บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิ ดชอบต่อสังคม เรื่ องขอ ขวด แลก ข.ไข่ ของ
บริ ษทั แอล.พี .เอ็น ดี เวลลอปเมนท์จากัด(มหาชน) ผู ้ศึกษาได้เรี ยนรู ้ในการจัดทากิจกรรมพิ เ ศษเพื่ อ
ประชาสั มพั นธ์ โดยได้ นาหลัก กระบวนการด าเนิ นงานประชาสัมพั นธ์ มาใช้ ในการเขี ยนแผน
กิ จ กรรมพิ เ ศษ โดยใช้ ห ลั ก แนวคิ ด กระบวนการด าเนิ น งานการประชาสั มพั นธ์ RACE ซึ่ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
4.1 ขั้ นตอนการผลิ ตสื่ อเพือ่ การประชาสั มพันธ์ โดยใช้ กระบวนการดาเนินงานประชาสั มพันธ์
4.1 ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูล R = (Research)
4.2 ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการดาเนินงาน A = (Action Planning)
4.3 ขั้นตอนที่ 3 การดาเนินงาน C = (Communication)
4.4 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล E = (Evaluation)

4.1 ขั้ นตอนที่ 1 การรวบรวมข้ อมูล (Research)
เนื่องด้วยปั จจุ บนั ปั ญหาขยะมู ลฝอยเป็ นปั ญ หาที่ ทุก ฝ่ ายต้องให้ค วามสาคั ญและร่ว มมื อ
แก้ไขเพราะเป็ นปั ญ หาที่ นบั วันจะทวี ความรุ นแรงมากขึ้ น ทั้งนี้เ นื่อ งจากพฤติ กรรมการอุ ป โภค
บริ โภคในชี วิตประจาวันของคนในสังคมปั จจุบนั ซึ่ งนามาสู ่การสูญเสี ยทางเศรษฐกิจและสิ้นเปลื อง
งบประมาณในการก าจั ด อย่างมหาศาลทั้ง ที่ ในความเป็ นจริ ง แล้ ว หากเรามี ก ารคั ด แยกอย่า ง
เหมาะสม จะพบว่าเป็ นขยะที่ ยงั สามารถนามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ในอัต ราไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ 80
ของปริ มาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้ นทั้งหมด
ลุ มพิ นีจึ งได้มีก ารส่ง เสริ มและสนับสนุนให้ลู ก บ้า นตามโครงการต่ าง ๆ ได้ นาเอาขยะ
รี ไซเคิ ลทั้งหลาย นามาแลกเป็ นไข่ไก่เพื่อเป็ นการให้ลูกบ่านนาขยะรี ไซเคิลมาคัดแยก เพื่ อที่จ ะแลก
ไข่ไก่พร้อมทั้งให้ความรู ้ ประโยชน์ของการคัดแยกขยะ และรี ไซเคิ ลการคัดแยกขยะและการก าจั ด
ขยะอย่างถู กวิธีโดยมีจุดประสงค์ เพื่ อให้ ลูกบ้านในประชาคมลุ มพินี มีความรู ้เกี่ยวกับขยะประเภท
ต่าง ๆ ปั ญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ วิ ธีการลดปริ มาณขยะ การคัดแยก การนากลับมาใช้ใหม่
การกาจัดขยะอย่างถู กวิธี รวมทั้งขยะในชุ มชนมีปริ มาณลดลง จากการที่ประชาชนนาความรู ้ที่ได้ไป
ปฏิ บตั ิ คัดแยกขยะ
บริ ษทั แอล.พี .เอ็ น ดี เวลลอปเมนท์จากัด (มหาชน) ได้ต ระหนัก ถึ งความสาคัญในการคั ด
แยกขยะ จึ งได้มีการจัดทากิจกรรมนี้ข้ ึ นมาเพื่อเปิ ดให้ลูกบ้านในประชาคมลุ มพิ นี ได้มีโอกาสเรี ยนรู ้
ถึ งความสาคัญของการคัดแยกขยะ เพื่ อให้ลูกบ้า นในชุ มชนตระหนักถึ งความสาคัญในการคัดแยก
ขยะ ประโยชน์ของและเป็ นการแก้ปัญหาขยะล้นเมืองในระยะยาว
ด้วยเหตุ น้ ีผู้ศึกษาจึ งสนใจที่จะจั ดทารายงานโครงงานการปฏิ บัติงานสหกิจศึ กษาการจั ด
กิจกรรมพิ เศษเพื่ อการประชาสัมพั นธ์กระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความรั บผิ ด ชอบต่ อสั งคม
เรื่ อ ง ขอ ขวด แลก ข.ไข่ ของ บริ ษ ัท แอล.พี .เอ็ น ดี เ วลลอปเมนท์จากัด (มหาชน) เพื่ อ เป็ นการ
ส่งเสริ มให้ลูกบ้านในชุ มชนได้เรี ยนรู ้ควบไปกับการพัฒนาชุ มชน โดยมีองค์ประกอบที่เหมาะสม มี
คุ ณภาพชี วิต สิ่ งแวดล้อมและสังคมที่ดี รวมทั้งจิตสานึกของการอยูร่ ่วมกัน

4.2 ขั้ นตอนที่ 2 การวางแผนการดาเนินงาน (Action Planning)
1. ชื่ อโครงการ
กระบวนการจัดกิจกรรมพิ เศษ งาน ขอ ขวด แลก ข.ไข่ ของบริ ษทั แอล.พี .เอ็น ดี เวล ลอป
เมนท์จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
2. หลั กการและเหตุผล
เนื่อ งจากปั จจุ บัน ปั ญ หาขยะพลาสติ กมี ปริ มาณมากจนเกิ นกว่าจะควบคุ มได้ก ่อให้ เกิ ด
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมหลาย ๆด้าน เนื่องจากพลาสติกย่อยสลายช้ามาก ขยะจากพลาสติ กจึ งสร้าง
ปั ญหาทางสิ่ ง แวดล้อมชัดเจนขึ้ นทุก วัน ไม่เพี ยงแต่เป็ นปั ญ หาบนบก แม้ในทะเลพลาสติ ก ก็เป็ น
ปั ญหา มีรายงานว่าพบแพขยะที่สว่ นใหญ่เป็ นพลาสติกลอยอยู ่
ปั จจุ บนั ปั ญหาขยะมูลฝอยเป็ นปั ญหาที่ทุกฝ่ ายต้องให้ความสาคัญและร่วมมือแก้ไขเพราะ
เป็ นปั ญ หาที่นับ วั นจะทวี ค วามรุ นแรงมากขึ้ น ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากพฤติ กรรมการอุ ปโภคบริ โภคใน
ชี วิ ต ประจ าวั นของคนในสั ง คมปั จ จุ บ ัน ซึ่ งน ามาสู ่ ก ารสู ญ เสี ยทางเศรษฐกิ จ และสิ้ นเปลื อ ง
งบประมาณในการก าจั ด อย่างมหาศาลทั้ง ที่ ในความเป็ นจริ ง แล้ ว หากเรามี ก ารคั ด แยกอย่า ง
เหมาะสม จะพบว่าเป็ นขยะที่ ยงั สามารถนามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ในอัต ราไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ 80
ของปริ มาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้ นทั้งหมด
โครงการ ขอ ขวด แลก ข.ไข่ ในครั้ง นี้ เป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ้ นอย่างต่อเนื่อ งในทุกชุ มชนของลุ มพิ นี
เพื่ อส่ง เสริ มให้สมาชิ กเกิ ดความตระหนักถึ ง ความสาคัญ ของ การคัดแยกขยะ โดยเปิ ดโอกาสให้
สมาชิ ก สามารถนา “ขยะรี ไซเคิ ล ” ที่เหลื อทิ้ งอยูภ่ ายในห้ องชุ ด มาแลกเปลี่ ยนเป็ น “ไข่ ไก่” แล้ ว
หลังจากนั้นขยะรี ไซเคิ ลที่ได้มาทั้งหมดก็จะถู กนาไปขายเปลี่ ยนเป็ นเงิ นทุนสาหรับใช้ในการพัฒ นา
ชุ มชนและช่วยเหลื อเด็กด้อยโอกาสให้ได้เรี ยนหนังสือ ได้ตอ่ ไป
3. วัตถุป ระสงค์
1.เพื่ อสร้างความเข้าใจถึงความสาคัญของการคัดแยกขยะและเห็นประโยชน์ของการรี ไซเคิล
2.เพื่ อให้ลูกบ้านในชุ มชนทิ้งขยะโดยมีการคัดแยกขยะเพื่ อลดปั ญหาขยะล้นชุ มชน
4. กลุ่ มเป้าหมาย
กลุ ่มผู ้อาศัยในโครงการ
5. สถานที่
โครงการ ลุ มพิ นี เพลส พระรามสี่ - รัชดาภิเษก

6. ระยะเวลา

ขั้ นตอนการดาเนินงาน
วางแผนโครงการ

มิถุนายน

กรกฏาคม

สิ งหาคม

X X X

ออกสารวจสถานที่
และสอบถามข้อมูล
ติ ดต่อสอบถามราคา
อุ ปกรณ์ที่จะใช้ตาม
ร้านที่ลิสต์ไว้
นาเสนอโครงการ
ให้กบั ผู ้บริ หาร
ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์กบั
กลุ ่มเป้ าหมาย
ดาเนินงานตาม
แผนงานของโครงการ
ขอ ขวด แลก ข.ไข่
จัดกิจกรรมผ่านทาง
เฟสบุค๊ โดยเป็ นการ
ถ่ายรู ปร่วมกับทาง
กิจกรรมผ่านแฮชแท็ก
#ขอขวดแลกขไข่
สรุ ปผลการดาเนินงาน

X X

X X
X X

X X X

X X X X

X X X X

ตารางที่ 4.1 ระยะเวลาการดาเนินงาน

X X

7. เป้ าหมายโครงการ
เพื่ อให้ผู้ คนได้รู้คุ ณค่า ของการคัดแยกขยะเพราะเมื่อ แยกวัส ดุ ส่ว นที่ยังมีประโยชน์ เช่ น
แก้ว กระดาษ พลาสติ ก แก้ว โลหะ ฯลฯ จะเหลื อขยะจริ ง ๆ เพื่ อนาไปกาจัดน้อยลง ขยะมูลฝอยที่
เราคัดแยกไว้แล้วบางชนิดสามารถนาไปขาย กลับมาเป็ นเงิ นได้วสั ดุหลายอย่างในขยะมูลฝอยที่อาจ
นากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น กระดาษ แก้ว ขวด พลาสติ ก เหล็กและโลหะอื่น ๆ การคั ด เลื อ ก
วัสดุ ต่าง ๆ ที่รวมอยูใ่ นขยะมูลฝอยเพื่อนากลับไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ได้อีก
8. งบประมาณ
รายการค่ าใช้ จ่ายโครงการ “กระบวนการจั ดกิ จ กรรมพิ เศษ งาน ขอ ขวด แลก ข.ไข่ ปี 5
ของบริ ษทั แอล พี เอ็น ดี เวลลอปเมนท์จากัด (มหาชน)” มีรายละเอี ยดดังนี้
กิจกรรม ขอ ขวดแลก ข.ไข่
30,000 บาท
-ค่า Backdrop
เป็ นเงิ น 8,800 บาท
-ค่าจัดพิ มพ์ Pocket Book
เป็ นเงิ น 1,600 บาท
(จานวน 50 เล่ม)
-ค่าวัสดุ โครงการ
เป็ นเงิ น 6,000 บาท
-งบส่วนกลาง
เป็ นเงิ น 13,400 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
นายภาสวิ ชญ์ บัวทอง
ผู ้จัดทาโครงการ
10. วิธีการประเมินผล
ประเมินผลจากการใช้แบบสอบถามกิจกรรม ขอ ขวด แลก ข.ไข่ ของ บริ ษทั แอล.พี .เอ็น ดี
เวล ลอปเมนท์จากัด (มหาชน) ณ ที่ชุมชนต่าง ๆ ของลุ มพิ นี จานวน 50 ชุ ด
11. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสาคัญของการคัดแยกขยะ
2. ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู ้ในการคัดแยกขยะและการรี ไซเคิ ล

12. ตารางสรุป สื่ อกิจกรรม
สื่ อและกิจกรรม
รายละเอี ยด
ติ ดต่อส่ง
เอกสารให้แก่
ลุ มพิ นี เพลส
พระรามสี่ รัชดาภิเษก
ติ ด ต่ อ ขอข้ อ มู ล
ร า ย ล ะ เอี ย ด
อุ ปกรณ์ที่ต้องใช้
มินิเกมทาย
ปั ญหา

ให้ข้อมูลรายละเอียด
ของกิจกรรม
ประกอบด้วย วันเวลา
และ รายละเอี ยดของ
กิจกรรม
ขอข้อมูล รายละเอี ยด
ของ Backdrop,Pocket
Book
มีการจัดมินิเกมก่อน
ช่วงก่อนเริ่ มกิจกรรม
ขอ ขวด แลก ข.ไข่
รวมถึ งอธิ บายที่มาของ
ปั ญหาขยะล้นเมือง
กิจกรรม ขอ
ให้ลูกบ้านในชุ มชนนา
ขวด แลก ข.ไข่ ขวด มาแลก ไข่ และ
แจก Pocket Book
ให้แก่ผู้ที่เข้ามาร่วม
กิจกรรม
เรี ยนรู ้ประโยชน์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรี
ของการรี ไซเคิ ล ไซเคิ ลและการคัดแยก
ขยะ เพื่ อที่จะสร้าง
จิ ตสานึกที่ดีของชุ มชน
น่าอยู ่

วันเวลาและ งบประมาณ
สถานที่
15 มิถุนายน
2560 อาคาร
ลุ มพิ นีทาวเวอร์

ผู ้รับผิ ดชอบ

19 มิถุนายน 10,400 บาท
2560 อาคาร
ลุ มพิ นีทาวเวอร์
7 กรกฏาคม
6,000 บาท
2560 โครงการ
ลุ มพิ นี เพลส
พระรามสี่ รัชดาภิเษก
7 กรกฏาคม
1,600 บาท
2560 โครงการ
ลุ มพิ นี เพลส
พระรามสี่ รัชดาภิเษก
7 กรกฏาคม
2560 โครงการ
ลุ มพิ นี เพลส
พระรามสี่ –
รัชดาภิเษก

ฝ่ าย CCM

ภาสวิ ชญ์

ฝ่ าย CCM

ฝ่ าย CCM

ฝ่ าย CCM

4.3 ขั้ นตอนที่ 3 การดาเนินงาน (Communication)
ขั้ นตอนการทาโครงการ
กระบวนการจัดกิ จกรรมเพื่ อ แสดงความรับผิ ด ชอบต่ อสัง คม เรื่ อง ขอ ขวด แลก ข.ไข่ มี
ขั้นตอนโดยแบ่งการขั้นตอน 3 ช่วงดังนี้
4.3.1 ขั้ นเตรียมการก่ อนจั ดกิจกรรม
4.3.1.1 ศึ กษารวบรวมข้อมูลจาก ปั ญหาที่เกิดขึ้ นในชุ มชนจะพบว่าลู กบ้านในชุ มชนจะทิ้ ง
ขยะโดยไม่มีการคัดแยกทาให้เกิดปั ญหาขยะล้นชุ มชน
4.3.2 ขั้ นตอนการดาเนินงานจั ดกิจกรรม
4.3.2.1 ติ ดต่อประสานงานกับนิติบุคคลของลุมพิ นีทุกชุ มชน
4.3.2.2 การจัดเตรี ยมสถานที่และอุ ปกรณ์ในการจั ดกิจกรรม
4.3.2.3 การจัดกิจกรรมภายในงาน
4.3.3 ขั้ นการหลั งจัดกิจกรรมพิเศษ
4.3.3.1 เผยแพร่ข้อมูลการจัดกิจกรรม
4.3.3.2 ประเมินผลสรุ ปปั ญหาการดาเนินงานและจัดกิจกรรม ในการจัดทารายงานศึกษาใน
หัวข้อเรื่ องการจัดกิจกรรมเพื่ อประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดกิจกรรม เพื่ อแสดงความรั บผิ ด ชอบ
ต่อสังคม เรื่ อง ขอ ขวด แลก ข.ไข่

4.3.1 ขั้ นเตรียมการก่ อนการจั ดกิจกรรม
ศึ กษาหาข้อมูลโดยศึกษาแผนการปฏิ บตั งิ านและขั้นตอนต่างๆ ในการจัดกิจกรรมพิ เศษเพื่อ
การประชาสัมพันธ์เพื่ อค้นหาประเภทและขั้นตอนต่างๆ ในการจัดกิจกรรมและขอคาปรึ ก ษาจากพี่
เลี้ ยงที่ มอบหมายงานเพื่ อให้เกิด ความสอดคล้อ งกับสาขาที่เรี ยนมาก่อนจะนาเสนอหั วข้อ ให้ก ับ
อาจารย์ที่ปรึ กษา
การศึ กษาข้ อ มู ล แผนปฏิ บั ติ งานได้ ผ ลิ ตสื่ อในการประชาสั มพั น ธ์ เ พื่ อเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ให้กบั ลู กบ้านในประชาคมลุ มพิ นี ได้รับรู ้ถึงข้อมูลข่าวสารและความรู ้เกี่ยวกับ การ
รี ไซเคิ ลและคัดแยกขยะเพื่อที่จะลดปั ญหาขยะล้นชุ มชน เพราะเหตุ น้ ีผูศ้ ึ กษาจึงสนใจที่จะศึ กษาเรื่ อง
การจั ด กิ จ กรรมพิ เศษเพื่ อ การประชาสั มพั นธ์ ง าน กระบวนการจัด กิ จกรรมเพื่ อ แสดงความ
รับ ผิ ด ชอบต่ อสั ง คม เรื่ อ ง ขอ ขวด แลก ข.ไข่ จั ด กิจ กรรมพิ เศษ (Event) เป็ นการจัด กิ จกรรมที่
สามารถให้ข้ อมูลข่ าวสารเพื่ อประชาสั มพั นธ์ สื่อให้ ดึ งดู ด สาธารณชนกลุ ่มเป้ าหมายและทัว่ ไปมี
ความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่ อรับทราบข้อมูล

รู ปที่ 4.1 ทาการค้นคว้าหาข้อมูลเรื่ องเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและรี ไซเคิ ล เพื่อที่จะนามาปรับเปลี่ ยน
ในกิจกรรมที่จะใช้

4.3.2 ขั้ นตอนการดาเนินงานจั ดกิจกรรม
- ติ ดต่อประสานงานกับโครงการ ลุ มพิ นี เพลส พระรามสี่ - รัชดาภิเษก

รู ปที่ 4.2 ติ ดต่อประสานงานกับนิติบุคคลของโครงการ ลุ มพิ นี เพลส พระรามสี่ – รัชดาภิเษก ชี้ แจง
รายละเอี ยดของการจัดกิจกรรมกระบวนการจัดกิจกรรมเพื่ อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่ อง
ขอ ขวด แลก ข.ไข่ ของ บริ ษทั แอล.พี .เอ็น ดี เวลลอปเมนท์จากัด(มหาชน)

รู ปที่ 4.3 จัดเตรี ยมสถานที่ ณ โครงการ ลุ มพิ นี เพลส พระรามสี่ - รัชดาภิเษก เพื่ อเป็ นการเตรี ยม
ความพร้อมในการจัดกิจกรรม

รู ปที่ 4.4 สื่ อสิ่ งพิ มพ์เป็ น Pocket book และ แผ่นพับให้ความรู ้เรื่ องเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและรี
ไซเคิ ล

รู ปที่ 4.5 ไข่ไก่ที่เป็ นของรางวัลจากการนาขวดมาแลกจตามที่ทางชุ มชนได้กาหนดกติ กาไว้ในใน
กิจกรรม ขอ ขวด แลก ข.ไข่

รู ปที่ 4.6 เจ้าหน้าที่ที่คอยอานวยความสะดวกภายในกิจกรรม ขอ ขวด แลก ข.ไข่

รู ปที่ 4.7 ลู กบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม ขอ ขวด แลก ข.ไข่

รู ปที่ 4.8 ลู กบ้านของลุ มพินีเข้าร่วมลงทะเบียนเพื่อนาขวดแลกไข่ในกิจกรรม ขอ ขวด แลก ข.ไข่

รู ปที่ 4.9 ลู กบ้านของลุ มพินีเข้าร่วมลงทะเบียนเพื่อนาขวดแลกไข่ในกิจกรรม ขอ ขวด แลก ข.ไข่

4.10 ภาพบรรยากาศที่ลูกบ้านลุ มพิ นีนาขวดมาแลกไข่ในกิจกรรม

4.11 กติ กาการแลกไข่ในกิจกรรม

4.3.3 ขั้ นตอนหลั งการจั ดกิจกรรมพิเศษ
เผยแพร่ ข้อมูลการจั ดกิจกรรม
มีก ารแยกรายได้ จากการขายขวดในกิจ กรรม ขอ ขวด แลก ข.ไข่ นาไปบริ จ าคเด็ กด้ อ ย
โอกาสที่ไม่ได้เรี ยนหนังสื อเพื่ อให้มีโอกาสได้เรี ยนหนังสือต่อไป

4.12 ถังขยะเพื่ อให้คัดแยกขยะต่าง ๆ

4.3 ขั้ นตอนที่ 4 การประเมิ นผล E = (Evaluation) ประเมิ นผลการด าเนิ นงานและจัด กิ จ กรรม
ประเมินผลจากการใช้แบบประเมินผลความพึงพอใจเกีย่ วกับการจัดกิจกรรม “ขอ ขวด แลก ข.ไข่ ”
ของ บริ ษ ัท แอล.พี .เอ็ น ดี เวลลอปเมนท์จากัด (มหาชน) เข้ าร่วมกิจ กรรมจานวน 50 ชุ ด โดยแบ่ง
ระดับความพึ งพอใจเป็ นดังนี้ มากที่สุด, มาก, ปานกลาง, น้อย, น้อยที่สุด
4.3.1 สรุ ปผลการประเมินจากผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม 50 คน
เพศ

จานวน

ค่ าเฉลี่ ย

ชาย

22

45

หญิง

28

53

ตารางที่ 4.3.1 ตารางแสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ยผลการประเมินในส่วนเพศของผู ้เข้าร่วมกิจกรรม
กรอกแบบสอบถาม
จากตารางที่ 4.3.1 ข้อมูลด้านประชากรผูม้ ารับบริ การส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิ ดเป็ นร้อยละ 53 เพศ
ชายคิ ดเป็ นร้อยละ 45
ช่ วงอายุ

จานวน

ค่ าเฉลี่ ย

18-25

30

70

26-35

20

30

ตารางที่ 4.3.2 ตารางแสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ยผลการประเมินในส่วนช่วงอายุของผู ้กรอก
แบบสอบถาม
จากตารางที่ 4.3.2 ข้อมูลด้านประชากรผูม้ าเข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 18-25 คิ ดเป็ น
ร้อยละ 70

ข้อ

ประเด็นความพึ งพอใจ

ระดับความพึ งพอใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

ค่าเฉลี่ย

1. ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน

13

18

12

5

3

3.72

2. เอกสารประกอบกิจกรรม

17

7

11

13

2

3.48

3. การอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่

9

21

6

13

1

3.26

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม

19

7

20

4

0

3.82

5. ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม

23

5

7

9

6

3.60

ค่าเฉลี่ ยรวม
ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด
ค่าเฉลี่ ยต่าสุ ด
โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมายดังนี้
ค่าเฉลี่ ย 4.21-5.00 เท่ากับดี มาก
ค่าเฉลี่ ย 3.41-4.20 เท่ากับดี
ค่าเฉลี่ ย 2.62-3.40 เท่ากับพอใช้
ค่าเฉลี่ ย 1.81-2.60 เท่ากับน้อย
ค่าเฉลี่ ย 1.00-1.80 เท่ากับน้อยที่สุด

3.576
3.82
3.26

จากตารางที่ 4.5 ภาพรวมระดับความพึงพอใจของผูท้ ี่เข้าร่วมกิจกรรม “ขอ ขวด แลก ข.ไข่ ”
ของ บริ ษทั แอล.พี .เอ็น ดี เวลลอปเมนท์จากัด (มหาชน) ที่มีต่อการจัดกิจ กรรมพิ เศษขั้นตอนการ
ดาเนินกิจกรรมของบริ ษ ัท แอล.พี .เอ็ น ดี เวลลอปเมนท์จากัด (มหาชน) พบว่ากลุ ่มคนที่มาเข้าร่ว ม
กิจ กรรมมีระดั บความพึ ง พอใจต่ อกิ จกรรมพิ เศษของบริ ษ ัท แอล.พี .เอ็น ดี เวลลอปเมนท์จ ากัด
(มหาชน) ที่จัดขึ้ นอยูใ่ นระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82
ประเด็นที่มีความพึ งพอใจต่อ กิจกรรมพิ เศษ กิจกรรม “ขอ ขวด แลก ข.ไข่ ” บริ ษทั แอล.พี .
เอ็ น ดี เวลลอปเมนท์จ ากัด (มหาชน) เรี ยงล าดั บค่ า เฉลี่ ยมากที่ สุ ด คื อ “ประโยชน์ที่ได้ รับจาก
กิจกรรม” คิ ดเป็ น 3.82 อยูใ่ นระดับดี รองลงมาคือ “ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน” คิ ดเป็ น 3.72
อยู ่ ในระดับดี รองลงมาคื อ “ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม” คิ ดเป็ น 3.60 อยูใ่ นระดับดี รองลงมา
คื อ “เอกสารประกอบกิจกรรม” คิ ดเป็ น 3.48 อยูใ่ นระดับดี รองลงมาคื อ “การอานวยความสะดวก
ของเจ้าหน้าที่” คิ ดเป็ น 3.26

