานวน 112 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 1313..0101 หรือร้อยละ  หรือร้อยละ 4141..9595 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ความ
สวยงามของเวที  จํานวน  จํานวน 110 110 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 1212..7878 หรือร้อยละ  หรือร้อยละ 4141..2020 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ความ
เหมาะสมของกิจกรรมแต่ละฐาน  จํานวน จํานวน 100 100 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 1111..61 61 หรือร้อยละ หรือร้อยละ 3737..45 45 ของกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด  ทั้งหมด  เครื่องเสียง แสง สี จํานวน 94 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 1010..92 92 หรือร้อยละ หรือร้อยละ 3535..21 21 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
จํานวนฐานกิจกรรม  จํานวน   จํานวน 90 90 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 1010..45 45 หรือร้อยละ หรือร้อยละ 3333..71 71 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กําหนดการ
ของงาน จํานวน จํานวน 78  78 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 99..06 06 หรือร้อยละ หรือร้อยละ 2929..21 21 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และ อ่ืนๆจํานวน จํานวน 1111  
คําตอบ คิดเป็นร้อยละ คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 1.281.28 หรือร้อยละ  หรือร้อยละ 4.124.12 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลําดับ ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลําดับ  
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44..ในภาพรวม ในภาพรวม นักเรียนนักเรียนมีความพึงพอใจตอ่การจัดกิจกรรมมีความพึงพอใจตอ่การจัดกิจกรรมนี้นี้ ในระดับใด ในระดับใด 
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจในการความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรม 

ระดับ จํานวน (คน) ร้อยละ 
1.น้อยที่สุด    17 6.37 
2. น้อย 12 4.49 
3. ปานกลาง 63 23.60 
4. มาก 89 33.33 
5. มากทีสุ่ด          81 30.34 

ไม่ระบ ุ 5 1.87 
รวม 267 100.00 

ค่าเฉลี่ย 3.78/75.65 % มาก 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.13 

 
จากตาราง กลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมนี้นี้ในระดับในระดับมาก       

 ( x  = 3.78/75.65 %) 
 
 
 
 
 
 

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