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สรุปผลประเมิน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “ต้นไม้มหัศจรรย์” 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  วันที่  17  สิงหาคม พ.ศ.2554 

************************************************************************************* 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม คณะกรรมการครูระดับชั้นป.2 ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง  “ต้นไม้มหัศจรรย์” ในวันที่ 17 สิงหาคม 2554 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เน้นประสบการณ์จริง เรียนรู้จากเรื่องใกล้ตัวตาม
ความต้องการของผู้เรียน เพื่อสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต  

ดังนั้น เพื่อเป็นการประมวลผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล จึงได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 403 คน มีนักเรียนส่งแบบประเมิน จํานวน 393 คน 
คิดเป็นร้อยละ 97.52 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ผลการประเมินมีดังนี้ 
 
 
1.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง...................  
ตารางที่ 1 ความถี่และร้อยละของห้องของนักเรียน 

 

ห้อง จํานวน (คน) ร้อยละ 
1 54 13.74 
2 55 13.99 
3 53 13.49 
4 53 13.49 
5 52 13.23 
6 50 12.72 
7 53 13.49 
8 23 5.85 

รวม 393 100.00 
 
จากตารางที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการและตอบแบบสอบถาม

เป็นนักเรียนห้อง 1 จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.74, ห้อง 2 จํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.99, 
ห้อง 3 จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.49, ห้อง 4 จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.49, ห้อง 5 จํานวน 
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52  คน คิดเป็นร้อยละ 13.23, ห้อง 6 จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.72, ห้อง 7 จํานวน 53 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.49, ห้อง 8 จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.85  
 

2.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมบูรณาการ 
ตารางที่ 2 ความถี่และร้อยละของความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมบูรณาการ 

ตอบถูก ตอบผิด ไม่ตอบ 
ข้อความ 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
1. พืชประกอบด้วยอวัยวะที่สําคัญต่อการดํารงชีวิต 
ได้แก่ ราก ลําต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด 

386 98.22 7 1.78 0 - 

2. รากเป็นส่วนของพืชที่งอกออกจากเมล็ดก่อนส่วนอื่น 
มีหน้าที่ดูดน้ําและอาหารไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของพืช ยึด
ลําต้นให้เกาะติดดิน ป้องกันการพังทลายจากดินถล่ม 

356 90.59 37 9.41 0 - 

3. ลําต้น เป็นส่วนของพืชที่อยูต่่อจากราก มีหน้าที่ช่วยชู 
ก่ิง ใบ ดอก ให้ได้รับแสงแดด และยังเป็นทางลําเลียงน้ํา 
แร่ธาตุ และอาหารไปยังส่วนต่างๆของพืช 

368 93.64 25 6.36 0 - 

4. ใบ คือ ส่วนของพืชที่เจริญเติบโตย่ืนออกมาจากลําต้น 
ก่ิง และก้าน มีหน้าที่คายน้ํา หายใจ และสร้างอาหารไป
เลี้ยงส่วนต่างๆด้วยกระบวนการสังเคราะห์แสง  

354 90.08 39 9.92 0 - 

5. ลําต้นของต้นไม้สามารถนํามาแปรรูปทําประโยชน์
ต่างๆ เช่น บ้านเรือน ที่พักอาศัย สะพาน เฟอร์นิเจอร์ 
เรือ 

322 81.93 71 18.07 0 - 

6. ผล ทําหน้าที่ห่อหุ้มต้นอ่อนและเมล็ด สามารถนํามา
รับประทานเป็นอาหาร หรือ ยารักษาโรคได้ 

326 82.95 67 17.05  - 

7. การดูแลรักษาพืช ได้แก่ รดน้ําทุกวัน  , ใส่ปุ๋ย , การ
พรวนดิน ,การป้องกันกําจัดศัตรูพืชและวัชพืช และ การ
ตัดแต่งกิ่ง 

327 83.21 66 16.79  - 

8. ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง การส่ังสมความรู้ 
ความสามารถหรือทักษะต่างๆเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาใน
การดําเนินชีวิตในท้องถิ่น 

334 84.99 59 15.01  - 
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ตอบถูก ตอบผิด ไม่ตอบ 
ข้อความ 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
9. แจกันดอกไม้จากไม้ไผ่ เป็นภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม
ที่ได้จากการตัดไม้ไผ่ 

320 81.42 73 18.58  - 

รวม 3,093 87.45 444 12.55 0 - 
 
จากตารางที่ 2 ในภาพรวม นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมบูรณาการ มีนักเรียนตอบ

ถูก คิดเป็นร้อยละ 87.45 และมีนักเรียนตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 12.55  โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  
ข้อ   1   พืชประกอบด้วยอวัยวะที่สําคัญต่อการดํารงชีวิต ได้แก่ ราก ลําต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด: 

มีนักเรียนตอบถูก จํานวน 386 คน คิดเป็นร้อยละ 98.22 และมีนักเรียนตอบผิด จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.78  

ข้อ   2   รากเป็นส่วนของพืชที่งอกออกจากเมล็ดก่อนส่วนอื่น มีหน้าที่ดูดน้ําและอาหารไปเลี้ยง
ส่วนต่าง ๆ ของพืช ยึดลําต้นให้เกาะติดดิน ป้องกันการพังทลายจากดินถล่ม: มีนักเรียนตอบถูก จํานวน 
356 คน คิดเป็นร้อยละ 90.56 และมีนักเรียนตอบผิด จํานวน 37 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.41   

ข้อ   3   ลําต้น เป็นส่วนของพืชที่อยู่ตอ่จากราก มีหน้าที่ช่วยชู ก่ิง ใบ ดอก ให้ได้รับแสงแดด และ
ยังเป็นทางลําเลียงน้ํา แร่ธาตุ และอาหารไปยังส่วนต่างๆของพืช : มีนักเรียนตอบถูก จํานวน 368 คน คิด
เป็นร้อยละ 93.64 และมีนักเรียนตอบผิด จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.36  

ข้อ   4   ใบ คือ ส่วนของพืชที่เจริญเติบโตย่ืนออกมาจากลําต้น ก่ิง และก้าน มีหน้าที่คายน้ํา หายใจ 
และสร้างอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆด้วยกระบวนการสังเคราะห์แสง : มีนักเรียนตอบถูก จํานวน 354 คน คิด
เป็นร้อยละ 90.08 และมีนักเรียนตอบผิด จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.92  

ข้อ  5   ลําต้นของต้นไม้สามารถนํามาแปรรูปทําประโยชน์ต่างๆ เช่น บ้านเรือน ที่พักอาศัย สะพาน 
เฟอร์นิเจอร์ เรือ : มีนักเรียนตอบถูก จํานวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 81.93 และมีนักเรียนตอบผิด จํานวน 
71  คน คิดเป็นร้อยละ 18.07  

ข้อ   6   ผล ทําหน้าที่ห่อหุ้มต้นอ่อนและเมล็ด สามารถนํามารับประทานเป็นอาหาร หรือ ยารักษา
โรคได้ : มีนักเรียนตอบถูก จํานวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 82.95 และมีนักเรียนตอบผิด จํานวน 67 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.05  

ข้อ    7  การดูแลรักษาพืช ได้แก่ รดน้ําทุกวัน  , ใส่ปุ๋ย , การพรวนดิน ,การป้องกันกําจัดศัตรูพืช
และวัชพืช และ การตัดแต่งกิ่ง : มีนักเรียนตอบถูก จํานวน 327 คน คิดเป็นร้อยละ 83.21 และมีนักเรียน
ตอบผิด จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.79  
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ข้อ   8   ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง การสั่งสมความรู้ ความสามารถหรือทักษะต่างๆเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตในท้องถิ่น : มีนักเรียนตอบถูก จํานวน 334 คน คิดเป็นร้อยละ 84.99 และมี
นักเรียนตอบผิด จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 15.01  

ข้อ   9   แจกันดอกไม้จากไม้ไผ่ เป็นภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมที่ได้จากการตัดไม้ไผ่ : มีนักเรียนตอบ
ถูก จํานวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 81.42 และมีนักเรียนตอบผิด จํานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.58  
 
3. นักเรียนชอบกิจกรรมใดมากที่สุด  
ตารางที่  3 ความถี่และร้อยละของกิจกรรมในโรงเรียนที่นักเรียนชอบมากที่สุด 

กิจกรรม 
จํานวน  

(คําตอบ) 
ร้อยละของ
คําตอบ 

ร้อยละของ 
กลุ่มตัวอย่าง 

1.กิจกรรมนันทนาการ  155 12.79 39.64 
2.การแสดงของผู้ปกครองนักเรียน 290 23.93 74.17 
3.กิจกรรมต้นไม้พูดได้ 283 23.35 72.38 
4.กิจกรรมต้นไม้ เล่นกีฬา พาไปออกกําลังกาย 290 23.93 74.17 
5.การทําใบงาน 194 16.01 49.62 

รวม 1,212 100.00  
2 missing cases;  391 valid cases 
 
จากตารางที่ 3 กิจกรรมในโรงเรียนที่นักเรียนชอบมากที่สุด คือ การแสดงของผู้ปกครองนักเรียน

และ กิจกรรมต้นไม้ เล่นกีฬา พาไปออกกําลังกาย จํานวน 290 คําตอบเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 23.93 
เท่ากันหรือร้อยละ 74.17 ของกลุ่มตัวอย่าง รองลงมา ได้แก่ กิจกรรมต้นไม้พูดได้ จํานวน 283 คําตอบ คิด
เป็นร้อยละ 23.35 หรือร้อยละ 72.38 ของกลุ่มตัวอย่าง ,การทําใบงาน จํานวน 194 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 
16.01 หรือร้อยละ 49.62 ของกลุ่มตัวอย่าง,กิจกรรมนันทนาการ จํานวน 155 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 
12.79 หรือร้อยละ 39.64 ของกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ และไม่ระบุ จํานวน 2 คน  
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 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

4. นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดจากการเข้าร่วมกิจกรรม  
ตารางที่  4 ความถี่และร้อยละของสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน 

(คําตอบ) 
ร้อยละของ
คําตอบ 

ร้อยละของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  268 6.06 68.19 
2.  ซื่อสัตย์ สุจริต  247 5.58 62.85 
3.1  มีความรับผิดชอบ 256 5.78 65.14 
3.2  ปฏิบัติตามระเบียบวินัย / ข้อตกลง  235 5.31 59.80 
4.1  รักการเรียนรู้และการค้นคว้า 244 5.51 62.09 
4.2  มีความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ 
และการประเมินค่า                  

201 4.54 51.15 

4.3  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  227 5.13 57.76 
5.1  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 251 5.67 63.87 
5.2  ประหยัด   235 5.31 59.80 
6.1  มีความสามารถในการจัดระบบการทํางาน 167 3.77 42.49 
6.2  ขยัน อดทน และมีความเพียร พยายาม 262 5.92 66.67 
7.1  เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาไทย  

242 5.47 61.58 

7.2  มีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย 203 4.59 51.65 
8.1  ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้  260 5.87 66.16 
8.2  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่  248 5.60 63.10 
9.1  มีสุขภาพกายที่ดี 238 5.38 60.56 
9.2  มีจินตนาการและสุนทรีภาพด้านศิลปะ  206 4.65 52.42 
9.3  มีสุขภาพจิตที่ด ี 219 4.95 55.73 
9.4  เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 217 4.90 55.22 

รวม 4426 100.00  
0 missing cases;  393 valid cases 
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ชื่อเอกสาร: สรุปผลประเมินกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เร่ือง “ต้นไม้มหัศจรรย”์ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที ่2 
 

 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

จากตารางที่ 4 สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างนักเรียนได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม คือ 1.  รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์  จํานวน 268 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 6.06 หรือร้อยละ 68.19 ของกลุ่มตัวอย่าง 
รองลงมา ได้แก่ 6.2  ขยัน อดทน และมีความเพียร พยายาม จํานวน 262 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 
5.92 หรือร้อยละ 66.67 ของกลุ่มตัวอย่าง , 8.1  ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ จํานวน 260 คําตอบ คิดเป็น
ร้อยละ 5.87 หรือร้อยละ 66.16 ของกลุ่มตัวอย่าง, 3.1  มีความรับผิดชอบ จํานวน 256 คําตอบ คิด
เป็นร้อยละ 5.78 หรือร้อยละ 65.14 ของกลุ่มตัวอย่าง, 5.1  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จํานวน 251 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 5.67 หรือร้อยละ 63.87 ของกลุ่มตัวอย่าง, 8.2  
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จํานวน 248 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 5.60 หรือร้อยละ 63.10  ของกลุ่มตัวอย่าง, 2.  
ซื่อสัตย์ สุจริต จํานวน 247 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 5.58 หรือร้อยละ 62.85 ของกลุ่มตัวอย่าง, 4.1  
รักการเรียนรู้และการค้นคว้า จํานวน 244 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 5.51 หรือร้อยละ 62.09 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง, 7.1  เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย จํานวน 242 คําตอบ คิดเป็น
ร้อยละ 5.47 หรือร้อยละ 61.58  ของกลุ่มตัวอย่าง, 9.1  มีสุขภาพกายที่ดี จํานวน 238 คําตอบ คิด
เป็นร้อยละ 5.38 หรือร้อยละ 60.56  ของกลุ่มตัวอย่าง, 3.2  ปฏิบัติตามระเบียบวินัย / ข้อตกลง  
และ 5.2  ประหยัด จํานวน 235 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 5.31 เท่ากัน หรือร้อยละ 59.80 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง, 4.3  มีความสามารถในการแก้ปัญหา จํานวน 227 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 5.13 หรือร้อย
ละ 57.76 ของกลุ่มตัวอย่าง, 9.3  มีสุขภาพจิตที่ดี จํานวน 219 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 4.95 หรือ
ร้อยละ 55.73 ของกลุ่มตัวอย่าง, 9.4  เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น จํานวน 217 คําตอบ คิดเป็น
ร้อยละ 4.90 หรือร้อยละ 55.22 ของกลุ่มตัวอย่าง  , 9.2  มีจินตนาการและสุนทรีภาพด้านศิลปะ 
จํานวน 206 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 4.65 หรือร้อยละ 52.42 ของกลุ่มตัวอย่าง, 7.2  มี
กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยจํานวน 203 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 4.59 หรือร้อยละ 51.65 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง, 4.2  มีความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ และการประเมินค่า  จํานวน 201 คําตอบ 
คิดเป็นร้อยละ 4.54 หรือร้อยละ 51.15 ของกลุ่มตัวอย่าง, 6.1  มีความสามารถในการจัดระบบการ
ทํางาน จํานวน 167 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 3.77 หรือร้อยละ 42.49 ของกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ  
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ชื่อเอกสาร: สรุปผลประเมินกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เร่ือง “ต้นไม้มหัศจรรย”์ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที ่2 
 

 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

5. นักเรียนคิดว่าจะนําความรู้จากกิจกรรมนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ในระดับใด 
ตารางที่  5 ความถี่และร้อยละและค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของนักเรียน
ต่อการนําความรู้จากการจัดกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

การนําความรู้ไปใช้ จํานวน (คน) ร้อยละ 
1.น้อยที่สุด  4 1.02 
2.น้อย    12 3.05 
3.ปานกลาง 58 14.76 
4.มาก          83 21.12 
5.มากที่สุด 233 59.29 
ไม่ระบุ 3 0.76 

รวม 393 100.00 
ค่าเฉลี่ย 4.36/87.13% มากที่สุด 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 
 
จากตารางที่ 5 ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามคิดว่าจะนําความรู้จาก

กิจกรรมนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ในระดับมากที่สุด ( x = 4.36/87.13%) 
 
6. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการประดิษฐ์แจกันจากกระบอกไม้ไผ่ในระดับใด 
ตารางที่  6 ความถี่และร้อยละและค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการประดิษฐ์แจกันจากกระบอกไม้ไผ่ 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
1.น้อยที่สุด  8 2.04 
2.น้อย    18 4.58 
3. ปานกลาง 72 18.32 
4.มาก          101 25.70 
5.มากที่สุด 192 48.85 
ไม่ระบุ 2 0.51 

รวม 393 100.00 

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



เอกสารหมายเลข : 027 หน้า: 8  
หน่วยงาน: งานวิจัย ฝ่าย:  สํานักผู้อํานวยการ โทร : 301 จัดทําเมื่อ: 6/ก.ย./54 

 

ชื่อเอกสาร: สรุปผลประเมินกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เร่ือง “ต้นไม้มหัศจรรย”์ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที ่2 
 

 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย 4.15/83.07% มาก 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.01 
 
จากตารางที่ 6 ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการ

ประดิษฐ์แจกันจากกระบอกไม้ไผ่นี้ ในระดับมาก ( x = 4.15/83.07 %) 
 
7. โดยรวม นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมบูรณาการนี้ในระดับใด 
ตารางที่  7 ความถี่และร้อยละและค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการจัดกิจกรรม 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
1.น้อยที่สุด  5        1.27  

2.น้อย    13        3.31  

3. ปานกลาง 60      15.27  

4.มาก          71      18.07  

5.มากที่สุด 242      61.58  

ไม่ระบุ 2        0.51  

รวม 393     100.00  

ค่าเฉลี่ย 4.36/87.21% มากที่สุด 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 

 
จากตารางที่ 7 ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการจัด

กิจกรรมนี้ ในระดับมากที่สุด ( x = 4.36/ 87.21%) 
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