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ความพึงพอใจตอกิจกรรมวันคริสตมาส ที่วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 5 โรงเรียนขอนแกนวิทยายน 2 จังหวัดขอนแกน

The Satisfaction of the Eleventh Graders at Khon Kaen Wittayayon 2 
School Toward Christmas Day Activities at the College of Asian Scholars,

Khon Kaen Province

กวิสรา นิลมงคล* สิริกุล แพรศรีสกุล** วันวิสา กิ่งแสง***

บทคัดยอ
 มวีตัถปุระสงคของการวจิยัครัง้นีเ้พือ่ 1) ศกึษาความพึงพอใจของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา เกีย่วกบักจิกรรมวัน

ครสิตมาส ทีว่ทิยาลยับณัฑติเอเชยี 2) รวบรวมขอมลูสาํหรบัพฒันากจิกรรมในปตอๆไป กจิกรรมวนัครสิตมาสดงักลาว

มี การตอบคําถามเกี่ยวกับเทศกาลคริสตมาสเปนภาษาอังกฤษ การรองเพลงคริสตมาส การรวมกิจกรรมนันทนาการ 

และการชมละครภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมเปาหมายใน การศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน

ขอนแกนวิทยายน 2 จํานวน 56 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามท้ัง

ปลายปดและปลายเปด คาํถามแบบปลายปดใหนกัเรยีนเลอืกตอบ 5 ขอตามเทคนคิของ Likert โดยการแจกแจงความถี ่

(f) และคาเฉลี่ย (Mean) สวนขอมูลแบบปลายเปด วิเคราะหโดยการจัดกลุมตามแนวคิดที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกัน 

แลวหาคารอยละ 

 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจมาก ในดานการตอนรับของวิทยาลัยและประโยชนที่ไดรับจากการ

เขารวมกิจกรรม (Mean 4.4) อันดับที่รองลงมาแตยังอยูในระดับมาก คือ ความพึงพอใจในดาน ภาพรวมของการจัด

งาน (Mean 4.2) การมีสวนรวมของนักเรียน สถานที่ในการจัดกิจกรรม และรูปแบบการจัดกิจกรรม (Mean 4.1) สวน
ระยะเวลาความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมนั้น นักเรียน มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง (Mean 3.9) จากคําถาม
ปลายเปด นักเรียนไดเสนอความคิดเห็น ดังนี้ 1) ควรจัดกิจกรรมวันคริสตมาสทุกป (39.2%) 2) ควรเพิ่มกิจกรรมให

มากขึ้น (28.5%) 3) อยากใหมีหลายๆโรงเรียนมารวมกิจกรรม (21.4%) 4) ควรจัดกิจกรรมหลังพักกลางวัน (10.7%)

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ กิจกรรมวันคริสตมาส นักเรียน

Abstract
 The purposes of this research were to 1) study the eleventh graders ‘satisfaction from Christ-

mas Day activities held at the College of Asian Scholars, and 2) collect data for the development of 

future activities. The activities held included answering questions about Christmas in English, singing 
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Christmas Carols, participating in recreational activities, and watching an English play performed by 

English majors at the college.

 This is a survey study having 56 eleventh graders from Khon Kaen Wittayaton 2 School as 

a target group selected by means of purposive sampling. The research instrument was a question-

naire consisting of close-ended and open-ended questions. For the close-ended questions, the Liker 

technique was applied. As for data analysis, the close ended questions were analyzed by means 

of frequency and mean (X) of the students’ satisfaction, for the open-ended questions, the data 

containing the same or similar opinions were re- grouped before being analyzed to fi nd percentage.

  The students’ satisfaction was shown as follows: how the college welcomed the students 

(X = 4.4), what they learned from the activities (X = 4.4), the overall atmosphere (X = 4.2), the stu-

dents’ participation (X = 4.1), the place where the activities were held (X = 4.1)the types of activities 

(X=4.1), and the length of time for the activities (X=3.9). The students’ recommendations collected 

from the open-ended questions were 1) Christmas activities should be held every year (39.2%); 2) 

there should be more activities (28.5%); 3) there should be students from other schools to join the 

activities (21.4%); and 4) the activities should be held after the lunch hour (10.7%).

Keywords: satisfaction, Christmas Day Activities, Students. 

1.  บทนํา
 การศกึษาถอืเปนปจจัยหลกัหนึง่ในการพัฒนาคน

ใหมคีวามรูความสามารถ และรูเทาทนัความเปล่ียนแปลง

ของโลกที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและรวดเร็ว การศึกษา

หาความรูในยุคปจจุบันนี้สามารถทําไดงายขึ้นเพราะมี

แหลงความรูที่หลากหลาย เชน อินเทอรเน็ต โทรทัศน 
วิทยุ และการรวมงานนิทรรศการตางๆ

 เมื่อมีโอกาสศึกษาหาความรูไดงายดายขึ้น 

นกัเรียนสามารถเขาถงึแหลงความรูจากหลากหลายแหลง

ขอมูลทั้งในประเทศและตางประเทศ ความสามารถดาน
ภาษาจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับนักเรียนที่ตองการเพิ่ม

โอกาสการเรียนรูและเขาถงึแหลงความรูจากตางประเทศ

ไดมากขึ้น 
 ภาษาองักฤษเปนส่ิงจาํเปนตอการดาํรงชวีติและ

การศกึษา แตยงัไมเพยีงพอทีจ่ะสรางโอกาสหรอืความได
เปรียบทางการศึกษาคนควาเพ่ือพฒันาตนเอง ดงันัน้ การ

เรียนรูภาษาองักฤษจงึถอืเปนสิง่จาํเปนในการสือ่สารและ

ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 

 มนุษยใชภาษาเปนสื่อกลางในการถายทอด

วัฒนธรรม ภาษาในที่นี้หมายถึงทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน 

ตลอดจนสญัลักษณตางๆ ทีใ่ชเปนสือ่กลางในการส่ือความ

หมาย ถาหากวฒันธรรมไมไดรบัการถายทอด วฒันธรรม

ก็จะสูญหายไปจากสังคม (ไพบูลย ชางเรียน, 2532)

 ภาษาและวัฒนธรรมเปนสิง่ทีต่องเรียนรูควบคูกนั

ไป การเรียนรูวัฒนธรรมทางภาษาเปนสิ่งที่สําคัญควบคู

ไปกับการเรียนรูภาษาเพราะวาท้ังวัฒนธรรมและภาษา

ตางกม็คีวามสมัพนัธตอกนั ในลกัษณะทีว่ฒันธรรมเปนตวั

กาํหนดลักษณะของภาษา สวนภาษากเ็ปนตวัชวยสะทอน
วัฒนธรรมใหปรากฏเดนชัดอีกทั้งภาษาเปนส่ือในการ

ทาํความเขาใจและถายทอดวฒันธรรม จงึจาํเปนอยางยิง่ที่

มนษุยตองอาศยัภาษาและวฒันธรรมในการตดิตอสือ่สาร

เพื่อความเขาใจท่ีดี 

 คณะศิลปศาสตร วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียไดเล็ง
เห็นความสําคญัของวัฒนธรรมทางดานภาษาอังกฤษและ

มีแนวคิดวาควรปลูกฝงทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูภาษา

องักฤษใหกบันกัเรียน จงึไดจดักิจกรรมวันคริสตมาสข้ึนใน
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เดอืนธันวาคมของทุกป เพือ่สงเสริมใหนกัเรียนไดมโีอกาส

เรยีนรูวฒันธรรมทางดานภาษาองักฤษผานกจิกรรมตางๆ 

เชน การตอบคําถามเก่ียวกับเทศกาลคริสตมาสเปน

ภาษาอังกฤษ การรองเพลงคริสตมาส การรวมกิจกรรม

นันทนาการ และการแสดงละครภาษาอังกฤษ

 เพื่อเปนการพัฒนากิจกรรมวันคริสตมาสให

เกิดประโยชนสูงสุด และสรางความพึงพอใจใหกับ

นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมดังกลาว คณะผูวิจัยไดจัดทํา

แบบสอบถามความพึงพอใจในดานตางๆ ทั้งดานรูปแบบ 

กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ การประชาสัมพันธและการ

ประสานงาน ใหผูเขารวมกิจกรรมไดเสนอความคิดเห็น 

เพื่อคณะผูวิจัยจะไดนําขอมูลเหลานี้มาสรุป และนําไป

พัฒนากิจกรรมวันคริสตมาสในปตอๆไป 

 
2.  วัตถุประสงคของการวิจัย

 2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา เกี่ยวกับกิจกรรมวันคริสตมาส วิทยาลัย

บัณฑิตเอเชีย

 2.2 เพื่อสรุปขอมูลสําหรับพัฒนากิจกรรมในป

ตอๆ ไป

3.  วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
 3.1 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ

  3.1.1 ความหมายของความพึงพอใจ (Sat-

isfaction) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่มีความ

สุขจากการไดรับความรูหรือสิ่งตางๆท่ีทําใหเกิดความ

สบายใจและมีความสุขทางใจหรือรูสกึดีเมือ่ประสบความ

สําเร็จ หรือไดรับสิ่งท่ีตองการใหเกิดข้ึนเปนความรูสึกที่
พอใจ (Hornby, 2000) 

  ความพึงพอใจหมายถึง ทัศนคติหรือระดับ

ความพึงพอใจของบุคลตอกจิกรรมตางๆ ทีส่ะทอนใหเห็น
ถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้นๆ โดยเกิดจากพื้นฐาน

ของการรับรู คานิยมและประสบการณที่แตละบุคคลได

รับ ระดับของความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเม่ือกิจกรรมน้ันๆ
สามารถตอบสนองความตองการแกบคุคลน้ันได (อรรถพร,

2546 : 29)

  ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่มีตอสิ่งใด

สิง่หนึง่ซึง่เปนไปไดทัง้ทางบวกและทางลบ แตถาเมือ่ใดที่

สิง่นัน้ไมสามารถตอบสนองความตองการหรอืทําใหบรรลุ

จดุมุงหมายได กจ็ะทําใหเกดิความรูสกึทางลบ เปนความรูสกึ

ไมพึงพอใจ (สายจิต, 2546 : 14)

  โดยสรปุแลว ความพงึพอใจหมายถงึ ความสขุ 

ความยินดีในสิ่งท่ีไดรับ ความรูสึกสบายใจเมื่อไดพบกับ

ความสําเร็จหรือความปรารถนา 

   3.1.2 เทศกาลคริสตมาส (Christmas) 

เทศกาลคริสตมาสเปนชวงเวลากอนและหลังวันท่ี 25 

ธนัวาคม เปนเทศกาลทีค่รสิตศาสนกิชนจดังานเฉลมิฉลอง

วนัคลายวนัประสตูขิองพระเยซคูรสิต (Jesus Christ) งาน

ทีจ่ดัท่ีโบสถจะมกีารบอกเลาเร่ืองการประสตูขิองพระเยซู

คริสต (Nativity) และการรองเพลงสรรเสริญเทศกาล

คริสตมาส (Christmas Carols) 

   ตามประเพณีที่สืบทอดกันมา วันที่ 

24 ธันวาคม ถือเปนวันสุกดิบ คือ วันกอนวันคริสตมาส 

(Christmas Eve) และวันท่ี 25 ธันวาคม ถือเปนวัน

ครสิตมาส (Christmas Day) ซึง่เปนวนัทีค่รสิตศาสนกิชน

เฉลมิฉลองวันประสูตขิองพระเยซูครสิต แมจะมกีารเฉลิม

ฉลองวันประสูตขิองพระเยซูครสิตในวนันี ้แตไมมใีครรูวนั

หรือเดือนจริงที่พระองคประสูติ ไมมีการบันทึกวันหรือ

เดือนที่พระองคประสูติไว 

   การเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซู

คริสตในตอนแรกๆ นั้น โบสถทางซีกโลกตะวันตก (The 

Western Churches) จัดงานฉลองในวันที่ 25 ธันวาคม 

สวนโบสถทางซกีโลกตะวนัออก (The Eastern Church-
es) จัดในวันที่ 6 มกราคม 

   จนกระทัง่ศตวรรษที ่5 โบสถตางๆ ของ

ทั้งสองซีกโลกจัดงานเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซู

ครสิตในวันท่ี 25 ธนัวาคม นอกจากโบสถในสวนหน่ึงของ

รสัเซียทางเอเชียตะวันตก (The Armenian Church) ซึง่

ยงัคงจัดงานเฉลิมฉลองในวันท่ี 6 มกราคม เชือ่กนัวาทีท่าง

ครสิตศาสนกิชนเลอืกวนัที ่25 ธนัวาคม เปนวนัเฉลมิฉลอง

วันประสูติของพระเยซูนั้น เพราะวาวันนี้เปนวันที่มีงาน



99

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2556

เลีย้งฉลองทีส่าํคญัในกลุมคนทีไ่มเล่ือมใสศาสนาหรอืพวก

ที่ไมใชคริสตศาสนิกชน (The Pagan) ผูเผยแพรศาสนา

คริสตในยุคแรก (The First Christian Missionaries) 

เชื่อวาจะเปนการงายสําหรับกลุมคนที่ไมใชคริสตศาสนิ

กชนจะยอมรับศาสนาใหม ถาพวกเขาไดมีสวนรวมใน

การเลี้ยงฉลองในวันที่พวกเขามีงานเลี้ยงฉลองพระผูเปน

เจาของพวกเขาซึ่งสวนใหญแลว กลุมคนเหลานี้นับถือ

ดวงอาทิตย (The Sun)

   การจัดงานเล้ียงฉลองในปลายเดือน

ธนัวาคมเปนชวงเวลาทีเ่หมาะสมทีส่ดุเพราะเปนชวงทีถ่งึ

ฤดูหนาวที่ดวงอาทิตยอยูใตเสนศูนยสูตร (The Winter 

Solstice) พวก Pagans ถือวาเวลาน้ีเปนสัญญาณวาดวง

อาทิตยจะกลับมา และทําใหมีฤดูใบไมผลิและฤดูรอน 

และวันเดียวกันน้ี ก็เปนวันที่ดีที่คริสตศาสนิกชนจัดงาน

เลี้ยง การที่ดวงอาทิตยหมุนเวียนกลับมา แสงสวางของ

ดวงอาทิตยทําใหผูที่เคารพสักการบูชามีความหวัง เชน

เดียวกับที่การกําเนิดของพระเยซูคริสตนําความหวังมาสู

คริสตสาสนิกชน

   ในการจัดงานฉลองวันคริสตมาสน้ัน 

ประเพณีที่คริสตศาสนิกชนปฏิบัติสืบตอกันมา คือ การ

ใหของขวญั (Christmas Presents) สมาชกิในครอบครวั 

ญาติพี่นอง และเพื่อนฝูง และการที่สมาชิกในครอบครัว

ไดอยูดวยกนันอกจากการใหของขวญัแลว กม็กีารใหบตัร

อวยพรวนัครสิตมาส (Christmas Cards) ดวย ซึง่ในบตัร

อวยพรนั้นจะมีภาพที่เกี่ยวกับประเพณีคริสตมาสและ
ฤดูหนาว เชน ตนคริสตมาส (Christmas Tree) ตนฮอล

ลี่ (Holly) มนุษยหิมะ (Snowmen) และซานตาคลอส 

(Santa Claus) 

   ในชวงเทศกาลคริสตมาสนี้ ในเมือง

ตางๆ และบานทุกบานจะมีตนคริสตมาสตกแตงดวยไฟ
ประดับ (Christmas Lights) และเครื่องประดับตกแตง

อื่นๆ (Decorations) บนยอดของตนคริสตมาสจะมี

ดวงดาวติดไวดวงหน่ึง บางบานจะประดับดวยตนไมที่มี

ใบสแีดงสดใส (Poinsettias) แขวนกิง่ของตน Mistletoe 

ไวเหนอืประต ูและมพีวงหรดี (Wreaths) เล็กๆ ทีท่าํดวย
ใบไมสีเขียวติดไวที่ประตูหนาบาน

   สําหรับเด็กๆ แลว คืนวันสุกดิบ คือ คืน

วนัท่ี 24 ธนัวาคม เปนคนืท่ีเด็กๆรอคอยดวยความตืน่เตน 

เด็กๆไดรับการบอกเลาวาบิดาแหงคริสตมาส (Father 

Christmas) หรือซานตาคลอส หรือนักบุญนิโคลัส (St. 

Nicholas) จะนําของขวัญมาใสไวในถุงเทายาว (Stock-

ings) ทีแ่ขวนไวขางๆเตาผิง (Fireplace) ไวใหเดก็ๆทีเ่ปน

เด็กดี

   ในวันคริสตมาส  หรือวันกอนวัน

ครสิตมาส สมาชกิในครอบครวัจะรบัประทานอาหารดวย

กนั (Christmas Dinners) เพือ่เปนการฉลองวนัครสิตมาส

ดวยกัน อาหารมื้อนี้จะประกอบดวยไกงวงและซอส และ

ผักตางๆเปนหลัก และของหวานคือพุดดิ้ง (Christmas 

Pudding) 

 3.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมเพ่ือ

สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ

  อาภรณชนิศ แสงสังข (2546) ศึกษาการใช

ภาพยนตรการตูนประกอบตัวอักษรบรรยายเพื่อสงเสริม

การเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ การฟงเพ่ือความเขาใจ 

และจริยธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการ

ศึกษา 2546 จํานวน 55 คน โดยใชแบบทดสอบวัดการ

ฟงภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ แบบทดสอบวัดการเรียน

รูภาษาอังกฤษ และแบบวัดจริยธรรม ผลการวิจัยพบวา 

การเรียนรูคาํศพัทภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ และระดับ

จรยิธรรมเพ่ิมขึน้หลังจากไดรบัการสอนโดยใชภาพยนตร

การตูนประกอบตัวอักษรบรรยาย

  เจมส แมคเคอรแนน (Jame Mckerman) 

(2554) ศึกษาการใชภาพยนตรเพ่ือพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษ โดยใชวิจัยปฏิบัติการรูปแบบวงจรลําดับเวลา 

กลุมเปาหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 โรง

เรียนบานผือพิทยาสรรค อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี 
จํานวน 43 คนโดยดําเนินการตามวงจร 8 ขั้นตอนคือ 

ขั้นกําหนดปญหา ขั้นประเมินความตองการจําเปน ขั้น

กาํหนดสมมตฐิานทางความคดิในการแกปญหา ขัน้พฒันา
แผนปฏบิตักิาร ขัน้ดําเนนิการตามแผนขัน้ประเมนิผลการ

ปฏิบัติการ ขั้นสะทอนผล ทําความเขาใจ อธิบาย และขั้น



100

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2556

ตัดสินใจเพื่อดําเนินการในวงจรลําดับเวลา ผลการวิจัย

พบวา นกัเรียนทกุคนมพีฒันาการดานทกัษะภาษาองักฤษ

ดีขึ้น

 

4.  วิธีดําเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ

 4.1 กลุมเปาหมาย 

  กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 56 คน 

จากโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 2 อ.เมือง จ.ขอนแกน 

 4.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
  เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยัครัง้น้ีเปนแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปน

สวนที่เปนสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ

เพศ และอาย ุตอนที ่2 เปนสวนคาํถามทีเ่ปนเนือ้หาสาระ

ที่ตอบวัตถุประสงคของการวิจัย ไดแก กิจกรรมการตอบ

คําถามเกี่ยวกับเทศกาลคริสตมาสเปนภาษาอังกฤษ การ

รองเพลงคริสตมาส การรวมกจิกรรมนันทนาการ คาํถาม

ในแบบสอบถามม ี7 ขอ ไดแก 1) ระยะเวลาความเหมาะสม

ในการจัดกิจกรรม 2) สถานท่ีในการจัดกิจกรรม 3) 

รูปแบบในการจัดกิจกรรม 4) การมีสวนรวมของนักเรียน 

5) การตอนรับของวิทยาลัย 6) ประโยชนที่ไดรับจากการ

เขารวมกิจกรรม และ 7) ภาพรวมของการจัดงาน โดยให

เลอืกตอบ 5 ขอตามเจตคติตามเทคนิคของ Likert (Likert 

technique) ซึ่งเปนมาตราสวนประมานคา 5 ระดับ คือ

  5 หมายถึง มากที่สุด 

  4 หมายถึง มาก 

   3 หมายถึง ปานกลาง 
   2 หมายถึง นอย

   1 หมายถึง นอยที่สุด
 4.3 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

  ในการสรางเครือ่งมอืในการวจิยั คณะผูวจิยั

ไดดําเนินการดังนี้
  4.3.1 ศกึษาแนวคดิในการสอบถามความ

พึงพอใจ และในการจัดกิจกรรมวันคริสตมาส

  4.3.2 รางแบบสอบถาม ซึง่แบงออกเปน 2 

ตอน คอื ตอนท่ี 1 เปนสวนท่ีเปนสถานภาพของของผูตอบ

แบบสอบถาม เกี่ยวกับเพศ และอายุ ตอนที่ 2 เปนสวน

คาํถามท่ีเปนเน้ือหาสาระท่ีตอบวัตถปุระสงคของการวิจยั 

แบบสอบถามมีทั้งแบบคําถามปลายปด (Close–ended 

Questions) และแบบคําถามปลายเปด (Open–ended 

Questions) โดยในแตละตอนจะมีสวนที่เปนคําชี้แจง

สําหรับผูตอบแบบสอบถามประกอบ 

  4.3.3 ตรวจสอบแบบสอบถาม โดยคณะ

ผูวิจัยและที่ปรึกษาชวยกันตรวจแบบสอบถามที่ราง

เสร็จแลว

  4.3.4 นําแบบสอบถามไปทดลองกับ

นกัเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษาปที ่5 จากโรงเรียนทีไ่มใช

โรงเรียนกลุมเปาหมายจํานวน 10 คน แลวนําขอมูลที่ได

ไปปรับปรุงแบบสอบถามใหมีความชัดเจนขึ้น

  4.3.5  จดัพมิพแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ

 4.4 การรวบรวมขอมูล 

  เนื่องจากวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมีการสอบ

กลางภาคในวันที่ 25 ธันวาคม คณะศิลปศาสตรจึงไดจัด

กิจกรรมวันคริสตมาสหลังการสอบกลางภาค ในวันที่ 27 

ธันวาคม เวลา 11.30-13.30 น. ขั้นตอนในการรวบรวม

ขอมูลมีดังนี้
  4.4.1 สงหนังสือขอความอนุเคราะหให

นกัเรยีนชัน้ ม.5 เขารวมกิจกรรมวันครสิตมาสเปนหนงัสอื
จาก

  จากวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียถึงผูอํานวยการ
โรงเรียนขอนแกนวิทยายน 2 สองสัปดาหกอนวันจัดงาน 

  4.4.2 หลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้น ผูวิจัย

แจกแบบสอบถามจํานวน 56 ชุดใหนักเรียนตอบและ

เก็บแบบสอบถามกลับคืนไดจํานวน 56 ชุด เพื่อทําการ
วิเคราะหขอมูลในลําดับตอไป 

 4.5 การวิเคราะหขอมูล

  ในการวิเคราะหขอมูล คณะผูวิจัยไดดําเนิน
การ ดังนี้ 
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  4.5.1 วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจง

ความถี่ (Frequency) และการหาคาเฉลี่ยความพึงพอใจ 

(Mean) หรือ (X)

  4.5.2 วิเคราะหขอมูลจากคําถามแบบ

ปลายเปด โดยการจัดกลุมตามแนวคิดที่เหมือนกันหรือ

คลายคลึงกันไวดวยกัน แลวหาคารอยละ (Percentage) 

5.  สรุปผลการวิจัย

 นกัเรยีนทีต่อบแบบสอบถาม เปนเพศชายจาํนวน 

16 คน เปนเพศหญิงจาํนวน 40 คน อายุระหวาง 17-18 ป 

และผลความพึงพอใจตอกิจกรรมวันคริสตมาสจาก

แบบสอบถามปลายปด แสดงใหเห็นในตารางขางลางนี

ตารางแสดงความถี่ และคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในกิจกรรมแตละดาน (N=56)

คําถาม ระดับคะแนน คาเฉลี่ย

(Mean) (f)

5 4 3 2 1

การตอนรับของวิทยาลัย 32 17 4 3 0 4.4

ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวม

กิจกรรม

29 21 5 1 0 4.4

ภาพรวมของการจัดงาน 26 16 12 1 1 4.2

การมีสวนรวมของนักเรียน 24 22 5 4 1 4..1

สถานที่ในการจัดกิจกรรม 21 23 10 2 0 4.1

รูปแบบการจัดกิจกรรม 22 20 12 2 0 4.1

ระยะเวลาความเหมาะสมในการจัด

กิจกรรม

15 23 17 1 0 3.9

  จากตารางน้ีแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความพึง

พอใจมากในดานการตอนรับของวิทยาลัยและประโยชน
ที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม (Mean4.4) อันดับท่ีรอง

ลงมาแตยังอยูในระดับมาก คือ ภาพรวมของการจัดงาน 
(Mean 4.2) การมสีวนรวมของนักเรยีน สถานท่ีในการจัด

กิจกรรม และรูปแบบการจัดกิจกรรม (Mean 4.1) สวน

ระยะเวลาความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมน้ันมีความ

พงึพอใจในระดบัปานกลาง (Mean 3.9) และคาํถามแบบ

ปลายเปด นักเรียนไดเสนอความคิดเห็นดังนี้ 1) ควรจัด
กิจกรรมคริสตมาสทุกป 39.2% 2) เพิ่มกิจกรรมใหมาก

ขึ้น 28.5% 3) อยากใหมีหลายๆโรงเรียนมารวมกิจกรรม 

21.4% และ 4) จัดกิจกรรมหลังพักกลางวันเปนชวงบาย 
10.7% 

6.  การอภิปรายผลการวิจัย
 นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจในกจิกรรมวนัครสิตมาส

ซึง่สอดคลองกบังานวิจยัของอาภรณชนศิ แสงสงัข (2546) 

และเจมส แมคคอรแมน (2554) โดยเฉพาะประโยชนใน
การรวมกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษที่ทําใหนักเรียน

สนุกกับการเรียนจะมีสวนสงเสริมใหนักเรียนรูภาษา

อังกฤษดีขึ้น

7.  ขอเสนอแนะ
 7.1 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวัน

คริสตมาส สวนขอเสนอแนะอื่นๆของนักเรียน เชน ควร

จัดกิจกรรมวันคริสตมาสทุกป ควรเพิ่มกิจกรรมใหมาก
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ขึ้น อยากใหมีหลายๆโรงเรียนมารวมกิจกรรม ควรจัด

กิจกรรมหลังพักกลางวัน และควรมีการวิจัยกิจกรรม

ตางๆที่วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียจัดเปนขอ เสนอที่ดีที่

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียจะไดนําไปพัฒนาการจัดกิจกรรม

วันคริสตมาสในปตอๆไป
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