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สรุปประเมินการจัดกิจกรรม  
“การแข่งขันกรีฑาสีภายใน ปีการศึกษา 2554” กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน 

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 
********************************************************************************************** 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จดัการแข่งขันกรีฑาสีภายใน ปีการศึกษา 2554 ในวันศุกร์ที่ 26 
สิงหาคม 2554 ณ สนามกฬีาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกําลังกาย
และแสดงความสามารถทางด้านกรีฑา ตลอดจนได้มีโอกาสร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีกับสังคม ดังนั้น เพื่อ
เป็นการประมวลผลสมัฤทธ์ิของการจัดกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล จึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ปกครองนักเรียนในระดับ ป.1 – ป.6 จํานวน 193 คนในวันงาน ผลการประเมินมีดังนี้ 
 
1. ผู้ปกครองนักเรียน ระดบัชั้นประถมศกึษาปีที่...... 
ตารางที่ 1 ความถี่และร้อยละของผู้ปกครองนักเรียนแต่ละระดับช้ัน 

ระดับชัน้ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 54 27.98 
ประถมศึกษาปีที่ 2 31 16.06 
ประถมศึกษาปีที่ 3 20 10.36 
ประถมศึกษาปีที่ 4 32 16.58 
ประถมศึกษาปีที่ 5 32 16.58 
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 6.22 
ไม่ระบุ 12 6.22 

รวม 193 100.00 
 
จากตารางที่ 1 กลุม่ตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปี

ที่  1 จํานวน 54 คน คิดเปน็ร้อยละ 27.98 รองลงมา คอื ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 5 จํานวน 32 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 16.58 เท่ากัน, ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 31 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.06, ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.36, ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.22 ตามลําดับ โดยมีผู้ที่ไม่ระบุข้อมูลในส่วนนี้ จํานวน 12 คน คดิเป็นร้อยละ 
6.22  
 
 
 

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



เอกสารหมายเลข : 023 หน้า: 2  
หน่วยงาน: งานวิจัย ฝ่าย:  สํานักผู้อํานวยการ โทร : 301 จัดทําเมื่อ: 31/ส.ค./54

 

ชื่อเอกสาร: สรุปประเมินการจัดกจิกรรม “การแข่งขันกรีฑาสีภายใน ปีการศึกษา 2554” กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน 
 

 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

2.สิ่งทีน่ักเรยีนได้รับจากการเขา้ร่วมกิจกรรม  
ตารางที่  2 ความถี่และร้อยละของสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 

สิ่งที่ได้เรียนรูจ้ากการเขา้รว่มกิจกรรม 
จํานวน 

(คําตอบ)
ร้อยละของ
คําตอบ 

ร้อยละของกลุม่
ตัวอย่าง 

1.ทําให้นักเรียนมีความสามัคคี   รักหมู่คณะ และรู้จัก
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

175 15.43 91.15 

2.ทําให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่สมบูรณ์
แข็งแรง ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

163 14.37 84.90 

3.ทําให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ์และสังคม 

171 15.08 89.06 

4. ทําให้นักเรียนมีนิสัยรักการออกกําลังกาย มีน้ําใจเป็น
นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ 

172 15.17 89.58 

5.ทําให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬาที่ถูกต้องและห่างไกล
สิ่งเสพติด 

137 12.08 71.35 

6. ทําให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬา 158 13.93 82.29 
7.ทําให้นักเรียนได้เล่นกีฬาที่ตนเองชอบหรือถนัดและกล้า
แสดงออก 

150 13.23 78.13 

8.อ่ืน ๆ  
• ทําให้นักเรียนมีความสุขที่ได้ร่วมกิจกรรมนีกั้บผู้ปกครอง 
• ผู้ปกครองอยู่ร่วมกับเด็ก 
• นักเรียนได้มีสว่นร่วมทํากิจกรรมครบทุกด้านตามที่
โรงเรียนได้จัด 
• ทําให้เป็นคนกล้าและผจญภัยต่างๆได้อย่างกล้าหาญ 
• การทํางานร่วมกัน 
• ทําให้มีความอดทน 

8 0.71 4.17 

รวม 1,134 100.00  
1 missing cases;  192 valid cases 
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จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นว่าสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนได้
เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม คือ  ทําใหน้ักเรียนมีความสามัคคี   รกัหมู่คณะ และรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
จํานวน 175 คาํตอบ คิดเป็นร้อยละ 15.43 หรือร้อยละ 91.15 ของกลุ่มตัวอย่าง รองลงมา ได้แก่ ทําให้นักเรียนมี
นิสัยรักการออกกําลังกาย มนี้ําใจเปน็นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ จํานวน 172 คําตอบ คิดเป็น
ร้อยละ 15.17 หรือร้อยละ 89.58 ของกลุ่มตัวอย่าง ,ทําให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จติใจ  อารมณ์
และสังคม จํานวน 171 คาํตอบ คิดเป็นร้อยละ 15.08 หรือร้อยละ 89.06 ของกลุ่มตัวอย่าง,ทําให้นักเรียนมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรง ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จํานวน 163 คําตอบ คดิเป็นร้อยละ 
14.37 หรือร้อยละ 84.90 ของกลุ่มตัวอย่าง,ทําให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการแข่งขนักีฬา จํานวน 158 คําตอบ 
คิดเป็นร้อยละ 13.93 หรือร้อยละ 82.29 ของกลุ่มตัวอย่าง,ทําให้นักเรียนได้เล่นกีฬาที่ตนเองชอบหรือถนัดและ
กล้าแสดงออก จํานวน 150 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 13.23 หรือร้อยละ 78.13 ของกลุ่มตัวอย่าง,ทําให้นักเรียนมี
ทกัษะในการเล่นกีฬาที่ถูกต้องและห่างไกลสิ่งเสพติด จาํนวน 137 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 12.08 หรือร้อยละ 
71.35 ของกลุ่มตัวอย่าง,อ่ืนๆ จํานวน 8 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 0.71 หรือร้อยละ 4.17 ของกลุ่มตัวอย่าง 
ตามลําดับ และไม่ระบุ จํานวน 1 คําตอบ คดิเป็นร้อยละ 0.09 หรือร้อยละ 0.52 ของกลุ่มตัวอย่าง   
 
3.ความพึงพอใจในการเขา้รว่มกิจกรรม  

การประเมิน “ความพึงพอใจในการเข้ารว่มกิจกรรม” ผู้วิจัยได้ใช้มาตรวัดแบบไลเคอร์สเกล  (Likert 
Scale) คณะผู้วิจัยได้แบ่งความถี่ของระดับความพึงพอใจ ออกเป็น 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   
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง  น้อย 
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง  น้อยที่สุด 
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ตารางที่ 3 ร้อยละและค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียน 

ลําดับ รายการ Mean
Std. 

Deviation 
การแปล
ความ 

ร้อยละ

1. ความเหมาะสมของวันและเวลา 3.77 0.79 มาก 75.32 
2. ความเหมาะสมของสถานที่สาํหรับการแข่งขัน 4.42 0.65 มากที่สุด 88.32 
3. ความเหมาะสมของการประชาสัมพันธ์รายการการแข่งขัน 3.50 0.73 มาก 69.95 
4. ความเหมาะสมของระบบเสียงและการบันทึกภาพ 3.71 0.72 มาก 74.21 
5. ความเหมาะสมของการดูแลรักษาพยาบาล 3.67 0.72 มาก 73.48 
6. ความเหมาะสมของการดูแลความเรียบร้อยและรักษาความ

ปลอดภัย 
3.77 0.77 มาก 75.50 

7. ความเหมาะสมของพิธีเปิด - ปิด การแข่งขนั 3.79 0.81 มาก 75.89 
8. ความเหมาะสมของลําดับขั้นตอนการแข่งขันกรีฑา 3.77 0.75 มาก 75.32 
9. ความเหมาะสมของการรับรายงานตัวนักกีฬา 3.48 0.83 มาก 69.53 
10. ความเหมาะสมของประเภทกรีฑา 3.91 0.69 มาก 78.11 
11. ความเหมาะสมของการปล่อยตัวนักกรีฑา 3.89 0.67 มาก 77.78 
12. ความเหมาะสมของฝ่ายเส้นชัย 3.87 0.74 มาก 77.34 
13. ความเหมาะสมของการบันทึกสถิติของการแข่งขัน 3.76 0.74 มาก 75.26 
14. ความเหมาะสมของการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ 3.76 0.82 มาก 75.26 
15. ความเหมาะสมของขบวนพาเหรด 3.96 0.74 มาก 79.25 
16. ความเหมาะสมของของรางวัล 3.98 0.64 มาก 79.57 

 
จากตารางที่ 3 รายการที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ความเหมาะสมของสถานที่สําหรบัการ

แข่งขัน ( x = 4.42 / 88.32 %) ในส่วนของรายการที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  เรียงลําดับจากมากไปหา
น้อย ได้แก่  ความเหมาะสมของของรางวัล ( x =  3.98 / 79.57 %) ความเหมาะสมของขบวนพาเหรด ( x =  
3.96 / 79.25 %) ความเหมาะสมของประเภทกรีฑา ( x =  3.91 / 78.11 %) ความเหมาะสมของการปล่อยตัวนัก
กรีฑา ( x = 3.89/ 77.78 %) ความเหมาะสมของฝ่ายเส้นชัย ( x = 3.87  / 77.34 %) ความเหมาะสมของพิธีเปิด 
- ปิด การแข่งขัน ( x = 3.79  / 75.89%) ความเหมาะสมของการดูแลความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัย 
( x =  3.77 / 75.50 %) ความเหมาะสมของลําดับขั้นตอนการแข่งขันกรฑีา และ ความเหมาะสมของวันและเวลา 
( x = 3.77 เท่ากัน / 75.32 % เท่ากัน) ความเหมาะสมของการบันทึกสถิติของการแข่งขัน และ ความเหมาะสม
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ของการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ( x =  3.76 เท่ากัน / 75.26% เท่ากัน) ความเหมาะสมของระบบ
เสียงและการบันทึกภาพ ( x = 3.71  / 74.21%) ความเหมาะสมของการดูแลรักษาพยาบาล ( x = 3.67/ 73.48 
%) ความเหมาะสมของการประชาสัมพันธ์รายการการแข่งขัน ( x = 3.50  / 69.95 %) ความเหมาะสมของการรับ
รายงานตัวนักกีฬา ( x = 3.48  / 69.53 %) ตามลําดับ 
 
4. ในภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ในระดบัใด 
ตารางที่ 4  ความถี่และร้อยละและค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนต่อการจัดกิจกรรม 

ระดับความพงึพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
1.น้อยที่สุด  - - 
2.น้อย    1 0.52 
3. ปานกลาง 47 24.35 
4.มาก          114 59.07 
5.มากที่สุด 24 12.44 
ไม่ระบุ 7 3.63 

รวม 193 100.00 
ค่าเฉลี่ย 3.87/77.31% มาก 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 
 
จากตารางที่ 4 ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนที่ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อการจัด

กิจกรรมนี้ ในระดับมาก ( x = 3.87 / 77.31%) 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ร้อน ต้องหยุดงาน 
2. ยอดเยี่ยม สุดยอดครับ 
3. ครูควรเอาใจใส่ในการดูแลนกัเรียนให้มากเพื่อความเป็นระเบียบ 
4. ครูประจําช้ันแต่ละห้องควรควบคุมดูแลนักเรียนให้เป็นระเบียบและช่วยในการนําส่งตัวนักกีฬาไม่ใช่มานั่ง

เฉยๆโดยไม่ทําอะไรเลยเพราะครูจะรู้ว่าใครเป็นนักกีฬา 
5. อากาศดี 
6. ไม่ควรให้ผู้ปกครองมาร่วมแสดง/เชียร์ลีดเดอร์ 
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7. ควรจัดเป็นประจํา 
8. วันและเวลาจัดกิจกรรมไม่เหมาะกับเวลาของผู้ปกครองน่าจะจัดวันเสาร์/อาทิตย์ 
9. สนุกดี 
10. การประชาสัมพันธ์รายการแข่งขันน่าจะมีเอกสารแจก 
11. ระยะเวลาในการแข่งขันนานเกินไป 
12. การายงานตัวนักกีฬาฝช้เวลานานมากในสว่นของการรอแข่งขันน่าจะจัดสถานที่ร่มใหแ้ก่เด็กๆด้วย ไม่ฝช่

นั่งตากแดดเป็นเวลานานๆ 
13. ขอให้พัฒนาการกีฬาเด็กๆให้ดีขึ้นแบบนี้เรื่อยๆ 
14. ควรสนับสนุนในโรงเรียนให้สม่ําเสมอ 
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