บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
จากการศึ ก ษากระบวนการจัด กิ จ กรรมพิ เ ศษ เรื่ อ งโครงงานสหกิ จ ศึ ก ษากระบวนการจัด
กิจกรรมพิเศษงานดอกไม้จนั ทน์ ทาจากใจถวายพ่อหลวงของบริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด สาขา
บางแค ประจาปี 2560
4.1 ขั้นตอนการผลิตสื่ อเพื่อการประชาสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
4.1.1 ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูล R = (Research)
4.1.2 ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการดาเนินงาน A = (Action Planning)
4.1.3 ขั้นตอนที่ 3 การติดต่อสื่ อสาร C = (Communication)
4.1.4 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล E = (Evaluation)
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4.1.1 ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้ อมูล (Research)
ศึกษาหาข้อมูล โดยศึกษาแผนการปฏิ บตั ิงานและขั้นตอนต่างๆในการจัดกิ จกรรมพิเศษเพื่อ
การประชาสัมพันธ์เพื่อค้นหาประเภทและขั้นตอนต่างๆในการจัดกิ จกรรมและขอคาปรึ กษาจาก
พนักงานที่ปรึ กษาที่ มอบหมายงานเพื่อให้เกิ ดความสอดคล้องกับสาขาที่ เรี ยนมาก่ อนจะนาเสนอ
หัวข้อให้กบั อาจารย์ที่ปรึ กษา
การศึกษาข้อมูลแผนปฏิบตั ิงานได้ผลิตสื่ อในการประชาสัมพันธ์เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์
ให้กบั ประชาชนที่มาห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ สาขาบางแค ได้รับรู ้ ถึงข้อมูลข่าวสารและความรู ้
เกี่ ยวกับการประดิ ษฐ์ดอกไม้จนั ทน์ เพื่อทูลเกล้าฯถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพราะเหตุน้ ี ผศู ้ ึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่ องการ
จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษ งานดอกไม้จนั ทน์ ทาจากใจ
ถวายพ่อหลวงของบริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด สาขาบางแค The process of creating special events
“Thai Artificial Funeral Flower for the king Rama 9th” by The mall Group Company Limited
(Bangkae branch) จัดกิ จกรรมพิเศษ (Event) เป็ นการจัดกิ จกรรมที่ สามารถให้ขอ้ มูลข่าวสารเพื่อ
ประชาสัม พันธ์ สื่ อให้ดึง ดู ดประชาชานกลุ่ ม เป้ าหมายที่ มี่ ค วามสนใจที่ จะเข้าร่ วมกิ จกรรมเพื่ อ
รับทราบข้อมูล

รู ปที่ 4.1 ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาดอกไม้จนั ทน์
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4.1.2 ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการดาเนินงาน (Action Planning)
1. ชื่อโครงการ
กระบวนการจัดกิ จกรรมพิเศษ งานดอกไม้จนั ทน์ ทาจากใจถวายพ่อหลวงของบริ ษทั เดอะ
มอลล์ กรุ๊ ป จ ากั ด สาขาบางแค The process of creating special events “Thai Artificial Funeral
Flower for the king Rama 9th” by The mall Group Company Limited (Bangkae branch)
2. หลักการและเหตุผล
เนื่ องจากพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิ พ ลอดุ ลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จ
สวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ได้นาความโศกเศร้าเสี ยใจมาสู่ ประชาชนคนไทย
ทัว่ ทั้งประเทศ รั ฐบาลจึ ง ได้จดั งานพระราชพิธีถวายพระเพลิ ง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เป็ นครั้งสุ ดท้าย
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงกรุ ณาโปรดเกล้า
ฯ ให้จดั กิ จกรรม “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์พระราชทาน” เพื่อทูลเกล้าฯถวายใน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยทรง
พระราชอนุสรณ์คานึงถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และทรงเข้าพระทัยถึง
ความรู ้ สึกของประชาชนชาวไทยว่ายังคงราลึ กถึ งพระองค์มิเสื่ อมคลาย และมีความประสงค์จะทา
สิ่ งที่แสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมราลึกถึงพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระองค์
บริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด สาขาบางแค ร่ วมกับกรุ งเทพมหานคร ร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งของงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่ อ
ส านึ ก ในพระมหากรุ ณาธิ คุณของในหลวงรั ชกาลที่ 9 ด้ว ยการประดิ ษ ฐ์ดอกไม้จนั ทน์ จานวน
1,000,000 ดอก ทางบริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด จึงได้กระจายการประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์ไปแต่ละ
สาขา สาหรับห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ สาขาบางแค ได้ร่วมประดิ ษฐ์จานวน 150,000 ดอก เพื่อ
นาไปในงานพระราชพิธี
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ สนับ สนุ น ให้ ค นไทยแสดงความจงรั ก ภัก ดี แ ละความอาลัย พระบาทสมเด็ จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9
3.2 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั บริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด
4. กลุ่มเป้าหมาย
4.1 ประชาชนอายุต้ งั แต่ 25 - 65 ปี
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5. การดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 เรี ยนรู ้วสั ดุอุปกรณ์ การประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์ เช่น กระดาษอัดกลีบลาย ,หนวด
ไม้จนั ทน์, กระดาษย่น, ธูปจิ๋ว, เทียนจิ๋ว, ไม้เสี ยบลูกชิ้น, กาว, กรรไกร, ด้าย
กิจกรรมที่ 2 เรี ยนรู้ วิธี การประดิ ษ ฐ์ดอกไม้จนั ทน์โดยพนัก งานของบริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป
จ ากัด สาขาบางแคและประชาชนที่ เ ป็ นจิ ต อาสามาเป็ นผูส้ อนประดิ ษ ฐ์ ด อกไม้ จ ัน ทน์ ใ ห้ ก ับ
ประชาชนที่สนใจ
6. ระยะเวลา
11 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2560
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.30 - 21.00 น. และ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 21.00 น.
กระบวนการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์
การรวบรวมข้อมูล R = (Research)

พ.ค.

มิ.ย.

การวางแผนการดาเนินงาน
A = (Action Planning)
1.
2.

2.1
2.2
3.
1.

การดาเนินงาน C = (Communication)
1. ติ ดต่ อ ประสานงานกับ เจ้า หน้า ที่ ที่
จัดกิจกรรม
2. จัด เตรี ยมสถานที่ แ ละอุ ป กรณ์ ใ น
การจัดกิจกรรม
3. การจัดกิจกรรม
3.1 เ รี ย น รู้ วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ ก า ร
ประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์
3.2 เ รี ย น รู้ วิ ธี ก า ร ป ร ะ ดิ ษ ฐ์
ดอกไม้จนั ทน์
4. เผยแพร่ ขอ้ มูลการจัดกิจกรรม
การประเมินผล E = (Evaluation)
1. ประเมินผล
ตาราง 4.1 ระยะการเวลาการดาเนินงาน

ก.ค.

ส.ค.
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7. งบประมาณ
รายการค่าใช้จ่ายโครงการ “ดอกไม้จนั ทน์ ทาจากใจ ถวายพ่อหลวง” ของบริ ษทั เดอะมอลล์
กรุ๊ ป จากัด สาขาบางแค The process of creating special events “Thai Artificial Funeral Flower for
the king Rama 9th” by The mall Group Company Limited (Bangkae branch) มีรายละเอียดดังนี้
7.1 ดอกไม้จนั ทน์ 150,000 ดอก (เฉลี่ยดอกละ 1.50 บาท)
7.1.1 วัสดุอุปกรณ์ทาดอกไม้

225,000

บาท

7.1.2 อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น กรรไกร, ด้าย, กาว

50,000

บาท

275,000

บาท

20,000

บาท

20,000

บาท

16,000

บาท

รวมเป็ นเงิน

16,000

บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้ น

311,000

บาท

รวมเป็ นเงิน
7.2 สื่ อประชาสัมพันธ์
7.2.1 สื่ อโปสเตอร์
รวมเป็ นเงิน
7.3 อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่
7.3.1 โต๊ะ, เก้าอี้, ผ้าคลุม

(สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
8. ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเกวลี เกตุวารี ผูจ้ ดั ทาโครงการ
9. วิธีการประเมินผล
ประเมินจากการใช้แบบสอบถามดอกไม้จนั ทน์ ทาจากใจถวายพ่อหลวงของบริ ษทั เดอะมอลล์
กรุ๊ ป จากัด สาขาบางแค ณ ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ สาขาบางแค จานวน 100 ชุด
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
10.1 ประชาชนเกิ ดความจงรั กภักดี และความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9
10.2 บริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
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4.1.3 ขั้นตอนที่ 3 การติดต่ อสื่ อสาร C = (Communication)
ขั้นตอนการทาโครงงาน
กระบวนการจัดกิ จกรรมพิเศษ งานดอกไม้จนั ทน์ ทาจากใจถวายพ่อหลวงของบริ ษทั เดอะ
มอลล์ กรุ๊ ป จากัด สาขาบางแค มีข้ นั ตอนโดยแบ่งขั้นตอนเป็ น 3 ช่วงดังนี้
4.1 ขั้นตอนก่ อนจัดกิจกรรม
4.1.1 สื่ อประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ โซเชียลมีเดีย วิดีโอ ประชาสัมพันธ์เสี ยงตามสาย
4.2 ขั้นตอนการดาเนินงานจัดกิจกรรม
4.2.1 ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่จดั กิจกรรม
4.2.2 การจัดเตรี ยมสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
4.2.3 การจัดกิจกรรมภายในงาน
4.3 ขั้นตอนหลังจัดกิจกรรมพิเศษ
4.3.1 เผยแพร่ ขอ้ มูลการจัดกิจกรรม
4.3.2 ประเมินผลสรุ ปปั ญหาการดาเนิ นงานและการจัดกิจกรรมในการทาจัดทารายงานศึกษาใน
หัวข้อเรื่ องการจัดกิ จกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ กระบวนการจัดกิ จกรรมเพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและความอาลัย เรื่ องดอกไม้จนั ทน์ ทาจากใจถวายพ่อหลวงของบริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป
จากัด สาขาบางแค
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4.1 ขั้นตอนก่ อนจัดกิจกรรม
สื่ อประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะจัดกิจกรรม จะมีสื่อที่ใช้ดงั ต่อไปนี้
4.1.1 โปสเตอร์ ต้ งั บริ เวณภายในห้างสรรพสิ นค้า รายละเอียดของโปสเตอร์ จะบอกถึงวันและ
เวลาที่เข้าร่ วมทากิ จกรรม ตั้งแต่วนั ที่ 11 พฤษภาคม ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สถานที่ประดิษฐ์
ดอกไม้ จ ั น ทน์ จ ะอยู่ บ ริ เวณชั้ น G ตรงจุ ด ลงนามความอาลั ย โปสเตอร์ จ ะจั ด ตั้ง ก่ อ นงาน
ดอกไม้จ ัน ทน์ ท าจากใจ ถวายพ่ อ หลวง ประมาณ 1 อาทิ ต ย์ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนที่ เ ดิ น ภายใน
ห้างสรรพสิ นค้า ได้รับรู ้และทราบข้อมูลข่าวสารรายละเอียดของงานในครั้งนี้

รู ปที่ 4.2 สื่ อโปสเตอร์ ให้ขอ้ มูลข่าวสารและบอกรายละเอียด
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4.1.2 สื่ อโซเชี ย ลมี เดี ย โดยเผยแพร่ ทาง เฟซบุ๊ก ของบริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด จะลง
ประชาสัมพันธ์ สาหรับผูท้ ี่สนใจประดิ ษฐ์ ดอกไม้จนั ทน์ ทาจากใจ ถวายพ่อหลวง ลงในเพจของ
เดอะมอลล์ที่มีชื่อเพจ เดอะมอลล์ไทยแลนด์ บอกถึงรายละเอียดของการจัดกิจกรรมของเดอะมอลล์
ทุ ก ๆสาขา ลงสื่ อโซเชี ย ลมี เ ดี ย เพราะการใช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต ก็ เ ป็ นอี ก หนึ่ งช่ อ งทางที่ จ ะช่ ว ย
ประชาสัมพันธ์เพราะประชาชนปัจจุบนั ใช้เฟซบุก๊ กันมากขึ้น

รู ปที่ 4.3 ประชาสัมพันธ์ผา่ นทางเฟซบุก๊ ในชื่อเพจ เดอะมอลล์ไทยแลนด์
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4.1.3 สื่ อวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ จะจัดตั้งไว้บริ เวณข้างโต๊ะที่จดั ทาดอกไม้จนั ทน์ ในสื่ อ
วิดีโอเพื่ อการประชาสัม พันธ์ จะอธิ บายถึ งอุ ปกรณ์ ที่ต้องใช้ใ นการประดิ ษ ฐ์ดอกไม้จนั ทน์ เช่ น
กระดาษอัดกลีบลาย หนวดไม้จนั ทน์ กระดาษย่น ธู ปจิ๋ว เทียนจิ๋ว ไม้เสี ยบลูกชิ้น กาว กรรไกร ด้าย
และอธิ บายถึ งวิธีก ารประดิ ษ ฐ์ดอกไม้จนั ทน์ เพื่อให้ประชาชนที่เดิ นในบริ เวณห้างสรรพสิ นค้า
สนใจและมาเข้าร่ วมกิจกรรม

รู ปที่ 4.4 สื่ อวิดีโอรายละเอียดในการประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์
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4.1.4 ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเสี ยงตามสาย โดยมีขอ้ ความดังนี้ “ท่านผูม้ ีอุปการคุณทุกท่านคะ
ขณะนี้ เดอะมอลล์ สาขาบางแค ได้จดั งานดอกไม้จนั ทน์ ทาจากใจ ถวายพ่อหลวง ขอเชิ ญทุกท่าน
ร่ วมเป็ นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์ให้ครบ 1,000,000 ดอก เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ที่ช้ นั G บริ เวณจุดลงนาม
ถวายความอาลัย ตั้งแต่วนั ที่11 พฤษภาคม ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ขอเชิญท่านผูม้ ีอุปการคุณทุก
ท่าน แวะชมและเลือกซื้ อสิ นค้าได้ตามอัธยาศัยค่ะ ขอบคุณค่ะ” เสี ยงตามสายเพื่อการประชาสัมพันธ์
จะประกาศเพื่อให้ประชาชนที่เดินภายในห้างสรรพสิ นค้าได้ยินประกาศเสี ยงตามสาย เพื่อให้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมในครั้งนี้และเป็ นการเชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจมาเข้าร่ วมกิจกรรม

รู ปที่ 4.5 ประชาสัมพันธ์ผา่ นทางเสี ยงตามสายภายในห้างสรรพสิ นค้า
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4.2 ขั้นตอนการดาเนินงานจัดกิจกรรม
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานแต่ละแผนกที่ร่วมจัดกิจกรรมโครงการดอกไม้จนั ทน์ ทาจากใจ
ถวายพ่อหลวง เพื่อชี้ แจ้งรายละเอียด แผนกบริ การทัว่ ไปจัดเตรี ยม โต๊ะ เก้าอี้ บริ เวณที่จดั กิจกรรม
แผนกศิ ล ป์ การจัด ท าป้ ายโปสเตอร์ ม าไว้บ ริ เ วณที่ จ ัด กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ ป ระชาชนที่ เ ดิ น ภายใน
ห้างสรรพสิ นค้าได้รับรู ้ ถึงข้อมูลข่าวสารในการจัดกิ จกรรม แผนกโปรโมชัน่ เบิกวัสดุ และเตรี ยม
อุ ป กรณ์ ก ารประดิ ษ ฐ์ ด อกไม้จ ัน ทน์ แผนกกิ จ กรรมทัว่ ไปสอนประดิ ษ ฐ์ ด อกไม้จ ัน ทน์ ใ ห้ ก ับ
ประชาชนที่เข้าร่ วมกิ จกรรมและสรุ ปยอดจานวนของดอกไม้จนั ทน์ท้ งั หมดที่ จดั ทาในแต่ละวัน
แผนกลู ก ค้า สั ม พัน ธ์ ป ระชาสั ม พัน ธ์ เ สี ย งตามสายภายในห้า งเดอะมอลล์ สาขาบางแคเพื่ อ ให้
ประชาชนรับรู ้ถึงข้อมูลข่าวสารของกิ จกรรมและเป็ นการเชิ ญชวนให้ประชาชนที่สนใจมาเข้าร่ วม
กิจกรรม

รู ปที่ 4.6 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่จดั กิจกรรมและส่ งเอกสารชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรม
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รู ปที่ 4.7 จัดเตรี ยมสถานที่ ณ ห้างสรรพสิ นค้า เดอะมอลล์ สาขาบางแค ชั้น G

รู ปที่ 4.8 จัดเตรี ยมอุปกรณ์ต่างๆในการประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์
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รู ปที่ 4.9 จัดเตรี ยมอุปกรณ์จดั เป็ นชุดให้เรี ยบร้อยประชาชน 1 คน ต่ออุปกรณ์ 1 ถาด

รู ปที่ 4.10 จัดเตรี ยมจุดลงทะเบียนประชาชาชนที่สนใจเข้าร่ วมประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์
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รู ปที่ 4.11 พนักงานและประชาชนที่เป็ นจิตอาสามาเป็ นผูส้ อนประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์ให้กบั
ประชาชน

รู ปที่ 4.12 ประชาชนที่สนใจมาร่ วมประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์
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4.3 ขั้นตอนหลังจัดกิจกรรมพิเศษ
เผยแพร่ ขอ้ มูลการจัดกิ จกรรม ผ่านทางบอร์ ดประชาสัมพันธ์ ถึงยอดสะสมของการประดิ ษฐ์
ดอกไม้จนั ทน์ มีการผลิตสื่ อโปสเตอร์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ในบอร์ ด ภายในบอร์ ดจะบอกถึงยอด
สะสมของวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ยอดที่จดั ทาดอกไม้จนั ทน์ได้จานวน 150,700 ดอก เพื่อหวังผล
ให้เกิดประโยชน์ในการจัดทาโครงการและประกาศผลสาเร็ จของโครงการดอกไม้จนั ทน์ ทาจากใจ
ถวายพ่อหลวง

รู ปที่ 4.13 บอร์ดประชาสัมพันธ์ถึงยอดสะสมของเดอะมอลล์ สาขาบางแค
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4.1.4 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล E = (Evaluation)
ประเมินผลการดาเนินงานและจัดกิจกรรม
ประเมินผลจากการใช้แบบประเมินผลความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ดอกไม้จนั ทน์
ทาจากใจถวายพ่อหลวงของบริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด สาขาบางแค จากการเข้าร่ วมกิ จกรรม
จานวน 100 ชุด โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็ นดังนี้ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
4.1.4.1 สรุ ปผลการประเมินจากผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
เพศ

จานวน

ค่าเฉลี่ย

ชาย

10

10

หญิง

90

90

ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ยผลการประเมินในส่ วนเพศของผูผ้ ตู ้ อบ
แบบสอบถาม
จากตางรางที่ 4.3 ข้อมูลด้านประชากรผูม้ ารับบริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 90 และ
ผูช้ ายคิดเป็ นร้อยละ10
ช่วงอายุ

จานวน

ค่าเฉลี่ย

25 - 45

70

70

46 - 65

30

30

ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงจานวน ร้อยละค่าเฉลี่ยผลการประเมินในส่ วนของช่วงอายุของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
จากตารางที่ 4.4 ข้อมูลด้านประชากรผูม้ าเข้าร่ วมกิจกรรมส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 25 – 45 คิดเป็ น
ร้อยละ 70 และช่วงอายุ 46 – 65 คิดเป็ นร้อยละ 30
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ข้อ

ประเด็นความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ (จานวน)
มาก

มาก

ที่สุด

(4)

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย

(2)

ที่สุด

(3)

(5)

ค่าเฉลี่ย

แปล
ความ

(1)

1.

การเตรี ยมตัวและความพร้อม
ของผูส้ อนประดิษฐ์
ดอกไม้จนั ทน์

18

26

48

6

2

3.52

มาก

2.

การใช้ภาษาที่เหมาะสมและ
เข้าใจ

24

62

9

4

1

4.04

มาก

3.

การเตรี ยมความพร้อมของ
อุปกรณ์

5

33

57

3

2

3.36

ปาน
กลาง

4.

ความเหมาะสมของสถานที่จดั
กิจกรรม

61

34

3

2

0

4.54

มาก
ที่สุด

5.

การอานวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที่

19

28

44

7

2

3.55

มาก

6.

ความสะดวกในการเดินทาง

25

4

56

2

13

3.26

ปาน
กลาง

7.

การให้คาแนะนาหรื อตอบข้อ
ซักถามของเจ้าหน้าที่

22

38

36

4

0

3.78

มาก

8.

ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม

68

23

7

2

0

4.57

มาก
ที่สุด

ค่าเฉลี่ยรวม

3.83

ตารางที่ 4.5 สรุ ปผลการประเมินในส่ วนของการจัดกิจกรรมดอกไม้จนั ทน์ ทาจากใจ ถวายพ่อหลวงของ
บริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด สาขาบางแค

มาก
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โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
จากตารางที่ 4.5 ภาพรวมระดับความพึงพอใจของผูท้ ี่เข้าร่ วมกิจกรรม ดอกไม้จนั ทน์ ทาจากใจ
ถวาย พ่อหลวงของบริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด สาขาบางแค ที่มีต่อการกิจกรรมพิเศษขั้นตอนการ
ดาเนิ นกิจกรรมของบริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด สาขาบางแค พบว่ากลุ่มคนที่มาเข้าร่ วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมพิเศษของบริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด สาขาบางแคที่จดั ขึ้น อยูใ่ นระดับ
เห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83
ประเด็นที่มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมพิเศษ ดอกไม้จนั ทน์ ทาจากใจ ถวาย พ่อหลวงของบริ ษทั
เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด สาขาบางแคเรี ย งล าดับ ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ “ระยะเวลาในการดาเนิ น
กิจกรรม” คิดเป็ น 4.57 อยูใ่ นระดับ เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาคือ “ความเหมาะสมของสถานที่จดั
กิจกรรม” คิดเป็ น 4.54 อยู่ในระดับ เห็ นด้วยมากที่สุด รองลงมาคือ “การใช้ภาษาที่เหมาะสมและ
เข้าใจ” คิดเป็ น 4.04 อยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก รองลงมาคือ “การให้คาแนะนาหรื อตอบข้อซักถาม
ของเจ้าหน้าที่” คิดเป็ น 3.78 อยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก รองลงมาคือ “การอานวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที่” คิดเป็ น 3.55 อยูใ่ นระดับ เห็นด้วยมาก รองลงมาคือ “การเตรี ยมตัวและความพร้อมของ
ผูส้ อนประดิ ษฐ์ดอกไม้จนั ทน์ ” คิดเป็ น 3.52 อยู่ในระดับ เห็ นด้วยมาก รองลงมาคือ “การเตรี ย ม
ความพร้อมของอุปกรณ์ ” คิดเป็ น 3.36 อยู่ในระดับ เห็นด้วยปานกลาง รองลงมาคือ “ความสะดวก
ในการเดินทาง” คิดเป็ น 3.26 อยูใ่ นระดับ เห็นด้วยปานกลาง ตามลาดับ

