
 
สรุปการด าเนินงานกิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

“ละอ่อนน้อยสืบสานวิถีล้านนา”  ปีการศึกษา  2562 
ณ วัดช้างค้ า  วัดกุมกาม วัดกู้ป้ามด้อม วัดอีก้าง วัดหนานช้าง วัดปูเปี้ย วัดธาตุขาว วัดเจดีย์เหลี่ยม  

(เวียงกุมกาม)    จังหวัด เชียงใหม่ 
************************************************************************* 

 
ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการกิจกรรมผสานชีวิต  

ระดับชั้น/ชื่อกิจกรรม 
ผลการประเมิน (ร้อยละ) 

นักเรียน ครู ผู้ปกครอง วิทยากร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
ชื่อกิจกรรม“ละอ่อนน้อยสืบสานวิถีล้านนา” 

88.83 92.92 94.15 96.67 

เฉลี่ยร้อยละ 93.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินกิจกรรมผสานชีวิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
  ชื่อกิจกรรม “ละอ่อนน้อยสืบสานวิถีล้านนา” ปีการศึกษา 2562 

   ณ  ชุมชนเวียงกุมกาม 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 

ข้อ ประเด็น / หัวข้อการพิจารณา ร้อยละ 

1 
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและภูมิใจในความเป็นไทย เช่น ความเชื่อ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมไทยและ
สามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตของตนเองได้ เช่น รู้จักเลือกใช้สิ่งของ โดยมุ่งเน้นประโยชน์มากกว่า
ค่านิยมของสินค้า และสนับสนุน ส่งเสริมการใช้สินค้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ   

 

1.1 มีมารยาทในการฟังและการพูดต่อวิทยากร ครูและเพ่ือนตามวัฒนธรรมไทย (อบอุ่น) 5                                                                          87.12 

1.2 
เห็นคุณค่าและเข้าใจถึงภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย และสามารถน ามา ปรับใช้ในชีวิตของตนเอง
ได้  (อ่ิมเอิบ)   1,5, 

87.88 

1.3 ภูมิใจในการใช้สินค้าของไทย และการใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่อย่างพอเพียง     (คุณภาพสากล)   6,7 90.56 

2 
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 

 

2.1 
มีความตั้งใจในการให้ความร่วมมือท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรักตามแบบอย่างท่านนักบุญ
หลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต   (อารี)  3,9 

89.19 

2.2 
มีทัศนะคติในการกระท าดีให้เพ่ิมดีเยี่ยมขึ้น  สามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ในสถานการณ์จริงของชีวิต  (คุณภาพสากล)  4 

88.57 

2.3 
มีความเสียสละ มีน้ าใจโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือเพ่ือนๆ ในการท ากิจกรรมด้วยความสุภาพถ่อมตน 
และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน   (อ่ิมเอิบ)  3,8 

87.88 

3 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

 

3.1 นักเรียนเข้าใจ และเห็นคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม  (คุณธรรม)  2 90.08 
3.2 หลังจากผ่านกิจกรรมผสานชีวิต นักเรียนเคารพกฎระเบียบของโรงเรียนมากข้ึน (คุณภาพสากล)  5 87.67 
3.3 หลังจากผ่านกิจกรรมผสานชีวิต นักเรียนเชื่อฟังบิดามารดาและครูเพ่ิมข้ึน (อบอุ่น)  4 87.26 

4 
เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะตามแบบอย่างชีวิตของท่านนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง  
เดอ มงฟอร์ต 

 

4.1 ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาของตน ได้อย่างเหมาะสม (คุณธรรม)  2 89.26 
4.2 มีจิตส านึกรู้คุณในบุญคุณของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์และผู้มีพระคุณ  (คุณธรรม)  11 91.25 
4.3 มีความรับผิดชอบ รักความยุติธรรม ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ของตนเอง  (อารี) 10                                                                    89.26 

 รวมเฉลี่ยร้อยละ 88.83 

 
 



สรุปการไตร่ตรองกิจกรรมผสานชีวิต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ชื่อกิจกรรม “ละอ่อนน้อยสืบสานวิถีล้านนา” ระหว่างวันที่ 2 – 12 กันยายน พ.ศ. 2562 

ณ วัดช้างค้ า  วัดกุมกาม วัดกู้ป้ามด้อม วัดอีก้าง วัดหนานช้าง วัดปูเปี้ย 
 วัดธาตุขาว วัดเจดีย์เหลี่ยม (เวียงกุมกาม) 

 
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) 
      จากแบบสอบถามของนักเรียน จ านวน 364 คน นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการได้ร่วมกิจกรรมผสานชีวิตในระดับ 
“พึงพอใจมาก” หรือ ระดับสูงมาก  เพราะได้ร่วมปฏิบัติกิจรรมที่หลากหลาย ในภาคเช้าได้ฟังธรรม และฝึกสติ  ได้เดินทาง
ออกไปศึกษาโบราณสถานในเวียงกุมกาม ได้รู้ถึงประวัติศาสตร์ต่างๆ โดยมีมัคคุเทศก์ชาวบ้านได้ให้ความรู้ และในภาคบ่าย 
ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของบรรพชนล้านนา  ฐานการท าขนมโบราณ การท าตุง การท าโคม ฯลฯ นักเรียนได้แสดงทัศนะไว้ดังนี้  
“ได้รู้วัฒนธรรมไทยเพ่ิมขึ้นและให้มีสติ  และมีสมาธิเพื่อที่เราสามารถที่จะตั้งใจในสิ่งที่เราท าในชีวิติจริง” “ได้ประโยชน์ใน
การเรียนรู้ในประวัติของเวียงกุมกามเเละได้ขอคิดจากค าสอนจากพระอาจารย์” “ได้ปฏิบัติตามกฎ เเละได้สืบสานวิถี
ล้านนา ได้ฟังเทศให้ได้สติอย่างมาก” “ท าให้รู้คุณค่าของวัฒนธรรมไทยเเละชีวิต” “ได้เรียนรู้เรื่องสติ สมาธิ ปัญญาและ
เรื่องราวในประวัติฯวัฒธรรมความเป็นมาต่างๆท าให้เข้าใจสิ่งต่างๆ” ฯลฯ  และยังได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นย่อย
ต่างๆ ดังนี้ 
      1.1 มีวินัย  (Self-discipline) 
              นักเรียนทั้งหมด 364 คนได้แสดงความคิดเห็นในทางเดียวกันว่า กิจกรรมผสานชีวิตที่ได้ร่วมปฏิบัติได้ช่วยให้
พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของความมีวินัย เพราะมีประโยชน์ในชีวิตมาก และพวกเขาพยายามที่จะฝึกฝนให้คุณลักษณะการ
มีวินัยนี้ได้เพ่ิมพูนมากขึ้นเพ่ือประโยชน์ของชีวิตของตนเอง เช่น “ท าให้มีวินัยรู้ตัวมากขึ้น”  “ท าให้เราตรงเวลาได้มากขึ้น
กว่าเดิม” “ตรงต่อเวลา รู้ว่าเวลาไหนควรท าอะไร” “การมีวินัยในโรงเรียนปฏิบัติตามกฏของโรงเรียนมีวินัยในการท า
การบ้านและต่อพ่อแม่” “มีระเบียบวินัยกับตัวเองมากข้ึน” “มีระเบียบวินัยในการชมโบราณสถาน” “ตอนที่พระเทศน์ก็
ควรเงียบและฟัง” ฯลฯ     
       1.2 ใฝ่หาความรู้  (Thirst for knowledge) 
             กิจกรรมที่ได้ร่วมปฏิบัติส่งผลให้นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการใฝ่หาความรู้  นักเรียน
ทั้งหมดเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง และมีความเห็นว่าต้องตระหนักและพัฒนาคุณลักษณะการใฝ่หาความรู้นี้ให้เพิ่มพูนขึ้น  เพราะ
จะเป็นประโยชน์ในชีวิตเป็นอย่างยิ่ง ดังทรรศนะดังนี้ “Very good” “เรียนรู้ด้วยตนเอง” “พยายามใฝ่หาความรู้ให้ตนเอง
ตลอดเวลา” “ค้นหาข้อมูลสิ่งใหม่ๆ” “ได้ความรู้มากมายได้ฝึกหลายๆอย่าง” “ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ” “ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆท่ี
ไม่ได้เรียนในห้องเรียน”  ฯลฯ 
       1.3 อยู่อย่างพอเพียง  (Self-sufficiency) 
            นักเรียนทั้งหมดเห็นว่ากิจกรรมผสานชีวิตที่ได้ร่วม  ช่วยให้พวกเขาได้ตระหนักถึงการรู้จักใช้สิ่งของต่างๆในชีวิตที่
พอดีตามความจ าเป็น ไม่ใช้มากเกินไป และใช้อย่างรู้คุณค่า  พวกเขาเห็นคุณค่าของเงิน และเห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตอยู่
อย่างเรียบง่าย เช่น “ไม่อยู่แบบเวอร์วัง” “ใช้เงินให้ประยัด” “ท าให้รู้จักค าว่าพอ และเมื่อไหร่ที่จะบอกว่าหยุด” “เรียนรู้วิถี
พอเพียงและน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าได้” “ไม่ท าอะไรเกินจ าเป็น” “ไม่ใช่เงินฟุ่มเฟือย” “ใช้ของอย่างประหยัดพอเพียงใช้
ให้คุ้มค่า” “รู้คุณค่าของเงินเเละสิ่งต่างๆ” ฯลฯ 
     1.4 รักความเป็นไทย (Proud of Thainess)  
          นักเรียนทั้งหมดเห็นว่ากิจกรรมผสานชีวิตที่ได้ปฏิบัติ  ท าให้พวกเขารักประเทศไทย รักวัฒนธรรมไทย รักประเพณีท่ี
ดีงานของไทย และต้องอนุรักษ์สืบสานต่อไป เช่น “I am proud of Thailand.” “เกิดความรักชาติมากยิ่งขึ้น” “ท าให้ภูมิใจ
กับความเป็นไทยมากข้ึน” “รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” “รักษามันไว้เเล้วไปปรับใช้กับยุคปัจจุบัน” “ร้องเพลงชาติ” 



“สนับสนุนวัฒนธรรมไทย” “รักษาสมบัติไทย” “สุดยอดมากๆ” “ใช้ของไทยช่วยสานต่อวัฒนธรรมของไทย” “อนุรักษ์ความ
เป็นไทย” “ได้ลองใช้ชีวิตในแบบของคนล้านนาและรู้จักบรรพบุรุษของตัวเอง” ฯลฯ  
1.5 มีจิตสาธารณะ (Public mind / Public Consciousness) 
         นักเรียนแสดงทัศนะว่ากิจกรรมที่ได้ร่วมปฏิบัติส่งผลให้พวกเขาตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะเป็นอย่างมาก เห็น
คุณค่าและพร้อมที่จะฝึกต่อยอดให้เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือตนเองและสังคม  เป็นต้นเรื่องการรักษาความสะอาด ทิ้งขยะให้ถูกท่ี และ
การช่วยเหลือคนอ่ืนๆ เช่น “ช่วยเก็บขยะในที่สาธารณะ และรักษาความสะอาดในที่ของสาธารณะ” “เก็บขยะที่เราได้ท า
เลอะตอนที่ทานอาหาร” “ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน” “คิดถึงส่วนรวม” “ไม่ขีดเขียนสิ่งของต่างในที่สาธารณะ” “ช่วยเพื่อนเมื่อ
เพ่ือนมีปัญหาตอนที่ไปวัดและเขาก็ล้ม” ฯลฯ 
1.6 มีคุณธรรม และจริยธรรม (Moral / Ethics) 
           มีนักเรียนเพียง 13 คนที่ไม่ได้แสดงทรรศนะใดใดในประเด็นนี้  แต่นักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่ากิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ
ส่งเสริมให้ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม พวกเขาได้ฝึกและสัมผัสโดยตรงและเห็นว่าการท าสิ่งดีๆ 
สร้างความสุขให้กับชีวิต เช่น “ถ้าเจอเงินตกก็เอาไปคืนเจ้าของ” “มีน้ าใจต่อผู้อ่ืน เอ้ือเฟ้้้้้้้ือเผื่อแผ่” “มีคุณธรรมมีความ
ซ่ือสัตย์ ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดโกหก” ฯลฯ 
 
3. นักเรียนคิดว่าทางโรงเรียนควรจัดให้มีกิจกรรมผสานชีวิตต่อไปหรือไม่ (กรุณาเลือกตอบเพียงข้อใดข้อหนึ่ง) 
เห็นด้วย  เพราะ  นักเรียน 357 คนเห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมผสานชีวิต และอยากให้มีต่อไป เพราะเป็นกิจกรรมที่สนุกได้
ความรู้ ได้ประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เช่น “ได้มาเปิดโลก” “เพราะได้เรียนรู้หลายเรื่องจากกิจกรรมนี้” “สนุก ได้
เรียนรู้หลายๆอย่าง เช่น วิถีชีวิตของคนโบราณ” “เห็นด้วย เพราะ ท าให้นักเรียนได้รับความรู้นอกบทเรียนมากมาย” 
“สนุกมากและอยากให้จัดทุกๆเดือน” ฯลฯ 
ไม่เห็นด้วย  เพราะ   มีนักเรียน 7 คนที่บอกว่า “น่าเบื่อ” เพราะมีแมลงเยอะ และอากาศร้อน เช่น “มันร้อนและเสียเวลา
เรียนยิ่งช่วงสอบปลายภาคอีก” “น่าเบื่อนิดนึงเเต่ก็สนุกเเต่ก็น่าเบื่อ” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปความพึงพอใจของ   คร ูต่อกิจกรรมผสานชีวิต 
กิจกรรม  “ละอ่อนน้อยสืบสานวิถีล้านนา” 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2562  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
ข้อค าถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (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 

ข้อ ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมผสานชีวิต ค่าเฉลี่ย x ̅ ร้อยละ แปลผล 

1 นักเรียนมีความตั้งใจในการร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม 3.83 95.83 ดีเยี่ยม 

2 
กิจกรรมผสานชีวติมีส่วนช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงตนเอง ผู้อ่ืน ด้วยการเคารพ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รู้จกัการให้ และการแบ่งปัน 

3.50 87.50 ดีเยี่ยม 

3 
นักเรียนน าประสบการณ์ทีไ่ด้รับจากกิจกรรมผสานชีวิตมาพัฒนาดูแลสุขภาพ
อนามัยห่างไกลจากสิง่เสพติด 

3.83 95.83 ดีเยี่ยม 

4 
กิจกรรมผสานชีวติเป็นกิจกรรมที่ช่วยสง่เสริมให้นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือก 
และปฏิบตัิในสิ่งที่ดีได้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

3.67 91.67 ดีเยี่ยม 

5 
นักเรียนสามารถพัฒนาปรับปรุงตนเองในการอยู่ร่วมกับสังคมไดอ้ย่างมีความสุข 
และพัฒนาชีวิตให้เจริญก้าวหน้าในความด ี

3.67 91.67 ดีเยี่ยม 

6 
นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากกิจกรรมผสานชีวิตมาพฒันาทักษะ
กระบวนการคิดพิจารณาไตร่ตรอง และการตัดสนิใจเลือกปฏิบตัิได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

3.83 95.83 ดีเยี่ยม 

7 
กิจกรรมผสานชีวติส่งเสริมนักเรยีนสามารถเข้าใจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชวีิต
ชุมชน  (ละอ่อนน้อยแอ่ววัด) ไดใ้นระดับใด 

3.67 91.67 ดีเยี่ยม 

8 
นักเรียนปฏิบัติตัวในการเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรัก และเสียสละ ต่อผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม 

3.83 95.83 ดีเยี่ยม 

9 
นักเรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองให้
แสดงออกได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ 

3.50 87.50 ดีเยี่ยม 

10 ท่านเห็นด้วยกบัการจัดกิจกรรมผสานชีวิตนี้ในระดบัใด 3.83 95.83 ดีเยี่ยม 

 รวมทั้งสิ้น 3.72 92.92 ดีเยี่ยม 

     จากตารางมีครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่เข้าร่วมกิจกรรม และตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น  6  ท่าน พบว่ามีครู
ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของครู ต่อกิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม  
ที่ค่าเฉลี่ย  3.72   คิดเป็นร้อยละ 92.92      

 
 
 
 
 



สรุปความพึงพอใจของ  ผู้ปกครอง ต่อกิจกรรมผสานชีวิต 
กิจกรรม  “ละอ่อนน้อยสืบสานวิถีล้านนา” 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2562  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
ข้อค าถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (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 

ข้อ ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมผสานชีวิต ค่าเฉลี่ย x ̅ ร้อยละ แปลผล 

1 
กิจกรรมผสานชีวติท าให้นักเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กับพีน่้องที่นบัถือต่างศาสนา เช่น 
แต่งกายได้เหมาะสมเมื่อต้องไปร่วมกิจกรรมศาสนพิธีต่างๆ 

3.8 94.50 ดีเยี่ยม 

2 
กิจกรรมผสานชีวติส่งเสริมให้นกัเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อความดี ประพฤติตรงตาม
ความจริงต่อตนเอง และผู้อืน่ทั้งกาย วาจา ใจ 

3.8 94.00 ดีเยี่ยม 

3 
กิจกรรมผสานชีวติท าให้นักเรียนมีจิตสาธารณะตามแบบอย่างชีวิตของท่าน
นักบุญหลุยส์ มารีย์  กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 

3.7 92.00 ดีเยี่ยม 

4 ความเหมาะสม/เพียงพอ ของวนั เวลา ที่จดักิจกรรมผสานชีวิต 3.8 94.00 ดีเยี่ยม 

5 ความเหมาะสม/ความหลากหลายของแหล่งเรียนรู้ 3.7 92.50 ดีเยี่ยม 

6 
ความเหมาะสมของการประชาสัมพันธ์แก่นักเรียน ครู ผู้เปกครอง เก่ียวกับการ
จัดกิจกรรมผสานชีวิต 

3.8 95.50 ดีเยี่ยม 

7 
นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรมผสานชีวิตไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

3.7 93.50 ดีเยี่ยม 

8 
นักเรียนได้น าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครัว/ชุมชน/สังคมได้อย่างเหมาะสม 

3.8 95.00 ดีเยี่ยม 

9 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้ตรงตามความต้องการที่คาดหวัง 3.7 93.50 ดีเยี่ยม 

10 โดยรวมท่านมีความพงึพอใจต่อการจัดกิจกรรมผสานชีวิต ในระดับใด 3.9 97.00 ดีเยี่ยม 

 รวมทั้งสิ้น 3.8 94.15 ดีเยี่ยม 

 จากตารางมีผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่ตอบแบบสอบถาม เป็นจ านวนทั้งสิ้น  50  ท่าน พบว่ามีผู้ตอบ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ  ดีเยี่ยม  มีค่าเฉลี่ย 3.8  คิดเป็นร้อยละ 94.15 
 
 
 
 



            สรุปความพึงพอใจของ  ชุมชน/วิทยากร ต่อกิจกรรมผสานชีวิต 
    กิจกรรม  “ละอ่อนน้อยสืบสานวิถีล้านนา” 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1   ปีการศึกษา 2562  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
ข้อค าถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (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 

ข้อ ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมผสานชีวิต ค่าเฉลี่ย x ̅ ร้อยละ แปลผล 

1 กระบวนการจัดกิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค์ทีไ่ด้ก าหนด 3.8 95.83 ดีเยี่ยม 

2 การจัดกิจกรรมมีความยืดหยุ่น สามารถปรบัให้เหมาะสมกับสถานการณไ์ด้ 3.8 95.83 ดีเยี่ยม 

3 
ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทาง ของครูในการน านักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

3.8 95.83 ดีเยี่ยม 

4 มีการประสานงานได้อย่างเปน็ระบบชัดเจน 4.0 100.00 ดีเยี่ยม 

5 แหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมในการเรียนรู้ และมีความหลากหลาย 4.0 100.00 ดีเยี่ยม 

6 วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมมีความเหมาะสมเพียงพอ 3.8 95.83 ดีเยี่ยม 

7 
นักเรียนได้น าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ครอบครัว/ชุมชน/สถาบัน ได้อย่างเหมาะสม 

3.8 95.83 ดีเยี่ยม 

8 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้ตรงตามความต้องการที่คาดหวัง 3.7 91.67 ดีเยี่ยม 

9 นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่เปน็ประโยชน์ และมีความประทับใจ 3.8 95.83 ดีเยี่ยม 

10 ท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมผสานชีวิต ในระดบัใด 4.0 100.00 ดีเยี่ยม 

 รวมทั้งสิ้น 3.9 96.67 ดีเยี่ยม 

 จากตารางมวีิทยากรที่ให้ความรูก้ับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ตอบแบบสอบถามจ านวนทัง้สิ้น  6  ท่าน พบวา่มี
ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของวิทยากรต่อกิจกรรมผสานชีวิตระดบัชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ  ดีเยี่ยม  ที่ค่าเฉลี่ย 3.9  คิดเป็นร้อยละ 96.67 
 
 
 



 


