บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามรายงาน
จากการศึกษาเรื่ อง “การจัดกิจกรรมพิเศษ กรณี ศึกษากิจกรรมการบรรยายพิเศษ เชิงเสวนา
หัวข้อ “ สื่ อมวลชนไทยในยุค Thailand 4.0” มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ปี พ.ศ.
2561 ผูศ้ ึกษาได้เรี ยนรู ้และฝึ กฝนในเรื่ องของการศึกษาขั้นตอนการโฆษณา การสร้างงานโฆษณา
แบบครี เอทีฟ ขั้นตอนการบรี ฟงาน การคิดงานและผลิตงานของหลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าการบริ ห ารนวัต กรรมการสื่ อ สาร คณะนิ เ ทศศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เกษมบัณ ฑิ ต ผล
ปฏิบตั ิงานในครั้งนี้ทาให้ทราบถึงกระบวนการ ดังนี้
4.1 หลักการและแนวคิดในการจัดกิจกรรมพิเศษ การบรรยายพิเศษ เชิงเสวนา
การจัด กิ จ กรรมพิ เ ศษให้บ รรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ห ลัก การและ
แนวคิดสาคัญในการจัดกิจกรรมพิเศษ การบรรยายพิเศษ เชิงเสวนา ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมพิเศษเป็ นการประชุมของกลุ่มคนที่มีความสนใจ แนวคิดเรื่ องเดียวกัน
เพื่อไปสู่ จุดหมายเดียวกัน จึงมีกรอบ ทิศทาง เป้าหมายที่ชดั เจน ดังนั้น ผูจ้ ดั กิจกรรมพิเศษจึงจัดหา
วิทยากรที่เก่งๆ และเข้าใจ สามารถให้ขอ้ มูลและความกระจ่างในขั้นตอน เพื่อเกิดประโยชน์คุม้ ค่า
2. ผูจ้ ดั กิจกรรมพิเศษมีวิธีการคิดที่มีประสิ ทธิภาพ และคุณภาพ จึงได้การคิดถึงหัวข้อที่จดั
บรรยายเชิ งเสวนา เรื่ อง “สื่ อมวลชนไทยในยุค Thailand 4.0” ดังนั้น เพื่อการชี้ แนะที่ดีซ่ ึ งได้จาก
วิทยากรที่มีแนวคิดที่ดี เป้าหมาย กรอบ ขอบเขตที่ชดั เจน ข้อมูลที่ดี มีความหลากหลาย มีความถูก
ต้อง น่าเชื่อถือ ฉะนั้นการทาเอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เชิงเสวนา จึงมีการจัดการที่ดีเพื่อให้
มีคุณภาพพอที่จะนามาใช้ได้
3. แนวคิดการสร้างแรงจูงใจในการบรรยายพิเศษ เชิงเสวนาที่ดีและให้ได้ผลจาเป็ นต้อง
สร้ างแรงจูงใจ การแก้ไขปั ญหาให้ลุล่วง โดยคานึ งถึงแรงจูงใจที่เหมาะสมแก่ เข้าร่ วมรั บฟั งการ
บรรยายพิเศษ เชิงเสวนา ได้แก่
- แรงจู งใจทางกายภาพ ประกอบด้วย เรื่ องสถานที่ จดั การบรรยายพิเศษ นั่นคือ ห้อง
Auditorium อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็ นห้องที่ทนั สมัย สะอาด เอื้อ
ต่อการจัดการบรรยาย และมีเครื่ องอานวยความสะดวกต่างๆ อุปกรณ์ที่จะใช้ในการบรรยายทันสมัย
ตามเทคโนโลยีที่พฒั นาขึ้น ด้านอาหารว่าง อาหารเครื่ องดื่มรสชาติดี พร้อมรับประทานได้สะดวก
รวดเร็ ว มีการจัดดอกไม้ประดับ และ อื่นๆ ช่วยให้การบรรยากาศน่าประทับใจ
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- แรงจูงใจด้านเนื้ อหาสาระการจัดบรรยายพิเศษ เชิ งเสวนา ประกอบด้วย กระบวนการ
สัมมนาที่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย บรรยากาศเป็ นกันเอง มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ มีการดาเนินการจัดกิจกรรมพิเศษเป็ นไปตามแผนที่วางไว้
4.2 ขั้นตอนการการจัดกิจกรรมพิเศษ กรณีศึกษากิจกรรมการบรรยายพิเศษ เชิ งเสวนา หั วข้ อ
“ สื่ อมวลชนไทยในยุค Thailand 4.0” มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
4.1.1 แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม

1-15 เม.ย. 61

ระยะเวลาดาเนินการ ปี การศึกษา 2560
16-31 พ.ค.
16-30 เม.ย. 61 1-15 พ.ค. 61
61

1. การวางแผนโครงการ
2. ขออนุมตั ิโครงการตามแผนงาน
3. จัดกิจกรรม
4. การสรุ ปผล

รู ปตารางประกอบที่ 4.1 ตารางแผนการดาเนินงาน
4.3 ขั้นตอนการดาเนินการ : เป็ นการจัดกิจกรรมในรู ปแบบ PDCA ดังนี้
แผนงาน (Plan)
1. ประชุมทีมงานเพื่อกาหนดกรอบหัวข้อเรื่ องในการดาเนินงานจัดกิจกรรม
2. จัดทาโครงร่ าง โดยมีผชู ้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี รัตน์ แสงวารี เป็ นผูด้ ูแลในการ
วางแผนและจัดทาโครงการ
3. ติดต่อประสานงานการขอใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมพิเศษ
4. ขออนุ มตั ิการจัดโครงการกิจกรรมพิเศษ ให้กบั รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา โดยผ่านคณบดีคณะนิเทศศาสตร์
ดาเนินงาน (Do)
5. ทีมงานช่วยกันค้นคว้าหาข้อมูลเบื้องต้น สาหรับการตอบคาถามในการจัดงาน
ให้กบั ผูท้ ี่สนใจที่เข้าร่ วมโครงการกิจกรรมพิเศษ
6. ผูท้ ี่สนใจเข้าร่ วมโครงการตามแผนกาหนดการที่กาหนดไว้ในโครงการกิจกรรม
พิเศษ
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7. มีการบันทึกภาพระหว่างดาเนินการจัดโครงการกิจกรรมพิเศษ
8. หลัง จากการบรรยายพิ เ ศษจากท่ า นวิ ท ยากรเรี ยบร้ อ ยแล้ว ก็ มี ก ารแจก
แบบสอบถามให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
สรุ ปตรวจสอบ (Check)
9. นาแบบสอบถามจากการดาเนิ นงานมารวบรวมเพื่อทาการประเมินผลโดยผ่าน
โปรแกรม SPSS
10. สรุ ปผลจากแบบสอบถามและข้อแนะนาต่างๆ ในการจัดโครงการกิ จกรรม
พิเศษและทาการเปรี ยบเทียบผลลัพธ์ของแผนและผลที่เกิดขึ้นเพื่อทาการพิจารณาแนวทางหาทาง
ปรับปรุ งแก้ไขในการจัดโครงการกิจกรรม
ประเมินผลการจัดกิจกรรม (Action)
11. เสนอแนวทางการแก้ไขในกรณี ที่นาโครงการไปดาเนินการจัดในปี ต่อไป
12. ชี้ แจงผลการด าเนิ น งานและผลการประเมิ น โครงการให้ กับ ที ม งานและ
ผูเ้ กี่ยวข้องในการจัดโครงการกิจกรรมพิเศษทราบเพื่อปรับปรุ งพัฒนาการจัดโครงการต่อไป
4.4 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมพิเศษ กรณีศึกษากิจกรรมการบรรยายพิเศษ เชิงเสวนา
หัวข้ อ “ สื่ อมวลชนไทยในยุค Thailand 4.0” มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
4.5 สถานที่จัด : อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง Auditorium
การขอใช้สถานที่ในการจัดงานกิจกรรมพิเศษ มีข้นั ตอนดังต่อไปนี้
1. ติดต่อผูด้ ูแลอาคารและสถานที่ถึงเรื่ อการขอใช้สถานที่
2. กรอกแบบฟอร์มการขอใช้สถานที่
3. หลังจากได้รับอนุมตั ิกต็ รวจเช็คความเรี ยบร้อยของสถานที่ในการจัดงาน
4. เช็คอุปกรณ์ ชุดเครื่ องเสี ยง โปรเจ็คเตอร์ ร่ วมถึงอุปกรณ์ต่างๆ สาหรับการจัดกิจกรรม

4.6 ผู้เข้ าร่ วมงาน : จานวน 70 คน ประกอบไปด้วย
1. คณาจารย์ประจาหลักสู ตร สาขาการบริ หารนวัตกรรมการสื่ อสาร
2. นักศึกษาในหลักสู ตรฯ สาขาวิชาการบริ หารนวัตกรรมการสื่ อสาร ปี การศึกษา 2560
3. บุคคลภายนอกที่สนใจ
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4. ผูบ้ ริ หารองค์กร
5. สื่ อมวลชน
สาหรั บการตรวจเช็คผูเ้ ข้าร่ วมการจัดกิ จกรรมในครั้ งนี้ ได้มีการตรวจสอบจาก Google
Form สาหรั บใช้ลงทะเบี ยนการเข้าร่ วมงาน เนื่ องจากผูท้ ี่สนใจมาจากหลายช่ องในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์การจัดงานกิ จกรรม จึงมีผูท้ ี่สนใจจากหลายแขนงให้การตอบรับ จึงได้ออกแบบ
ฟรอ์มในการลงทะเบียนเข้าร่ วมงานนั้นเอง
4.7 วิทยากรและผู้ดาเนินรายการ
การจัดกิจกรรมพิเศษ กรณี ศึกษากิจกรรมการบรรยายพิเศษ เชิงเสวนา หัวข้อ “ สื่ อมวลชน
ไทยในยุค Thailand 4.0 เป็ นส่ วนหนึ่ งในรายวิชาในรายวิชา IC.683 สัมมนาการบริ หารนวัตกรรม
การสื่ อสาร ซึ่ งมีอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชา คือ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี รัตน์ แสงวารี ในการ
เลือกวิทยากรและผูด้ าเนิ นรายการจะมีการพิจารณาจากความสามารถของแต่ละท่านเพื่อเป็ นการ
เพิ่มพูนความรู ้ และความเข้าใจทางด้านของสื่ อมวลชนไทย โดยมีการติดต่อว่าท่านวิทยากรแต่ละ
ท่านสามมารถมาร่ วมกิจกรรมได้หรื อไม่ หลังจากได้รับคาตอบจึงทาการออกหนังสื อเรี ยนเชิญท่าน
วิทยากรและผูด้ าเนินรายการ ดังต่อไปนี้
ศาสตราจารย์พเิ ศษนายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์
อดีตรัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
การต่างประเทศ
รัฐมนตรี วา่ การทบวงมหาวิทยาลัย อดีตหัวหน้าพรรคพลังใหม่
อดีตรองหัวหน้า พรรคพลังธรรม
อดีตรองหัวหน้าพรรคความหวังใหม่ และเป็ นอดีตสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516
- นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
- นายกสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวฒั น์
คุณบุญยอด สุ ขถิ่นไทย
อดีตสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์
ผูป้ ระกาศข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
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คุณกิตติศักดิ์ ตู้ทอง
ผูอ้ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี

คุณกันตพงศ์ บารุงรักษ์
นักแสดงทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

4.8 รูปแบบของโครงการ
เป็ นการจัดบรรยายพิเศษให้ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมี ความรู ้ ความเข้าใจ ในเรื่ องเกี่ ยวกับ
“สื่ อมวลชนไทยในยุค Thailand 4.0” เช่น ภาวะผูน้ าด้านนิ เทศศาสตร์ ยคุ New Media, บทบาทของ
สื่ อมวลชนกับการเมืองไทยในยุคดิจิทลั และการปรับตัวของนักแสดงกับการใช้สื่อในยุค 4.0
4.9 งบประมาณและทรัพยากรการดาเนินงาน
ขอสนับ สนุ น การด าเนิ น งานจากมหาวิ ท ยาลัย เกษมบัณ ฑิ ต ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ฝ่ าย
ออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์ กองเอกสารการพิมพ์ และกองกลางพัสดุและทรัพย์สิน เพื่อรองรับผูเ้ ข้าร่ วมรับฟัง
การบรรยายจานวน 70 ท่าน
4.10 การประเมินผลโครงการ
1. ประเมินจากแบบสอบถาม
2. ใบลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
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4.11 ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ

1. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ มีความรู ้ ร้ อ ยละของผู ้ ที่ เ ข้ า ร่ วม
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ บ ท บ า ท ข อ ง โครงการ
สื่ อมวลชนไทยในยุคปั จจุบนั
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ระยะเวลา
(ปี งบประมาณ)
ไม่มีค่าใช้จ่าย

2. ผูเ้ ข้า ร่ ว มโครงการมี ทกั ษะ ผู ้เ ข้า ร่ ว มโครงการเข้า ใจ
ด้ า นความเป็ นผู ้น าและการ ถึ ง ภาวะการเป็ นผู ้ แ ละ
การเมืองของไทย
เมืองไทย

3.51

ไม่มีค่าใช้จ่าย

3. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเกิดความ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีความ
รั ก ความสามัค คี ภ ายใน
สามัคคีภายในองค์กร
อ ง ค์ ก ร แ ล ะ ส ถ า บั น
ครอบครัว

3.51

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ผลลัพธ์

ตัวชี้วดั

ค่ าเป้าหมาย

4.12 การรายงานผลการดาเนินการ
1. รายงานต่อที่ประชุ มคณะกรรมการหลักสู ตรนิ เทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริ หารนวัตกรรมการสื่ อสาร
2. เผยแพร่ ผา่ นสื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของหลักสู ตร คณะวิชา และระดับมหาวิทยาลัย
www.kbu.ac.th และ https://www.facebook.com/kbumca
4.13 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมพิเศษ กรณีศึกษากิจกรรมการบรรยายพิเศษ
เชิ ง เสวนา หั วข้ อ “ สื่ อมวลชนไทยในยุ ค Thailand 4.0” มหาวิทยาลัยเกษมบัณ ฑิต วิทยาเขต
พัฒนาการ
ได้ส ารวจข้อ มู ล ลัก ษณะทางประชากรของผู ้เ ข้า ร่ ว มฟั ง การบรรยายพิ เ ศษเชิ ง เสวนา
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนา และภูมิลาเนาเดิม โดยการวิเคราะห์ หา
ร้ อยละ (Percentage) ซึ่ ง มี แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวมรวมและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถนาเสนอข้อมูลและสรุ ปผลในลักษณะตาราง ดังนี้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ภาพประกอบที่ 4.1 เพศผู้ตอบแบบสอบถาม

จากภาพประกอบที่ 4.1 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง 42 คน คิดเป็ นร้อยละ
65.00 และเพศชาย 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.00 ตามลาดับ
ภาพประกอบที่ 4.2 ช่ วงอายุผู้ตอบแบบสอบถาม

จากภาพประกอบที่ 4.2 พบว่าช่วงอายุผตู ้ อบแบบสอบถามอายุต้ งั แต่ 20-30 ปี จานวน 32
คน คิดเป็ นร้อยละ 49.2 ช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.8 และช่วงอายุ 31-40
ปี จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.9 ตามลาดับ
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ภาพประกอบที่ 4.3 การศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม

จากภาพประกอบที่ 4.3 พบว่าการศึกษาผูต้ อบแบบสอบถามระดับปริ ญญาตรี จานวน 30
คน คิดเป็ นร้ อยละ 46.2 ระดับอนุ ปริ ญญา จานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.8 และสู งกว่าระดับ
ปริ ญญาตรี จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 20 ตามลาดับ
ภาพประกอบที่ 4.4 อาชีพผู้ตอบแบบสอบถาม

จากภาพประกอบที่ 4.4 พบว่าอาชีพผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นพนักงานบริ ษทั จานวน 25
คน คิดเป็ นร้อยละ 38.5 นักเรี ยนและนักศึกษา จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.1 ข้าราชการ จานวน
12 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.5 อาจารย์ จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.3 และธุ รกิจส่ วนตัว จานวน 5
คน คิดเป็ นร้อยละ 7.7 ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ
ตารางที่ 4.1 ความพึงพอใจด้านวิทยากร
ระดับประสิ ทธิภาพของระบบสารสนเทศ
รายการสอบถาม

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

ค่ าเฉลีย่

ความหมาย

40
25
(61.5%) (38.5%)

-

-

-

4.62

มากที่สุด

50
15
(76.9%) (23.1%)

-

-

-

4.77

มากที่สุด

20
45
(30.8%) (69.2%)

-

-

-

4.31

มาก

-

-

-

4.23

มาก

-

-

-

4.92

มากที่สุด

-

-

-

4.85

มากที่สุด

4.62

มากทีส่ ุ ด

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ด้ านวิทยากร

1 . ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู ้ ข อ ง
วิทยากรมีความชัดเจน
2. ความสามารถในการอธิ บ าย
เนื้อหา
3. การเชื่ อ มโยงเนื้ อ หาในการ
บรรยาย
4. มีความครบถ้วนของเนื้ อหาใน
การบรรยาย
5. การใช้เวลาตามที่กาหนดไว้

15
50
(23.1%) (76.9%)
60
5
(92.3%) (7.7%)
6. การตอบข้ อ ซั ก ถามในการ
55
10
(84.6%) (15.4%)
บรรยาย

ค่ าเฉลีย่ รวม
*** เกณฑ์ การแปลความหมายค่ าเฉลีย่
1.00-1.50 ระดับน้อยที่สุด
3.51-4.50 ระดับมาก

1.51-2.50 ระดับน้อย
4.51-5.00 ระดับมากที่สุด

2.51-3.50 ระดับปานกลาง

จากตาราง 4.1 ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของการบรรยายพิเศษเชิงเสวนาของ
วิ ทยากร มี ค่าเฉลี่ ย ภาพรวมอยู่ใ นระดับมากที่ สุด (4.62) โดยเรื่ องการใช้เ วลาตามที่ ก าหนดไว้
มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด 4.92 รองลงมาการตอบข้อ ซั ก ถามในการบรรยาย มี ค่ า เฉลี่ ย 4.85 และ
ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 4.77 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.2 ความพึงพอใจด้านความรู ้ ความเข้าใจ
ระดับประสิ ทธิภาพของระบบสารสนเทศ
รายการสอบถาม

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

ค่ าเฉลีย่

ความหมาย

-

30
(46.2%)

35
(53.8%)

-

1.92

น้อย

10
(15.4%)

10
(15.4%)

-

-

4.54

มากที่สุด

3.23

ปานกลาง

มากที่สุด
(5)

ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ

1. ความรู ้ ความเข้า ใจใน
เรื่ องนี้
ก่อน การบรรยาย
2. ความรู ้ ความเข้า ใจใน
45
เรื่ องนี้ หลัง การบรรยาย (69.2%)

ค่ าเฉลีย่ รวม
*** เกณฑ์ การแปลความหมายค่ าเฉลีย่
1.00-1.50 ระดับน้อยที่สุด
3.51-4.50 ระดับมาก

1.51-2.50 ระดับน้อย
4.51-5.00 ระดับมากที่สุด

2.51-3.50 ระดับปานกลาง

จากตาราง 4.2 ผูต้ อบแบบสอบถามมีความรู ้ความเข้าใจ ของหัวข้อในการจัดบรรยายพิเศษ
เชิงเสวนา เรื่ อง “สื่ อมวลชนไทยในยุค Thailand 4.0” มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (3.23)
โดยเรื่ องความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องนี้ หลัง การบรรยาย มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.54 และความรู ้ ความเข้าใจ
ในเรื่ องนี้ ก่อน การบรรยาย มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.92 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.3 TQF 4 ด้าน = ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ระดับประสิ ทธิภาพของระบบสารสนเทศ
รายการสอบถาม

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

ค่ าเฉลีย่

ความหมาย

-

-

4.66

มากที่สุด

4.66

มากทีส่ ุ ด

TQF 4 ด้ าน = ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล

เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้ารั บการฟั ง
49
10
6
บรรยายได้แลกเปลี่ ยนทัศนะ
(75.4%) (15.4%) (9.2%)
คติ

ค่ าเฉลีย่ รวม
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จากตาราง 4.3 ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ TQF 4 ด้าน = ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (4.66)

