
เอกสารหมายเลข : 038 หน้า: 1  
หน่วยงาน: งานวิจัย ฝ่าย:  สํานักผู้อํานวยการ โทร : 301 จัดทําเม่ือ: 6/ธ.ค./54 

 

ชื่อเอกสาร: สรุปผลประเมินกิจกรรม เดิน - วิ่ง MC Mini-Half Marathon ครั้งท่ี 5 กลุม่ผู้ปกครองนักเรียน 
 

 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

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

สรุปผลประเมนิกิจกรรม เดิน - ว่ิง MC Mini-Half Marathon ครั้งที่ 5 กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน 
วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

**************************************************************************************** 
 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จะจัดให้มีกิจกรรมเดิน–ว่ิง 5th MC Mini-Half Marathon   ขึ้น
ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2554 เวลา 05.00– 08.30 น. ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ส่งเสริมการออกกําลังกาย       
ด้วยการเดิน – ว่ิง  เพื่อสุขภาพ  ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะครู  บุคลากร  ผู้ปกครอง  
นักเรียนและชุมชน ดังนั้น เพื่อเป็นการประมวลผลสมัฤทธิ์ของการจัดกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล จงึ
ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปกครองนักเรียนในระดับ ป.1 – ป.6 จํานวน 189 คนในวันงาน ผลการประเมินมีดังนี้ 

 
1. เพศ    
ตารางที่ 1 ความถี่และร้อยละของเพศของผู้ปกครอง 

 
เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 85 44.97 
หญิง 103 54.50 
ไม่ระบุ 1 0.53 
รวม 189 100.00 

 
จากตารางที่ 1 กลุม่ตัวอย่างผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมประเมิน มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเพศหญิง 

จํานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 มากที่สุด และเปน็เพศชาย  จํานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 44.97 และไม่
ระบุ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.53 
 
2. อายุ………………ปี 
ตารางที่  2 ความถี่และร้อยละของอายุของผู้ปกครอง 

อายุ จํานวน(คน) ร้อยละ 
ต่ํากว่า 25 ปี 4 2.12 
25 - 30 ปี 1 0.53 
31 - 35 ปี 15 7.94 
36 - 40 ปี 47 24.87 
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อายุ จํานวน(คน) ร้อยละ 
41 - 45 ปี 68 35.98 
46 - 50 ปี 22 11.64 
51 - 55 ปี 4 2.12 
56 ปีขึ้นไป 3 1.59 
ไม่ระบุ 25 13.23 

รวม 189 100.00 
อายุเฉลี่ย 41.37 ปี  

  
จากตารางที่ 2 ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองที่ตอบแบบประเมินมีอายุ 41 – 45 ปี มากที่สุด 

จํานวน 68คน คิดเป็นร้อยละ 35.98 รองลงมา คือ 36 - 40 ปี จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 24.87, 46 - 
50 ปี จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.64, 31 – 35 ปี จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.94, ต่ํากว่า 25 ปี 
และ 51 – 55 ปี จํานวน 4 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 2.12 เท่ากัน, 56 ปีขึ้นไป จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.59, 25 - 30 ปี จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.53 ตามลําดับ ไม่ระบุ จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.23 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองที่ตอบแบบประเมินมีอายุเฉลี่ยประมาณ 41 ปี 

 
3. ประโยชน์ทีท่่านได้รบัจากกิจกรรมครั้งนี ้ 
ตารางที่  3 ความถี่และร้อยละของประโยชน์ที่ผู้ปกครองได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

ประโยชน์ทีผู่ป้กครองได้รับจากการเขา้รว่มกิจกรรม จํานวน (คําตอบ)
ร้อยละของ
คําตอบ 

ร้อยละของกลุม่
ตัวอย่าง 

1.เป็นการแสดงถึงการรวมพลังของครู บุคลากร 
ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนในการเฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 156 34.51 91.76 
2.เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรงจากการออกกําลังกายด้วยการเดิน – ว่ิง
เพื่อสุขภาพ 159 35.18 93.53 
3.เป็นการเสริมสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างครู 
บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน 132 29.20 77.65 
4. อ่ืน ๆ  5 1.11 2.94 
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ประโยชน์ทีผู่ป้กครองได้รับจากการเขา้รว่มกิจกรรม จํานวน (คําตอบ)
ร้อยละของ
คําตอบ 

ร้อยละของกลุม่
ตัวอย่าง 

• ได้สุขภาพดี 
• เป็นการสร้างสรรค์การออกกําลังกายสําหรับ

ครอบครัว 
• เป็นกิจกรรมเสริมที่ดี 
• ส่งเสริมความรบัผิดชอบการตรงต่อเวลาของ

นักเรียน 
• ส่งเสริมให้เด็กมีน้ําใจเป็นนักกีฬา 

รวม 452 100  
 

จากตารางที่ 3 สิ่งที่ผู้ปกครองได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด คอื เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจากการออกกําลังกายด้วยการเดิน – ว่ิงเพื่อสุขภาพ จํานวน 159 คําตอบ คิดเป็น
ร้อยละ 35.18  หรือร้อยละ 93.53  ของกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ เป็นการแสดงถึงการรวม
พลังของครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จํานวน 
156 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 34.51 หรือร้อยละ 91.76 ของกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองทั้งหมด ,เป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน จาํนวน 132 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 29.20 
หรือร้อยละ 77.65 ของกลุม่ตัวอย่างผู้ปกครองทั้งหมด,อ่ืนๆ จํานวน 5 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 1.11 หรือร้อยละ 
2.94 ของกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองทั้งหมด ตามลําดับ  
 
4.ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

การประเมินการจัดกิจกรรม“กิจกรรม เดิน - ว่ิง MC Mini-Half Marathon ครั้งที่ 5” ผู้วิจัยได้ใช้
มาตรวัดแบบไลเคอร์สเกล  (Likert Scale) โดยได้กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การวัดตัวแปรในแต่ละตัว
ดังนี้ 

 ถ้าตอบมากที่สุด  ให้    4    คะแนน 
 ถ้าตอบมาก  ให้        3   คะแนน 
 ถ้าตอบน้อย  ให้        2    คะแนน 
 ถ้าตอบน้อยที่สุด  ให ้ 1    คะแนน 

ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่  ค่าเฉลี่ย (Mean)   
 ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.00 หมายถึง  มากที่สุด 
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 ค่าเฉลี่ย    2.50 – 3.49 หมายถึง  มาก 
 ค่าเฉลี่ย    1.50 – 2.49  หมายถึง  น้อย  
 ค่าเฉลี่ย 1.00  – 1.49 หมายถึง  น้อยที่สุด 

 
ตารางที่  4 ความถี่และร้อยละและค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ
การจัดกิจกรรม 

ระดับความพงึพอใจ 
รายละเอียด 

Mean 
Std. 

Deviation 
การแปล
ความ 

ร้อยละ

1. การจัดพิธีถวายพระพร 3.23 0.47 มาก 80.85 
2. ระยะทางในการเดิน – ว่ิง 3.21 0.46 มาก 80.35 
3. ความเหมาะสมของประเภทการแข่งขัน 3.13 0.55 มาก 78.21 
4. ประเภทของรางวัล 2.99 0.62 มาก 74.86 
5. ช่วงเวลาในการจัดงาน 3.03 0.67 มาก 75.67 
6. การประชาสัมพันธ์งาน 2.92 0.64 มาก 72.98 
7. ความพร้อมของอาหารและน้ําด่ืมที่นํามาบริการ 3.01 0.60 มาก 75.14 
8. ระบบการจราจร/ ระบบการดูแลความปลอดภัย 2.79 0.78 มาก 69.79 
9. ความพร้อมของจุดบริการน้ําในการแข่งขัน 3.04 0.58 มาก 76.08 

 
จากตารางที่ 4 ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  โดยในส่วนของรายการที่มีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การจัดพิธีถวายพระพร ( x =3.23/80.85%) ระยะทางในการ
เดิน – ว่ิง ( x =3.21/80.35 %) ความเหมาะสมของประเภทการแข่งขัน ( x =3.13/78.21%) ความพร้อมของจุด
บริการน้ําในการแข่งขัน ( x =3.04/76.08%)  ช่วงเวลาในการจัดงาน ( x =3.03/75.67%) ความพร้อมของอาหาร
และน้ําด่ืมที่นํามาบริการ ( x =3.01/75.14%) ประเภทของรางวัล ( x =2.99/74.86%) การประชาสัมพันธ์งาน 
( x =2.92/72.98%)  ระบบการจราจร/ ระบบการดูแลความปลอดภัย ( x = 2.79/69.79%) ตามลําดับ 
 
 
5. ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนี้ในระดับใด 
ตารางที่  5 ความถี่และร้อยละและค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ
การจัดกิจกรรม 
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ระดับความพงึพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
1.น้อยที่สุด  1 0.53 
2.น้อย    12 6.35 
3.มาก          132 69.84 
4.มากที่สุด 30 15.87 
ไม่ระบุ 14 7.41 

รวม 189 100.00 
ค่าเฉลี่ย 3.09/77.29% มาก 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 
 
จากตารางที่ 5 ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองที่ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม

นี้ ในระดับมาก ( x = 3.09/ 77.29%) 
ข้อเสนอแนะ 

1. เพิ่มจราจรตรงจุดสี่แยกแสงตะวันให้มี 2 ท่านเพื่อช่วยดูแลเด็กเวลาข้ามฝั่งมาอันตรายมาก 
2. เพิ่มจราจรตรงสี่แยกแสงตะวัน 2 ท่านหรือมากกว่า 
3. เพิ่มจราจรจุดสี่แยกแสงตะวัน 
4. เพิ่มจุดปฐมพยาบาลระหว่างการวิ่ง 
5. ไม่ปิดถนนให้นกัเรียน 
6. ระยะทางในการเดิน – ว่ิงพอดี 
7. นักเรียนได้ต่ืนเช้ามากๆ 
8. สนับสนุนให้จดัทุกปีครับ 
9. จุดปล่อยตัวควรมีสัญลักษณ์ประจําสายช้ันด้วย 
10. ระยะทางในการเดิน – ว่ิง ป.4 ควรพิจารณาใหม ่
11. ควรมีการจัดทาํเสื้อ 
12. เปรียบเสมือนเป็นวันครอบครัวดีมากๆค่ะ 
13. ระบบการจราจร/ระบบการดูแลความปลอดภัยมีรถสวนทางที่ค่อนข้างขับเร็ว 
14. ช่วงเวลาในการจัดงานกระชั้นชิดให้รายละเอียดนักเรียนไม่เพียงพอ 
15. การรับเสื้อควรจัดให้ก่อนวันงาน 
16. การมอบเสื้อไม่ควรแจกในหอ้งธุรการ ควรมาที่บริเวณกว้างๆอึดอัดมาก 

 


