หัวขอวิจัย สภาพและความตองการดานการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครราชสีมา
ผูจัดทํา
1. นางสาววนิดา โพธิ์ศรี
2. นางสาวสุรารักษ กรินสูงเนิน
ครูที่ปรึกษางานวิจัย
ครูสุทธารักษ นารถสูงเนิน
จํานวน
47 หนา
บทคัดยอ
การทําโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาความตองการของ ครู อาจารย และนักเรียน
นักศึกษา ตอสภาพและความตองการดานการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พุทธศักราช 2555 ประชากรเปาหมาย คือ ครู อาจารย และ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา พุทธศักราช 2555 จํานวน 4,000 คน กลุมตัวอยางการ
คํานวณหาของกลุมตัวอยางที่ใชเปนตัวแทนประชากร จากตารางสําเร็จรูปคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง
TARO YAMANE ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน 5% จํานวน 364 คน แตดวยระยะเวลาที่
จํากัดผูวิจัยจึงกําหนดกลุมตัวอยางเทากับ 210 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย ซึ่งแบงออกเปน 2 อาชีพ
คือ อาชีพรับราชการ นักเรียน นักศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามสภาพและความตองการ
ดานการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา แบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามสภาพและความตองการดานการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือสถิติพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชโปรแกรมวิเคราะหผลสถิติทางสังคมศาสตร
ผลการศึกษาสภาพแวดสอมและความตองการดานการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา ในวิทยาลัย
อาชีวศึกษานครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พุทธศักราช 2555 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนผูหญิงรอยละ 92.9 และประกอบอาชีพนักเรียน นักศึกษารอยละ 95.2 นักเรียน นักศึกษา มี
ความคิดเห็นทีห่ ลากหลาย แตสวนใหญมีความคิดเห็นอยูในเกณฑมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 3.50-4.49
สําหรับความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยูในเกณฑมาก ไดแก ระดับความตองการดานการผลิตและพัฒนา
บุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 และความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุดอยูในเกณฑปานกลาง ไดแก สภาพการดําเนินงานดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 แสดงใหเห็นวาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมเพียงพอตอความตองการ ครู อาจารย
และนักเรียน นักศึกษายังตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ในดานตาง ๆ
เพื่อการปรับปรุงการศึกษาของตนเองใหสามารถดําเนินตอไป

ชื่อผูวิจัย
จัดทําโดย
ครูที่ปรึกษางานวิจัย
จํานวนหนา

ผูนําทองถิ่นกับการจัดการความตองการขัดแยงในชุมชน
กรณีศึกษา : บานไทรโยง ตําบลครบุรี อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
นางสาวเพิ่มพร ฉิ่งสําโรง
นางสาววิภารัตน หอไธสง
นางสาวสุทธารัตนื นารถสูงเนิน
21 หนา

บทคัดยอ
วิจัยเลมนี้เปนการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค เพื่อการศึกษาผูนําทองถิ่นกับการจัดการความขัดแยงใน
ชุมชน บานไทรโยง ตําบลครบุรี อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ในดานสภาพปญหาและแนวทางในการ
แกปญหา
ขั้นตอนการดําเนินการในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถามโดยกลุมตัวอยางที่ใช คือ
ประชาชน บานไทรโยง ตําบลครบุรี อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 200 คน เพื่อนํามาเปนขอมูล
สําหรับการวิเคาระหคํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใชโปรแกรมวิเคาระหผลทาง
สถิติ SPSS
จาการศึกษาผูนําทองถิ่นกับการจัดการความขัดแยงในชุมชน บานไทรโยง ตําบลครบุรี อําเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา ระดับความคิดเห็นเกี่ยงกับสภาพปญหาและแนวทางการแกไขปญหาอยูในระดับมาก
สภาพปญกาของชุมชนพบวาประชากรสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหายาเสพติดมากที่สุด ซึ่งอาจ
เนื่องมาจากในชุมชนมีกลุมวัยรุนมากและพอกับแมออกไปทํางานนอกบานไปทํางานนอกบานไมมีเวลาอบรม
เลี้ยงดูและวัยรุนสวนใหญไมไดรับการศึกษา แนวทางการแกไขปญหา คือ การหาอาชีพเสริมใหกับผูวางงาน
เนื่องจากในชุมชนกลุมแมบานรวมกลุมกันทําขนมกระยาสารท เปนอาชัพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว

ชื่อผูวิจัย
ผูจัดทําโครง
ปที่ทําวิจัย

: เรื่องสภาพการประกอบธุรกิจและแนวทางการประกอบธุรกิจที่ประสบความสําเร็จของ
ผูประกอบการ SME บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
: นางสาวศรัญญา กระทุงกลาง และ นางสาวเกวลี วนสันเทียะ
: 2554

บทคัดยอ
การทําโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูมารับบริการธุรกิจ SME
บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประชากร
เปาหมาย คือ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานซึ่งนํามาเปนกลุม
ตัวอยางที่ใชเปนตัวแทนของประชากรจํานวน 132 คน ซึ่งแบงออกเปน เพศชาย เพศหญิง วุฒิการศึกษา
ประเภทผูรับบริการ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามการศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการธุรกิจ
SME บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ มีคาเฉี่ลย (X) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) โดยใชโปรแกรม SPSS
ผลการศึกษาวิจัยความพึงพอใจของผูรับบริการของธรุกิจ SME บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พุทธศักราช 2554 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความ
คิดเห็นในดานกระบวนการหรือขั้นตอนในการใหบริการอยูในเกณฑมากโดยมีคาเฉลี่ย (X) รวม 4.085 และ
ดานความพึงพอใจตอธรุกิจ SME ดานราคาของสินคามีคาเฉลี่ย (X) รวม 3.773 เพื่อเปนการปรับปรุงกิจการ
ของตนเองใหสามารถดําเนินกิจการตอไปได

ชื่อผูวิจัย
ผูจัดทําวิจัย
ครูที่ปรึกษางานวิจัย
จํานวน

สภาพการบริหารจัดการและการใหบริการรานถายเอกสาร
กรณีศึกษารานพุทธรักษา
นางสาวรัตนวดี กอปรือกลาง และ นางสาวนฟมล ลหุจันทร
ครูมิษฎา ทรรพวสุ
26 หนา

บทคัดยอ
การทําโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาการบริหารจัดการรานถายเอกสาร ความพอใจของ
ผูมาใชบริการ และระดับปญหาแนวทางในการแกไขการบริหารจัดการรานถายเอกสาร โดยประชากร
เปาหมายคือผูที่มาใชบริการรานพุทธรักษาในวันที่ 24 มกราคม 2555 ตัง้ แตเวลา 08.00-17.00 น.
จํานวน 65 คน สุมกลุมตัวอยางเปนจํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามความ
คิดเห็นผูที่มาใชบริการรานถายเอกสาร ซึ่งมีผูวิจัยสรางขึ้นแบงออกเปน 2 ตอน ตอนที่ 12 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นสภาพการบริหารจัดการราน
ถายเอกสาร สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาสถิติมาตรฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows

ผลการศึกษาวิจัยความคิดเห็นสภาพการบริหารจัดการการรานถายเอกสารพุทธรักษา ในเขตประตู
ทางเขาโรงเรียนเมืองนครราชสีมา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูหญิงรอยละ 86.7 และมีอายุ
ระหวาง 19-20 ปรอยละ 50 ผูที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในสภาพการบริหารจัดการโดยรวมอยูใน
เกณฑมาก มีคาเฉลี่ยอยูในชวง 3.50-4.49 สําหรับความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การถายเอกสารตรง
ตามที่กําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 และความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การจัดเก็บวัสดุตาง ๆ
เรียบรอยเปนระเบียบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 แสดงใหเห็นวา ในการบริหารจัดการเรื่องวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่
ใชในการดําเนินงานไมสามารถควบคุมไดเนื่องจากสถานที่ประกอบการมีพื้นที่จํากัดในการใหบริการและ
บุคลากรไมเพียงพอกับความตองการของผูใชบริการ ซึ่งทําใหเวลาจัดการวัสดุอุปกรณตาง ๆ วางกระจัด
กระจายไมเปนระเบียบ อาจทําใหเกิดปญหาในการใชวัสดุอุปกรณ หรือเกิดความลาชาในการใหบริการแก
ลูกคา ทั่งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการและความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน
โดยผูที่ตอบแบบสอบถามไดมีขอเสนอแนะและแนวทางแกไข คือ ตองการใหรานถายเอกสาร
พุทธรักษา ขยายพื้นที่ในการปฎิบัติงานเพื่อความสะดวก ตองการบุคลากรในการใหบริการเพิ่มขึ้นเพื่อความ
รวดเร็วในการใหบริการ รูปแบบในการตกแตงราน ควรตกแตงใหสวยงามเสริมดวยตนไมประดับ เพื่อความ
เปนที่นาสนใจในการมาใชบริการ ควรเก็บวัสดุอุปกรณใหเปนหมวดหมูมีความระเบียบ เพื่องายตอการใชงาน
ผูทําโครงการวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป คือ ควรศึกษาสภาพการบริหารจัดการรานถยเอก
สารที่เปนรายดานอยางชัดเจน เพื่อใหทราบถึงปญกานั้น ๆ อยางลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น มีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัย
ตาง ๆ ที่มีผลตอการทํากิจการรานถายเอกสาร เพื่อเปนประโยชนกับผูที่สนใจ และควรศึกษาการบริการ
จัดการรานถายเอกสารที่เปดบริการในเขตอําเภอเมือง เพื่อนํามาวิเคราะหปญหาและความตองการพรอมทั้ง
นํามาเปนแนวทางในการพัฒนาไดในครั้งตอไป

ชื่อเรื่องการคนควาแบบอิสระ
ผูทําวิจัย

ผลการปฎิบัติกิจกรรมของคณะกรรมการองคการนักศึกษาวิชาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
นางสาวมณิรา รักความสุข และ นางสาวจันทรจิรา โศกกระโทก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 2

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบกรณีศึกษา มีวัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อการศึกษาผลการปฎิบัติงาน
ของคณะกรรมการองคการนักศึกษา คณะครู – อาจารยและผูใชบริการดานกิจกรรมนักศึกษา องคการ
นักศึกษาปการศึกษา 2554 จํานวน 108 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก แบบสอบถาม โดยการหา

คาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) วิเคราะหขอมูลที่มีลักษณะของการบรรยาย ใชการวิเคราะห
เนื้อหาเพื่ออธิบายผลการศึกษาตามความเปนจริงถึงผลการปฎิบัติกิจกรรม
ผลการวิจัยพบวา วิธีการทํางานของบุคลากรในการปฏิบัติงานดานกิจกรรมนักศึกษา ยังเปนลักษณะ
ของการทํางานแบบลองผิดลองถูก เพื่อหาวิธีการในการทํางาน และพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานใหดีที่สุด โดยมี
วิธีการทํางานที่มีการปรับปรุงรูปแบบในการทํางานตาง ๆ อยางตอเนื่อง ไดแก วิธีการแสวงหาความรูใหมจาก
แหลงความรูตาง ๆ ที่มีการจดบันทึกอยูตลอดเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหแกองคการนักศึกษา

ผูจัดทํา
หัวขอโครงการ

นางสาวนิตยา ปทุมวิง
เลขที่ 10
นางสาวสุภามาศ ญาตินิยม เลขที่ 26
การศึกษาความพอใจในการใชบริการหลังการขายของลูกคาบริษัทใต

ครูที่ปรึกษาวิจัย

ฟาชิตี้ หลังคุณยาโม
ครูมิษฎา ทรรพวสุ

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการหลังการขายของลูกคา
บริษัทใตฟาซิตี้ หลังคุณยาโม โดยศึกษาจากลูกคาผูที่มาใชบริการหลังการขาย ในป 2554 เพื่อใหทราบถึง
ความพอใจ ความตองการของลูกคา และขอบกพรองของบริษัทในการใหบริการแกลูกคา
ขั้นตอนการดําเนินงานในครั้งนี้ ไดศึกษาจากผูที่มาใชบริการหลังการขาย จํานวน 100 คน และเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการหลังการขายของลูกคาบริษัทใตฟาซิตี้
หลังคุณยาโม และวิธีการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการคํานวณ และวิเคราะหผลทาง
สถิติดานสังคมศาสตร SPSS
จากการศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการหลังการขายของลูกคาบริษัทใตฟาซิตี้ หลังคุณยาโม ผล
การศึกษาลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดคือ ดานความพรอมในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อการ
โฆษณาขายเครื่องใชไฟฟา เชน ใบเสร็จรับเงิน คูมือเครื่องใชไฟฟา สมุดรับประกันโดยมีคาเฉลี่ย 4.42 ระดับ
รองลงมาคือ ดานความพอใจโดยรวมตอการบริการงานขายของบริษัทโดยมีคาเฉลี่ย 4.37 ลัระดับนอยที่สุดคือ
ดานการใหบริการหลังการขายเครื่องใชไฟฟาของพนักงานขาย (พนักงานใหบริการซอมถึงบาน) โดยมีคาเฉลี่ย
4.03 ตามลําดับ ดังนั้นจากผลการศึกษาจะเห็นไดจากลูกคาผูใชบริการหลังการขายบริษัทใตฟาซิตี้ หลังคุณยา
โม มีความพอใจโดยรวมในระดับมาก

ชื่อเรื่องการคนควาแบบอิสระ
ผูทําวิจัย
ครูที่ปรึกษางานวิจัย

ศึกษาความผูกพันตอองคกรพนักงาน บริษัท สตูดิโอ
ออกแบบ จํากัด
นางสาวกรรณิกา ยิ้มพังเทียม และนาวสาวเพชรรัตน สมบุญศรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 2 สาขาการจัดการทั่วไป
ครูมิษฏา ทรรพวสุ

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบกรณีศึกษา มีวัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อการศึกษาความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานบริษัท สตูดิโอ ออกแบบ จํากัด ผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือพนักงานบริษัทสตูดิโอ
ออกแบบ จํากัด ปการศึกษา 2554 จํานวน 60 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก แบบสอบถาม โดย
การหาคาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) วิเคราะหขอมูลที่เปนลักษณะของการบรรยาย ใชการ
วิเคราะหเนื้อหา เพื่ออธิบายผลการศึกษาตามความเปนจริงถึงผลการปฏิบัติงาน
ผลการวิจัยพบวา วิธีการทํางานของพนักงานในการปฎิบัติงานดานการทํางาน ยังเปนลักษณะของการ
ทํางานแบบลองผิดลองถูก เพื่อหาวิธีการในการทํางาน และพัฒนาวิธีการปฎิบัติงานใหดีที่สุด โดยวิธีการ
ทํางานที่มีการปรับปรุงแบบในการทํางานตาง ๆ อยางตอเนื่อง ไดแก วิธีการแสวงหาความรูใหม จากแหลง
ความรูตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหแกองคกร

วิจัยเรื่อง
ผูวิจัย
ปที่ทําวิจัย
ครูที่ปรึกษา
จํานวนหนา

การพัฒนาจิตอาสาของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
โดยใชกิจกรรมโครงการบริการชุมชน
นางสาวเพ็ญพรรณ เกงขุนทด และ นางสาวมนัสนันท เพาะกระโทก
ปการศึกษา 2554
ครูปพร ชนินทรเศรษฐ
38 หนา

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาเจตคติดานจิตอาสาของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครราชสีมา กอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวยการปฎิบัติกิจกรรมโครงการบริการชุมชน (2) ศึกษาเจตคติ
ดานจิตอาสาของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวยการปฏิบัติ
กิจกรรมโครงการชุมชน (3) เปรียบเทียบเจตคติดานจิตอาสาของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
กอนและหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวยการปฏิบัติกิจกรรมโครงการบริการชุมชน ตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จํานวน 163
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก (1) แบบวัดเจตคติของนักเรียนกอนการปฏิบัติกิจกรรมโครงการบริการ
ชุมชน (2) แบบวัดเจตคติของนักเรียนหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวยการปฏิบัติกิจกรรมโครงการบริการ
ชุมชน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยเปนดังนี้ (1) การศึกษาเจตคติของนักเรียนดานจิตอาสากอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวย
การปฏิบัติกิจกรรมโครงการบริการชุมชน โดยภาพรวม พบวา นักเรียนมีเจตคติดานจิตอาสากอนการปฏิบัติ
กิจกรรมโครงการอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยรวม 2.78 (S.D. = 0.69) (2) การศึกษาเจตคติดานจิต
อาสาของนักเรียนกลุมตัวอยางหลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวยการปฏิบัติกิจกรรมโครงการบริการชุมชน พบวา
เจตคติดานจิตอาสาของนักเรียนกลุมตัวอยางหลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวยการปฏิบัติกิจกรรมโครงการ
บริการชุมชน มีเจตคติทางบวกขึ้นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ4.26 (S.D.. = 0.52)

ชื่อวิจัย
จัดทําโดย
ครูที่ปรึกษางานวิจัย
จํานวนหนา

การพัฒนาการใหบริการดานวิชาการของศูนยวิทยบริการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
นางสาวอรพรรณ ไผครบุรี และ นางสาวสุดารัตน อินทํานุ
ครูปพร ชนินทรเศรษฐ
19 หนา

บทคัดยอ
การทําโครงการครั้งนี้เปนการศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาการใหบริการดานวิชาการของ
ศูนยวิทยบริการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ดานของการใหบริการหนังสือการยืมการคืนหนังสือ
บริการดานดานอินเทอรเน็ต ดานความบันเทิง เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดสนใจการไปใชบริการของศูนยวิทย
บริการ
ขั้นตอนในการดําเนินการในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการแจกแจงแบบสอบถามโดยการสุมตัวอยางแบบ
บังเอิญ โดยการสุมจากนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และระดับชั้น ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครราชสีมา จํานวน 200 คน เพื่อนํามาเปนขอมูลสําหรับการวิเคราะหคํานวณหารอยละ คาเฉลี่ย และคา
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชโปรแกรมวิเคาระหผลทางสถิติดานสังคมศาสตร
จากการศึกษาการพัฒนาการใหการบริการดานวิชาการของศูนยวิทยบริการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครราชสีมา ตอการเขาใชบริการของนักเรียนนักศึกษาในครั้งนี้พบวานักเรียนนักศึกษาเขาใชบริการอยูใน
ระดับดี โดยทําการเปรียบเทียบจากการเขาใชบริการของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ในครั้งนี้พบวา ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของนักเรียนนักศึกษา จากการศึกษาสรุปไดวานักเรียนนักศึกษากลุม

ตัวอยางสวนใหญเปนนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ระดับ ชั้น ปวส. จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 50
ตอนที่ 2 ผลการวิเคาระหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจผูใชบริการบริการศูนยวิทยบริการ วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครราชสีมา

หัวขอโครงการ
ผูจัดทํา
ครูที่ปรึกษา
จํานวน

การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการการบริหารของสํานักงานเทศบาลดานเกวียน
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
นางสาวดวงกมล เอิบพบ และ ปทุมพร คํานา
นางมิษฏา สรรพวสุ
34 หนา

บทคัดยอ
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาสภาพการดําเนินการและความตองการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของ สํานักงานเทศบาลดานเกวียน อําเภอ โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางที่ใชใน
การตอบแบบสอบ จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการแจก
แจงความถี่และคารอยละ
สภาพการดําเนินงาน พบวา มีการดําเนินการในดานการจัดการทํารายการขอมูลที่ตองใชมีระบบ
และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล มีการตรวจสอบถามความชัดเจนการเขียนขอมูล มีการใชเครื่องมือ
คอมพิวเตอรชวยการในการเก็บรักษาขอมูล มีการนําเสนอขอมูลและระบบสารสนเทศ พบวา ในดานการ

วางแผนจัดเก็บ ขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูลตองการใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อผูเกี่ยวของทั้งหมดเพื่อ
ระดมความคิดเห็นชี้แจงรายละเอียดของขอคําถาม สวนในดานการตรวจสอบขอมูล การวิเคราะหและ
ประเมินผล ตองการใหกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนเพื่อการตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของขอมูล
จากการศึกษาพบวาสภาพการดําเนินงานและความตองการของสํานักงานเทศบาลดานเกวียนอําเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ในครั้งนี้พบวา สภาพการดําเนินงานการตองมีการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการระบบสารสนเทศ มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศอยูในเกณฑดีมาก
โดยรวมมีคาเฉลี่ย 4.17 – 4.88 มีการเผยแพรขอมูลสารสนเทศใหผูที่เกี่ยวของทราบทั้งในและนอกหนวยงาน
อยูโดยรวมมีคาเฉลี่ย 3.77 ดานความตองการ การเก็บรวบรวมขอมูล โดยรวมมีคาเฉลี่ย 4.17

หัวของานวิจัย
ผูจัดทํา
ครูที่ปรึกษางานวิจัย
จํานวน

การศึกษากลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแอมเวย
กรณีศึกษา : ประชากร อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
1. นางสาววนิสา บรรจงปรุ
2. นางสาวสุกัญญา หวังรวมกลาง
ครูสุทธารัตน นารถสูงเนิน
33 หนา
บทคัดยอ

การทําโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาความคิดเห็นของกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแอมเวย ในเขตอําเภอเมืง จังหวัดนครราชสีมา พุทธศักราช 2554 ประชากร
เปาหมาย คือ ลูกคาที่ใชผลิตภัณฑแอมเวย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พุทธศักราช 2554
จํานวน 200 คน กลุมตัวอยางการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชเปนตัวแทนของประชากรจาก
ตารางสําเร็จรูปคํานวณขาดของกลุมตัวอยางของกลุมตัวอยงที่ใชแทนของประชากรจากตารางสําเร็จรูป
คํานวณขาดกลุมตัวอยางของ R.V. Kregcie และ D.W. Morgon ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาด
เคลื่อน 5% จํานวน 132 คน ซึ่งแบงออกเปน 4 อาชีพ คือ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน
หนวยงานเอกชน นักเรียน/นักศึกษา และอื่น ๆ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามกลยุทธการตลาดที่
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเอมเวย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พุทธศักราช 2554 ซึ่ง
ผูวิจัยสรางขึ้น แบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสถานสภาพทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑแอมเวย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิง
พรรณนาไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชโปรแกรมวิเคราะหผลสถิติทาง
สังคมศาสตร
ผลการศึกษาวิจัยความคิดเห็นกลยุทธุการตลาดที่มีอิทธิตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแอมเวย ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พุทธศักราช พุทธศักราช 2554 พบวา ผูวาตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
หญิงรอยละ 40.9 ลูกคาที่ใชผลิตภัณฑแอมเวยมีความคิดเห็นที่หลากหลายแตใหญมีความคิดเห็นอยูในเกณฑ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 2.50 – 3.49 สําหรับความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยูเกณฑปานกลาง
ไดแก ความคิดเห็นกลยุทธดานการสงเสริมการตลาดมีคาเฉลี่ยเทากับ3.49 และความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยนอย
สุดอยูในเกณฑปานกลาง ไดแก กลยุทธดานการตลาดมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.30 แสดงใหเห็นวาการตลาดทีก่ ล
ยุทธดานการตลาดยังไมประสานกับแผนการตลาดโดยรวมและควรกําหนด แผนการสงเสริมการตลาดที่
เฉพาะเจาะจงเพื่อเปนการปรับปรุงใหเกิดผลสูงสุดเพื่อกระตุนใหเกิดการซื้อสินคามากขึ้นใหสามารถดําเนิน
ธุรกิจตอไปและผูประกอบการจะไดรับผลกระทบจากกลยุทธดานการสงเสริมการตลาดในครั้งนี้

หัวขอวิจัย
ระบบการใหโทรคมนาคมที่มีคุณภาพแกประชาชนของบริษัท TOT จํากัดของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ผูจัดทํา
ครูที่ปรึกษางานวิจัย
จํานวน 39 หนา

1 นางสาวอชิรญา จัตุเชื้อ
2 นางสาววิภาภรณ สอนเถื่อน
ครูปพร ชนินทรเศรษฐ

บทคัดยอ
การทําโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหศึกษาถึงระบบการโทรคมนาคมที่มีคุณภาพแกประชาชน
ของบริษัท TOT จํากัดมากที่สุดเพื่อใหศึกษาถึงสื่อสารโทรคมนาคมที่ทั่วถึงโอกาสการเรียนรูทั่วทุกภาคของ
ประเทศโดยรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม จากการสุมตัวอยางซึ่งเปนประชาชนกลุมหนึ่งของเขตอําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมาจํานวน 100 คน ปการศึกษา 2554 เลือกมาโดยวิธีการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางเปน
ตัวแทนคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางของจํานวน krejice และ morgan ที่ระดับความเชื่อมั่นไดกลุมตัวอยาง
100 คน วิเคราะหขอมูลดวย คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนตามมาตรฐาน
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีตอระบบการใหโทรคมนาคม ที่มี
คุณภาพแกประชาชนเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาแลวปรับปรุงใหกับหนวยงานขั้นตอนการดําเนินงานในครั้ง
นี้ผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถามโดยกลุมตัวอยางที่ใชการศึกษาคือนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครราชสีมาจํานวน คนและรับราชการ คนประกอบอาชีพสวนตัว คนเพื่อนํามาเปนขอมูลสําหรับการ
วิเคราะหคํานวณหารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานใชโปรแกรมวิเคราะหผลทางสถิติ
จากการศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีตอระบบการใหโทรคมนาคมที่มีคุณภาพแกประชาชน ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ซึ่งถือวาการระบบการใหโทรคมนาคมที่มี
คุณภาพแกประชาชนมีประสิทธิภาพและสามารถใชประโยชนไดจริง

หัวขอวิจัย การศึกษาการบริหารแบบสวนรวมของคนในชุมชน
กรณีศึกษา ชุมชนบานยองแยง ม 8 ต พะเนา อ เมือง จ นครราชสีมา
จัดทําโดย นางสาวนันทนา อามาตมนตรี
นางสาวนฤมล เจียมเกาะ
ปการศึกษา 2554
จํานวน
27 หนา
บทคัดยอ
วิจัยเลมนี้เปนการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมของชุมชนและ
การศึกษาความสัมพันธของการบริหารแบบมีสวนรวมของชุมชนบานยองแยง หมูที่ 8 ตําบลพะเนา อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทราบถึงการมีสวนรวมของคนในชุมชนและแนวทางการแกไขปญหา
ขั้นตอนการดําเนินงานในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถามโดนกลุมตัวอยางที่ใช คือ
ประชาชน บานยองแยง หมูที่ 8 ตําบลพะเนา จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 541 คน เพื่อนํามาเปนขอมูล
สําหรับการวิเคราะหคํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใชโปรแกรมวิเคราะหผล
ทางสถิติดานสังคมศาสตร
จากการศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมของคนในชุมชนของบานยองแยง หมูที่ 8 ตําบลพะเนา
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในครั้งนีพ้ บวา ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของประชาชนจากการศึกษาสรุป
ไดวา ประชาชนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากที่สุดจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 53.8
ประชาชนสวนใหญมีอายุระหวาง 24 -25 ปและอายุ 25 – 29 ป มากที่สุด จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ
33.0 ประชาชนสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 52.5 ประชาชนสวนใหญมี
การศึกษาระดับชั้น ปวส. จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 28.8

ชื่อเรื่อง
ผูจัดทํา
ครูที่ปรึกษางานวิจัย

ความพึงพอใจในการบริการลูกคาของบริษัท 7- eleven สาขาตลาดปนัง
นางสาวสุจินดา แกกสันเทียะ และ นางสาวกัญญา ขุนสันเทียะ
นางมิษฏา ทรรพวสุ

บทคัดยอ
การวิจัยฉบับนี้เปนการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ
ลูกคาของบริษัท 7- eleven สาขา ตลาดปนัง วามีการใหบริการลูกคาในเรื่องใดบางและเสนอแนวทางในการ
ใหบริการลูกคาของบริษัท 7 – eleven สาขาตลาดปนัง
ขั้นตอนการดําเนินงานในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถาม โดยกลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษา คือลูกคาที่ใชบริการ 7 – eleven สาขาตลาดปนัง จํานวน 30 คน เพื่อนํามาเปนขอมูลสําหรับการ
วิเคราะหหาคารอยละ คาเฉลี่ย ความถี่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชโปรแกรม วิเคราะหผลSPSS
จากความศึกษาความพึงพอใจในการใหบริการลูกคาของบริษัท 7 – eleven ประชากรทั่วไปมีความ
พึงพอใจดานเปดบริการตลอด 24 ชั่วโมง อยูในระดับมากและความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดาน
ความยิ้มแยมแจมใสของพนักงาน เพื่อนํามาพิจารณาปรับปรุงในสวนของการตอนรับลูกคาที่เขามาใชบริการ
ของบริษัท 7 –eleven สาขาตลาดปนัง
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใหบริการลูกคาของบริษัท 7 – eleven สาขา
ตลาดปนัง จากการศึกษาการใหบริการลูกคาของบริษัท 7- eleven ความคิดเห็นของระดับความพึงพอใจใน
การใหบริการของลูกคาบริษัท 7 – eleven ในเกณฑมากคือ เปดบริการตลอด 24 ชั่วโมง

ชื่อวิจัย :
การศึกษาผลการปฏิบัติงานของพนักงานและความรูความสามารถพนักงานหลังผานการ
ฝกอบรมในสายงานจากหัวหนางาน โดยใชแบบประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท บริษัท
แอคทู – ลั่ม จํากัด
ผูทําวิจัย :
นางสาวพรรณวรินทร เพ็งเกษม และ นางสาวศิริพร ราศี
ปที่ทําวิจัย : 2554
จํานวน : 22 หนา
บทคัดยอ
วิจัยเลมนี้เปนการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติของพนักงานและความรู
ความสามารถพนักงานหลังผานการฝกอบรมในสายงานจากหัวหนางาน โดยใชแบบประเมินการปฏิบัติงานของ
พนักงานของ บริษัท แอคทู –ลั่ม จํากัด
ขั้นตอนการดําเนินงานในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถามโดยสุมตัวอยาง คือสุมตัวอยาง
จากจํานวนพนักงานที่เขาอบรมจํานวน 100 คน โดยสุมตัวอยางมา 30 คน เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูล
สําหรับการวิเคราะหคํานวณหารอยละ คาเฉลี่ย และหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใชโปรแกรมวิเคราะหทาง
สถิติดานสังคมศาสตร
จากการศึกษาผลการปฏิบัติงานของพนักงานและมีความรูความสามารถพนักงานหลังการผานการ
ฝกอบรมในสายงานจากหัวหนางาน โดยใชแบบประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทแอคทู – ลั่ม
จํากัด ในครั้งนี้พบวา ลักษณะทั่วไปของผูรับการประเมินการศึกษาสรุปไดวาประชากรสวนใหญเปนเพศชาย

มากที่สุดจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 53 ประชากรสวนใหญมีอายุระหวาง 20 – 30 ป มากที่สุดมีจํานวน
17 คน คิดเปนรอยละ 57 ประชากรสวนใหญมีสถานภาพโสดจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 60 ประชากร
สวนใหญมีการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 60 ประชากรสวนใหญมี
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 60 ประชากรสวนใหญสวนใหญมีรายได
5,001 – 10,000 บาท จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ93 คน ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานและความรูความสามารถของพนักงานหลังผานการฝกอบรมในสายงานจาหหัวหนางาน
โดยใชแบบประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท แอคทู – ลั่ม จํากัด โดยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
เปนคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผูจัดทํา
หัวขอโครงการ
ครูที่ปรึกษาโครงการ

นางสาวมณีรัตน วงศกอนทอง เลขที่ 28
นางสาวสุวิชชา มิ่งคํา
เลขที่ 31
ความพึงพอใจของผูบริหารบริษัทศรีไทยซุปเปอรแวร
ที่มีตอแรงงานไทยและแรงงานตางดาว
ครุมิษฏา ทรรพวสุ

บทคัดยอ
อุตสาหกรรมในประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว มี บริษัทนอยใหญที่กําลังดําเนินการอยู
และที่จะกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเปนจํานวนมาก ความสําเร็จของอุตสาหกรรมเหลานี้ตองอาศัยทรัพยยากร
ในดานตาง ๆ ซึ่งหนึ่งในทรัพยากรที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง คือทรัพยากรแรงงาน ดวยเหตุที่ประเทศไทยมี
ทรัพยากรแรงงาน ดวยเหตุที่ประเทศไทยมีทรัพยากรแรงงานที่จํากัด อาจเปนเพราะความสําเร็จในนโยบาย
วางแผนครอบครัวและนโยบายการใหการศึกษาแกประชาชนของรัฐบาล ทําใหจํานวนประชากรที่ประกอบ

อาชีพอาชีพขายแรงงานลดลง อีกทั้งแรงงานที่มีสวนใหญมาจากภาคเกษตรกรรม ซึ่งเมื่อถึงฤดูที่เหมาะสมใน
การทําเกษตรกรรม แรงงานเหลานี้ก็จะกลับสูภูมิลําเนาเพื่อ ทําเกษตรกรรม ทําใหปญหาการขาดแคลน
แรงงานยิ่งรุนแรงมากขึ้น ซึ่งสงผลใหเกิดความเสียหายแกอุตสาหกรรมสิ่งทอเปนอยางมาก ทางออกปจจุบัน
ของปญหาการขาดแคลนแรงงานนี้ทางหนึ่งคือ การเลือกใชแรงงานตางดาวมาทดแทนแรงงานไทย วึ่งนิยมทํา
กันอยางกวางขวาง เพื่อลดการขาดแคลนแรงงานและดวยเหตุผลอื่น ๆ เชนแรงงานตางดาวเปนแรงงานราคา
ถูก ไมตองการดูแลเอาใจใสจากนายจางนักและสามารถทํางานไดโดยไมเกี่ยงงานดวยเหตุผลเหลานี้จึงทําให
แรงงานตางดาวยิ่งเปนที่สนใจแกผูประกอบการมากขึ้น ๆ แตจากเหตุการณที่ผานมาทําใหทราบวาผลเสียที่
เกิดจากแรงงานตางดาวก็มีมากมายเชนกัน โดยมีตั้งแตปญหาที่ไมรุนแรง เชน ปญหาโรคติดตอ ปญหาการ
ทะเลาะวิวาท ปาจนถึงปญหาที่รุนแรง เชน ปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรมและคดีสะเทือนขวัญ เปนตน
ซึ่งปญหาหลักที่พบเนื่องจากมีจํานวนแรงงานตางดาวจํานวนมาก

