
 
 

สรุปการด าเนินงานกิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
“วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชา”  ปีการศึกษา  2562 

ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้   เชียงใหม่ 

 
ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการกิจกรรมผสานชีวิต  

ระดับชั้น/ชื่อกิจกรรม 
ผลการประเมิน (ร้อยละ) 

นักเรียน ครู ผู้ปกครอง วิทยากร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
ชื่อกิจกรรม“วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชา” 

89.75 92.50 93.50 95.63 

เฉลี่ยร้อยละ 92.85 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินกิจกรรมผสานชีวิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ชื่อกิจกรรม “วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชา” ปีการศึกษา 2562 

ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้   เชียงใหม่ 

 
ข้อค าถามมลีักษณะเปน็แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้ 
               ระดับคะแนน  82 - 100          หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

ระดับคะแนน  63 - 81            หมายถึง     มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ด ี
ระดับคะแนน  44 – 62           หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ พอใช้ 
ระดับคะแนน   0 – 43            หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปรับปรงุ 
 

ข้อที่ ประเด็น / หัวข้อการพิจารณา ร้อยละ 

1 ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท เคารพเทิดทูนพระมหากษัตริย์ และรู้ถึงการ พอเพียงตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

1.1 
ผู้เรยีนสามารถพัฒนาชีวิต ปรับปรุงตนเอง ในการอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ตามพระบรม
ราโชวาทอยู่อย่างพอเพียง  (อ่ิมเอิบ)   4,6 

89.81 

1.2 
ผู้เรยีนรู้จักบทบาทของตนเองในฐานะคนไทย จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์  และยดึมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  (คุณธรรม)   1,3 

89.10 

1.3 
ผู้เรยีนเข้าใจถึงแก่นแท้ของความเป็นอยู่แบบวิถีไทย รู้คณุค่าของ “ข้าว” และ “วิถีธรรมชาติ” ตาม
แนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (อบอุ่น)  2 

90.58 

2 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

2.1 
ผู้เรยีนมีทัศนะคติความเชื่อในอาชีพสุจริตเพิ่มมากข้ึน  และสามารถตัดสินใจเลือกปฏิบตัิไดอย่างถูกต้อง
เหมาะสม  (คุณธรรม)   5,7 

89.81 

2.2 มีความช่างสังเกต ช่างสงสยั วิเคราะห์องค์ประกอบของสิ่งต่างๆ ได้    (อ่ิมเอิบ)   2,5 88.27 

2.3 
สามารถเข้าใจความหมายของการพัฒนา และเชื่อมโยง เพื่อสร้างความคิดใหมต่่ออาชีพสุจรติได้อย่าง
เหมาะสม  (อารี)   2 

88.72 

3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3.1 
ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้ถึง การเคารพศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์ รู้จักใหเ้กียรติ ผู้อื่นได้อยา่งเหมาะสม (คณุภาพ
สากล)   1,9 

90.38 

3.2 มีความเมตตากรุณา เสียสละ มีน้้าใจโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือเพื่อนๆ ในการท้ากิจกรรม (อบอุ่น) 8 89.29 

3.3 
ผู้เรยีนมีส่วนร่วมกับผู้อื่นในการท้ากิจกรรม ด้วยความสุภาพถ่อมตนยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น  
(อารี) 4 

90.71 

4 เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะตามแบบอย่างชีวิตของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 

4.1 
ผู้เรยีนมีความตั้งใจในการให้ความร่วมมือท้ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นด้วยความรักตามแบบอย่างนักบญุมง
ฟอร์ต    (อบอุ่น )    6,7,11 

91.03 

4.2 
ผู้เรยีนไดเ้พิ่มพูนความเชื่อในการกระท้าดีมากข้ึนตามแบบอย่างท่านนักบุญหลุยส์ และ สามารถตดัสินใจ
เลือกปฏิบตัิได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในสถานการณจ์ริงของชีวิต  (คุณธรรม)     9,12 

88.53 

4.2 
ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้ถึง  การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  รูจ้ักให้เกียรติผู้อื่นตามแบบอย่างนักบุญหลุยสฯ์    
(อารี)      3,10 

90.77 

 รวมเฉลี่ยร้อยละ 89.75 



สรุปการไตร่ตรองกิจกรรมผสานชีวิต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชื่อกิจกรรม  “วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพระราชา” 

 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการท ากิจกรรม และสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างไร ในประเด็นต่างๆ ดังนี้    
(อย่างน้อย 20 ค า)  What did you learn from this activity and how can you apply in your daily life?  
(20 words) 

1.1 มีวินัย  (Self-discipline) 

นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามจ้านวน 380 คน ได้แสดงความเห็นไปในทางเดี่ยวกันว่า กิจกรรมผสานชีวิต “วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียงตามรอยพระราชา” ได้ช่วยเสริมสร้างให้พวกเขามีวินัยในตนเองเพ่ิมมากขึ้น เป็นต้นเรื่องการตรงต่อเวลา การมีวินัย
ในตนเอง รู้จักระเบียบต่างๆในสังคม รู้ว่าเวลาท้างานควรปฏิบัติตัวอย่างไร ต้องเคารพกติกาของสังคมอย่างไร ต้องปฏิบัติตาม
ค้าสั่งอย่างไร เช่น ตรงต่อเวลารับผิดชอบต่อหน้าที่  ตรงต่อเวลา มีระเบียบการจัดการด้านต่างๆ ได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยใน
การใช้สถานที่ ได้ฝึกการเดินแถวเป็นกลุ่มท้าตามกฎระเบียบที่เค้าให้ปฏิบัติตาม เคารพในกฏเกณฑ ์และกฏระเบียบไม่ว่าจะ
อยู่ที่ไหน เคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืน 

1.2 ใฝ่หาความรู้  (Thirst for knowledge) 

มีนักเรียนเพียง 1 คนที่บอกว่าไม่เกิดความใฝ่รู้เมื่อได้ผ่านกิจกรรมผสานชีวิต  ส่วนนักเรียน 379 คนบอกว่ากิจกรรมผสาน
ชีวิตกระตุ้นให้พวกเขามีความกระหายที่จะแสวงหาความรู้ในเรื่องใหม่ที่ยังไม่รู้  เช่น I learned about agricultural life in 
Thailand, how to plant the wheat, harvest the crops and prepare soil by using buffalo.  การจะประสบ
ความส้าเร็จจะต้องขยันหมั่นใฝ่หาความรู้ เพื่อน้าไปต่อยอดและปรับใช้ในชีวิตและอาชีพ  ขยันฝึกฝนพยายามหาความรู้อยู่
ตลอดเวลา  ควรใฝ่หาความรู้ใหม่ๆตลอกเวลา ฯลฯ 

1.3 อยู่อย่างพอเพียง  (Self-sufficiency) 

นักเรียนทั้งหมดได้แสดงทัศนะว่ากิจกรรมที่ได้รวมกันปฏิบัติ การเรียนรู้เรื่องแมลง การท้านา ท้าให้พวกเขาตระหนักถึง
ความจริงของชีวิตที่สามารถด้ารงอยู่ได้อย่างมีความสุข ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่จ้าเป็นเท่านั้นมิได้ต้องการความฟุ่มเฟือยที่เกินไป
จากความจ้าเป็นของปัจจัย 4  การอยู่อย่างพอเพียงด้วยความสุขจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต และเราต้องรู้คุณค่าของสิ่งที่เรามี
อยู่ในปัจจุบันต้องบริหารจัดการอย่างรู้คุณค่า  ดังที่หลายคนได้แสดงความคิดไว้ดังนี้   I learned how to live with self-
sufficieny, how to manage my wealth and my resources in investing anything for profits.  ได้รู้จักวิธีการอยู่
อย่างพอเพียง ใช้เงินประหยัด  เพ่ืออนาคตท่ีดี  กิจกรรมครั้งนี้ท้าให้ผมรู้จักประหยัดอดออม และอยู่อย่างพอเพียงหลังจาก
วันนี้ผมจะพยายามไม่ซื้อของฟุ่มเฟือย การอยู่อย่างพอเพียงนั้นไม่จ้าเป็นจะต้องใช้เงินทองมากมายเพราะการเป็นคนธรรมดา
ไม่มีหนี้สินก็ถือว่ามีความสุขที่สุดแล้ว  กินข้าวให้หมดจาน รู้คุณค่าของข้าว ฯลฯ 

1.4 รักความเป็นไทย (Proud of Thainess)  

นักเรียนทั้งหมดรู้สึกขอบคุณและภูมิใจในความเป็นไทยเมื่อได้ผ่านกิจกรรมการท้านา พวกเขารู้สึกรักและตระหนักในวีถี
แห่งความเป็นไทย รักประเทศไทยมากขึ้น เข้าใจถึงศาสตร์พระราชา การท้านา การอยู่อย่างธรรมชาติที่มีความสุข เช่น ท้าให้
เกิดความรู้สึกภูมิใจที่เป็นคนไทย เกิดข้ึนมาในดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ มีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน้าไปประยุกต์ใช้



ในชีวิตประจ้าวันได้  ได้เห็นถึงความส้าคัญของทรัพยากรและเศรษฐกิจของไทย ท้าให้เราเกิดความหวงแหนในประเทศชาติ  
ได้รู้ว่าคนไทยเก่งไม่แพ้ชาติอ่ืน และสามารถพัฒนาประเทศชาติโดยยึดหลักความพอเพียงที่ ร.9 สอนได้ ฯลฯ 

1.5 มีจิตสาธารณะ (Public mind / Public Consciousness) 

นักเรียนทั้งหมดได้แสดงทัศนะว่ากิจกรรมที่พวกเขาได้ปฏิบัติช่วยให้พวกเขามีจิตสาธารณะเพ่ิมมากข้ึน มีความเคารพใน
กฎกติกาของสังคมส่วนร่วม เช่น เคารพสถานที่ ช่วยกันเก็บขยะ และเวลาไปใช้ห้องน้้าก็รักษาความสะอาด  ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน  พวกนักเรียนได้แสดงความคิดไว้ดังนี้ Today I helped farmers planting, harvesting wheat and preparing 
soil for future planting. Which made me learned how to help others. การช่วยเหลือคนอ่ืนหรือ ส่วนรวมเป็นสิ่งที่
ดีเพราะในอนาคตเราก็จะได้สิ่งที่เราท้ากลับคืนมา  คอยช่วยเหลือผู้อื่นและรู้จักการท้างานเป็นกลุ่มในทุกกิจกรรม  ช่วยกัน
เก็บขยะเคารพสถานที่ที่มา  ฯลฯ 

1.6 มีคุณธรรม และจริยธรรม (Moral / Ethics) 

นักเรียนทั้งหมดได้แสดงทัศนะว่ากิจกรรมที่พวกเขาได้ปฏิบัติช่วยให้พวกเขาได้พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในตนเองให้
ตระหนักรู้และพัฒนาให้เพ่ิมมากข้ึน เช่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่เห็นแก่ตัวและเอาตัวรอดคนเดียว  ซื่อสัตย์สุจริตไม่เอา
เปรียบผู้อื่น  ซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบผู้อื่นในเวลาท้างาน  ท้าให้ผมมีคุณธรรมในตัวมากขึ้น  เป็นคนดีของสังคม ประกอบอาชีพ
สุจริตไม่ผิดกฎหมายและไม่เบียดเบียนผู้อื่น  มีความรับผิดชอบช่วยเหลือผู้อื่น  มีมารยาทในการใช้สถานที่ส่วนรวม ฯลฯ 

2. นักเรียนคิดว่าทางโรงเรียนควรจัดให้มีกิจกรรมผสานชีวิตต่อไปหรือไม่ (กรุณาเลือกตอบเพียงข้อใดข้อหนึ่ง) 

 เห็นด้วย  : นักเรียนจ้านวน 376 คน เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมผสานชีวิตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพราะมีกิจกรรม
หลากหลาย ได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นต้นการปลูกข้าว การไถนาด้วยควายจริง การเรียนรู้เรื่องแมลงซึ่งเป็นวงจรของ
ธรรมชาติในการท้าการเกษตร เพราะจะไม่ต้องได้ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนเรา  และอยากให้มีกิจกรรมนี้
ต่อไป 

ไม่เห็นด้วย :  มีนักเรียนเพียง 4 คนที่ไม่เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมโดยให้เหตุผลไว้ดังนี้  
1. เสียเวลาเรียน  
2. ไม่ดีเพราะกับข้าวเดิมๆ  
3. เบียดเวลาเรียนจากการมีกิจกรรมเยอะในข่วงใกล้สอบ   
4. เหนื่อย ร้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปความพึงพอใจของ   คร ูต่อกิจกรรมผสานชีวิต 
         ชื่อกิจกรรม “วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชา” 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2562  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
ข้อค้าถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ โดยก้าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้                        
                        ระดับคะแนน  82 - 100         หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
                        ระดับคะแนน  63 - 81           หมายถึง           มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ด ี

ระดับคะแนน  44 – 62           หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ พอใช้ 
ระดับคะแนน   0 – 43            หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปรับปรงุ 

ข้อ ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมผสานชีวิต ค่าเฉลี่ย x ̅ ร้อยละ แปลผล 

1 ท่านเห็นวา่นักเรียนมีความตัง้ใจในการร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตวัอย่างเหมาะสม 3.86 96.43 ดีเยี่ยม 
2 ท่านเห็นวา่กิจกรรมผสานชีวิตมสี่วนชว่ยให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงตนเอง ผู้อ่ืน ด้วย

การเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รู้จักการให้ และการแบ่งปัน 
3.86 96.43 ดีเยี่ยม 

3 ท่านเห็นวา่นักเรียนนา้ประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมผสานชวีิตมาพัฒนาดูแล
สุขภาพอนามัยห่างไกลจากสิ่งเสพติด 3.86 96.43 ดีเยี่ยม 

4 ท่านเห็นวา่กิจกรรมผสานชีวิตเป็นกิจกรรมที่ช่วยสง่เสริมให้นักเรียนสามารถ
ตัดสินใจเลือก และปฏบิัติในสิ่งที่ดีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 3.71 92.86 ดีเยี่ยม 

5 ท่านเห็นวา่นักเรียนสามารถพัฒนาปรบัปรุงตนเองในการอยู่ร่วมกับสังคมได้อยา่ง
มีความสุข และพฒันาชีวติให้เจริญก้าวหน้าในความดี 

3.71 92.86 ดีเยี่ยม 

6 ท่านเห็นวา่นักเรียนสามารถนา้ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมผสานชวีิตมาพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดพิจารณาไตร่ตรอง และการตัดสนิใจเลือกปฏิบัติได้อยา่ง
ถูกต้องเหมาะสม 

3.71 92.86 ดีเยี่ยม 

7 หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมผสานชวีิตแล้ว ทา่นคิดวา่นักเรียนสามารถเข้าใจ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชวีิตชมุชนได้ในระดบัใด 3.43 85.71 ดีเยี่ยม 

8 ท่านเห็นวา่นักเรียนปฏบิัติตัวในการเป็นแบบอยา่งที่ดี มีความรกั และเสียสละ 
ต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 

3.71 92.86 ดีเยี่ยม 

9 ท่านเห็นวา่นักเรียนสามารถปรบัตัวได้อยา่งเหมาะสม  รู้จักควบคุมอารมณ์
ตนเองให้แสดงออกได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ 3.43 85.71 ดีเยี่ยม 

10 ท่านเห็นด้วยกบัการจัดกิจกรรมผสานชีวิตนี้ในระดบัใด 3.71 92.86 ดีเยี่ยม 

 รวมทั้งสิ้น 3.70 92.50 ดีเยี่ยม 

 จากตารางมีครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่เข้าร่วมกิจกรรม และตอบแบบสอบถามจ้านวนทั้งสิ้น  7  ท่าน พบว่ามีครู
ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของครู ต่อกิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับ  
ดีเยี่ยม  ที่ค่าเฉลี่ย 3.70  คิดเป็นร้อยละ 92.50  

 
 
 
 
 
 



สรุปความพึงพอใจของ  ผู้ปกครอง ต่อกิจกรรมผสานชีวิต 
ชื่อกิจกรรม  “วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชา” 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3   ปีการศึกษา 2562 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
ข้อค้าถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ โดยก้าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้                        
                        ระดับคะแนน  82 - 100         หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
                        ระดับคะแนน  63 - 81           หมายถึง           มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ด ี

ระดับคะแนน  44 – 62           หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ พอใช้ 
ระดับคะแนน   0 – 43            หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปรับปรงุ 

ข้อ ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมผสานชีวิต ค่าเฉลี่ย x ̅ ร้อยละ แปลผล 

1 
กิจกรรมผสานชีวติท้าให้นักเรียนรู้จักการวางตัวที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับ
สถานที ่

3.7 93.50 ดีเยี่ยม 

2 
กิจกรรมผสานชีวติส่งเสริมให้นกัเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อความดี ประพฤติตรงตาม
ความจริงต่อตนเอง และผู้อืน่ทั้งกาย วาจา ใจ 

3.7 93.00 ดีเยี่ยม 

3 
กิจกรรมผสานชีวติท้าให้นักเรียนมีจิตสาธารณะตามแบบอย่างชีวิตของท่าน
นักบุญหลุยส์ มารีย์  กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 

3.6 91.00 ดีเยี่ยม 

4 ความเหมาะสม/เพียงพอ ของวนั เวลา ที่จดักิจกรรมผสานชีวิต 3.7 93.00 ดีเยี่ยม 

5 ความเหมาะสม/ความหลากหลายของแหล่งเรียนรู้ 3.7 91.50 ดีเยี่ยม 

6 
ความเหมาะสมของการประชาสัมพันธ์แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง เก่ียวกับการ
จัดกิจกรรมผสานชีวิต 

3.8 94.50 ดีเยี่ยม 

7 
นักเรียนน้าความรู้ที่ได้จากการท้ากิจกรรมผสานชีวิตไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจา้วนั 

3.7 92.50 ดีเยี่ยม 

8 
นักเรียนได้นา้ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครัว/ชุมชน/สังคมได้อย่างเหมาะสม 

3.8 94.00 ดีเยี่ยม 

9 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้ตรงตามความต้องการที่คาดหวัง 3.7 92.50 ดีเยี่ยม 

10 โดยรวมท่านมีความพงึพอใจต่อการจัดกิจกรรมผสานชีวิต ในระดับใด 3.9 98.00 ดีเยี่ยม 

 รวมทั้งสิ้น 3.7 93.35 ดีเยี่ยม 

 จากตารางมผีู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่  3  ที่ตอบแบบสอบถาม เปน็จ้านวนทั้งสิน้  50  ทา่น พบวา่มีผู้ตอบ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรมผสานชีวิตระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ  ดีเยี่ยม  มีค่าเฉลี่ย 3.7  คิดเป็นร้อยละ 93.35   

 
 
 
 
 
 
 

 



            สรุปความพึงพอใจของ  ชุมชน/วิทยากร  ต่อกิจกรรมผสานชีวิต 
    กิจกรรม  “วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชา” 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3   ปีการศึกษา 2562  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
ข้อค้าถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ โดยก้าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้                        
                        ระดับคะแนน  82 - 100         หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
                        ระดับคะแนน  63 - 81           หมายถึง           มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ด ี

ระดับคะแนน  44 – 62           หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ พอใช้ 
ระดับคะแนน   0 – 43            หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปรับปรงุ 

ข้อ ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมผสานชีวิต ค่าเฉลี่ย x ̅ ร้อยละ แปลผล 

1 กระบวนการจัดกิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค์ทีไ่ด้ก้าหนด 4.0 100.00 ดีเยี่ยม 

2 การจัดกิจกรรมมีความยืดหยุ่น สามารถปรบัให้เหมาะสมกับสถานการณไ์ด้ 3.8 93.75 ดีเยี่ยม 

3 
ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทาง ของครูในการนา้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

3.8 93.75 ดีเยี่ยม 

4 มีการประสานงานได้อย่างเปน็ระบบชัดเจน 3.8 93.75 ดีเยี่ยม 

5 แหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมในการเรียนรู้ และมีความหลากหลาย 3.8 93.75 ดีเยี่ยม 

6 วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมมีความเหมาะสมเพียงพอ 4.0 100.00 ดีเยี่ยม 

7 
นักเรียนได้นา้ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ครอบครัว/ชุมชน/สถาบัน ได้อย่างเหมาะสม 

3.8 93.75 ดีเยี่ยม 

8 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้ตรงตามความต้องการที่คาดหวัง 3.8 93.75 ดีเยี่ยม 

9 นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่เปน็ประโยชน์ และมีความประทับใจ 3.8 93.75 ดีเยี่ยม 

10 ท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมผสานชีวิต ในระดบัใด 4.0 100.00 ดีเยี่ยม 

 รวมทั้งสิ้น 3.8 95.63 ดีเยี่ยม 

 
 จากตารางมีวิทยากรที่ให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ตอบแบบสอบถามจ้านวนทั้งสิ้น  4  ท่าน พบว่ามี

ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของวิทยากรต่อกิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ  ดีเยี่ยม  ที่ค่าเฉลี่ย 3.8  คิดเป็นร้อยละ 95.63 
 



 


