รายงานผลการดาเนินงานของโครงการ
หน่วยงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการสัมมนาทางวิชาการสังเคราะห์ผลงานวิจัยนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
ประจาปีการศึกษา 2557
1. ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
- แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยปี 2557 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 1 แนวทางการดาเนินงาน 1.1 และ 1.3
กลยุทธ์ที่ 3 แนวทางการดาเนินงาน 3.1, 3.2 และ 3.5
2. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้กับเกณฑ์มาตรฐาน
- ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของ สกอ. องค์ประกอบที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2
องค์ประกอบที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 และ 4.2
3. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเสนองานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น และสามารถ
สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อการนาเสนอได้
4. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ
1. การบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ
นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100
2. การบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 มีความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5. การดาเนินการและกิจกรรม
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมและวางแผนการดาเนินงาน
3. ประชาสัมพันธ์งาน
4. ดาเนินโครงการ
5. สรุปและประเมินผลโครงการ
6. นาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ
ลักษณะกิจกรรม
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจบูรณาการความรู้ในรายวิชาการศึกษาเอกเทศ (1554903) ที่นักศึกษา
ศึกษาวิจัย ตั้งแต่เขียนโครงร่างงานวิจัย ค้นคว้าสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง และ
ดาเนินการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยให้คาแนะนาอย่างใกล้ ชิด สนับสนุนการ
วิจัยโดยให้นักศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุดของหลักสูตรและแนะนาแหล่งค้นคว้าอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ผลิตผลงานวิจัยกลุ่มละ 1 เรื่องได้ งานวิจัยในรายวิชาการศึกษาเอกเทศของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็น

การเรียนรู้ที่จ าเป็ นและสาคัญสาหรับนั กศึกษาเพราะเป็นการบูรณาการรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรฯ เข้า
ด้วยกัน และยังเป็นการฝึกฝนให้ นักศึกษาได้ทางานร่วมกันเป็นทีม มีการสืบค้นหาข้อมูล แก้ปัญ หาอย่างมี
ระบบ
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ จึงได้จัดงานการสัมมนาทางวิชาการสังเคราะห์งานวิจัยของนักศึกษาขึ้น
เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้ตระหนักถึงความสาคัญของการนาเสนอผลงานการวิจัย โดยได้
เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา ชาตตระกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ บัวกันต์ มาร่วม
สังเคราะห์งานวิจัยของนักศึกษาร่วมกับคณาจารย์ของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ซึ่งท่านอาจารย์ทั้งสองได้ให้
คาแนะนาเกี่ยวกับการนาความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ มาช่วยให้นักศึกษาได้รู้จักการมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ และสามารถนากระบวนการวิจัยไปปรับใช้ในการทางานต่อไปได้ จาก
การดาเนินการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้
นักศึกษามีองค์ความรู้และมีความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านกระบวน
การวิจัยเพิ่มมากขึ้น และเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
25-26 ธันวาคม 2557
7. งบประมาณดาเนินการ
ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)
ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินที่ใช้จริง 5,700 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (76 คน * 25 บาท * 3 มื้อ)

5,700 บาท

8. ผลผลิตของโครงการ
นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 4 ศึกษาวิจัยกลุ่มละ 1 เรื่อง ตามระเบียบวิธีวิจัย จัดพิมพ์
รูป เล่มงานวิจัย จานวนทั้งสิ้น 16 เล่ม จัดทาเอกสารประกอบการนาเสนอผลงานวิจัย และนาเสนอผลการ
ศึกษาวิจัยในที่ประชุมสัมมนาได้
รายชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจาปีการศึกษา 2557 ดังตารางต่อไปนี้
ลาดับ
ชื่อเรื่องวิจัย
ผู้วิจัย
ที่ปรึกษา
1. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรง นางสาวศุทธินี เจิมขุนทด
อาจารย์สุดารัตน์
ภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน รหัส 54112470005
เจตน์ปัญจภัค
นางสาวสุวาณี พุ่มมาก
รหัส 54112470026
นางสาวศุภมาศ ตรัยวรัญญู
รหัส 54112470047
นางสาวนัฏศิริ ลือตัน
รหัส 54112470059
2. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
นางสาวศุภรัตน์ เหิงขุนทด
อาจารย์สุดารัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตที่มีต่อ
รหัส 54112470002
เจตน์ปัญจภัค
เครื่องดื่มอิชิตัน
นางสาววรรณฤดี ศรีพันธุ์

ลาดับ

3.

4.

5.

6.

7.

ชื่อเรื่องวิจัย

ผู้วิจัย
รหัส 54112470007
นางสาวเบญจมาศ งามฤทธิ์
รหัส 54112470025
การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อ นางสาวเปรมฤทัย ศรีสุธารักษ์
ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ สาขา
รหัส 54112470003
ศูนนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์
นางสาวกานติมา พึ่งพุ่ม
รหัส 54112470006
นางสาวทิพรัตน์ สุทธิมาลย์
รหัส 54112470014
นางสาวสุภาพร อาจสิงห์
รหัส 54112470034
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้า นายกฤษณะ กองพลี
ร่วมโครงการ Work and Travel ของ
รหัส 54112470068
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ นายพิริยะ วัฒนะกิจ
สวนดุสิต
รหัส 54112470070
นางสาวพัชญ์วิตรา ทวีวัฒน์ชตุ ิกุล
รหัส 54112470076
นางสาวศิริวิมล มงคลรัศมีโรจน์
รหัส 54112470082
การศึกษาความพึงพอใจในการบริการของ นางสาววิไลวรรณ วรรณสาร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
รหัส 54112470043
ประจวบคีรีขันธ์
นางสาวฐนิดา เกียรติศักดิ์ขจร
รหัส 54112470063
นางสาวนัฐสิมา ฉ่าพงษ์
รหัส 54112470080
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกโรงแรม นางสาวพนิดา บุญทองสุข
ที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในย่าน
รหัส 54112470053
พร้อมพงษ์
นางสาวอนุศรา แย้มรัตน์
รหัส 54112470069
นายประวิทย์ จันทร์แดง
รหัส 54112470078
แนวโน้มการเลือกประกอบอาชีพและการ
นางสาววิชิดา น้อยมี
วางแผนประกอบอาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ รหัส 54112470067
4 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัย นางสาวกรรณิการ์ แปลกโฉมฉิน
ราชภัฏสวนดุสิต
รหัส 54112470073
นางสาวมณียา อ่อนสอนชั้น
รหัส 54112470074

ที่ปรึกษา

อาจารย์สุดารัตน์
เจตน์ปัญจภัค

อาจารย์สุดารัตน์
เจตน์ปัญจภัค

อาจารย์สุดารัตน์
เจตน์ปัญจภัค

อาจารย์สุดารัตน์
เจตน์ปัญจภัค

อาจารย์สุดารัตน์
เจตน์ปัญจภัค

ลาดับ
8.

9.

10.

11.

ชื่อเรื่องวิจัย

ผู้วิจัย
นางสาวศิวาภร ฤกษ์หร่าย
รหัส 54112470079
การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษและ น.ส. ทิพย์รัตน์ วรรณประสิทธิ์
ความรู้ด้านคาศัพท์ของนักศึกษาหลักสูตร รหัส 54112470023
ภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 1 ด้วยกิจกรรม
นายอภิวัฒน์ นาคนางรอง
เพลง
รหัส 54112470037
น.ส. พิมพ์ชนก ทองไพบูลย์
รหัส 54112470038
น.ส. จันจิรา วิชัยวงษ์วัฒน์
รหัส 54112470051
น.ส. พัฒนา พัฒนภิรมย์
รหัส 54112470077
การพัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษสาหรับผู้
นายณัฐ สุวรรณพฤกษ์
ประกอบอาชีพขับขี่รถตุ๊กตุ๊กรับจ้าง
รหัส 54112470004
นางสาวระพี ปานสรวย
รหัส 54112470009
นางสาวกวินนา ฟักสัน
รหัส 54112470016
นายก่อเกียรติ หันทยุง
รหัส 54112470022
นายอนุพงษ์ ชัยโยแสง
รหัส 54112470042
การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจ นางสาววิริญดา ชินวงศ์
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ รหัส 54112470012
มีต่อการจัดการศึกษาโครงการหลักสูตรภาค นางสาวพนิดา วิจิตรปัญญา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
รหัส 54112470018
จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวบุญญานันท์ จันทร์สุข
รหัส 54112470027
นางสาววิชุดา หัวดอน
รหัส 54112470029
นายธันยากานต์ รัตนรักต์
รหัส 54112470030
พฤติกรรมของผู้โดยสารและปัญหาที่พบจาก นางสาวนิดา เสนาสี
การใช้บริการแท็กซี่มิเตอร์
รหัส 54112470010
นางสาวธัญญทรัพย์ คาพวง
รหัส 54112570017
นางสาวมลิกัญญา ละมุล

ที่ปรึกษา
อาจารย์กนกวรรณ
กุลสุทธิ์

อาจารย์กนกวรรณ
กุลสุทธิ์

อาจารย์กนกวรรณ
กุลสุทธิ์

อาจารย์กนกวรรณ
กุลสุทธิ์

ลาดับ

12.

13.

14.

15.

ชื่อเรื่องวิจัย

ผู้วิจัย
รหัส 54112470021
นางสาวศศิวิมล ทรัพย์สาเนียง
รหัส 54112470040
นายชัยณรงค์ จิตร์ประสงค์
รหัส 54112470052
ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช นาย วุฒิพงษ์ จันทง
ภัฏสวนดุสิตที่มีต่อการเลิกสูบบุหรี่
รหัส 54112470020
นาย สุคา มาเยอะ
รหัส 54112470055
นาย สุทัศน์ มาลีอุปถัมภ์
รหัส 54112470056
นาย จิรภาค ศิริโอภาสกุล
รหัส 54112470066
นายสาว เจนจิรา ประชามาตย์
รหัส 54112470071
การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิตฝึก นางสาวอาภาพร ธรรมเนียม
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
รหัส 54112470008
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นางสาวรุจิรา พิมพ์ทอง
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รหัส 54112470013
นางสาวกมลชนก โสภา
รหัส 54112470032
นางสาวชนันต์ธรญ์ นิลงาม
รหัส 54112470039
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ นายอธิโชค นันท์ธนสาร
ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพญาไท 3
รหัส 53112470056
นายศุภฤกษ์ ธรรมชาติ
รหัส 54112470001
นายวรัญญู สุขนันที
รหัส 54112470036
นายบรรจง พันเลิศจานรรจ์
รหัส 54112470039
การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่เป็น
นางสาวสุพัตรา สากระสัน
นักศึกษาที่ใช้บริการร้านสะดวกซื้อเซเว่น
รหัส 54112470048
อีเลฟเว่น สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
นางสาวปารวี คงมะลวน
ดุสิต
รหัส 54112470058
นางสาวอรอนงค์ พัฒนภักดี
รหัส 54112470065

ที่ปรึกษา

อาจารย์กนกวรรณ
กุลสุทธิ์

อาจารย์ขจีนุช
เชาวนปรีชา

อาจารย์ขจีนุช
เชาวนปรีชา

อาจารย์ขจีนุช
เชาวนปรีชา

ลาดับ

ชื่อเรื่องวิจัย

16.

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้ท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติตัดสินใจที่จะมาท่องเที่ยวที่วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
กรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัย
นางสาวณัฐปัทม์ มณีทรัพย์สุคนธ์
รหัส 54112470081
นางสาวสิริมา คุณพิทักษ์วัฒนา
รหัส 54112470015
นางสาวกุลธิดา ถนัดค้า
รหัส 54112470045
นางสาวศิรินันท์ พรหมชนะ
รหัส 54112470049
นางสาวอรดี อิสสรานนท์
รหัส 54112470060
นายสุริยา กลิ่นหอม
รหัส 54112470062

ที่ปรึกษา
อาจารย์ขจีนุช
เชาวนปรีชา

7. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินการโครงการ
นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเรียนรู้กระบวนการวิจัย ผลิตงานวิจัย และนาเสนอผลงานวิจัยใน
ที่ประชุมสัมมนาได้
8. อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
9. ข้อเสนอแนะ
10. ภาพกิจกรรม

ระดับความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิขาการสังเคราะห์งานวิจัย
นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจาปีการศึกษา 2557
การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิขาการสังเคราะห์งานวิจัยนักศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจาปีการศึกษา 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
งานต่อโครงการ โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผู้นาเสนอผลงาน 2) ด้านสถานที่และระยะเวลา 3) ด้าน
ความรู้ความเข้าใจ และ 4) ด้านการนาความรู้ไปใช้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละและค่าเฉลี่ย โดยสามารถ
นาเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางที่ 1-5 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน (คน)
ชาย
11
หญิง
44
รวม
55

ร้อยละ
20
80
100

จากตารางที่ 1 ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 55 คน แบ่งเป็นเพศชาย
20 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และเพศหญิง 44 คน คิดเป็นร้อยละ 80
ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ ด้านผู้นาเสนอผลงาน
ความพึงพอใจด้าน
ผู้นาเสนอผลงาน
การเตรียมตัวและความพร้อม
การอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและ
ตรงประเด็น
การใช้ภาษาที่เหมาะสมและ
เข้าใจง่าย
การตอบคาถาม
เฉลี่ยรวม

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)
มาก มาก
ปาน
น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
47.27 45.45 5.45
1.81
0
41.81 44.85

อันดับที่
ค่าเฉลี่ย
4.38

แปล
ความหมาย
พึงพอใจมาก

2

9.09

1.81

0

4.29

พึงพอใจมาก

1

40

47.27

10.90

0

0

4.29

พึงพอใจมาก

1

36.36

40

18.18

5.45

0

4

พึงพอใจมาก

3

4.24

พึงพอใจมาก

จากตารางที่ 2 ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ภาพรวมของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการสัมมนาทางวิชาการ
สังเคราะห์งานวิจัยฯ ด้านผู้นาเสนอผลงาน อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก ( = 4.24) เมื่อพิจารณารายประเด็น
พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี มความพึงพอใจมากในทุกประเด็น ได้แก่ 1) การอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรง

ประเด็นและการใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย 2) การเตรียมตัวและความพร้อม และ 3) การตอบคาถาม
ตามลาดับ
ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ ด้านสถานที่และระยะเวลา
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)
ความพึงพอใจด้าน
มาก มาก
ปาน
น้อย น้อย
สถานที่และเวลา
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
ความสะอาดและความเหมาะสม 50.90 47.27 1.81
0
0
ความพร้อมของอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์
ระยะเวลาในการจัดงาน

อันดับที่
ค่าเฉลี่ย
4.49

67.27 30.90

1.81

0

0

4.65

54.54

9.09

0

0

4.45

36.6

เฉลี่ยรวม

4.53

แปล
ความหมาย
พึงพอใจมาก

2

พึงพอใจมาก
ที่สุด
พึงพอใจมาก

1
3

พึงพอใจมาก

จากตารางที่ 3 ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ภาพรวมของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการสัมมนาทางวิชาการ
สังเคราะห์งานวิจัยฯ ด้านสถานที่และเวลา อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก ( = 4.53) เมื่อพิจารณารายประเด็น
พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจมากในทุกประเด็น ได้แก่ 1) ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
2) ความสะอาดและความเหมาะสม และ 3) ระยะเวลาในการจัดงาน ตามลาดับ
ตารางที่ 4 แสดงความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ ด้านความรู้ความเข้าใจ
ความพึงพอใจด้าน
ความรู้ความเข้าใจ
ความรู้ความเข้าใจก่อนการเข้า
ร่วมโครงการ
ความรู้ความเข้าใจหลังการเข้า
ร่วมโครงการ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมโครงการ
ความเข้าใจและการถ่ายทอด
ความรู้หลังเข้าร่วมโครงการ
เฉลี่ยรวม

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)
มาก มาก
ปาน
น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
36.36 47.27 14.54
0
0
40

อันดับที่
ค่าเฉลี่ย
4.23

แปล
ความหมาย
พึงพอใจมาก

2

45.45

12.72

1.81

0

4.23

พึงพอใจมาก

2

38.18 47.27

14.54

0

0

4.23

พึงพอใจมาก

2

14.54

0

0

4.25

พึงพอใจมาก

1

40

45.45

4.23

พึงพอใจมาก

จากตารางที่ 4 ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ภาพรวมของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการสัมมนาทางวิชาการ
สังเคราะห์งานวิจัยฯ ด้านความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( = 4.23) เมื่อพิจารณารายประเด็น

พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจมากในทุกประเด็น ได้แก่ 1) ความเข้าใจและการถ่ายทอดความรู้หลัง
เข้าร่วมโครงการ และ 2) ความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ และประโยชน์ที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมโครงการ
ตารางที่ 5 แสดงความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ ด้านการนาความรู้ไปใช้
ความพึงพอใจด้าน
การนาความรู้ไปใช้
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้หรือ
การปฏิบัติงานได้
สามารถนาความรู้ไปเผยแพร่ /
ถ่ายทอดแก่เพื่อนหรือบุคคลอื่น
ได้
มีความมั่นใจและสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับไปใช้
เฉลี่ยรวม

ระดับความความพึงพอใจ (ร้อยละ)
มาก มาก
ปาน
น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
50.90 40
9.09
0
0

อันดับที่
ค่าเฉลี่ย
4.41

แปล
ความหมาย
พึงพอใจมาก

3

50.90 41.81

7.27

0

0

4.43

พึงพอใจมาก

2

52.72

7.27

0

0

4.45

พึงพอใจมาก

1

40

4.43

พึงพอใจมาก

จากตารางที่ 5 ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ภาพรวมของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการสัมมนาทางวิชาการ
สังเคราะห์งานวิจัยฯ ด้านการนาความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( = 4.43) เมื่อพิจารณารายประเด็น
พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจมากในทุกประเด็น ได้แก่ 1) ความมั่นใจและการนาความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ 2) การน าความรู้ ไปเผยแพร่ / ถ่ า ยทอดแก่ เพื่ อ นหรื อ บุ ค คลอื่ น ได้ และ 3) การน าความรู้ ที่ ได้ รั บ ไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงาน ตามลาดับ

รายงานโดย นางสาวสุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค
อาจารย์ประจาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2558

