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เนื่องจากปจจุบัน นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จบการศึกษาจาก
วิทยาลัยตาง ๆ ในสั ง กั ด กรมอาชี ว ศึ ก ษาเป น จํ า นวนมาก บางกลุ ม ก็ เ ลื อ กศึ กษาต อ เมื่ อ จบในระดั บ ชั้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลายคนก็เลือกที่จะทํางานเพื่อที่จะหาประสบการณใหกับชีวิต โดยมีแนวคิดที่
แตกตางกันไป นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยฯตาง ๆ เปดการเรียนการสอนในระดับตอเนื่องจากระดับ
ประกาศนีย บั ตรวิช าชี พชั้น สูง (ปวส.) ซึ่งตรงกั บ ความตองการในการเลือกศึ กษาตอของนั กศึกษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตางใหความสนใจเขามาสมัครศึกษาตอเปนจํานวนมาก การเลือกศึกษาตอ
จะตองเหมาะสมกับสาขาวิชาที่ไดศึกษามา
ปจ จุ บั น มีนั กเรี ยน - นั กศึ กษาที่ จ บการศึ กษาในระดับ ชั้ น ประกาศนีย บั ต รวิช าชี พชั้น สู งเป น
จํานวนมาก ซึ่งนักศึกษาเหลานี้ลวนแตมีความรู ความสามารถ และเมื่อศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ในอนาคต
อาจจะเป นฟ นเฟ องหลั กในภาคธุ ร กิจ อุ ตสาหกรรม ตลอดจนหนว ยงานหรือองค กรภาคตางๆ อั นเป น
ยุทธศาสตรหลักสําคัญของประเทศ ในการศึกษาตอนั้นเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดความรูเพิ่มมากขึ้ น
สามารถเลือกเรียนสาขาวิชาไดตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน เพื่อเปนการศึกษาความคิดของนักศึกษาที่
กําลังจะจบใหม คณะผูจัดทําจึงเลือกที่จะศึกษาความสนใจในการเลือกศึกษาตอขององนักศึกษาที่จบใหมใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
คณะผู จั ด ทํ า จึ ง ได ทํ า การการศึ ก ษาแนวความคิ ด ของนั ก ศึ ก ษาที่ กํ า ลั ง จะจบในระดั บ ชั้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วามีความตองการที่จะศึกษาตอมากนอยเพียงใด ฉะนั้น จึงเปนสาเหตุใหทาง
คณะผูจัดทําไดคิดจัดทําโครงการวิจัยเรื่องนี้ขึ้น

บทคัดยอ
วัตถุประสงค
๑. เพื่อศึกษาการเลือกเรียนสาขาวิชาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย
๒. เพื่อฝกทักษะในการเขียนโครงการ
๓. เพื่อสรางความสามัคคีภายในหมูคณะ
การดําเนินงานโครงการ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๕๐ ชุด เก็บแบบสอบถามได จํานวน ๕๐ ชุด คิดเปนคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบน เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปนแบบสอบถามจํานวน ๑๐ ขอ โดยใชคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะหขอมูล
สรุปผลการดําเนินงาน
จากการวิจัยพบวานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ดังนี้
การเลือกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) อยูในระดับมากที่สุด ของผลการวิเคราะหขอมูลอันดับที่ ๑ หัวขอที่ ๑ นักเรียน - นักศึกษามีความ
สนใจเลือกศึกษาตอวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา (คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๒ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
๐.๕๔), อั นดับที่ ๒ หัวขอที่ ๑๐ เรี ยนจบแลวสามารถเรียนตอหรื อประกอบอาชีพได (คาเฉลี่ย เทากั บ
๔.๕๒ ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท า กั บ ๐.๖๑), อั น ดั บ ที่ ๓ หั ว ข อที่ ๙ เน น การเรี ย นการสอน ที่ มี
ประสิทธิภาพ (คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๖ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๐.๗๐), อันดับที่ ๔ หัวขอที่ ๖ มี
กิจกรรมสงเสริมความรู ความสามารถเขาใจสาขาวิชาที่สนใจ (คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๘ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ ๐.๕๗), อันดับที่ ๕ หัวขอที่ ๗ มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย (คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๓ สวน
เบี่ย งเบนมาตรฐานเท ากั บ ๐.๖๖), อั นดั บที่ ๖ หัว ขอที่ ๘ มีอาคารปฏิบั ติการเรีย นการสอน เพีย งพอ
(คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๖ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๐.๖๓), อันดับที่ ๗ หัวขอที่ ๓ มีสาขาวิชาชีพที่
หลากหลาย (ค าเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๔ สว นเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท ากับ ๐.๖๖), อั นดับ ที่ ๘ หั วขอที่ ๒
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาเปนที่รูจักกันมาตั้งแตอดีต (คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๒ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ ๐.๖๕) อันดับที่ ๙ หัวขอที่ ๔ (คะเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๒ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๐.๖๖)

การเลือกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)อยูในระดับมากของผลการวิเคราะหขอมูลอันดับที่ ๑๐ หัวขอที่ ๕ สถานศึกษาอยูใกลบาน (คาเฉลี่ย
เทากับ ๓.๗๘ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๑.๐๓),
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ดวยในปจจุบันนี้ไดเกิดปญหา เศรษฐกิจฟองสบูแตก และมนุษยมักไมรูจักประหยัดเหมือน
เมื่ อก อน ค าครองชี พในป จ จุ บั น ก็ สู งขึ้ น ด ว ย ซึ่ งเรื่ องเศรษฐกิ จ พอเพี ย งใน พ.ศ. ๒๕๑๗ ในขณะนั้ น
เศรษฐกิจของไทยกําลังเฟองฟู เรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียงจึงไดรับความสนใจจากราชการและประชาชนเทาที่ควร
ในปจจุบันจึงประสบกับปญหาวิกฤตทางการเงินอยาง การประหยัดจึงเปนวิธีหนึ่งที่สามารถชวยใหการครอง
ชีพเปนอยูรอดได โดยเฉพาะการใชชีวิตใหอยูในทางสายกลาง มีความพอดีไมนอยเกินไปและไมมากเกิ นไป
ไมเบียดเบียนผูอื่น
เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสาย
กลาง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมิไดนิ่งนอนใจกับปญหาที่เกิดขึ้นกับคนในชาติ หากแตพระองคทรง
ตระหนักและหวงใยในทุกขสุขของราษฎรไทย พระองคทรงมีพระราชดํารัสใน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น
ทั้งนี้พระองคทรงใชการยกตัวอยางของการดําเนินชีวิตของบุคคลแตละคน เปนการปูพื้นฐานใหเห็นภาพอัน
เปนที่มาของการเกิดปญหาทางเศรษฐกิจเปนอยางดี
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติตอในสํานักงานของรัฐใหเปนไปตามหลักปรัชญาของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพราะเศรษฐกิจพอเพียบเปรียบเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคง
ของแผ น ดิ น เปรี ย บเสมือนเสาเข็ มที่ ถูกตอกรองรับ บ านเรื อนตั ว อาคารไว นั่น เอง การที่ เรานําเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาปฏิบัติก็เปรียบเสมือนการวางวางรากฐานที่มั่นคงใหกับชีวิตของเราเอง และเพื่อใหการปฏิบัติใน
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมาใชใหเกิดประโยชนตอระบบการทํางานหรือการดํารงชีวิตของบุคคลในสํานักงาน
จะไดมีประโยชนใหมากที่สุด

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อปรึกษาผลประโยชนในการใหบริการในงานอาชีพเลขานุการ
การดําเนินงานวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน นักเรียน – นักศึกษา แผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครราชสีมา จํานวน ๓๐ คน เก็บแบบสอบถามได จํานวน ๓๐ ชุด คิดเปนคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะหขอมูล
สรุปการวิจัย
ผลการวิจัยพบวานักเรียน – นักศึกษา แผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการในงานอาชีพเลขานุการ ดังนี้
การใหบริการในงานอาชีพเลขานุการ แสดงความคิดเห็นระดับมากที่สุด คือ ใชคอมพิวเตอร
(Internet) ในการติดตอสื่อสารได คาเฉลี่ย ๔.๗๐ ระดับมาก คือ ใหบริการทางโทรศัพทในการ
ติดตอสื่อสาร คาเฉลี่ย ๔.๑๐ ระดับปานกลาง คือ อธิบายเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการบริการในงานอาชีพ
เลขานุการ คาเฉลี่ย ๓.๙๓ ระดับนอย คือ สามารถตอนรับและรับรองผูมาติดตอได , มีความรูเกี่ยวกับ

การใหบริการในที่ประชุม คาเฉลี่ย ๓.๗๗ คานอยที่สุด คือ ใหความชวยเหลือเพื่อนในการปฏิบัติการ
ใหบริการในงานอาชีพเลขานุการที่ถูกตองได คาเฉลี่ย ๓.๖๗

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาระบบ ๕ ส ในสํานักงาน และศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบ ๕ ส ในสํานักงาน
การดําเนินการวิจัย
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น พนั ก งานในหน ว ยงานราชการจํ า นวน ๓๐ คน
เก็บแบบสอบถามไดจํานวน ๓๐ ชุด คิดเปนคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลเปนแบบสอบถามจํานวน ๑๐ ขอ ใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห
ขอมูล
สรุปผลการวิจัย
จากการวิ จัย พบวาพนั กงานในหน วยงานราชการ มี ความคิด เห็ นเกี่ย วกั บการพัฒ นาระบบ ๕ ส
ในสํานักงานดังนี้

การพัฒนาระบบ ๕ ส ในสํานักงานมีความคิดเห็นระดับมาก คือ สามารถนําความรูที่ไดไปใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๐ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๐.๖๖ ความคิดเห็นระดับ
ปานกลาง คื อ ส งเสริ มให บุ คลากรภายในหน ว ยงานแสวงหาความรู เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ กิจ กรรม ๕ ส
อยางสม่ําเสมอ คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๔๐ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๐.๙๓
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วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อใหในหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรูถึงคุณคาของพลังงาน และสรางจิตสํานึกในการใช
พลังงานในหนวยงาน

การดําเนินโครงการ
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาค น คว า ครั้ ง นี้ เป น พนั ก งานในหน ว ยงานราชการ ได แ ก
สํานักงานบริการลูกคา กสท นครราชสีมา, สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา, สํานักงานเทศบาลตําบลใหม
จํ า นวน ๓๐ คน เก็ บ แบบสอบถามได จํ า นวน ๑๐ ชุ ด เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล เป น
แบบสอบถามจํานวน ๑๐ ขอ โดยใชการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะหขอมูล
สรุปผลการดําเนินโครงการ
การทํ าโครงการวิ จั ยครั้งนี้เ พื่ อแสดงถึ งระดับ คุ ณภาพที่ป ฏิ บัติ ของบุ คลากรเกี่ ย วกั บการลดการใช
พลังงานภายในสํานักงาน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ หัวขอที่ ๗ สามารถนําความรูที่ไดใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน (คาเฉลี่ย เทากับ ๔.๕๓

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ ๐.๗๐)

ผลการทําโครงการวิจัยพบวาสาเหตุที่บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการลดการใชพลังงานนั้น เปน
การปฏิบัติงานที่ชวยกันลด และประหยัดพลังงานในสํานักงาน เชน ดานแสงสวาง และเครื่องใชสํานักงาน
ตาง ๆ ที่จํ าเปนต องใช พลังงานในสํ านักงานตางก็ตระหนักถึงผลกระทบต อองคกรโดยตรง โดยมี การนํ า
มาตรการดานการใชพลังงานตาง ๆ มาใชใหเกิดประโยชนแกหนวยงานของตน

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
2. เพื่อนําเกาอี้มาใชในสํานักงาน
3. เพื่อศึกษาวิธีการทําโครงการ

4. เพื่อสงเสริมความคิดริเริม่ สรางสรรค
การดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้เปนบุคลากรภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
จํานวน 10 ทาน เก็บแบบสอบถามจํานวน 10 ชุด คิดเปนคารอยละ เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
เปนแบบสอบถามจํานวน 10 ขอ เพื่อหาคารอยละในการวิเคราะหขอมูล
สรุปผลการดําเนินวิจัย
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอเกาอี้ดีไซต มีระดับความพึงพอใจมาก คือ สิ่งประดิษฐตรงกับ
สาขาที่เรียน คิดเปนรอยละ 80 ความพึงพอใจปานกลางจํานวน 6 ขอ ไดแกขนาดของสิ่งประดิษฐมีความ
เหมาะสม เกาอี้สามารถใชในสํานักงานไดเปนการตอบสนองความตองการของพนักงานได เกิดความ
สะดวกสบาย สิ่งประดิษฐมาความนาสนใจไมนอยกวาเกาอี้ธรรมดาทั่วไป เปนเอกลักษณะโดยการนําสิ่งของ
เหลือใชมาประดิษฐเพื่อสรางรายได และสิ่งประดิษฐที่ตรงกับสาขาที่เรียน สามารถเพิ่มการตกแตงที่แตงตาง
ไปจากเดิมได เปนการสรางสิ่งประดิษฐ เพื่อใหคนรุนหลังสามารถนําไปคิดเพิ่มใหมีมูลคามากยิ่งขึ้น

บทคัดยอ

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อชวยลดอาการปวดเมื่อยแผนหลังเนื่องจากการนั่งเปนเวลานาน ๆ
การดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้เปนบุคลากรภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
จํานวน 5 คน เก็บแบบสอบถามได จํานวน 5 ชุด คิดเปนรอยละ 100 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลเปนแบบสอบถามจํานวน 10 ขอ และหาคารอยละในการวิเคราะหขอมูล
สรุปผลการดําเนินวิจัย
ผลการวิจัยพบวาบุคลากรแสดงระดับความพึงพอใจตอ พนักพิง Anti Office Syndrome ไม
แตกตางกันดังนี้
ผูตอบแบบสอบถามมีตําแหนงงานของทานในปจจุบันมากที่สุด คือ ครู – อาจารย
คิดเปนรอยละ 80 และรองลงมา คือ พนักงาน คิดเปนรอยละ 20 เพศที่มากที่สุด คือ หญิง คิดเปนรอย
ละ 80 และรองลงมา คือ ชาย คิดเปนรอยละ 20 มีอายุที่มากที่สุด คือ 46 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 60
รองลงมามี 2 ขอคือ ต่ํากวา 26 ป คิดเปนรอยละ 20 และ 26 – 35 ป คิดเปนรอยละ 20
ตามลําดับ
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอพนักพิง Anti Office Syndrome มีระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุดจํานวน 3 ขอ ไดแก วัสดุที่ใชหาไดงาย พนักพิง Anti Office Syndrome เหมาะกับการใชเปน
พนักพิง และสิ่งประดิษฐชิ้นนี้สามารถใชงานไดจริงในสํานักงาน คิดเปนรอยละ 80 ความพึงพอใจมาก
จํานวน 3 ขอ ไดแก รูปแบบโครงสรางเหมาะสม สิ่งประดิษฐสวยงาม นาสนใจ และวัสดุที่ใชประดิษฐมี
ความยืดหยุน คงทน คิดเปนรอยละ 60 ความพึงพอใจปานกลาง คือ สิ่งประดิษฐตรงกับสาขาที่เรียน เปน
รอยละ 20

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของโครงการ
๑. เพื่อชวยลดคาใชจายในการซื้อตูเก็บเอกสาร
๒. เพื่อเรียนรูวิธีการทําตูเก็บเอกสารที่ทําจากไมไผ
๓. เพื่อสงเสริมใหเยาวชนรุนหลังไดเห็นความสําคัญของไมไผและรวมกันอนุรักษไว
การดําเนินการโครงการ
กลุมตัวอยางที่ใชในการทําการวิจัยครั้งนี้เปนบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาสวไดแก
แผนกวิชาการเลขานุการ งานทะเบียน และงานประชาสัมพันธ จํานวน 5 คน เก็บแบบสอบถามได
จํานวน 5 ชุด คิดเปนรอยละ 100 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปนแบบสอบถาม จํานวน 5 ชุด
และใชโปรแกรม SPSS เพื่อหาคารอยละในการวิเคราะหขอมูล
สรุปผลการดําเนินโครงการ
ผลการวิจัยพบวาบุคลากรในหนวยงานมีความคิดเห็นและความพึงพอใจตอสิ่งประดิษฐ
ตูเก็บเอกสารไมไผไมแตกตางกัน
จากตารางพบวา ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอตูเก็บเอกสารไมไผ มีระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด คือ สิ่งประดิษฐสามารถนําไปใชไดจริง คิดเปนรอยละ 60 ความพึงพอใจมาก คือ สิ่งประดิษฐ
จัดทําอยางปราณีต คิดเปนรอยละ 100% ความพึงพอใจปานกลาง คือ สามารถเก็บแฟมเอกสารไดดี
คิดเปนรอยละ 80%

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการทําโครงการ
๑. เพื่อกอใหเกิดความสะดวกสบายตอพนักงาน
๒. เพื่อนําวัสดุใชแลวมาทําใหเกิดประโยชนเพื่อประหยัดทรัพยากร
๓. เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
การดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนคณะครูอาจารยและบุคลากรภายในแผนกเลขานุการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา คิดเปนรอยละ ๑๐๐เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
สิ่งประดิษฐตูอเนกประสงค คือ ผลิตภัณฑและแบบสอบถาม จํานวน ๑๐ ชุด แตละชุดมีหัวขอประเมิน
๑๐ ขอ โดยใชคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละในการวิเคราะหขอมูล
สรุปการดําเนินวิจัย
ความพึ่งพอใจของบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาที่มีตอ “ตูอเนกประสงค” มีระดับความพอในมาก
สิ่งประดิษฐตรงกับสาขาที่เรียน คิดเปนรอยละ ๖๖ % สิ่งประดิษฐสวยงาม นาสนใจ คิดเปนรอยละ ๖๖%
จํานวน ๒ ขอ และอยูใน ระดับปานกลาง คิดเปน ๑๐๐ % จํานวน ๑ ขอคือ เกิดความสะดวก สบาย งาย
ตอการใชงาน

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของโครงการ
๑. เพื่อชวยลดปริมาณจํานวนของขวดน้ําพลาสติก
๒. เพื่อนําวัสดุที่เหลือใชนํากลับมาใชใหม
๓. เพื่อนํามาประดับตกแตงแทนผามานได
การดําเนินโครงการ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนบุคลากรในแผนกวิชาการเลขานุการ จํานวน ๑๐ คน
เก็บแบบสอบถามได จํานวน ๑๐ ชุด คิดเปนรอยละ ๑๐๐ เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปน
แบบสอบถามจํานวน ๑๐ ขอ โดยใชคารอยละในการวิเคราะหขอมูล
สรุปผลการดําเนินโครงการ
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอมูลี่โมบายจากขวดพลาสติก มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คือ มีการนําวัสดุเหลือใชกลับมาประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ระดับความพึง
พอใจมาก มีจํานวน ๒ ขอ ไดแก สามารถใชประโยชนในการบังหรือกรองแสงแดด วัสดุที่ใชประหยัด
คงทน คุมคา คิดเปนรอยละ ๖๐ ระดับความพึงพอใจปานกลาง มีจํานวน ๒ ขอ ไดแก สามารถนํา
ความรูที่ไดไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน สามารถใชงานแทนผามานได คิดเปนรอยละ ๒๐ ระดับความ
พึงพอใจนอย มีจํานวน ๓ ขอ ไดแก สามารถใชประโยชนในการบังหรือกรองแสงแดด สามารถนําความรู
ที่ไดไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน สามารถใชงานแทนผามานได คิดเปนรอยละ ๑๐ ระดับความพึง
พอใจนอยที่สุด มีจํานวน ๒ ขอ ไดแก สามารถใชประโยชนในการบังหรือกรองแสงแดด สามารถใชงาน
แทนผามานได คิดเปนรอยละ ๑๐

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อชวยใหแลดูเปนระเบียบเรียบรอย
2. เพื่อระงับกลิ่นในหองโดยใชสมุนไพร
3. เพื่อเปนแรงจูงใจในการเก็บรองเทาใหเปนระเบียบ
การดําเนินโครงการ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนบุคลากร จํานวน 10 คน เก็บแบบสอบถามได จํานวน
10 ชุด คิดเปนรอยละ 100 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปนแบบสอบถามจํานวน 10 ขอ โดยใช
คารอยละในการวิเคราะหขอมูล
สรุปผลการดําเนินโครงการ
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอชั้นวางรองเทาสมุนไพร มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ
สิ่งประดิ ษฐ ตรงกั บสาขาที่ เรี ยน เหมาะกั บการใช ในสํ านั กงาน ชั้น วางรองเท าเหมาะกับ การวางรองเท า
ผลงานเกิดประโยชนตอสํานักงาน สิ่งประดิษฐชิ้นนี้สามารถใชงานไดจริง คิดเปนรอยละ 80% ความพึง

พอใจมาก คือ สิ่งประดิษฐสวยงาม นาสนใจ ทานพึงพอใจกับชิ้นงานชิ้นนี้ คิดเปนรอยละ 40% ความ
พึงพอใจปานกลาง คือ ขนาดของสิ่งประดิษฐมีความเหมาะสม คิดเปนรอยละ 30% ความพึงพอใจนอย
คือ รูปแบบโครงสรางเหมาะสม คิดเปนรอยละ 20%

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัย
๑.
๒.
๓.
๔.

เพื่อลดคาใชจายในสํานักงาน
เพื่อสามารถนํามาใสเอกสารตางๆ ได
เพี่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
เพื่อสามารถนําไปใชในสํานักงานได
การดําเนินการวิจัย
รางบันทึกที่เสนอผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาเพื่อขออนุมัติ ออกหนังสือ
ขบวนการวิเคราะห กลุมตัวอยางเปน หนวยงานภาครัฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา แผนกวิชาการ
เลขานุการ แจกแบบสอบถามจํานวน ๑๐ ชุด คิดเปนรอยละ ๑๐๐ เปนแบบสอบถามจํานวน ๑๐ ขอ
เก็บแบบสอบถามตามกําหนดเวลา นําแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลโดยการหารอยละ และอภิปรายผล

สรุปผลการดําเนินวิจัย
ผลการวิจัยพบวาบุคลากรในหนวยงานมีความพึงพอใจตอการทําแฟมจากหลอดไมแตกตาง
กันดังนี้
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ การทําแฟมจากหลอด มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คือ สามารถนําความรูที่ไดมาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน คิดเปนรอยละ ๑๐ ความพึงพอใจมาก คือ มี
การนําเศษวัสดุเหลือใชมาประยุกตใหเกิดประโยชน คิดเปนรอยละ ๙๐ ความพึงพอใจปานกลาง คือ
รูปทรงแฟมคงทน คิดเปนรอยละ ๙q

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของโครงการ
๑. เพื่อนําทรัพยากรธรรมชาติมาดัดแปลงและประยุกตใช
๒. เพือ่ ใชโคมไฟประดับตกแตงใหเกิดความสวยงาม
๓. เพือ่ ใหนักศึกษาคิดคนทําสิ่งประดิษฐ
การดําเนินโครงการ

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนบุคลากร จํานวน ๑๐ คน เก็บแบบสอบถามได จํานวน
๑๐ ชุด คิดเปนรอยละ ๑๐๐ เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปนแบบสอบถามจํานวน ๑๐ ขอ โดย
ใชคารอยละในการวิเคราะหขอมูล
สรุปผลการดําเนินโครงการ
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอโคมไฟไมไผ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ใช
ทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชน คิดเปนรอยละ ๙๐% ความพึงพอใจมาก คือ ทานมีความพึงพอใจกับ
ชิ้นงานชิ้นนี้ ผลงานเกิดประโยชนตอสํานักงาน คิดเปนรอยละ ๖๐% ความพึงพอใจปานกลาง คือ
สิ่งประดิษฐชิ้นนี้สามารถตอบสนองความตองการของทาน คิดเปนรอยละ ๓๐%

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัย
๑. เพื่อใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
๒. เพื่อชวยเตือนความจํา

๓. เพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการทํางาน
๔. เพื่อใหนักเรียน – นักศึกษา รูจักคิดคนและเกิดความคิดสรางสรรค
๕. เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
การดําเนินการวิจัย
รางบันทึกที่เสนอผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาเพื่อขออนุมัติ ออกหนังสือ
ขบวนการวิเคราะห กลุมตัวอยางเปน หนวยงานภาครัฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา แผนกวิชาการ
เลขานุการ แจกแบบสอบถามจํานวน ๑๐ ชุด คิดเปนรอยละ ๑๐๐ เปนแบบสอบถามจํานวน ๑๐ ขอ
เก็บแบบสอบถามตามกําหนดเวลา นําแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลโดยการหารอยละ และอภิปรายผล
สรุปผลการดําเนินวิจัย
ผลการวิจัยพบวาบุคลากรในหนวยงานมีความพึงพอใจตอกะลาเตือนความจําไมแตกตางกัน
ดังนี้
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ กะลาเตือนความจํา มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ
เป น วั ส ดุ ที่ใ ช ต กแต งในสํ านั กงานได คิ ด เป น ร อ ยละ ๘๐ ความพึ งพอใจมาก คื อ รู ป แบบโครงสร า ง
เหมาะสม, กะลาเตือนความจํามีความนาสนใจ, ใชทรัพยากรที่มีอยูไดเกิดประโยชนสูงสุด, มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค, สามารถนําความรูที่ไดไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน คิดเปนรอยละ ๘๐ ความพึงพอใจปาน
กลาง คือ สามารถใสกระดาษบันทึก และหยิบมาใชไดสะดวก, ใชทรัพยากรที่มีอยูไดเกิดประโยชนสูงสุด
คิดเปนรอยละ ๒๐

บทคัดยอ

วัตถุประสงคการวิจัย
๑. เพื่อสรางความปลอดภัยในสํานักงานใหปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
๒. เพื่อสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะในการทํางาน
๓. เพื่อทราบถึงอันตรายในที่ทํางานและการปองกัน
การดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้เปนพนักงานในหนวยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน จํานวน
๓๐ คน เก็บแบบสอบถามได จํานวน ๓๐ ชุด คิดเปนรอยละ ๑๐๐ เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
เปนแบบสอบถามจํานวน ๑๐ ขอ และใชโปรแกรม AVERAGE และ STDEVP เพื่อหาคารอยละในหาร
วิเคราะหขอมูล
สรุปผลการดําเนินวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน พนักงานในหนวยงาน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การกําหนดมาตรการความปลอดภัยในสํานักงาน ดังนี้
การกําหนดมาตรการความปลอดภัยในสํานักงาน
พนักงาน แสดงระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดมาตรการความปลอดภัยในสํานักงาน ภาพรวมอยูใน
ระดับปาน คือ ๓.๔๐ (SD. = ๑.๐๖) และจากตารางที่ ๑ ระดับมาก คือ มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการ
ปองกันอุบัติเหตุ ๔.๒๗ (SD. = ๐.๖๗) ระดับปานกลาง คือ มีการวางแผนปองกันอันตรายตาง ๆ

ใน

สํานักงาน ๓.๔๗ (SD. = ๐.๗๙) ระดับนอย คือ โอกาสที่มีผลตอการเกิ ดอุบัติเหตุมีมากนอยเพียงใด
๒.๐๓ (SD. = ๐.๙๓)

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของโครงการ
๑. เพื่อนําสิ่งของเหลือใชมาประยุกตใหเกิดประโยชน
๒. เพือ่ นํามาใชใหเกิดประมูลคาทางทรัพยากร
๓. เพือ่ ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
การดําเนินโครงการ
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการดํ า เนิ น การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น บุ ค ลากรภายในวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา
นครราชสีมา จํานวน ๑๐ ทาน เก็บแบบสอบถามจํานวน ๑๐ ชุด คิดเปนรอยละ เครื่องมือที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลเปนแบบสอบถามจํานวน ๑๐ ขอ เพื่อหาคารอยละในการวิเคราะหขอมูล
สรุปผลการดําเนินโครงการ
พบวา ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ โคมไฟ ๒ in ๑ มีระดับความพึงพอใจมาก คือ
มีการนําวัสดุเหลือใชกลับมาประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชน มีความคิด ริเริ่ม สรางสรรค คิดเปนรอยละ
๙๐ ความพึงพอใจปานกลาง คือ ความสวยงามของรูปแบบ คิดเปนรอยละ ๙๐

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1เพื่อนํากระดาษที่ไมใชแลวมาประดิษฐใหเกิดประโยชน
2เพื่อชวยลดปริมาณขยะในสํานักงาน
3เพื่อเสริมสรางพัฒนาการใหเกิดความคิดสรางสรรค
การดําเนินการวิจัย
รางบัน ทึ กที่ เ สนอผู อํานวยการวิ ทยาลั ยอาชี วศึ กษานครราชสี มาเพื่ อขออนุมัติ ออกหนั งสื อขบวนการ
วิเคราะห กลุมตัวอยางเปนภาครัฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีม า แผนกวิชาการ เลขานุการ แจก
สอบถามจํานวน 10 ชุด เปนรอยละ 100 เปนแบบสอบถามจํานวน 10 ขอ เก็บแบบสอบถามตาม
กําหนดเวลา นําแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูล โดยการหารอยละ และอภิปรายผล
สรุปผลการดําเนินวิจัย
ผลการวิจัยพบวาบุคลากรในหนวยงานมีความพึงพอใจตอ กรอบรูปมาเช ไมแตกตางกันดังนี้
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ กรอบรูปมาเช มีระดับความพอใจมากที่สุด คือ มีการนําวัสดุเหลือใช
มาประยุกตใหเกิดประโยชน รอยละ 80% ความพึงพอใจมาก คือ สามารถนําความรูที่ได ไปใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน เปนงาน (Hanud make) สามารถนําไปจําหนายได รูปภาพสื่อถึงเครื่องใชสํานักงาน
รอยละ 60% ความพึงพอใจปานกลาง คือ สะดวกในการติดตั้ง การออกแบบ รูปทรงนาสนใจ ใชตกแตง
ภายในสํานักงาน,มีความแข็งแรงทนทาน รอยละ 30%

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1เพื่อลดปญหาภาวะโลกรอนและลดปริมาณมลพิษ
2เพื่อใหนักเรียน – นักศึกษา รูจักคิดคนและเกิดความคิดสรางสรรค
3เพื่อเก็บเศษกระดาษที่ใชแลวทิ้งใหถูกที่และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
4เพื่อนําฝาขวดน้ํามารีไซเคิลใหเปนสิ่งประดิษฐใหเกิดมูลคาเพิ่มและสามารถนําไปใชในสํานักงานได
การดําเนินการวิจัย
รางบัน ทึ กที่ เ สนอผู อํานวยการวิ ทยาลั ยอาชี วศึ กษานครราชสี มาเพื่ อขออนุมัติ ออกหนั งสื อขบวนการ
วิเคราะห กลุมตัวอยางที่ใชในการดําเนินการวิจัยสิ่งประดิษฐครั้งนี้เปนบุคลากรภายในหนวยงานราชการ
จํานวน 10 คน เก็บแบบสอบถามได จํานวน 10 ชุด คิดเปนรอยละ 100 เปนแบบสอบถามจํานวน 10 ขอ
นําแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูล โดยการหารอยละ และอภิปรายผล
สรุปผลการดําเนินวิจัย
ผลการวิจัยสิ่งประดิษฐครั้งนี้บุคลากรในหนวยงาน พบวาระดับความพึงพอใจตอการใชงานของ “ถังขยะ
แฟรนไซสจากฝาขวดน้ํา” ไมแตกตางกัน

ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ ถังขยะแฟรนไซสจากฝาขวดน้ํา มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ
การนําวัสดุที่เหลือใชนํากลับมาใชเพื่อเกิดประโยชน คิดรอยละ 80% ความพึงพอใจมาก คือ รูปแบบ
สิ่งประดิษฐถังขยะจากฝาขวดน้ํา ชวยลดปริมาณขยะ มีความสวยงาม คิดเปนรอยละ 60% ผลการเกิด
ประโยชนตอสํานักงาน และสิ่งประดิษฐชิ้นนี้สามารถใชงานไดจริงในสํานักงาน คิดเปนรอยละ 40 % ความ
พึงพอใจนอย ไดแก ความคงทนและปริมาณในการใชงาน ความคิดสรางสรรค และการเลือกวัสดุเหมาะสม
กับงาน คิดเปนรอยละ 40 % ความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ถังขยะแฟรนไซสจากฝาขวดน้ํา เหมาะกับการ
ใชเปนถังขยะในสํานักงาน คิดเปนรอยละ 20 %

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1 เพื่อสามารถนําไปใชในสํานักงานได
2 เพื่อประหยัดทรัพยากร
3 เพื่อนักเรียน นักศึกษาไดรูจักคิดคน และเกิดความคิดสรางสรรค
4 เพื่อใหมีการทํางานกันอยางเปนทีม
การดําเนินการวิจัย
ร า งบั น ทึ กที่ เ สนอผู อํา นวยการวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ กษานครราชสี ม าเพื่ อขออนุ มั ติ ออกหนั ง สื อขบวนการ
วิเคราะห กลุมตัวอยางเปนภาครัฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา แผนกวิชาการ เลขานุการ แจก

สอบถามจํานวน 10 ชุด เปนรอยละ 100 เปนแบบสอบถามจํานวน 10 ขอ เก็บแบบสอบถามตาม
กําหนดเวลา นําแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูล โดยการหารอยละ และอภิปรายผล
สรุปผลการดําเนินวิจัย
ผลการวิจัยพบวาบุคลากรในหนวยงานมีความพึงพอใจตอกะลาเตือนความจําไมแตกตางกันดังนี้
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ ชั้นวางอเนกประสงค มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ ใชประโยชนได
หลากหลาย การแบงชองชั้นวางอเนกประสงค การตกแตงดวยสี ลวดลายเหมาะสมสวยงาม คิดเปนรอยละ
40 % ความพึงพอใจมาก คือ มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใชกับสํานักงานใหเกิด
ประสิทธิภาพ ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน คิดรอยละ 80% ความพึงพอใจปานกลาง คือ ประกอบโครงราง
เรียบรอยประณีต คิดเปนรอยละ 30 ความพึงพอใจนอย คือ มีความสวยงามคงทน แข็งแรง กับสภาพงาน
ที่ใช คิดเปนรอยละ 10

เลขานุการ หอง2

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อใหผูที่ใชคอมพิวเตอรหลีกเลี่ยงการเกิดโรครายแรงเกี่ยวกับขอมือ เพื่อผอนคลายกลามเนื้อบริเวณ
ขอมือ เมื่อตองใชงานเปนเวลานาน

การดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนบุคลากร จํานวน 10 คน เก็บแบบสอบถามได จํานวน
10 คน คิดเปนรอยละ 100 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปนแบบสอบถามจํานวน 10 ขอ โดยใช
คาSPSS ในการวิเคราะหขอมูล
สรุปผลการดําเนินวิจัย
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอหมอนรองขอมือ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด จํานวน 2 ขอ
ไดแก สิ่งประดิษฐหมอนรองขอมือสามารถใชงานไดจริง หมอนรองขอมือสําหรับใชในสํานักงาน ความพึง
พอใจมาก จํานวน 1 ขอ ไดแก สามารถพัฒนาหมอนรองขอมือใหแตกตางจากที่ขายในทองตลาด ความ
พึงพอใจปานกลาง จํานวน 4 ขอ ไดแก ทานมีความพึงพอใจในการใชหมอนรองขอมือ ขนาดของหมอน
รองขอมือมีความเหมาะสมในการใชงาน เกิดความสะดวกในการใชหมอนรองขอมือ หมอนรองขอมือเหมาะ
สําหรับใชในสํานักงาน

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อสามารถเก็บบันทึกขอมูล รวบรวมขอมูล ไดถูกตองและมีประสิทธิภาพ, เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการทํางาน การติดตอสื่อสารทั่วไป, เพื่อลดปริมาณงานที่ซ้ําซอน จําเจ ในดานการจัดเก็บเอกสาร
การดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ที่ใชในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้เปนพนักงานในหนวยงานราชการ จํานวน ๓๐ ชุด
เก็บแบบสอบถามได จํ านวน ๓๐ ชุด คิดเปนร อยละ ๑๐๐ เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห ขอมู ลเป น
แบบสอบถามจํานวน ๑๐ ขอ และใชโปรแกรม SPSS เพือ่ หาคารอยละในการวิเคราะหขอมูล
สรุปผลวิจัย
ผลการวิจัยพบวาพนักงานในหนวยงานราชการแสดงความคิดเห็นในเรื่องการจัดเก็บเอกสารดว ย
ระบบคอมพิวเตอร ไมแตกตางกัน ดังนี้
พนักงานในหนวยงานราชการ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารในระดับคอมพิวเตอร
ระดับมากที่สุด คือ การนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในสามารถชวยประหยัดเวลาในการทํางานของสํานักงาน
คิดเปนรอยละ ๔๐.๐๐ ระดับมาก คือ การนําระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยในการจัดการบริหารเอกสารให
เกิดความสะดวกมากขึ้น คิดเปนรอยละ๗๐.๐๐ ระดับปานกลาง คือ มีความรู ความเขาใจในการจัดเก็บ
เอกสารดวยระบบคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ ๕๓.๓๐ ระดับนอย คือ การจัดเก็บเอกสารดวยระบบ
คอมพิวเตอรเขามาใชงาน เพื่อชวยในการประหยัดคาใชจาย คิดเปนรอยละ ๓๓.๐๐ ระดับนอยที่สุด คือ
สามารถนําการจัดเก็บเอกสารดวยระบบคอมพิวเตอรมาใชในชีวิตประจําวัน คิดเปนรอยละ ๓.๓๐

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาระดับปฏิบัติสภาพแวดลอมสงผลตอการปฏิบัติงาน
การดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้เปนพนักงานในหนวยงานเอกชนและหนวยงานราชการ
จํานวน 30 ชุด คิดเปนรอยละ 100 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปนแบบสอบถามจํานวน 10 ขอ
และใชโปรแกรม SPSS เพื่อหาคารอยละในการวิเคราะหขอมูล
สรุปผลการดําเนินวิจัย
ผลการวิจัยพบวาพนักงานแสดงระดับปฏิบัติในสภาพแวดลอมตอการปฏิบัติงานในหนวยงานเอกชน
ระดับมากที่สุด คือ สํานักงานของทานไดจัดวางอุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน สะอาดเรียบรอย
คิดเปนรอยละ 50 ระดับมาก คือ สํานักงานของทานสามารถพัฒนาและนําความรูมาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชน อ ย า งเหมาะสม คิ ด เป น ร อยละ 60 ระดั บ ปานกลาง คื อ การวางแผนจั ด สรรงบประมาณ
สภาพแวดลอมในทางที่ดีขึ้น โดยคํานึงถึงประโยชนอยางคุมคา คิดเปนรอยละ 50 ระดับนอย คือ สีใน
สํานักงานของทาน มีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 40
ผลการวิจัยพบวาพนักงานแสดงระดับปฏิบัติในสภาพแวดลอมตอการปฏิบัติงานในหนวยงานราชการ
ระดับมากที่สุด คือ เสียงจากสภาพแวดลอมภายนอกมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน ,
สํานักงานของทานสามารถพัฒนาและนําความรูมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนอยางเหมาะสม
คิดเปนรอยละ 25ระดับมาก คือ พนักงานมีความรูทางดานสภาพแวดลอมที่สงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน
,
สีในสํานักงานของทาน มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานคิดเปนรอยละ 60 ระดับปานกลาง คือ การตกแตง
สํานักงานโดยนําธรรมชาติมาประยุ กตใชในสํานั กงาน คิดเปนรอยละ 40 ระดับนอย คือ การวางแผน
จัดสรรงบประมาณสภาพแวดลอมในทางที่ดีขึ้น โดยคํานึงถึงประโยชนอยางคุมคาคิดเปนรอยละ 25

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อการพัฒนาฝกอบรมบุคลากรใหมีความรูความสามารถเพิ่มมากขึ้น

การดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้เปนพนักงานในหนวยงานราชการ จํานวน 30 ชุด
เก็บแบบสอบถามได จํานวน 30 ชุด คิดเปนรอยละ 100 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปนจํานวน
แบบสอบถาม จํานวน 10 ขอ และใชโปรแกรม SPSS เพื่อหาคารอยละในการวิเคราะหขอมูล

สรุปผลวิจัย
ผลการวิจัยพบวาพนักงานในหนวยงานราชการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาฝกอบรม
บุคลากรในหนวยงานราชการ แตกตางกันดังนี้
การพัฒนาฝกอบรมบุคลากรในสํานักงานในหนวยงานราชการแสดงความคิดเห็น ระดับ
มากที่สุด คือ ทานสามารถนําความรูท ี่ไดจากการพัฒนาฝกอบรมบุคลากรในสํานักงานไปใชในชีวิตประจําวัน
คิดเปนรอยละ 43.30 ระดับมาก คือ ทานไดสงเสริมบุคลากรในสํานักงานที่ไดรับการฝกอบรมมี
ประสิทธิภาพมากเพียงใด คิดเปนรอยละ 66.70 ระดับปานกลาง คือ ทานมีนโยบายการพัฒนาฝกอบรม
และบูรณาการพัฒนาฝกอบรนมอยูในระดับใด คิดเปนรอยละ 33.30 ระดับนอย คือ มีการพัฒนาฝกอบรม
บุคลากรในสํานักงาน และเผยแพรการดําเนินการของบุคลากรในสํานักงาน คิดเปนรอยละ 3.30

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาความรูเกี่ยวกับการทํางานเปนทีมของพนักงานภายในองคกร
การดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้เปนพนักงานในหนวยงานเอกชน จํานวน 30 ชุด
เก็บแบบสอบถามไดจํานวน 30 ชุด คิดเปนรอยละ 100 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปน
แบบสอบถามจํานวน 10 ขอ และใชโปรแกรม SPSS เพื่อหาคารอยละในการวิเคราะหขอมูล
สรุปผลวิจัย
ผลการวิจัยพบวาพนักงานในหนวยงานเอกชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการทํางานเปนทีม
ภายในองคกร แตกตางกันดังนี้
การทํางานเปนทีมภายในองคกรในหนวยงานเอกชนแสดงความคิดเห็น
ระดับมากที่สุด คือ การนําแนวคิดใหมๆในการบริหารงานของการทํางานเปนทีมมาใชเพื่อพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพ คิดเปนรอยละ 53.30 , ระดับมาก คือ องคกรมีการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพอยูในระดับ
ใด คิดเปนรอยละ 73.00 , ระดับปานกลาง คือ สามารถนําความรูที่ไดจากการทํางานเปนทีมไปใชใน
ชีวิตประจําวัน คิดเปนรอยละ 36.70 , ระดับนอย คือ การสงเสริมใหบุคลากรในองคกรมีการบริหารงานใน
ระบบของการทํางานเปนทีม คิดเปนรอยละ 6.30

บทคัดยอ

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อรักษาสุขภาพของพนักงาน เพื่อใหผูใชไดรูสึกผอนคลายบริเวณฝาเทา เพื่อทําความสะอาดพื้น
บริเวณหองสํานักงาน
การดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนบุคลากร จํานวน 5 คน เก็บแบบสอบถามได จํานวน 5
คน คิดเปนรอยละ 100 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปนแบบสอบถามจํานวน 10 ขอ โดยใชคา
รอยละในการวิเคราะหขอมูล
สรุปผลการดําเนินวิจัย

ผลการประเมินความคิดเห็ นเกี่ย วกับรองเทาสุขภาพในตารางที่ 1 พบวาโดยภาพรวมผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรองเทาสุขภาพอยูในระดับมาก โดยคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 ( SD= 0.68)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในทางบวกสูงสุด 3 อันดับแรกในเรื่องของ
(1) สิ่งประดิษฐชิ้นนี้สามารถใชงานในสํานักงานไดจริง , ความพึงพอใจกับงานชิ้นนี้ (2) ผลงานเกิดประโยชน
ตอสํานักงาน,สิ่งประดิษฐตรงกับสาขาที่เรียน (3) รูปแบบโครงสรางเหมาะสม สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
4.60 (S.D. = 0.54) , 4.20 (S.D. = 0.44) และ 4.20 (S.D. = 0.83) ตามลําดับ

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความหมายการบริหารงานภายในสํานักงาน
เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของการบริหารงานภายในสํานักงาน
การดําเนินโครงการ

กลุมตัวอยางที่ใชในกรณีศึกษาครั้งนี้ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลตลาด จํานวน ๑๐ คน
เทศบาลตําบลจอหอ จํานวน ๑๐ คน องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ จํานวน ๑๐ คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในเรื่อง การบริหารงานสํานักงาน คือ แบบสอบถาม ๓๐ ชุด
สรุปผลดําเนินโครงการ
ผลการวิจัยพบวาพนักงานในหนวยงานราชการ แสดงความคิดเห็นในเรื่อง การบริหารงาน
สํานักงาน ดังนี้
การบริหารงานในหนวยงานราชการ แสดงคารอยละระดับการบริหารงานภายในหนวยงานราชการ
ระดับมากที่สุด คือ มีการวางแผนและควบคุมงานภายในสํานักงาน
คิดเปนรอยละ ๒๖.๗๐
ระดับมาก
คือ ทานใหความสําคัญกับการบริหารงานภายในสํานักงาน
คิดเปนรอยละ ๖๓.๐๐
ระดับปานกลาง คือ มีการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานภายในสํานักงาน
คิดเปนรอยละ ๕๐.๐๐
ระดับนอย
คือ มีการบริหารจัดการดานการประหยัดพลังงานไฟฟา
คิดเปนรอยละ ๖.๗๐

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อศึกษาความหมายของเลขานุการ เพื่อศึกษาความสําคัญของเลขานุการ เพื่อศึกษาบทบาทและ
หนาที่ของเลขานุการ
การดําเนินโครงการ
กลุมตัวอยางที่ใชในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้เปนเลขานุการในหนวยงานราชการ จํานวน
15 ชุด เก็บแบบสอบถามได จํานวน 15 ชุด คิดเปนรอยละ 100 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
เปนแบบสอบถามจํานวน 20 ขอ และใชโปรแกรม SPSS เพื่อหาคารอยละในการวิเคราะหขอมูล
สรุปผลการดําเนินโครงการ
ผลการวิจัยพบวาเลขานุการในหนวยงานราชการ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
บทบาทและหนาที่ของเลขานุการ ไมแตกตางกันดังนี้
ดานความรูในบทบาทของเลขานุการ พบวา ระดับมาก คือ มีความพรอมเสมอ คิดเปนรอย
ละ 66.7 ดานความรูในหนาที่ของเลขานุการ พบวา ระดับมาก คือ รวบรวมรายงานและสรุปผลของงาน
ตางๆ ไดทันกําหนด คิดเปนรอยละ 66.7 ดานความรูในการติดตอสื่อสาร พบวา ระดับมาก คือ ให
ความชวยเหลือเพื่อนรวมงานทั้งดานการปฎิบัติงานและสวนตัว คิดเปนรอยละ 73.3 และดานทักษะในการ
ติดตอสื่อสาร พบวา ระดับมาก ใชคอมพิวเตอร (Internet) ในการติดตอสื่อสารไดดี คิ ดเปนรอยละ
53.3

บทคัดยอ
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน

การดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนพนักงานในหนวยงานเอกชน จํานวน 10 คน เก็บ
แบบสอบถามไดจํานวน 10 ชุด คิดเปนรอยละ 100 และพนักงานในหนวยงานราชการ จํานวน 20 คน
เก็บแบบสอบถามไดจํานวน 20 ชุด คิดเปนรอยละ 100 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปน
แบบสอบถามจํานวน 10 ขอ และใชโปรแกรม SPSS หาคารอยละในการวิเคราะหขอมูล

สรุปผลการดําเนินการวิจัย
ผลการวิจัยวา พนักงานในหนวยงานเอกชนและหนวยงานราชการ แสดงความคิดเห็น
เรื่อง ปจจัยที่ทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานมีความคิดเห็นไมแตกตางกันแตกตางกันดังนี้
พนักงานในหนวยงานเอกชน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน
ระดับมาก คือ มีไดรับความไวเนื้อเชื่อใจในการทํางาน การใหอิสระในการทํางาน คิดเปนรอยละ 70
คาตอบแทน หรือรางวัลที่ทานไดรับ ชวยกระตุนใหเกิดความพยายามในการทํางาน คิดเปนรอยละ 60
ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง คือ ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม กับการปฏิบัติงาน 70 มีการสราง
แรงจูงใจในการทํางานใหกับพนักงาน คิดเปนรอยละ 60 ระดับนอย คือ พึงพอใจกับคาตอบแทน หรือ
รางวัล หลังจากปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาหมายขององคการ คิดเปนรอยละ 40

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อศึกษาความรูเกี่ยวกับระบบบริหารราชการแนวใหม
การดําเนินโครงการ
กลุมตัวอยางที่ใชในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้เปน บุคลากรภายในหนวยงานราชการ จํานวน 30
ชุด เก็บแบบสอบถามได จํานวน 30 ชุด คิดเปนรอยละ 100 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปน
แบบสอบถามจํานวน 10 ขอ และใชโปรแกรม SPSS เพื่อหาคารอยละในการวิเคราะหขอมูล
สรุปผลการดําเนินโครงการ
ผลการวิจัยพบวาบุคลากรภายในหนวยงานราชการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องระบบบริหาร
ราชการแนวใหม แตกตางกันดังนี้
ความรูเกี่ยวกับระบบบริหารราชการแนวใหมในหนวยงานราชการแสดงความคิดเห็น ระดับ
มากที่สุด คือ มีความรูความเขาใจในเรื่องระบบบริหารราชการแนวใหม มีการอบรมบุคลากรเกี่ยวกับระบบ
บริหารราชการแนวใหม คิดเปนรอยละ 40 ระดับมาก คือ ความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับระบบ
บริหารราชการแนวใหม คิดเปนรอยละ 60 ระดับปานกลาง คือ ระบบบริหารราชการแนวใหมมีอิทธิพลตอ
หนวยงานราชการ คิดเปนรอยละ 30 ระดับนอย คือ มีความรูความเขาใจในเรื่องระบบบริหารราชการแนว
ใหม ระบบบริหารราชการแนวใหมมีอิทธิพลตอหนวยงานราชการ คิดเปนรอยละ 13.3

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาการจัดสภาพแวดลอมภายในสํานักงาน
การดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้เปนพนักงานในหนวยงานราชการและเอกชน จํานวน
๓๐ คน เก็บแบบสอบถามได จํานวน ๓๐ ชุด คิดเปนรอยละ ๑๐๐ เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
เปนแบบสอบถามจํานวน ๑๐ ขอ และใชโปรแกรม SPSS เพื่อหาคารอยละในการวิเคราะหขอมูล
สรุปผลการดําเนินการวิจัย
ผลการวิจัยพบวาพนักงานแสดงระดับการจัดสภาพแวดลอมภายในสํานักงานไมแตกตางกัน ดังนี้
พนักงานในหนวยงานราชการ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดลอมภายในสํานักงาน
ระดับมากที่สุด คือ สํานั กงานสามารถนําความรูไปใชในชีวิ ตประจํ าวันได
คิดเปนรอยละ ๓๐.๐๐ ระดับมาก คือ มีการจัดวางเครื่องมือ เครื่องใช
ไว ใ กล กั บ พนั ก งานที่ ตอ งใช อุ ป กรณ นั้ น คิ ด เป น ร อ ยละ ๔๕.๐๐ และ
ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง คื อ ส ภา พ แ ว ด ล อ ม ภ า ย ใ น สํ า นั ก ง า น มี ค ว า ม

สะดวกสบาย ไม ห นาแน น จนเกิ น ไป มี บ รรยากาศที่ ดี มี แ สงสว า งที่
เพียงพอ คิดเปนรอยละ ๗๐.๐๐
พนักงานในหนวยงานเอกชน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดลอมภายในสํานักงาน
ระดับมากที่สุด คือ มีการจัดวางโตะทํางานที่เหมาะสมกับพื้นที่และสะดวกตอ
การทํางาน มีการจัดวางอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช ตูเก็บเอกสาร ไม
กีดขวางทางเดิน มีการจัดวางเครื่องมือ เครื่องใช ไวใกลกับพนักงานที่
ตองใชอุปกรณนั้นสภาพแวดลอมในการเดินทางไปยังสํานักงานมีความ
คลองตัว เดินทางสะดวก ไปมาได หลายเส นทางการจัดสภาพแวดลอม
ภายใน คิดเปนรอยละ ๙๐.๐๐ ระดับ มาก คือ สํานักงานมีพื้นที่การ
พักผอน สันทนาการใหพนักงาน คิดเปนรอยละ ๗๐.๐๐

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสํานักงาน เพื่อพัฒนาใหมี
ความรู ความสามารถในการทํางาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางาน
การดําเนินโครงการ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร
โดยรวบรวมขอมูลดวยการแจกแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยาง พนักงานในหนวยงานราชการและหนวยงาน

เอกชน 2555 ซึ้งเลือกมาโดยวิธีนําแบบสอบถามไปใหพนักงานลงความคิดเห็น จํานวน 30 ชุด วิเคราะห
ขอมูลดวยสถิติ spss
สรุปผลการดําเนินโครงการ ผลการทําโครงการวิจัย ทําใหทราบถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน
สํานักงาน ทําใหมีความรู ความสามารถตางๆมากขึ้น ทําใหเกิดการพัฒนาศักยภาพในการทํางาน

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของโครงการ

เพื่อทราบถึงคุณลักษณะของงานประชาสัมพันธ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของงานประชาสัมพันธ
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับงาน

การดําเนินโครงการ
กลุมตัวอยางที่ใชในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้เปนประชาสัมพันธในหนวยงานราชการ และ
เอกชน จํานวน 30 ชุด เก็บแบบสอบถามได จํานวน 30 ชุด คิดเปนรอยละ 100 เครื่องมือที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลเปนแบบสอบถามจํานวน 12 ขอ และใชโปรแกรม SPSS เพื่อหาคารอยละในการวิเคราะห
ขอมูล
สรุปผลการดําเนินโครงการ
ผลการวิจัยพบวาประชาสัมพันธในหนว ยงานราชการ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสราง
เสริมบุคลิกภาพของงานประชาสัมพันธ ไมแตกตางกันดังนี้
พนั ก งาน แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การสร างเสริ มบุ คลิ กภาพของงานประชาสั มพั น ธ
ระดับมากที่สุด คือ ปรับปรุงเรื่องการติดตอสื่อสาร คิดเปนรอยละ 80 ระดับมาก คือ มีความรูความเขาใจ
เรื่องการสรางเสริมบุคลิกภาพของงานประชาสัมพันธ คิดเปนรอยละ 60 ระดับปานกลาง คือ การปรับปรุง
การพูด คิดเปนรอยละ 60

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัย
๑. เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูพรอมกันในการประดิษฐโคมไฟจากกะลามะพราว
๒. เพื่อนํามาใชไดจริงในชีวิตประจําวัน
การดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนบุคลากร จํานวน ๑๑ คน เก็บแบบสอบถามได จํานวน
๑๑ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปนแบบสอบถามจํานวน ๑๐ ขอ โดย
ใชคารอยละในการวิเคราะหขอมูล
สรุปผลการดําเนินวิจัย
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอโคมไฟจากกะลามะพราว มีระดั บความพึงพอใจมากที่สุด จํานวน
๖ ขอ ไดแก รูปแบบโครงสรางโคมไฟจากกะลามะพราวเหมาะสม ขนาดของโคมไฟจากกะลามะพราว
สิ่งประดิษฐมีความเหมาะสม โคมไฟจากกะลามะพราวสิ่งประดิษฐตรงกับสาขาที่เรียน ความเหมาะสมของ
โคมไฟจากกะลามะพร าว เกิด ความสะดวกสบายง ายต อการใชงาน สิ่ งประดิษฐส วยงามน าสนใจ และ
สิ่งประดิษฐชิ้นนี้สามารถใชงานไดจริงในสํานักงาน คิดเปนรอยละ ๑๐ ความพึงพอใจมาก จํานวน ๔ ขอ
ไดแก รูปแบบโครงสรางโคมไฟจากกะลามะพราวเหมาะสม ขนาดของโคมไฟจากกะลามะพราวสิ่งประดิษฐ
มีความเหมาะสม สิ่งประดิษฐสวยงามนาสนใจ และทานพึงพอใจกับชิ้นงานชิ้นนี้ คิดเปนรอยละ ๕๐
ความพึงพอใจปานกลาง จํานวน ๒ ขอ ไดแก ความเหมาะสมของโคมไฟจากกะลามะพราว และผลงาน
สามารถเกิดประโยชนกับสํานักงาน คิดเปนรอยละ ๖๐ ความพึงพอใจระดับนอย คือ เหมาะสมกับการใช
งานในสํานักงาน คิดเปนรอยละ ๔๐

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาการพัฒนาบุคลิกภาพในงานเลขานุการ

การดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้เปนเลขานุการในหนวยงานเอกชน จํานวน
10 ชุด
เก็บแบบสอบถามได จํานวน 10 ชุด คิดเปนรอยละ 100 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปน
แบบสอบถามจํานวน 10 ขอ และใชโปรแกรม SPSS เพื่อหาคารอยละในการวิเคราะหขอมูล

สรุปผลวิจัย
ผลการวิจัยพบวาเลขานุการในหนวยงานเอกชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความชํานาญในการ
พัฒนาบุคลิกภาพในงานเลขานุการ แตกตางกันดังนี้
การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพในงานเลขานุ ก ารแสดงความคิ ด เห็ น ระดั บ มากที่ สุ ด คื อ การพั ฒ นา
บุคลิกภาพในงานเลขานุการกอใหเกิดความพึงพอใจตอผูที่มาติดตอ คิดเปนรอยละ 36.70 ระดับมาก คือ
การมีบุคลิกภาพที่ดีในสํานักงานและในสถานทีตาง ๆ คิดเปนรอยละ 76.70 ระดับปานกลาง คือ มีความรู
และเขาใจในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพในงานเลขานุการ คิดเปนรอยละ 50.00 ระดับนอย คือ การพัฒนา
บุคลิกภาพในงานเลขานุการกอใหเกิดความพึงพอใจตอผูที่มาติดตอ คิดเปนรอยละ 6.30

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อจัดระบบการทํางานใหมีระเบียบเรียบรอย มีระเบียบวินัยมากขึ้น
เพื่อปรับปรุงงานและสภาพแวดลอมในการทํางานดีขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหมีคุณภาพมาก
ขึ้น
การดําเนินโครงการ
กลุมตัวอยางที่ใชในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ เปนบุคลากรในหนวยงานราชการ จํานวน 30 ชุด เก็บ
แบบสอบถามได จํานวน 30 ชุด คิดเปนรอยละ 100 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล เปน
แบบสอบถามจํานวน 10 ขอ และใชโปรแกรม Spss เพื่อหาคารอยละในการวิเคราะหขอมูล
สรุปผลการดําเนินโครงการ
ผลการวิจัยวิจัยพบวาบุคลากรในหนวยงานราชการ แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรม 5
ส ในสํานักงาน แตกตางกันดังนี้
ระดับมากที่สุด คือ สงเสริมกิจกรรม 5 ส ไปใชในสถานที่ตาง ๆ มีทัศนศติที่ดีในการปฏิบัติกิจกรรม 5
ส คิดเปนรอยละ 70.0 ระดับมาก คือ มีการวางแผนเพื่อจะนํากิจกรรม 5 ส ไปเผยแพรและใหไดปฏิบัติ
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กิจกรรมกันอยางทั่วถึง คิดเปนรอยละ 66.7 ระดับปานกลาง คือ มีการนําวัสดุเหลือใชในสํานักงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุด คิดเปนรอยละ 13.3

บทคัดยอ

วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อศึกษาระบบเกี่ยวกับเอกสารภายในสํานักงาน เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญในการพัฒนาระบบ
เอกสารภายในสํานักงาน เพื่อจะไดจัดทําโครงการวิจัยที่เปนขั้นเปนตอนอยางมีระบบ
การดําเนินโครงการ

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เปนผูบริหาร เลขานุการ และพนักงาน 30 คน เก็บแบบสอบถาม
ได จํานวน 30 ชุด คิดเปนรอยละ ๑๐๐ เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปนแบบสอบถามจํานวน
๑๐ ขอ โดยใชคารอยละในการวิเคราะหขอมูล

สรุปผลการดําเนินโครงการ
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเอกสารภายในสํานักงาน ซึ้งสรุปไดดังนี้
ระดับมากที่สุด คือ สามารถนําความรูที่ไดไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได คิดเปนรอยละ 33. 3
ระดับมาก คือ มีความคิดที่จะมีการพัฒนาระบบเอกสาร และผลการดําเนินงานของการพัฒนาระบบเอกคิด
คิดเปนรอยละ 66.7 ระดับปานกลาง คือ มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณขอองสํานักงานที่
สอดคลองกับการพัฒนาระบบเอกสาร คิดเปนรอยละ 43.3 และความระดับนอย คือ มีแนวความคิดที่จะมี
การพัฒนาระบบเอกสาร มีความรูความเขาใจเรื่องการพัฒนาระบบเอกสาร สงเสริมใหมีบุคลากรภายใน
หนวยงานแสวงหาความรูเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเอกสาร มีการศึกษาเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบเอกสารและผลการดําเนินงานของการพัฒนาระบบเอกสาร คิดเปนรอยละ 3.3

