ชื่อผลงาน
ชื่อนักศึกษา

ตู้ลำโพง SOUND MINI
1.นำย อดิเทพ ม่วงสุวรรณ์ ปวส.2
2. นำย ภูมินทร์ พิลึก ปวส.2

สาขาวิชา
สาขางาน
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ปีการศึกษา
สถานศึกษา

อิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคคอมพิวเตอร์
อำจำรย์ ลักษณ์พร แก้วเงิน
2557
วิทยำลัยกำรอำชีพบรรพตพิสัย

บทคัดย่อ
ในกำรศึกษำครั้งนี้วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำคือสร้ำงตู้ลำโพง SOUND MIDI โดยมีสมมุติฐำนใน
กำรศึกษำคือ
1. ตู้ลำโพง SOUND MINI สำมำรถทำงำนได้ประสิทธิภำพได้ 100%
2. ตู้ลำโพง SOUND MINI ช่วยให้ติดตั้งเครื่องเสียงตำมห้องประชุมได้อย่ำงสะดวกและใช้งำนง่ำย
3. ตู้ลำโพง SOUND MINI ใช้กับจำนวนประชำกรได้มำกถึง 100-200 คน
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ประกอบด้วย ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้
คือ นักศึกษำแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยำลัยกำรอำชีพบรรพตพิสัย จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
กำรศึกษำได้แก่
1) ตู้ลำโพง SOUND MINI ที่ประดิษฐ์ขึ้นจำนวน 1 ชุด
2) แบบทดสอบระยะควำมไกล ค่ำสถิติที่ใช้ในกำรศึกษำ คือ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนผล
กำรศึกษำมีดังนี้
ประสิทธิภำพของตู้ลำโพง SOUND MINI จำนวน 1 ชุด
1. สะดวกสบำยในกำรเคลื่อนย้ำยภำยในครั้งเดียว
2. ใช้ได้กับเครื่องเล่นหลำยประเภทและปรับแต่งสัญญำณได้หลำยควำมถี่ที่ต้องกำร
3. ใช้งำนได้ในห้องประชุมและในอำคำรเอนกประสงค์

ชื่อผลงาน
ชื่อศึกษา
สาขาวิชา
สาขางาน
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ปีการศึกษา
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: เครื่องทาความสะอาดภายใน 3 in 1
: 1. นายมนตรี
บัวแก้วดี ปวส.2
2. นายวิศิษฐ์พงษ์ ศรีสุทธิวงษ์ ปวส.2
: อิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคคอมพิวเตอร์
: อาจารย์ ลักษณ์พร แก้วเงิน
: 2557
: วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

บทคัดย่อ
ในการศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงค์ของกรศึกษา คือ ประดิษฐ์เครื่องทำควำมสะอำดภำยใน 3 in 1
โดยมีสมมุติฐานในการศึกษา คือ 1. สามารถทาความสะอาดได้ถึง 3 ระบบ 2. ประหยัดไฟฟ้าและลด
ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ประชากรผู้ที่ทดลองใช้
เครื่องทำควำมสะอำดภำยใน 3 in 1 จานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่
1) เครื่องทำควำมสะอำดภำยใน 3 in 1 ที่ประดิษฐ์ขึ้นจานวน 1 เครื่อง
2) แบบสอบถามความพึงพอใจ
3) แบบทดสอบระยะความไกล ค่าสถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษามีดังนี้ ประสิทธิภาพของเครื่องทำควำมสะอำดภำยใน 3 in 1 สามารถลดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างแรงงานและการใช้ไฟฟ้าได้ การทดสอบการทาความสะอาดและความพึงพอใจต่อผู้ทดลอง
ใช้เครื่องทำควำมสะอำดภำยใน 3 in 1 อยู่ในระดับมาก
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่ใช้เครื่องทาความสะอาดภายใน 3 in 1 พบว่าความสะอาด
ในการใช้เครื่องทาความสะอาดภายใน 3 in 1 มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65
และปัญหาในการใช้เครื่องทาความสะอาดภายใน 3 in 1 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.3
แบบสารวจการทดลองใช้เครื่องทาความสะอาดภายใน 3 in 1 จากการทดลอง เครื่องทาความ
สะอาดภายใน 3 in 1 ด้วยวิธีการให้ประชากรเป็นผู้ทดลองใช้ สรุปว่าประชากรมีความพึงพอใจมาก
ในเรื่องของการทาความสะอาด โดยการทาความสะอาดของ การปัด การดูด การถู ความดัง ของ
เครื่องเสี ยงและความสะดวกในการปล่อยน้า ดีมาก สรุปการทาความสะอาดของเครื่องทาความ
ภายใน 3 in 1 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
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: ตู้เย็นขนาดเล็ก
: 1. นายจักรกริช พรหมโชติ
2. นายธงชัย
เกตุพิจิตร์
: เทคนิคคอมพิวเตอร์
: อาจารย์ลักษณ์พร แก้วเงิน
: 2557
: วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
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บทคัดย่อ
ในการศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ ประดิษฐ์ตูเ้ ย็นขนาดเล็ก โดยมีสมมุติฐานใน
การศึกษา คือ 1. สามารถทาความเย็นได้ 2. ประหยัดไฟฟ้าและเคลื่อนย้ายสะดวก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ประชากรผู้ที่ทดลองใช้ตูเ้ ย็นขนาดเล็ก จานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาได้แก่
1) ตูเ้ ย็นขนาดเล็ก ที่ประดิษฐ์ขึ้นจานวน 1 เครื่อง
2) แบบสอบถามความพึงพอใจ
3) แบบทดสอบอุณหภูมิ ค่าสถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษามีดังนี้ ประสิทธิภาพของตูเ้ ย็นขนาดเล็ก สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและ
ประหยั ด ไฟการทดสอบการท าความเย็ น และความพึ ง พอใจต่ อ ผู้ ท ดลองใช้ ตู เ้ ย็ น ขนาดเล็ ก
อยู่ในระดับมาก
จากการทดลอง ตู้เย็นขนาดเล็ก ด้วยวิธีการให้ประชากรเป็นผู้ทดลองใช้ สรุปว่าประชากรมี
ความพึงพอใจในเรื่องของการทาความเย็น อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก
จากการกอกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่ใช้ ตู้เย็นขนาดเล็ก พบว่าการประหยัดไฟฟ้า
ของตู้เย็นขนาดเล็ก มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และอุณหภูมิของตู้เย็นขนาด
เล็ก มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70
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: ราวตากผ้าอัตโนมัติ
: 1. นายนที
สีระวัตร ปวส.2
2. นายนพดล
เจริญสิงห์ ปวส.2
อิเล็กทรอนิกส์
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บทคัดย่อ
ในการศึกษาครั้งนี้ วัตถุป ระสงค์ของการศึกษา คือ ประดิษฐ์ ราวตากผ้าอัตโนมัติ โดยมี
สมมุติฐานในการศึกษา คือ 1. สามารถเก็บผ้าเองได้โดยอัตโนมัติ 2. ประหยัดไฟฟ้าและลดระยะเวลา
การทางานภายในบ้านน้อยลง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ประชากรผู้ที่ทดสอบ
ใช้ราวตากผ้าอัตโนมัติ จานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่
1) ราวตากผ้าอัตโนมัติ ที่ประดิษฐ์ขึ้นจานวน 1 เครื่อง
2) แบบสอบถามความพึงพอใจ
3) แบบส ารวจการทดสอบราวตากผ้าอัตโนมัติ ค่าสถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษามีดังนี้ ประสิทธิภาพของราวตากผ้าอัตโนมัติ สามารถลดระยะเวลาการทางาน
ภายในบ้านน้อยลง และการใช้ไฟฟ้า การทดสอบการรับน้าหนักผ้าและความพึงพอใจต่อผู้ทดสอบใช้
ราวตากผ้าอัตโนมัติ อยู่ในระดับมากที่สุด
(โครงการนี้มีจานวนทั้งสิ้น 19 หน้า)
คาสาคัญ : อัตโนมัติ , สิ่งประดิษฐ์
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