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วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองเป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     
และครูสายชล เชตมี เป็นผู้สอนวิชาโครงการ ๒ (งานสร้างเครื่องเรือน) ในสาขาวิชาอุตสาหกรรม
เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม โดยเป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีความวิริยะ
อุตสาหะ และเอาใจใส่ ต่อการเรียนการสอนของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ  และจากแนวทางของการ
ปฏิรูปการอาชีวศึกษาโดยมีปรัชญาว่าผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องเป็นผู้ท่ีรู้
จริง ท าได้ เข้าใจชีวิต การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่จึงให้ความส าคัญกับการเรียน
ร่วมกับกับสถานประกอบการ เน้นความร่วมมือกับสถานประกอบการ เน้นการปฏิบัติจริงในรูปแบบ
ทวิภาคี เพื่อส่งเสริมการเรียนของนักเรียนในสถานประกอบการให้สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้
กับการเรียนในสถานศึกษา จึงได้จัดท าชุดการสอนขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชา 
โครงการ ๒ (งานสร้างเครื่องเรือน) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามท่ีได้รับหมอบหมาย
ในการปฏิบัติหน้าท่ีในการสอนนักเรียนอย่างเต็มความสามารถ และยังได้น าผลการสอนมาปรับปรุง
และพัฒนาด้านเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนและพัฒนาชุดการสอนให้มีคุณภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน และ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เพิ่มมากขึ้นด้วย 

ชุดการสอนรายวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ โครงการ๒ (งานสร้างเครื่องเรือน)นี้ ผู้สอนใช้สอนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.๒๕๕๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยได้มีการปรับปรุง
และพัฒนาเป็นล าดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของชุดการสอนนี้ จึงมันใจได้ว่าชุดการสอนนี้ มีคุณภาพ 
และมีคุณค่าเหมาะสมท่ีนักเรียนจะใช้ในการเรียน ซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านเนื้อหาสาระและข้อมูลต่างๆ ใน
เอกสารเล่มนี้แล้วเห็นว่ามีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ตรงตามหลักสูตรซึ่งผู้สอนได้เรียบเรียงภาษาและ
เนื้อหาได้ชัดเจนแล้วเข้าใจง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน และเนื้อหาในเล่มยังประกอบไปด้วยแผนกการ
เรียนประจ าหน่วยการเรียนท าให้ง่ายและสะดวกต่อการจัดเรียน กิจกรรมภาคปฏิบัติ และกิจกรรม
ประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับการก าหนดคาบเรียนในหลักสูตร ตลอดจนได้มีการเผยแพร่ภายใน
สถานศึกษาและสถานศึกษาอื่นๆ อีกด้วย ชุดการสอนชุดนี้จึงมีคุณค่า และคุณประโยชน์แก่นักเรียน 
และครูอาจารย์ท่ีน าไปใช้ในการเรียนการสอน หรือใช้หนังสือส าหรับค้นคว้าหาความรู้ เพื่อ
ประกอบการเรียนการสอน 
 

                             (นายณัชธร ทองดอนเปรียง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
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วิชาโครงการ ๒ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เรียนรู้และความเข้าใจหลักการและกระบวนการการ

วางแผนจัดท าโครงการ หรือพัฒนางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน สามารถศึกษาและปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับหลักการจัดท าโครงการ การวางแผน การด าเนินงาน การแก้ไขปัญหา การประเมินผล การ
จัดท ารายงาน และการน าเสนอ โดยใช้ความรู้ และทักษะช่างเครื่องเรือนท่ีได้เรียนมาในระดับ
ช่างฝีมือให้สอดคล้องกับสาขาวิชาช่างเครื่องเรือน วิชานี้จึงเป็นวิชาท่ีมีความส าคัญต่อผู้เรียนเป็น
อย่างยิ่ง  เพราะการเรียนรู้และสามารถปฏิบัติสร้างและพัฒนางานเครื่องเรือนให้ส าเร็จเป็นช้ินงาน 
และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องนั้น เป็นความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานส าหรับ
ผู้เรียนในสาขาวิชาชีพนี้ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ด้านเนื้อหาจึงต้องมีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ควบคู่กันไปเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียนน าไปใช้ในการศึกษาต่อ และใช้ประกอบ
อาชีพในอนาคตเป็นอย่างดี 

ข้าพเจ้าได้จัดท าชุดการสอนรายวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ โครงการ ๒ (งานสร้างเครื่องเรือน) 
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
๒๕๕๖ ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน สืบเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ี
สูงขึ้นของอุตสากรรมเฟอร์นิเจอร์ และการผลิตเครื่องเรือน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องจัดสอน
วิชานี้ จากแนวทางของการปฏิบัติหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนจึงเน้น ๔ จริง คือ เรียนรู้
จากสถานท่ีจริง เรียนรู้จากผู้ปฏิบัติจริง เรียนรู้ในสถานีท่ีจริงและเรียนรู้ในวัฒนธรรมจริง การจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่ จึงให้ความส าคัญกับการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ เน้นความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ เน้นการปฏิบัติจริงให้สามารถน ารายวิชาชีพ และรายวิชาไปจัดการ
เรียนและการฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ งาน (On the job 
training) ในรูปแบบทวิภาคี เพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้ประกอบการเรียนการสอนในโรงฝึกงานของ
สถานศึกษา และยังสามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปได้ ชุดการสอนรายวิชา โครงการ ๒ 
ชุดนี้เรียบเรียงขึ้นร่วมกับประสบการณ์ในการสอนในสถานศึกษา สอนในสถานประกอบการ และ
การปฏิบัติงานจริง เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ผู้ผลิตเครื่องเรือน และผู้สนใจท่ัวไปท่ีสามารถน าเอาหลักการพื้นฐานไป
ประยุกต์ใช้กับงานอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือนโดยท่ัวไป การจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้
ศึกษาเนื้อหาตลอดการฝึกฝนทักษะในการปฏิบัติงานจากกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การฝึกทักษะ
เฉพาะทาง และกิจกรรมการประเมินผลในแต่ละส่วนจะให้รายละเอียดท่ีชัดเจนมีความสัมพันธ์
สอดคล้องกัน และสามารถน าทักษะในการปฏิบัติงานฝึกอาชีพได้จริง กิจกรรมแต่ละหน่วยได้บูรณา
การการจัดการเรียนการสอนสมรรถนะ ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ด้านคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ัวไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ ซึ่งก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ทักษะการประกอบการอาชีพที่ดียิ่งขึ้นไป 
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ข้าพเจ้าหวังว่าเนื้อหาสาระในชุดการสอนชุดนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา ครู และ
ผู้สนใจตามสมควร คุณความดีใดๆ อันอาจเกิดจากหนังสือชุดนี้ ข้าพเจ้าขอยกให้แก่ บิดา มารดา 
และผู้ให้ความรักความหวังดีต่อข้าพเจ้าอย่างบริสุทธิใจ ขอขอบพระคุณครู อาจารย์ทุกท่านท่ี
ประสาทวิชา ขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เป็นเจ้าของหนังสือ ต ารา และเอกสารท่ีน ามาอ้างอิง 
ขอบใจนักเรียน นักศึกษาท่ีเรียนจบไปแล้วหลายรุ่น ผู้ซึ่งถือว่าเป็นครูท่ีช่วยพัฒนาการเรียนการสอน
ของข้าพเจ้าให้ได้เรียบเรียงเนื้อหาของชุดการสอนชุดนี้ออกมาได้อย่างดียิ่ง 
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สำรบัญ 

เรื่อง                หน้ำ 
ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 
ค ำช้ีแจงชุดกำรสอน ค-จ 
จุดประสงค์รำยวิชำ สมรรถนะรำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ ฉ 
หน่วยกำรสอน ช 
ตำรำงวิเครำะห์ค ำอธิบำยรำยวิชำ ซ 
ตำรำงวิเครำะห์หน่วยกำรเรียน ฌ-ฎ 
ก ำหนดหน่วยกำรเรียน ฏ-ณ 
ตำรำงวิเครำะห์จุดประสงค์กำรเรียนรู้ ด-ผ 
ชุดกำรเรียนบทน ำ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงการวิชาชีพ  ๑ 
ชุดกำรเรียนที่ ๑ การพิจารณาการจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน ๔๖ 
ชุดกำรเรียนที่ ๒ การวางแผนโครงการงานเครื่องเรือน ๑๐๓ 
ชุดกำรเรียนที่ ๓ การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน ๑๕๘ 
ชุดกำรเรียนที่ ๔ โครงการงานเครื่องเรือน ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ๒๕๕ 
ชุดกำรเรียนที่ ๕ โครงการงานเครื่องเรือนประเภทการจัดท าธุรกิจและบริการ ๓๕๙ 
ชุดกำรเรียนที่ ๖ โครงการงานเครื่องเรือน ประเภททดลองและวิจัย ๔๐๘ 
ชุดกำรเรียนที่ ๗ การจัดท ารายงานและการสร้างเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ไม้ ๔๙๑ 
ชุดกำรเรียนที่ ๘ การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน ๕๙๐ 
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๑.  ส่วนประกอบของชุดการสอน 

ชุดการสอนโดยรูปแบบการเรียนการสอนแบบวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning)  
ประกอบด้วย 

๑) คู่มือครู 
๒) บทเรียนส่ือสารออนไลน์ 
๓) คู่มือนักเรียน 

๒. วิธีการด าเนินการสอน 
กระบวนการสอนประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 

 
           

       
 

๒.๑ การน าเข้าสู่บทเรียน (Motivation) เป็นการกล่าวน า เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ
ใน  เนื้อหาก่อนท่ีจะได้รับการเรียนจากบทเรียนส่ือออนไลน์ (Online media) 

๒.๒ การให้เนื้อหา ( Information) และสรุป เป็นการเรียนจากบทเรียนส่ือออนไลน์ 
(Online media) และเอกสารประกอบท่ีก าหนดไว้ ๙ บทเรียน ดังนี้ 

  บทน า ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการวิชาชีพ 
  บทท่ี ๑ การพิจารณาการจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน 
  บทท่ี ๒ การวางแผนโครงการงานเครื่องเรือน 
  บทท่ี ๓ การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 
  บทท่ี ๔ โครงการงานเครื่องเรือน ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
  บทท่ี ๕ โครงการงานเครื่องเรือน ประเภทการจัดท าธุรกิจและบริการ 
  บทท่ี ๖ โครงการงานเครื่องเรือน ประเภททดลองและวิจัย 
  บทท่ี ๗ การจัดท ารายงานและการสร้างเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ไม้ 

บทท่ี ๘ การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน 
 

๒.๓ การคิดสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นการดึงความสามารถในการคิดท่ีดึงองค์ประกอบ
ต่างๆ มาหลอมรวมกันภายใต้ โครงร่างใหญ่อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดส่ิงใหม่ท่ีมีกษณะเฉพาะ
แตกต่างไปจากเดิม นักเรียนน าความรู้ท่ีได้จากเนื้อหา มาหลอมรวมกับความรู้ท้ังหมดท่ีได้เรียนมา
ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะคิด ซึ่งมีมากหรือกระจายกันอยู่มาหลอมรวมกัน จะท า
ให้เข้าใจและเป็นภาพรวมของส่ิงท่ีจะท าได้มากกว่า เช่น คิดโครงการสร้างส่ิงประดิษฐ์ คิดสร้าง

ค ำแนะน ำในกำรใช้ชุดกำรสอนในกำรเรียนรู้วิชำโครงกำรงำนเคร่ืองเรือน ๒ 
ระดับชั้น ประกำศนียบัตรวิชำชีพ 

 

กำร
น ำเข้ำสู่
บทเรียน 

กำรให้
เนื้อหำ 

กำรคิด
สังเครำะห์

ความรู้ 

กำรท ำ
แบบฝึกหัด 

 

กำร
ประเมินผล 

 



ฉ 
 

 
 

แนวคิดใหม่ เป็นการพัฒนาและคิดค้นส่ิงใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและการประกอบอาชีพ เพื่อ
น ามาจัดท าโครงการต่อไป 

๒.๔ การท าแบบฝึกหัด (Application) เมื่อเรียนจากบทเรียนส่ือออนไลน์ครบแต่ละ
บทเรียนให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น และเพื่อหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบทเรียนท่ีผ่านมา 

๒.๕ การประเมิน (Progress) เป็นค าถามปรนัยแบบ ๔ ตัวเลือก เมื่อนักเรียนเรียนจาก
บทเรียนส่ือออนไลน์จนครบบทเรียนท้ัง ๘ บทเรียนให้ด าเนินการวัดผลโดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน ๒๐ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ช 
 

 
 

 
 

 
วิชำ๒๑๐๗-๘๕๓๐ โครงกำร๒ (โครงกำรงำนเคร่ืองเรือน) ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปีที่ ๓ 
เวลำเรียน ๑๐๘ ชั่วโมง/ภำคเรียน     ๖ ชั่วโมง/สัปดำห์ (๒-๔-๒) 
 

จุดประสงค์รำยวิชำ 

๑. เข้าใจหลักการและกระบวนการการวางแผนจัดท าโครงการสร้างและหรือพัฒนา 
๒. ประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตาม         

กระบวนการวางแผนด าเนิน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
๓. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามรถท างานร่วมกับผู้อื่น 

สมรรถนะรำยวิชำ 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดท าโครงการและน าเสนอผลงาน 
๒. เขียนโครงการสร้างและหรือพัฒนางาน 
๓. ด าเนินงานโครงการตามแผนงาน 
๔. ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
๕. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการจัดท าโครงการ การวางแผน การด าเนินงาน การแก้ไข
ปัญหา การประเมิน การจัดท ารายงานและการน าเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดท าโครงการสร้างและ
หรือพัฒนาท่ีใช้ความรู้และทักษะในระดับฝีมือสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ด าเนินการเป็น
รายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

หมำยเหตุ 
 จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา จากหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและ
ตกแต่งภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
  

รำยละเอียดรำยวิชำ 
 



ซ 
 

 
 

 
 

 

รหัส ๒๑๐๗-๘๕๓๐     ชื่อวิชำ  โครงกำรงำนเคร่ืองเรือน ๒  ๒-๔-๒ 
   
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย จ ำนวนคำบ 

บทน า 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงการ 

การพิจารณาจัดท าโครงการเครื่องเรือน 

การวางแผนโครงการงานเครื่องเขียน 

การเขียนโครงการงานเรื่องเขียน 

โครงการงานเครื่องเรือน ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 

โครงการงานเครื่องเรือน ประเภทการจัดท าธุรกิจและบริหาร 

โครงการงานเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย 

การจัดท ารายงานและการสร้างเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ไม้ 
การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน 

 

๖ 

๖ 

๖ 

๘ 

๒๔ 

๒๒ 

๒๔ 

๖ 

๖ 

รวม ๑๐๘ 
  

กำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้  
 



ฌ 
 

 
 

ตำรำงวิเครำะห์หน่วยกำรเรียนรู้ 
 

วิชำโครงกรงำนเคร่ืองเรือน ๒ รหัสวิชำ ๒๑๐๗-๘๕๓๐ จ ำนวน ๒ หน่วยกิต ๖ ชั่วโมง/สัปดำห์ 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 

พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ จ ำนวน

คำบ 
(ชม.) 

พุท
ธิพ

ิสัย
 

ทัก
ษะ

พิส
ัย 

จิต
พิส

ัย 

บทน า เรื่อง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงการ ๒ ๓ ๑ ๖ 

๑ เรื่อง การพิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน ๒ ๓ ๑ ๖ 

๒ เรื่อง การวางแผนโครงการงานเครื่องเรือน ๒ ๓ ๑ ๖ 

๓ เรื่อง การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน ๒ ๓ ๑ ๖ 

๔ เรื่อง โครงการงานเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ ๔ ๑๘ ๒ ๒๔ 

๕ เรื่อง โครงการเครื่องเรือนประเภทการจัดท าธุรกิจและบริหาร ๔ ๑๘ ๒ ๒๔ 

๖ เรื่อง โครงการงานเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔ ๑๘ ๒ ๒๔ 

๗ เรื่อง การจัดท ารายงานและการสร้างเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ไม้ ๒ ๓ ๑ ๖ 

๘ เรื่อง การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน 
 

๒ ๓ ๑ ๖ 

รวม    ๑๐๘ 
 

  



ญ 
 

 
 

ตำรำงหน่วยกำรเรียน 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย/หัวข้อกำรเรียน 
เวลำเรียน (ชั่วโมง) 

ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม 
บทน า ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงการวิชาชีพ 

๑.ความหมายและความส าคัญของโครงการ 
๒.ลักษณะและองค์ประกอบของโครงการ 
๓.ประเภทของโครงการวิชาชีพ 
๔.ปฏิบัติการเตรียมสร้างเครื่องเรือน 
 

 
๒ 

 
 
 
 

๔ 

๖ 

๑. การพิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน 
๑.๑เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกหัวข้อ 
    ๑.๑.๑ การเลือกโครงการประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
    ๑.๑.๒ การเลือกโครงการจัดท าธุรกิจหรือบริการ 
    ๑.๑.๓ การเลือกโครงการทดลองและวิจัย 
๑.๒ การตัดสินใจเลือกโครงการ 
๑.๓ปฏิบัติการวิเคราะห์โครงการตามสมรรถนะวิชาชีพ 
๑.๔ปฏิบัติการสร้างเครื่องเรือนตามหัวข้อโครงการท่ีเลือก 
 

 
๒ 

 
 
 
 
 

๒ 
 

๒ 

๖ 

๒. การวางแผนโครงการงานเครื่องเรือน 
๒.๑ หลักการวางแผนจัดท าโครงการ 
     ๒.๑.๑ การขออนุมัติโครงการ 
     ๒.๑.๒ การด าเนินการตามโครงการ 
     ๒.๑.๓ การจัดท ารายงาน 
     ๒.๑.๔ การประเมินผลโครงการ 
๒.๒ ปฏิบัติการสังเคราะห์โครงการงานเครื่องเรือน 
๒.๓ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ 
 

 
๒ 

 
 
 
 
 
 

๒ 
๒ 

๖ 

 
 
 
 
 
 



ฎ 
 

 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย/หัวข้อกำรเรียน 
เวลำเรียน (ชั่วโมง) 

ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม 
๓. การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 

๓.๑ หลักการเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 
     ๓.๑.๑ ส่วนประกอบของโครงการ 
     ๓.๑.๒ ล าดับข้ันตอนการเขียนโครงการ 
     ๓.๑.๓ การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 
๓.๒ ปฏิบัติการเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 
๓.๓ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ 

 
๒ 
 
 
 

๒ 

 
 
 
 
 
 

๒ 

๖ 

๔. โครงการงานสร้างเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
๔.๑ งานสร้างเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
      ๔.๑.๑ ความหมายของส่ิงประดิษฐ์ 
      ๔.๑.๒ ความเป็นมาของส่ิงประดิษฐ์ 

 ๔.๑.๓ คุณลักษณะของผู้เรียนในการจัดท าโครงการ        
ส่ิงประดิษฐ์ 

 ๔.๑.๔ ตัวอย่างโครงการงานเครื่องเรือนประเภท
ส่ิงประดิษฐ์ 

๔.๒ ปฏิบัติการเขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภท
ส่ิงประดิษฐ์ 

๔.๓ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ 

 
๒ 
 
 
 
 
 
 

๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖ 

๒๔ 

๕. โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริหาร 
๕.๑ งานเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการ 

๕.๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและบริการ 
๕.๑.๒ แนวทางการจัดท าโครงการธุรกิจและบริการ 

งานเครื่องเรือน 
๕.๑.๓ การสร้างรายได้แก่โครงการธุรกิจและบริการ

งานเครื่องเรือน 
๕.๑.๔ ตัวอย่างโครงการธุรกิจและบริการงาน       

เครื่องเรือน 
 
 
 
 
 

 
๒ 

 
 
 
 
 
 

๒๔ 



ฏ 
 

 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย/หัวข้อกำรเรียน 
เวลำเรียน (ชั่วโมง) 

ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม 
 ๕.๒ ปฏิบัติการเขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภทธุรกิจ

และบริการ 
๕.๓ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ 

๖ 
 

 
 

๑๖ 

 

๖. โครงการงานสร้างเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย 
๖.๑ งานสร้างเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย 

๖.๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับการมทดลองและวิจัย  
๖.๑.๒ วิธีการด าเนินงานทดลองและวิจัยโครงการงาน 

เครื่องเรือน 
๖.๑.๓ จรรยาบรรณของนักวิจัย 
๖.๑.๔ ตัวอย่างโครงงานธุรกิจและบริการงานเครื่องเรือน 

๖.๒ ปฏิบัติการเขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภท
ทดลองและวิจัย 

๖.๓ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์
ประเภททดลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๑๖ 

 

๗. การจัดท ารายงานและการสร้างเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ไม้ 
๗.๑ หลักการสรุปผลโครงการงานเครื่องเรือน 
    ๗.๑.๑ การสรุปผลและการประเมินผล 
    ๗.๑.๒ การปรับปรุงและพัฒนา 
    ๗.๑.๓ การเขียนรายงานโครงการงานเครื่องเรอืน 
๗.๒ ปฏิบัติการเขียนสรุปผลรายงานด าเนินงานโครงการ

งานเครื่องเรือน 
๗.๓ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ 

 
๒ 

 
 
 
 
 

๒ 
 

๒ 

๖ 

๘. การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน 
๘.๑ แนวทางการน าเสนอโครงการงานเครื่องเรือน 
     ๘.๑.๑ ข้อเสนอแนะในการน าเสนอ 
      ๘.๑.๒ เทคนิควิธีการน าเสนอผลงาน 
๘.๒ ปฏิบัติการน าเสนอผลงานโครงการงานเครื่องเรือน 

 
๒ 

 
 
 
 

๔ 

๖ 

รวม ๒๔ ๘๔ ๑๐๘ 
 

  



ฐ 
 

 
 

ก ำหนดหน่วยงำนกำรเรียน 
 

รหัส ๒๑๐๗-๘๕๐๓  วิชำ โครงกำรงำนเคร่ืองเรือน ๒ 
ทฤษฎีรวม-คำบ ปฏิบัติรวม ๑๐๘ คำบ 

สัปดำห์
ท่ี 

วัน 
เดือน 

ปี 

คำบที่
เรียน 

รำยกำรเรียน 
เวลำเรียน 
(ชั่วโมง) 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
๑  ๑-๒ 

 
 
 
 
 
 
 

๓-๖ 

ครูแนะน าการเรียนการสอน รายละเอียดรายวิชา แจ้ง
จุดประสงค์การเรียนรู้ แนวทางการเรียนการสอน การ
เลือกปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการและด าเนินการสอน
ตามล าดับเนื้อหาในการแบ่งหน่วยการเรียน 
หน่วยกำรเรียนบทน ำ ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโครงกำร 
๑.ความหมายและความส าคัญของโครงการ 
๒.ลักษณะองค์ประกอบของโครงการ 
๓.ประเภทโครงการวิชาชีพ 
๔.ปฏิบัติการเตรียมสร้างเครื่องเรือน 

๒  
 
 
 
 
 
 
 
๔ 

๒  ๑-๒ 
 
 
 
 
 
 

๓-๔ 
 

๕-๖ 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ กำรพิจำรณำกำรจัดท ำโครงกำร
งำนเคร่ืองเรือน 
๑.๑ เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกหัวข้อโครงการ 

๑.๑.๑ การเลือกโครงการประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
     ๑.๑.๒ การเลือกโครงการจัดท าธุรกิจและบริการ 
     ๑.๑.๓ การเลือกโครงการทดลองและวิจัย 
๑.๒ การตัดสินใจเลือกโครงการ 
๑.๓ ปฏิบัติการวิเคราะห์โครงการตามสมรรถนะ

ปฏิบัติการวิชาชีพ 
๑.๔ ปฏิบัติการสร้างเครื่องเรือนตามหัวข้อโครงการที่เลือก 

๒  
 
 
 
 
 
 
๒ 
 
๒ 

๓  ๑-๒ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ กำรวำงแผนโครงกำรงำนเคร่ืองเรือน 
๒.๑ หลักการวางแผนจัดท าโครงการ 
     ๒.๑.๑ การขออนุมัติโครงการ 
     ๒.๑.๒ การด าเนินการตามโครงการ 

  

 
  



ฑ 
 

 
 

ก ำหนดหน่วยงำนกำรเรียน (ต่อ) 
 

สัปดำห์
ท่ี 

วัน 
เดือน 

ปี 

คำบที่
เรียน 

รำยกำรเรียน 
เวลำเรียน 
(ชั่วโมง) 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
   

 
๓-๔ 
๕-๖ 

     ๒.๑.๓ การจัดท ารายงาน 
     ๒.๑.๔ การประเมินผลโครงการ 
๒.๒ ปฏิบัติการสังเคราะห์โครงการงานเครื่องเรือน 
๒.๓ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ 

 
 
 

 
 

๒ 
๒ 

๔  ๑-๒ 
 
 
 
 

๓-๔ 
๕-๖ 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ กำรเขียนโครงกำรงำนเคร่ืองเรือน 
๓.๑ หลักการเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 
     ๓.๑.๑ ส่วนประกอบของโครงการ 
     ๓.๑.๒ ล าดับข้ันตอนการเขียนโครงการ 
     ๓.๑.๓ การเขียนโครงการเครื่องเรือน 
๓.๒ ปฏิบัติการเขียนโครงการเครื่องเรือน 
๓.๓ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
๒ 

 
 
 
 
 
 
๒ 

๕  ๑-๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓-๖ 
 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ โครงกำรงำนสร้ำงเคร่ืองเรือน
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
๔.๑ งานสร้างเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
     ๔.๑.๑ ความหมายของส่งประดิษฐ์ 
     ๔.๑.๒ ความเป็นมาของส่ิงประดิษฐ์ 

   ๔.๑.๓ คุณลักษณะของผู้เรียนในการจัดท าโครงการ
ส่ิงประดิษฐ์ 

   ๔.๑.๔ ตัวอย่างโครงการงานเครื่องเรือนประเภท
ส่ิงประดิษฐ์ 

๔.๒ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์
ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 

๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
๔ 

 
 
 

  



ฒ 
 

 
 

ก ำหนดหน่วยงำนกำรเรียน (ต่อ) 
 

สัปดำห์
ท่ี 

วัน 
เดือน 

ปี 

คำบที่
เรียน 

รำยกำรเรียน 
เวลำเรียน 
(ชั่วโมง) 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
   

๓-๔ 
หน่วยการเรียนท่ี ๔ (ต่อ) 
๔.๒ ปฏิบัติกำรเขียนโครงกำรงำนสร้ำงเคร่ืองเรือน
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
๔.๓ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ 

 ๒ 

๗  ๑-๒ 
 

๓-๖ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ (ต่อ) 
๔.๒ ปฏิบัติการเขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภท
ส่ิงประดิษฐ์ 
๔.๓ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ 

๒ 
 
 

 
 
๔ 

๘  ๑-๒ 
 
 

๓-๖ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ (ต่อ) 
๔.๒ ปฏิบัติการเขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภท
ส่ิงประดิษฐ์ 
๔.๓ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ 

๒  
 
 
๔ 

๙  ๑-๒ 
 
 
 
 
 
 
 

๓-๔ 
 

๕-๖ 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕ โครงกำรสร้ำงเคร่ืองเรือนประเภท
ธุรกิจและบริกำร 
๕.๑ งานสร้างเครื่องเรือนประเภทธุรกิจละบริการ 
    ๕.๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและบริการ 
    ๕.๑.๒ แนวทางการจัดท าธุรกิจและบริการงานเครื่องเรือน 
    ๕.๑.๓ การสร้างรายได้แก่ธุรกิจและบริการงานเครื่องเรือน 
    ๕.๑.๔ ตัวอย่างโครงการธุรกิจและบริการงานเครื่องเรือน 
๕.๒ ปฏิบัติการเขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภท

ธุรกิจและบริการ 
๕.๓ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์
ประเภทธุรกิจและบริการ 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 
 
๒ 

  



ณ 
 

 
 

ก ำหนดหน่วยงำนกำรเรียน (ต่อ) 
 

สัปดำห์
ท่ี 

วัน 
เดือน 

ปี 

คำบที่
เรียน 

รำยกำรเรียน 
เวลำเรียน 
(ชั่วโมง) 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
๑๐  ๑-๒ 

 
 

๓-๖ 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕ (ต่อ)  
๕.๒ ปฏิบัติการเขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภท
ธุรกิจและบริการ 
๕.๓ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์
ประเภทธุรกิจและบริการ 

๒  
 
 
๔ 

๑๑  ๑-๒ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕ (ต่อ) 
๕.๒ ปฏิบัติการเขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภท
ธุรกิจและบริการ 
๕.๓ ปฏิบัติงานสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์
ประเภทธุรกิจและบริการ 

๒  
 
 
๔ 

๑๒  ๑-๒ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕ (ต่อ) 
๕.๒ ปฏิบัติการเขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภท
ธุรกิจและบริการ 
๕.๓ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์
ประเภทธุรกิจและบริการ 

๒  
 
 
๓ 

๑๓  ๑-๒ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๖ โครงกำรสร้ำงเคร่ืองเรือนประเภท
ทดลองและวิจัย  
๖.๑ งานสร้างเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย 
    ๖.๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับการทดลองและวิจัย 
    ๖.๑.๒ วิธีการด าเนินงานทดลองและวิจัยโครงการงาน

เครื่องเรือน 
    ๖.๑.๓ จรรยาบรรณของนักวิจัย 
    ๖.๑.๔ ตัวอย่างโครงการธุรกิจและบริการงาน           

เครื่องเรือน 

  

 
  



ด 
 

 
 

ก ำหนดหน่วยงำนกำรเรียน (ต่อ) 

สัปดำห์
ท่ี 

วัน 
เดือน 

ปี 

คำบที่
เรียน 

รำยกำรเรียน 
เวลำเรียน 
(ชั่วโมง) 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
  ๓-๔ 

 
๕-๖ 

๖.๒ ปฏิบัติการเขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภท
ทดลองและวิจัย 

๖.๓ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์
ประเภททดลองและวิจัย 

 ๒ 
 
๒ 

๑๔  ๑-๒ 
 
 

๓-๖ 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๖ (ต่อ) 
๖.๒ ปฏิบัติการเขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภท

ทดลองและวิจัย 
๖.๓ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์

ประเภททดลองและวิจัย 

๒ 
 

 
 
 
๔ 

๑๕  ๑-๒ 
 
 

๓-๖ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ (ต่อ) 
๖.๒ ปฏิบัติการเขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภท

ทดลองและวิจัย 
๖.๓ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์

ประเภททดลองและวิจัย 

๒  
 
 
๔ 

๑๖  ๑-๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ (ต่อ) 
๖.๒ ปฏิบัติการเขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภท

ทดลองและวิจัย 
๖.๓ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์

ประเภททดลองและวิจัย 

๒  
 
 
๔ 

๑๗  ๑-๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ การจัดท ารายงานและการสร้าง
เครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ไม้ 
๗.๑ หลักการสรุปผลโครงการงานเครื่องเรือน 
     ๗.๑.๑ การสรุปและประเมินผลงาน 
     ๗.๑.๒ การปรับปรุงและพัฒนา 
     ๗.๑.๓ การเขียนรายงานโครงการงานเครื่องเรือน 

๒  

 
  



ต 
 

 
 

ก ำหนดหน่วยงำนกำรเรียน (ต่อ) 
 

สัปดำห์
ท่ี 

วัน 
เดือน 

ปี 

คำบที่
เรียน 

รำยกำรเรียน 
เวลำเรียน 
(ชั่วโมง) 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
๑๗ 

 
  

๓-๔ 
๕-๖ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ (ต่อ)  
๗.๒ ปฏิบัติการเขียนสรุปผลรายโครงการเครื่องเรือน 
๗.๓ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ 

  
๒ 
๒ 

๑๘  ๑-๒ หน่วยการเรียนรู้ ท่ี ๘ การสรุปผลการด าเนินงานและการ
น าเสนอผลงาน 
๘.๑ แนวทางการน าเนอโครงการงานเครื่องเรือน 
     ๘.๑.๑ ข้อเสนอแนะในการน าเสนอผลงาน 
     ๘.๑.๒ เทคนิควิธีการน าเสนอผลงาน 
๘.๒ ปฏิบัติการน าเสนอผลงานโครงการงานเครื่องเรือน 

๒  
 
 
 
 
๔ 

 ๒๔ ๘๔ 
รวม ๑๐๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ถ 
 

 
 

ตำรำงวิเครำะห์จุดประสงค์กำรเรียนรู้ (๑) 
 

ระดับพฤติกรรมที่ต้องกำร ด้ำนพุทธิพิสัย ด้ำนทักษะ ด้ำนกิจนิสัย 

หน
่วย

ที่ 

ชื่อหน่วยหัวข้อกำรเรียน 
คว

ำม
จ ำ

 
คว

ำม
เข

้ำใ
จ 

กำ
รน

 ำไ
ปใ

ช ้
กำ

รวิ
เค

รำ
ะห

์ 
กำ

รส
ังเค

รำ
ะห

์ 
กำ

รป
ระ

เมิ
นค

่ำ 
กำ

รเล
ียน

แบ
บ 

กำ
รท

 ำต
ำม

แบ
บ 

กำ
รท

 ำถู
กต้

อง
แม่

นย
 ำ 

กำ
รท

 ำอ
ย่ำ

งผ
สม

ผส
ำน

 
กำ

รท
 ำอ

ย่ำ
งอ

ัตโ
นม

ัติ 
กำ

รรั
บรู้

 
กำ

รต
อบ

สน
อง

 
กำ

รเห
็นค

ุณ
ค่ำ

 
กำ

รจั
ดร

ะบ
บก

ำร
คิด

 
กำ

รมี
ลัก

ษณ
ะเฉ

พำ
ะค

น 

 บทน ำควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ
โครงกำร 
๑.ความหมายและความส าคัญ

ของโครงการ 
๒.ลักษณะและองค์ประกอบของ

โครงการวิชาชีพ 
๓.ประเภทของโครงการวิชาชีพ 
๔.ปฏิบัติการเตรียมสร้างเครื่อง

เรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

๑ การพิจารณาจัดท าโครงการงาน
เครื่องเรือน 
๑. วิธีการเลือกโครงการงาน

เครื่องเรือน 
๒. ศึกษาวิเคราะห์ ลักษณะของ

โครงการ 
๓. ขั้นตอนกรรมวิธีการวิเคราะห์

การออกแบบโครงการงาน
เครื่องเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
  



ท 
 

 
 

ตำรำงวิเครำะห์จุดประสงค์กำรเรียนรู้ (๑)  (ต่อ) 
 

ระดับพฤติกรรมที่ต้องกำร ด้ำนพุทธิพิสัย ด้ำนทักษะ ด้ำนกิจนิสัย 

หน
่วย

ที่ 

ชื่อหน่วยหัวข้อกำรเรียน 
คว

ำม
จ ำ

 
คว

ำม
เข

้ำใ
จ 

กำ
รน

 ำไ
ปใ

ช ้
กำ

รวิ
เค

รำ
ะห

์ 
กำ

รส
ังเค

รำ
ะห

์ 
กำ

รป
ระ

เมิ
นค

่ำ 
กำ

รเล
ียน

แบ
บ 

กำ
รท

 ำต
ำม

แบ
บ 

กำ
รท

 ำถู
กต้

อง
แม่

นย
 ำ 

กำ
รท

 ำอ
ย่ำ

งผ
สม

ผส
ำน

 
กำ

รท
 ำอ

ย่ำ
งอ

ัตโ
นม

ัติ 
กำ

รรั
บรู้

 
กำ

รต
อบ

สน
อง

 
กำ

รเห
็นค

ุณ
ค่ำ

 
กำ

รจั
ดร

ะบ
บก

ำร
คิด

 
กำ

รมี
ลัก

ษณ
ะเฉ

พำ
ะค

น 

๒ การวางแผนโครงการงานเครื่อง
เรือน 
๑. วิธีการเลือกโครงการงาน

เครื่องเรือน 
๒. ศึกษาวิเคราะห์ ลักษณะของ

โครงการ 
๓. ขั้นตอนกรรมวิธีการวิเคราะห์

การออกแบบโครงการงาน
เครื่องเรือน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

๓ การวางแผนโครงการงาน     
เครื่องเรือน 
๑. การเขียนโครงการงาน         
เครื่องเรือน 
      ๑.๑ ส่วนประกอบของ

โครงการ 
      ๑.๒ ล าดับข้ันตอนการเขียน

โครงการ 
      ๑.๓ การเขียนโครงการงาน

เครื่องเรือน 
      ๑.๔ ตัวอย่างโครงการงาน

เครื่องเรือนท่ีดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



ธ 
 

 
 

ตำรำงวิเครำะห์จุดประสงค์กำรเรียนรู้ (๑)  (ต่อ) 
 

ระดับพฤติกรรมที่ต้องกำร ด้ำนพุทธิพิสัย ด้ำนทักษะ ด้ำนกิจนิสัย 

หน
่วย

ที่ 

ชื่อหน่วยหัวข้อกำรเรียน 
คว

ำม
จ ำ

 
คว

ำม
เข

้ำใ
จ 

กำ
รน

 ำไ
ปใ

ช ้
กำ

รวิ
เค

รำ
ะห

์ 
กำ

รส
ังเค

รำ
ะห

์ 
กำ

รป
ระ

เมิ
นค

่ำ 
กำ

รเล
ียน

แบ
บ 

กำ
รท

 ำต
ำม

แบ
บ 

กำ
รท

 ำถู
กต้

อง
แม่

นย
 ำ 

กำ
รท

 ำอ
ย่ำ

งผ
สม

ผส
ำน

 
กำ

รท
 ำอ

ย่ำ
งอ

ัตโ
นม

ัติ 
กำ

รรั
บรู้

 
กำ

รต
อบ

สน
อง

 
กำ

รเห
็นค

ุณ
ค่ำ

 
กำ

รจั
ดร

ะบ
บก

ำร
คิด

 
กำ

รมี
ลัก

ษณ
ะเฉ

พำ
ะค

น 

 ๒. เขียนโครงการงานเครื่องเรือน 
ตามหลักวิชาการ 

๓. ปฏิบัติการสร้างและพัฒนา  
เครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ 
๓.๓.๑ การวางแผนงานสร้าง

เครื่องเรือน 
๓.๓.๒ การศึกษาแบบ

โครงการงาน       
เครื่องเรือน 

๓.๓.๓ การแยกรายการวัสดุ
และการเตรียม
เครื่องมือ วัสดุ – 
อุปกรณ์ 

๓.๓.๔ การสร้างและพัฒนา
เครื่องเรือนหรือ
ผลิตภัณฑ์ 

๓.๓.๕ ขั้นตอนในการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

  



น 
 

 
 

ตำรำงวิเครำะห์จุดประสงค์กำรเรียนรู้ (๑)  (ต่อ) 
 

ระดับพฤติกรรมที่ต้องกำร ด้ำนพุทธิพิสัย ด้ำนทักษะ ด้ำนกิจนิสัย 

หน
่วย

ที่ 

ชื่อหน่วยหัวข้อกำรเรียน 
คว

ำม
จ ำ

 
คว

ำม
เข

้ำใ
จ 

กำ
รน

 ำไ
ปใ

ช ้
กำ

รวิ
เค

รำ
ะห

์ 
กำ

รส
ังเค

รำ
ะห

์ 
กำ

รป
ระ

เมิ
นค

่ำ 
กำ

รเล
ียน

แบ
บ 

กำ
รท

 ำต
ำม

แบ
บ 

กำ
รท

 ำถู
กต้

อง
แม่

นย
 ำ 

กำ
รท

 ำอ
ย่ำ

งผ
สม

ผส
ำน

 
กำ

รท
 ำอ

ย่ำ
งอ

ัตโ
นม

ัติ 
กำ

รรั
บรู้

 
กำ

รต
อบ

สน
อง

 
กำ

รเห
็นค

ุณ
ค่ำ

 
กำ

รจั
ดร

ะบ
บก

ำร
คิด

 
กำ

รมี
ลัก

ษณ
ะเฉ

พำ
ะค

น 

๔ ๑. โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภท
สิ่งประดิษฐ ์
   ๑.๑ โครงการสิ่งประดิษฐ ์
     ๑.๑.๑ ความหมายของสิ่งประดิษฐ์ 
     ๑.๑.๒ ความเป็นมาของสิ่งประดิษฐ์ 
        ๑.๑.๓ คุณลักษณะของผู้เรียน
ในการจัดท าโครงการสิง่ประดิษฐ ์
        ๑.๑.๔ ตัวอย่างโครงการ
เครื่องเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ ์
    ๑.๒ การเขียนโครงการงานเครื่อง
เรือนประเภทสิ่งประดิษฐ ์
    ๑.๓ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนา
เครื่องเรือน ผลิตภัณฑ์ประเภท
สิ่งประดิษฐ ์
        ๑.๓.๑ การวางแผนงานสร้าง
สิ่งประดิษฐ ์
        ๑.๓.๒ การศึกษาแบบ
โครงการสิง่ประดิษฐ ์
        ๑.๓.๓ การแยกรายการวัสดุ
และการเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ ์
        ๑.๓.๔ การสร้างและพัฒนา
เครื่องเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ ์
        ๑.๓.๕ ข้ันตอนในการ
ปฏิบัติการสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
  



บ 
 

 
 

ตำรำงวิเครำะห์จุดประสงค์กำรเรียนรู้ (๑)  (ต่อ) 
 

ระดับพฤติกรรมที่ต้องกำร ด้ำนพุทธิพิสัย ด้ำนทักษะ ด้ำนกิจนิสัย 

หน
่วย

ที่ 

ชื่อหน่วยหัวข้อกำรเรียน 
คว

ำม
จ ำ

 
คว

ำม
เข

้ำใ
จ 

กำ
รน

 ำไ
ปใ

ช ้
กำ

รวิ
เค

รำ
ะห

์ 
กำ

รส
ังเค

รำ
ะห

์ 
กำ

รป
ระ

เมิ
นค

่ำ 
กำ

รเล
ียน

แบ
บ 

กำ
รท

 ำต
ำม

แบ
บ 

กำ
รท

 ำถู
กต้

อง
แม่

นย
 ำ 

กำ
รท

 ำอ
ย่ำ

งผ
สม

ผส
ำน

 
กำ

รท
 ำอ

ย่ำ
งอ

ัตโ
นม

ัติ 
กำ

รรั
บรู้

 
กำ

รต
อบ

สน
อง

 
กำ

รเห
็นค

ุณ
ค่ำ

 
กำ

รจั
ดร

ะบ
บก

ำร
คิด

 
กำ

รมี
ลัก

ษณ
ะเฉ

พำ
ะค

น 

๕ ๑. โครงการสร้างเครื่องเรือน
ประเภทธุรกิจและบริการ 
๑.๑ โครงการธุรกิจและบริการ 
     ๑.๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
และบริการ 
     ๑.๑.๒ แนวทางการจัดท า
โครงการธุรกิจและบริการงาน
เครื่องเรือน 
     ๑.๑.๓ การสร้างรายได้
ส าหรับโครงการธุรกิจและ
บริการ 
    ๑.๑.๔ ตัวอย่างโครงการ
ธุรกิจและบริการ 
๑.๒ การเขียนโครงการสร้าง
เครื่องเรือนประเภทธุรกิจและ
บริการ 
๑.๓ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนา
เครื่องเรือน ผลิตภัณฑ์ประเภท
ธุรกิจและบริการ 
   ๑.๓.๑ การวางแผนงานสร้าง
ธุรกิจและบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
  



ป 
 

 
 

ตำรำงวิเครำะห์จุดประสงค์กำรเรียนรู้ (๑)  (ต่อ) 
 

ระดับพฤติกรรมที่ต้องกำร ด้ำนพุทธิพิสัย ด้ำนทักษะ ด้ำนกิจนิสัย 

หน
่วย

ที่ 

ชื่อหน่วยหัวข้อกำรเรียน 
คว

ำม
จ ำ

 
คว

ำม
เข

้ำใ
จ 

กำ
รน

 ำไ
ปใ

ช ้
กำ

รวิ
เค

รำ
ะห

์ 
กำ

รส
ังเค

รำ
ะห

์ 
กำ

รป
ระ

เมิ
นค

่ำ 
กำ

รเล
ียน

แบ
บ 

กำ
รท

 ำต
ำม

แบ
บ 

กำ
รท

 ำถู
กต้

อง
แม่

นย
 ำ 

กำ
รท

 ำอ
ย่ำ

งผ
สม

ผส
ำน

 
กำ

รท
 ำอ

ย่ำ
งอ

ัตโ
นม

ัติ 
กำ

รรั
บรู้

 
กำ

รต
อบ

สน
อง

 
กำ

รเห
็นค

ุณ
ค่ำ

 
กำ

รจั
ดร

ะบ
บก

ำร
คิด

 
กำ

รมี
ลัก

ษณ
ะเฉ

พำ
ะค

น 

๕ 
 

  ๑.๓.๒ การศึกษาแบบโครงการ
ธุรกิจและบริการ 
  ๑.๓.๓ การแยกรายการวัสดุ
และการเตรียมเครื่องมือ วัสดุ-
อุปกรณ์ 
  ๑.๓.๔ การสร้างและพัฒนา
เครื่องเรือนประเภทธุรกิจและ
บริการ 
  ๑.๓.๕ ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติการสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

๖ 
 

๑. โครงการสร้างเครื่องเรือน
ประเภททดลองและวิจัย 
๑.๑ โครงการทดลองและวิจัย 
       ๑.๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับการ
ทดลองและวิจัย 
       ๑.๑.๒ วิธีด าเนินงานการ
ทดลองและวิจัยโครงการงาน
เครื่องเรือน 
        ๑.๑.๓ จรรยาบรรณของ
นักวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
  



ผ 
 

 
 

ตำรำงวิเครำะห์จุดประสงค์กำรเรียนรู้ (๑)  (ต่อ) 
 

ระดับพฤติกรรมที่ต้องกำร ด้ำนพุทธิพิสัย ด้ำนทักษะ ด้ำนกิจนิสัย 

หน
่วย

ที่ 

ชื่อหน่วยหัวข้อกำรเรียน 
คว

ำม
จ ำ

 
คว

ำม
เข

้ำใ
จ 

กำ
รน

 ำไ
ปใ

ช ้
กำ

รวิ
เค

รำ
ะห

์ 
กำ

รส
ังเค

รำ
ะห

์ 
กำ

รป
ระ

เมิ
นค

่ำ 
กำ

รเล
ียน

แบ
บ 

กำ
รท

 ำต
ำม

แบ
บ 

กำ
รท

 ำถู
กต้

อง
แม่

นย
 ำ 

กำ
รท

 ำอ
ย่ำ

งผ
สม

ผส
ำน

 
กำ

รท
 ำอ

ย่ำ
งอ

ัตโ
นม

ัติ 
กำ

รรั
บรู้

 
กำ

รต
อบ

สน
อง

 
กำ

รเห
็นค

ุณ
ค่ำ

 
กำ

รจั
ดร

ะบ
บก

ำร
คิด

 
กำ

รมี
ลัก

ษณ
ะเฉ

พำ
ะค

น 

๖ 
 

    ๑.๑.๔ ตัวอย่างโครงการเครื่อง 
เรือนประเภททดลองและวิจัย 
  ๑.๒ การเขียนโครงการงาน
เครื่องเรือนประเภททดลองและ
วิจัย 
  ๑.๓ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนา
เครื่องเรือน ผลิตภัณฑ์ประเภท
ทดลองและวิจัย 
     ๑.๓.๑ การวางแผนงานสร้าง
เครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ ประเภท
ทดลองและวิจัย 
    ๑.๓.๒ การศึกษาแบบเครื่อง
เรือนผลิตภัณฑ์ประเภททดลอง
และวิจัย 
    ๑.๓.๓ การแยกรายการวัสดุ
และการเตรียมเครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์ 
    ๑.๓.๔ การสร้างและพัฒนา
เครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย 
    ๑.๓.๕ ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติการสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



ฝ 
 

 
 

ตำรำงวิเครำะห์จุดประสงค์กำรเรียนรู้ (๑)  (ต่อ) 
 

ระดับพฤติกรรมที่ต้องกำร ด้ำนพุทธิพิสัย ด้ำนทักษะ ด้ำนกิจนิสัย 

หน
่วย

ที่ 

ชื่อหน่วยหัวข้อกำรเรียน 
คว

ำม
จ ำ

 
คว

ำม
เข

้ำใ
จ 

กำ
รน

 ำไ
ปใ

ช ้
กำ

รวิ
เค

รำ
ะห

์ 
กำ

รส
ังเค

รำ
ะห

์ 
กำ

รป
ระ

เมิ
นค

่ำ 
กำ

รเล
ียน

แบ
บ 

กำ
รท

 ำต
ำม

แบ
บ 

กำ
รท

 ำถู
กต้

อง
แม่

นย
 ำ 

กำ
รท

 ำอ
ย่ำ

งผ
สม

ผส
ำน

 
กำ

รท
 ำอ

ย่ำ
งอ

ัตโ
นม

ัติ 
กำ

รรั
บรู้

 
กำ

รต
อบ

สน
อง

 
กำ

รเห
็นค

ุณ
ค่ำ

 
กำ

รจั
ดร
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๑. งานสร้างเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ 
    ๑.๑ หลักการรายงาน 
       ๑.๑.๑ ส่วนประกอบของ
รายงานโครงการ 
       ๑.๑.๒ ขั้นตอนการเขียน
รายงานโครงการ 
       ๑.๑.๓ การเขียน
บรรณานุกรม 
   ๑.๒ ศึกษาแบบโครงการงาน
เครื่องเรือน 
       ๑.๒.๑ รูปแปลน รูปด้าน 
รูปตัด รูปขยาย 
       ๑.๒.๒ รายการประกอบ
แบบและแบบขยายเท่าขนาดจริง 
   ๑.๓ แยกรายการวัสดุและ
เตรียมเครื่องมือ วัสดุ-อุปกรณ์ 
       ๑.๓.๑ งานขยายแบบ 
       ๑.๓.๒ งานวัดขีดขนาด
ช้ินงาน 
   ๑.๔ สร้างและพัฒนา เครื่อง
เรือนผลิตภัณฑ์ 
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ตำรำงวิเครำะห์จุดประสงค์กำรเรียนรู้ (๑)  (ต่อ) 
 

ระดับพฤติกรรมที่ต้องกำร ด้ำนพุทธิพิสัย ด้ำนทักษะ ด้ำนกิจนิสัย 
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       ๑.๔.๑ ออกแบบและสร้าง
จ๊ิกซ์และฟิกซ์ (อุปกรณ์ช่วยใน
การสร้างเครื่องเรือน) 
       ๑.๔.๒ เตรียมวัสดุในการ
ปฏิบัติงาน 
    ๑.๕ ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน 
      ๑.๕.๑ งานเล่ือยโดยใช้
เครื่องจักรกลงานไม ้
      ๑.๕.๒ งานไสโดยใช้
เครื่องจักรกลงานไม ้
      ๑.๕.๓ งานเจาะโดยใช้
เครื่องจักรงานไม ้
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๑. การสรุปผลการด าเนินงาน
และการน าเสนอผลงาน 
๑.๑ สรุปผลโครงการงานเครื่อง
เรือน 
     ๑.๑.๑ การสรุปผลและการ
ประเมินผล 
      ๑.๑.๒ การปรับปรุงและ
พัฒนา 
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ตำรำงวิเครำะห์จุดประสงค์กำรเรียนรู้ (๑)  (ต่อ) 
 

ระดับพฤติกรรมที่ต้องกำร ด้ำนพุทธิพิสัย ด้ำนทักษะ ด้ำนกิจนิสัย 

หน
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ที่ 

ชื่อหน่วยหัวข้อกำรเรียน 
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    ๑.๑.๓ การเขียนรายงาน
โครงการงานเครื่องเรือน 
๑.๒ น าเสนอโครงการงานเครื่อง
เรือน 
    ๑.๒.๑ ความหมายของการ
น าเสนอผลงาน 
     ๑.๒.๒ เทคนิควิธีการ
น าเสนอผลงาน 
     ๑.๒.๓ ข้อเสนอแนะในการ
น าเสนอผลงาน 
๑.๓ ปฏิบัติการน าเสนอผลงาน
โครงการงานเครื่องเรือน 
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จุดประสงค์ท่ัวไป 

๑. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการท าโครงการวิชาชีพ 
๒.  เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของโครงการ 
๓. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและองค์ประกอบของโครงการ 
๔. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับประเภทโครงการ 
๕. เพื่อให้ฝึกปฏิบัติการเตรียมสร้างเครื่องเรือนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตาม      

แนวทางการจัดท าโครงการได้ช้ินงานตามมาตรฐานสากล 
๖. เพื่อให้มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

๑. อธิบายหลักการในการจ าท าโครงการได้ 
๒. บอกความหมายและความส าคัญของโครงการได้ 
๓. อธิบายลักษณะและองค์ประกอบของโครงการได้ 
๔. บอกประเภทของโครงการได้ 
๕. เตรียมสร้างและพัฒนางานเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
๖. ร่างแบบเครื่องเรียนหรือผลิตภัณฑ์ตามประเภทของโครงการและแก้ไขข้อบกพร่องใน

แบบร่างจนได้ แบบร่างช้ินงานท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
๗. ท างานด้วยความมีวินัย รอบคอบ อดทน รักษาความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 
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ค ำช้ีแจงส ำหรับกำรใช้ชุดกำรสอน 
 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช ๒๕๕๖  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้าง  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรียนและตกแต่งภายใน ชุดการสอนรายวิชา  โครงการงาน
เครื่องเรียน  ๒  รหัส  ๒๑๐๗ – ๘๕๐๓ 
 

 ชุดการสอนส าหรับครูชุดนี้  เพื่อใช้ในการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้เรียนท้ังห้องเรียน  
กิจกรรมและส่ือการเรียนการสอนในการเรียนรู้ ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติกิจกรรมและกรณีศึกษาไป
พร้อมๆกัน  โดยเนื้อหาวิชาจะประกอบด้วยหน่วยการสอน  ๙ หน่วย ในชุดการสอนชุดนี้ได้จัดท า
รายละเอียดในแต่ละหน่วย  ดังนี้ 

 

หน่วยบทน า ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงการวิชาชีพ 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การพิจารณาการจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การวางแผนโครงการงานเครื่องเรือน 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ โครงการงานเครื่องเรือน ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
 หน่วยการเรียนรูที่ ๕ โครงการงานเครื่องเรือนประเภทการจัดท าธุรกิจและบริการ 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ โครงการงานเครื่องเรือน ประเภททดลองและวิจัย 

หน่วยการเรียนรู้ที ๗ การจัดท ารายงานและการสร้างเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ไม้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน 

 

ชุดกำรสอนนี้จัดท ำรำยละเอียด  ซ่ึงมีส่วนประกอบ ดังนี้ 
๑.  คู่มือครู 
๒.  ค าช้ีแจงนักเรียน 
๓.  ส่ิงท่ีครูและนักเรียนต้องเตรียม 
๔.  จุดประสงค์รายวิชา/มาตรฐานรายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
๕.  หน่วยการสอน 
๖.  ตารางวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา 
๗.  ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียน 
๘.  ก าหนดหน่วยการเรียน 
๙.  ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑๐. จุดประสงค์ท่ัวไป 
๑๑. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
๑๒. โครงการสอนรายวิชา 
๑๓. ชุดการสอน 
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๑๔. ส่ือการสอน ประกอบด้วย 
๑๔.๑ บทเรียนคอมพิวเตอร์ ส่ือออนไลน์ 
๑๔.๒ ใบความรู้ ส่ือประกอบการเรียน/แผ่นโปรงแสง 
๑๔.๓ ใบงาน ใบทดลอง 
๑๔.๔ ตัวอย่างช้ินงานจริง 
๑๔.๕ กิจกรรมการฝึกทักษะ 
๑๔.๖ แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
๑๔.๗ แบบทดสอบขัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๑๕. ใบประเมินผล 
๑๖. การทดลองจากช้ันงานท่ีปฏิบัติจริง 
๑๗. ปฏิบัติวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง 

 

๑.  บทบำทผู้สอน 
๑.๑ ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรเนื้อหาวิชา ค าอธิบายรายวิชา จุดประสงค์รายวิชา และ

แผนการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนท าการสอน และต้องวิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผน เตรียมให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานจริง เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม เพื่อใช้ในการเรียนการสอนตามท่ีระบุ
ไว้ในชุดการสอน ในแผนการจัดการเรียนรู้ แต่ละหน่วยการเรียน 

๑.๒ ผู้สอนต้องด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกหน่วยการสอน 
๑.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบ่งออกเป็นขั้นตอน  ดังนี้ 

  ขั้นที่ ๑.น าเข้าสู่บทเรียนและขึ้นสอนโครงการทบทวนความรู้เดิม 
  ขั้นที่ ๒.ขึ้นสอนโดยการแสวงหาความรู้ใหม่ 
  ขั้นที่ ๓.ขึ้นทดสอบโดยการศึกษาท าความเข้าใจ 
  ขั้นที่ ๕.ขึ้นตรวจผลงานการน าเสนอผลงาน 
  ขั้นที่ ๖.ขึ้นสรุปประสานความรู้ 
  ขั้นที่ ๗.การน าไปใช้ 
 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนจะต้องมีทักษะและความช านาญในการ
อภิปรายและสาธิตให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้อย่างมีทักษะ สามารถปฏิบัติและสร้างช้ินงานจริง ตาม
สมรรถนะวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน 

๑.๔ การสรุปบทเรียนและวิเคราะห์ช้ินงานจริง เป็นกิจกรรมร่วมระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
หรือจะเป็นกิจกรรมผู้เรียนท้ังหมดก็ได 

๑.๕ วางแผนและเตรียมชุดการสอน รวมท้ังวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สังเกตการณ์ท างานเป็นกลุ่ม
ของผู้เรียน การปฏิบัติตามค าส่ัง มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์ต่อตนเอง เป็นต้น 

๑.๖ ผู้สอนควรตรวจช้ินงานปฏิบัติการสร้างโครงการงานเครื่องเรียนโดยตรวจให้คะแนน
ตามใบงาน 
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๑.๗ หลังจากเรียนครบทุกหัวข้อเรื่องในแต่ละหน่วยการเรียนแล้วให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ
จัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๑.๘ หลังจากผู้เรียน เรียนจนครบทุกหน่วยแล้ว ผู้จะต้องเก็บข้อมูลผลการเรียน จัดท า
ประวัติการเรียนของผู้เรียน เพื่อดูการเปล่ียนพฤติกรรมและความก้าวหน้าของผู้เรียน 

๒. บทบำทของผู้เรียน 

 เนื่องจากชุดการสอนวิชานี้เป็นชุดการสอนส าหรับครู  ซึ่งผู้สอนเป็นผู้ด าเนินการโดยให้
ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามบทบาทผู้เรียนดังนี้ 

๒.๑ ผู้เรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมตามค าแนะน าของผู้สอนอย่างเคร่งครัด 
๒.๒ ผู้เรียนต้องต้ังใจท าความเข้าใจในกิจกรรมท่ีเรียน ท าแบบทดสอบ แบบฝึกปฏิบัติงาน

จริง ขณะเรียนอย่างเต็มความสามารถ 
๒.๓ ผู้เรียนต้องพยายามท าแบบฝึกหัดอย่างเต็มความสามารถ (ค าถามท่ีใช้เป็นเพียงส่วน

หนึ่งของการเรียนเท่านั้น) 
๒.๔ เรียนรู้จะท างานเป็นทีม ฝึกเป็นผู้น าและผู้ตาม ฝึกการฟังและบริการแสดงความ

คิดเห็น 
๒.๕ ผู้เรียนต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากส่ือคอมพิวเตอร์ หนังสือและเอกสารต่างๆ 

๓. กำรจัดชั้นเรียน 

 ในการขัดช้ันเรียนตามปกติ ส าหรับการสอนภาคทฤษฎี โดยจัดการเรียนการสอนแบบ
บรรยาย หรือ ถามตอบ สภาพการจัดช้ันเรียนต้องจัดให้เหมาะสมกับการใช้ส่ือการสอน สร้างแรงงจูง
ใจในการเรียน กระตุ้นให้เกิดความอยากเรียน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แก่นักเรียน
อย่างพึ่งถึง 
 ส่วนการสอนภาคปฏิบัติจัดการเรียนการสอน แบบสาธิตในโรงฝึกปฏิบัติตามกิจกรรม ฝึก
ปฏิบัติการสร้างช้ินงาน จริงตามโครงการเครื่องเรือน เพื่อให้เกิดทักษะตามสมรรถนะภาพวิชาชีพ 
ผ่านเกณฑ์ การประเมินตามใบประเมินผล 

๔. โครงกำรสอนรำยวิชำและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

  จัดอยู่ในชุดการสอนชุดนี้ โดยจัดการสอนรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ัวจะมี
โครงการสอนในการจัดการเรียนรู้ แต่ละหน่วยประกอบอยู่ด้วยทุกชุดการสอน 

๕.เกณฑ์กำรวัดและประเมินผล 

 การวัดและประเมินผล ได้ก าหนดให้ใช้สัดส่วนของคะแนนระหว่างภาคต่อคะแนนสอบ
ปลายภาคเท่ากับ ๘๐:๒๐ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 



ล 
 

 
 

 ๑. คะแนนระหว่างภาค       ๘๐ คะแนน 
 ๑.๑ คะแนนความต้ังใจและกิจนิสัยการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง   ๒๐ คะแนน 
 ๑.๒ คะแนนฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมฝึกปฏิบัติ    ๕๐ คะแนน 
 ๑.๓ คะแนนท่ีมอบหมายให้ค้นคว้า     ๑๐ คะแนน 

 ๒. เกณฑ์การประเมินผล 
 ใช้เกณฑ์การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ มีระดับดังนี้ 

ช่วงคะแนน ระดับ 
๘๐ - ๑๐๐ ๔ 
๗๕ - ๗๙ ๓.๕ 
๗๐ - ๗๔ ๓ 
๖๕ - ๖๙ ๒.๕ 
๖๐ - ๖๔ ๒ 
๕๕ - ๕๙ ๑.๕ 
๕๐ - ๕๔ ๑ 
๐ - ๔๙ ๐ 

 

๖. เวลำเรียน 

 ตามระเบียบปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรื่องการเข้าเรียนและการ
สอนนักเรียนนักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๘๐% ของเวลาเรียนท้ังหมด ๑๘ สัปดาห์ สัปดาห์
ละ ๖ ช่ัวโมง รวม ๑๐๘ ช่ัวโมง 
  ดังนั้นนักเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า ๘๔ ช่ัวโมง 

๗. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

  ก าหนดวันเรียนของนักเรียนนักศึกษา ก าหนดวันเรียนตามตารางสอน 

๘. สิ่งที่นักเรียนนักศึกษำต้องเตรียม 

  ส่ิงท่ีนักเรียนนักศึกษาต้องเตรียมส าหรับการเรียน ได้แก่ 
   ๘.๑  สมุดบันทึกและจดงานระหว่างเรียน 
   ๘.๒  เครื่องมือเขียนแบบ 
   ๘.๓  ตลับเมตร 
 
 
 



ว 
 

 
 

กำรปฐมนิเทศกำรสอนด้วยชุดกำรสอน 

วิชำ โครงกำรงำนเคร่ืองเรือน ๒       รหัส ๒๑๐๗-๘๕๐๓ 

๑.  ชุดกำรสอนรำยวิชำ 

 วิชำ โครงกำรงำนเคร่ืองเรือน ๒ ก ำหนด หน่วยกำรเรียนมี ๙ หน่วย ดังนี้ 
 หน่วยบทน ำ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงการวิชาชีพ 
 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ การพิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน 
 หน่วยกำรเรียนรู้ที ๒ การวางแผนโครงการเครื่องเรือน 
 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 
 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ โครงการงานเครื่องเรือน ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕ โครงการงานเครื่องเรือน ประเภทธุรกิจและบริการ 
 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๖ โครงการเครื่องเรือน ประเภททดลองและวิจัย 
 หน่วยกำรเรียนรู้ที ๗ การเขียนรายงาน โครงการ งานสร้างเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ไม้ 
 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๘ การน าเสนอโครงงานเครื่องเรือน 

๒.  จ ำนวนคำบเรียน 

 จ านวนคาบเรียน ๖ ช่ัวโมง/สัปดาห์ และ ๑๐๘ ช่ัวโมง/ภาคเรียน โดนเรียนทฤษฎี ๒ คาบ 
และปฏิบัติ ๔ คาบ  

๓.  ครูผู้สอน 

 นางสายชล เซตมี วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษท าหน้าท่ีปฏิบัติการสอน สาขา วิชา
อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน 

๔.กำรประเมินผล 

 ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด การปฏิบัติงานท่ีมอบหมายและการท าแบบทดสอบของ
หน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วย 

๕.เกณฑ์กำรวัดและประเมินผล 

 การวัดและประเมินผล ได้ก าหนดให้ใช้สัดส่วนของคะแนนระหว่างภาคต่อคะแนนสอบ
ปลายภาคเท่ากับ ๘๐:๒๐ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. คะแนนระหว่างภาค      ๘๐ คะแนน 
 ๑.๑ คะแนนความต้ังใจและกิจนิสัยการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง  ๒๐ คะแนน 
 ๑.๒ คะแนนฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมฝึกปฏิบัติ   ๕๐ คะแนน 
 ๑.๓ คะแนนท่ีมอบหมายให้ค้นคว้า    ๑๐ คะแนน 
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 ๒. เกณฑ์การประเมินผล 
 ใช้เกณฑ์การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ มีระดับดังนี้ 
  ๘๐-๑๐๐ คะแนน  ได้ระดับคะแนน  ๔ 
  ๗๕-๗๙  คะแนน  ได้รับคะแนน  ๓.๕ 
  ๗๐-๗๔  คะแนน  ได้รับคะแนน   ๓ 
  ๖๕-๖๙  คะแนน  ได้รับคะแนน  ๒.๕ 
  ๖๐-๖๔   คะแนน  ได้รับคะแนน  ๒ 
  ๕๕-๕๙  คะแนน  ได้รับคะแนน  ๑.๕ 
  ๕๐-๕๔  คะแนน  ได้รับคะแนน  ๑ 
  ๐-๔๙  คะแนน  ได้รับคะแนน  ๐ 

๖. เวลำเรียน 

 ตามระเบียบปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรื่องการเข้าเรียนและ    
การสอนนักเรียนนักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๘๐% ของเวลาเรียนท้ังหมด ๑๘ สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ ๖ ช่ัวโมง รวม ๑๐๘ ช่ัวโมง 
  ดังนั้นนักเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า ๘๔ ช่ัวโมง 

๗. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

  ก าหนดวันเรียนของนักเรียนนักศึกษา ก าหนดวันเรียนตามตารางสอน 

๘. สิ่งที่นักเรียนนักศึกษำต้องเตรียม 

  ส่ิงท่ีนักเรียนนักศึกษาต้องเตรียมส าหรับการเรียน ได้แก่ 
   ๘.๑  สมุดบันทึกและจดงานระหว่างเรียน 
   ๘.๒  เครื่องมือเขียนแบบ 
   ๘.๓  ตลับเมตร 



ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโครงการวิชาชีพ ๑ หน่วยบทน า  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    

 

 

 

ค าชี้แจง ชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการวิชาชีพต้องการให้นักเรียน ศึกษา
เกี่ยวกับกระบวนการจัดท าโครงการเน้นความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการ ลักษณะพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากส่ิงท่ีได้
เรียนรู้มาให้ผู้เรียนได้ประมวลความรู้ และทักษะจากรายวิชาต่าง ๆ ตามสมรรถนะวิชา ชีพมา
ประยุกต์ในการสร้างผลงานอย่างเป็นระบบ 

๑. จุดประสงค์ท่ัวไป 

๑.๑ มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าโครงการวิชาชีพ 
๑.๒ มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของโครงการ 
๑.๓ มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบของโครงการ 
๑.๔ มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับประเภทของโครงการ 
๑.๕ ปฏิบัติการเตรียมสร้างเครื่องเรือนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามแนวทาง       

การจัดท าโครงการได้ช้ินงานตามมาตรฐานสากล 
๑.๖ มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

๒. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อให้นักเรียนเรียน เรื่อง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงการวิชาชีพแล้วสามารถ 
๑.๑ อธิบายหลักการในการจัดท าโครงการได้ 
๑.๒ บอกความหมายและความส าคัญของโครงการได้ 
๑.๓ อธิบายลักษณะและองค์ประกอบของโครงการได้ 
๑.๔ บอกประเภทของโครงการได้ 
๑.๕ เตรียมสร้างและพัฒนางานเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้องตามขั้นตอน 
๑.๖ ร่างแบบเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ตามประเภทของโครงการและแก้ไขข้อบกพร่องใน

แบบร่าง จนได้แบบร่างช้ินงานท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
๑.๗ ท างานด้วยความมีวินัย รอบคอบ อดทน รักษาความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 
 
 

๓. ส่วนประกอบของชุดการสอน บทน า เรื่อง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงการวิชาชีพ มีดังนี้ 

 ๓.๑ คู่มือ ชุดการสอนบทน า เรื่อง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงการวิชาชีพ 
 ๓.๒ โครงการสอนบทน า เรื่อง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงการวิชาชีพ 
 ๓.๓ เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงการวิชาชีพ 

ชุดการสอนบทน า 
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการวิชาชีพ 

 



ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโครงการวิชาชีพ ๒ หน่วยบทน า  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    

 ๓.๔ ใบงาน ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงการวิชาชีพ 
 ๓.๕ แบบฝึกหัด เรื่อง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงการวิชาชีพ 
 ๓.๖ แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนและปฏิบัติงาน 
 ๓.๗ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนชุดการสอนบทน า  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
โครงการวิชาชีพ 
 ๓.๘ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดการสอนบทน า  เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับโครงการวิชาชีพ 
 ๓.๙ เฉลยแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดการสอนบทน า เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับโครงการวิชาชีพ 
 ๓.๑๐ ส่ือประกอบการสอน เรื่อง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงการวิชาชีพ 

๔. ใช้เวลาในการสอน จ านวน ๖ ช่ัวโมง 

๕. การเตรียมการล่วงหน้า 

 ส่ิงท่ีครูต้องเตรียมการล่วงหน้า มีดังนี้ 
 ๕.๑ ศึกษาคู่มือและแผนการสอนบทน า เรื่อง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงการวิชาชีพ 
 ๕.๒ กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงการวิชาชีพ 
 ๕.๓ ใบงานเรื่อง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงการวิชาชีพ 
 ๕.๔ ตัวอย่างช้ินงานโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๕.๕ แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนและการปฏิบัติงาน 
 ๕.๖ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนชุดการสอนบทน า เรื่อง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
โครงการวิชาชีพ 
 ๕.๗  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ชุดการสอนบทน า เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับโครงการวิชาชีพ 

๖. สื่อการเรียนการสอน 

 ๖.๑ ชุดการสอนบทน า เรื่อง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงการวิชาชีพ 
 ๖.๒ ส่ือ Power Point และส่ือ Story Board 
 ๖.๓ บทเรียนคอมพิวเตอร์ ส่ือออนไลน์ 
 ๖.๔ ส่ือของจริง 
 ๖.๕ ตัวอย่างส่ือ ช้ินงานโครงการงานเครื่องเรือนท้ัง วัสดุส่ิงพิมพ์ และไม่ใช่ส่ิงพิมพ์ 
 ๖.๖ .ใบงานเรื่อง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงการวิชาชีพ 
 ๖.๗  ตัวอย่างช้ินงานโครงการงานเครื่องเรือน 

๗. การจัดชั้นเรียน 

 การจัดช้ันเรียนตามปกติส าหรับการสอนทฤษฎี โดยจัดการเรียนการสอบแบบอภิปราย 
อธิบาย สาธิต สรุปการเรียน ภาคปฏิบัติจัดกลุ่ม การปฏิบัติงานโดยการแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๕ คน เพื่อให้



ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโครงการวิชาชีพ ๓ หน่วยบทน า  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    

นักเรียนได้ปฏิบัติงานโดยครูเตรียมโต๊ะปฏิบัติการ โต๊ะเขียนแบบ เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้ใช้ครบทุก
กลุ่ม ครูสาธิตให้ดูและควบคุม ดูแลพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้ค าช้ีแนะหากพบปัญหา และให้
นักเรียนฝึกปฏิบัติ 

๘. วิธีใช้ชุดการสอน 

 ๘.๑ ศึกษาคู่มือและแผนการสอน 
 ๘.๒ ศึกษาวิธีการใช้ส่ือการเรียนการสอน 
 ๘.๓ ศึกษาวิธีการเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๘.๔ ศึกษาการวัดผลและประเมินผล 

๙. ขั้นด าเนินการสอน 

 ๙.๑ ครูชี้แจงให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของนักเรียนในการใช้ชุดการสอน 
 ๙.๒ ครูช้ีแจงกับนักเรียนร่วมกันตกลงวิธีการ วัดผล ประเมินผล พร้อมก าหนดเวลาส่ง
ช้ินงานกับครู 
 ๙.๓ การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน แบ่งออกเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ ๑ ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
 ขั้นที่ ๒ น าเข้าสู่บทเรียน (Motivation) 
 ขั้นที่ ๓ ให้เนื้อหา (Information) 
 ขั้นที่ ๔ สร้างแนวคิดใหม่ (Synthesis) 
 ขั้นที่ ๕ ประกอบกิจกรรมการเรียน (Application) 
 ขั้นที่ ๖  สรุปผล (Progress) 
 ขั้นที่ ๗  ทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
 ๙.๔ ขณะนักเรียนปฏิบัติงานตามใบงาน ครูควรควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของนักเรียน 
หากนักเรียนมีปัญหาขณะปฏิบัติงานจะได้ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ 
 ๙.๕ ครูควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักเรียนให้เป็นไปตามข้ันตอนตามใบงาน 
 ๙.๖ การสรุปบทเรียนและการปฏิบัติงานควรเป็นกิจกรรมร่วมของนักเรียนทุกกลุ่ม หรือ
ตัวแทนกลุ่มร่วมกันสรุปบทเรียนและการปฏิบัติงาน 
 ๙.๗ สังเกตพฤติกรรมนักเรียนระหว่างการเรียนละการปฏิบัติงาน 
 ๙.๘ ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนชุดหน่วยบทน า เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
โครงการวิชาชีพ 
 ๙.๙ ตรวจผลงานการปฏิบัติงานตามใบงาน และแบบทดสอบหลังเรียนแล้วแจ้งผลให้
นักเรียนทราบ 
 ๙.๑๐ สอนซ่อมเสริมหรือมอบหมายงานเพิ่มให้กับนักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ 

๑๐. วิธีการใช้สื่อการเรียนการสอน ชุดการสอนหน่วยบทน า เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
วิชาชีพ 



ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโครงการวิชาชีพ ๔ หน่วยบทน า  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    

 นักเรียนศึกษาวิธีการเรียนด้วยตนเองจากคู่มือ หรือผู้สอนช้ีแจงให้ผู้เรียนทราบถึงวิธีการ
เรียนด้วยตนเอง โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงการวิชาชีพ 

๑๑. บทบาทของนักเรียน 

 ๑๑.๑ นักเรียนต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของครูและกลุ่ม 
 ๑๑.๒ นักเรียนต้องท ากิจกรรมตามท่ีมอบหมายและร่วมกันอธิปราย 
 ๑๑.๓ นักเรียนต้องปฏิบัติงานตามใบงาน 
 ๑๑.๔  นักเรียนต้องส่งช้ินงานให้ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

๑๒. การวัดผลและประเมินผล 

 ๑๒.๑ วิธีวัดผล 
  ๑๒.๑.๑ สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนและการปฏิบัติงาน 
  ๑๒.๑.๒ ตรวจผลจากแบบฝึกหัด/การอภิปราย 
  ๑๒.๑.๓ ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 
  ๑๒.๑.๔ ตรวจผลการปฏิบัติงานตามใบงาน 
  ๑๒.๑.๕ ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๑๒.๒ เครื่องมือวัดผล 
  ๑๒.๒.๑ แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนและการปฏิบัติงาน 
  ๑๒.๒.๒ แบบฝึกหัด/.ใบประเมินผลการอภิปราย 
  ๑๒.๒.๓ แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 
  ๑๒.๒.๔ ใบประเมินผลการปฏิบัติงานตามใบงาน 
  ๑๒.๒.๕ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๑๒.๓ เกณฑ์การประเมินผล 
  ๑๒.๓.๑ นักเรียนได้คะแนนพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานไม่
ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  ๑๒.๓.๒ คะแนนรวมตามแบบประเมินผลงาน ใบงาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  ๑๒.๓.๓ คะแนนแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
  ๑๒.๓.๔ คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 
 
  



ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโครงการวิชาชีพ ๕ หน่วยบทน า  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    

โครงการสอนรายวิชา 

วิชา โครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรือน     รหัส ๒๑๐๗-๘๕๐๓ 

หน่วยบทน า ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงการวิชาชีพ คร้ังที่ ๑ 

เร่ือง   ๑. หลักการความหมายและความส าคัญของโครงการวิชาชีพ 
         ๒. ประเภทของโครงการวิชาชีพ 
         ๓. ปฏิบัติการเตรียมสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ 

คาบการสอน 
๖ ชั่วโมง 

๑. อธิบายหลักการในการจัดท าโครงการได้ 
๒. บอกความหมายและความส าคัญของโครงการได้ 
๓. อธิบายลักษณะและองค์ประกอบของโครงการได้ 
๔. บอกประเภทของโครงการได้ 
๕. เตรียมสร้างและพัฒนางานเครื่องเรือนหรือ

ผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
๖. ร่างแบบเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ตามประเภท

ของโครงการและแก้ไขข้อบกพร่องในแบบร่าง 
จนได้แบบร่างช้ินงานท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

๗. ท างานด้วยความมีวินัย รอบคอบ อดทน รักษา
ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 

 

๑.หลักการความหมายและความส าคัญ
ของโครงการวิชาชีพ 

   ๑.๑ ความหมายของโครงการ 
   ๑.๒ ความส าคัญของโครงการ 
๒ .  ลั ก ษ ณะ แ ละ อ ง ค์ ป ระ ก อบ ข อ ง  

โครงการ 
๓.ประเภทของโครงการวิชาชีพ 
๔.ปฏิบัติการเตรียมสร้างและพัฒนาเครื่อง

เรือนหรือผลิตภัณฑ์ไม้ 

วิธีการสอน บรรยาย/ถาม-ตอบ 
สื่อการสอน ส่ือประกอบชุดการสอนบทน า ใบความรู้ ใบงาน ใบทดสอบ 
การประเมินผล คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน,ตรวจให้คะแนนช้ินงานแบบร่างเครื่องเรือน
หรือผลิตภัณฑ์,ประเมินคุณธรรมจริยธรรม,แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน) 

 

แผนการสอนบทน า 
วิชา โครงการ ๒ งานสร้างเครื่องเรือน  หน่วยบทน า 



ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโครงการวิชาชีพ ๖ หน่วยบทน า  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    

ชื่อหน่วย ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงการวิชาชีพ สอนคร้ังที่ ๑  
ชื่อเร่ือง หลักการความหมายและความส าคัญของโครงการวิชาชีพ จ านวน ๖ ชั่วโมง 

หัวข้อเร่ือง/งานที่ปฏิบัติ 
๑. ประเภทของโครงการวิชาชีพ 
๒. ปฏิบัติการเตรียมสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ 

 

สาระส าคัญ 

กระบวนการจัดท าโครงการจะเน้นความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการลักษณะพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าบูรณาการความรู้ทักษะ จากรายวิชาต่าง  ๆ ตาม
สมรรถนะวิชาชีพ มาประยุกต์ในการสร้างแผนปฏิบัติการสร้างและพัฒนาผลิตช้ินงาน อย่างมี
หลักการ หลักเกณฑ์วิธีการประเมินตนเอง การปรับปรุงการท างาน การเขียนรายงาน และการ
น าเสนอผลงาน ย่อมช่วยให้การสร้างหรือพัฒนาและผลิตช้ินงานนั้นส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าโครงการวิชาชีพ 
๒. มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของโครงการ 
๓. มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบของโครงการ 
๔. มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับประเภทของโครงการ 
๕. ปฏิบัติการเตรียมสร้างเครื่องเรือนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามแนวทาง  

การจัดท าโครงการได้ช้ินงานตามมาตรฐานสากล 
๖. มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 

 

แผนการสอนบทน า 
วิชา โครงการ ๒ งานสร้างเครื่องเรือน  หน่วยบทน า 
ชื่อหน่วย ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงการวิชาชีพ สอนคร้ังที่ ๑  

ชื่อเร่ือง หลักการความหมายและความส าคัญของโครงการวิชาชีพ จ านวน ๖ ชั่วโมง 



ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโครงการวิชาชีพ ๗ หน่วยบทน า  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
๑. อธิบายหลักการในการจัดท าโครงการได้ 
๒. บอกความหมายและความส าคัญของโครงการได้ 
๓. อธิบายลักษณะและองค์ประกอบของโครงการได้ 
๔. บอกประเภทของโครงการได้ 
๕. เตรียมสร้างและพัฒนางานเครื่องเรือนหรอืผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
๖. ร่างแบบเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ตามประเภทของโครงการและแก้ไขข้อบกพร่อง

ในแบบร่าง จนได้แบบร่างช้ินงานท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
๗. ท างานด้วยความมีวินัย รอบคอบ อดทน รักษาความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 

 

สมรรถนะวิชาชีพ 
๑. วางแผน ด าเนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยค านึงถึง 

การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
๒. ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
๓. ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ 
๔. ออกแบบ เขียนแบบ อ่านแบบงานเครื่องเรือนและตกแต่งภายในด้วยเครื่องมือเขียน

แบบพื้นฐาน 
๕. เขียนแบบ งานเครื่องเรือนและตกแต่งภายในด้วยคอมพิวเตอร์ 
๖. ใช้เครื่องมือ เครื่องมือกล และเครื่องจักรกลพื้นฐานในการผลิตเครื่องเรือนและ

ตกแต่งภายใน 
๗. สร้างเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์จากไม้และวัตถุอื่น 
๘. สร้างงานตกแต่งภายใน 
๙. ติดต้ังวัสดุอุปกรณ์เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 
๑๐. สร้างอุปกรณ์ช่วยในการจับยืดช้ินงาน (จ๊ิกซแ์ละฟิกเจอร์) 
๑๑. งานสีตกแต่งผิวเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 
๑๒. ประมาณราคางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 
๑๓. ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิตเครื่องเรือนและงานตกแต่งภายใน 

เอกสารประกอบการเรียน 
วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเครื่องเรือน รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 

 
 
 



ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโครงการวิชาชีพ ๘ หน่วยบทน า  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    

 
 

 
ชุดการสอนหน่วยบทน า 

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัโครงการวิชาชีพ 
 

เรียบเรียงโดย 
นางสายชล เชตม ี

 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง อาชีวศึกษากรุงเทพ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. อธิบายหลักการในการจัดท าโครงการได้ 
๒. บอกความหมายและความส าคัญของโครงการได้ 
๓. อธิบายลักษณะและองค์ประกอบของโครงการได้ 
๔. บอกประเภทของโครงการได้ 
๕. เตรียมสร้างและพัฒนางานเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
๖. ร่างแบบเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ตามประเภทของโครงการและแก้ไข

ข้อบกพร่องในแบบร่าง จนได้แบบร่างช้ินงานท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
๗. ท างานด้วยความมีวินัย รอบคอบ อดทน รักษาความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 



ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโครงการวิชาชีพ ๙ หน่วยบทน า  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา ชุดการสอนหน่วยบทน า 

๑. หลักการความหมายและความส าคัญของโครงการวิชาชีพ 
   ๑.๑ ความหมายของโครงการ 
   ๑.๒ ความส าคัญของโครงการ 
๒. ลักษณะและองค์ประกอบของโครงการ 
๓. ประเภทของโครงการวิชาชีพ 
๔. ปฏิบัติการเตรียมสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ 
 



ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโครงการวิชาชีพ ๑๐ หน่วยบทน า  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ปฐมนิเทศก่อนสอน       (เวลา ๑๐ นาที) 
 

ปฐมนิเทศโดยครูแนะน ากับนักเรียนเกี่ยวกับรายละเอียดท่ัว ไปของวิชาโครงการ ๒         
งานสร้างเครื่องเรือน รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ เป็นการปฐมนิเทศก่อนเรียน ในเรื่องวิชาการสอน 
การแบ่งหน่วยการเรียนการสอน การร่วมกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมก่อนและหลัง การจัดท า
โครงการงานเครื่องเรือน การวดัผลและการประเมิลผล รวมท้ังรับทราบข้อตกลงในการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง การตรงต่อเวลา การแต่งกาย การท าความเคารพ 
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การแสดงออก การเก็บเครื่องมือ และท าความสะอาดบริเวณพื้นท่ี          
การปฏิบัติงาน เป็นต้น 

เตรียมความพร้อมก่อนการสอน 

  จัดเตรียมชุดการสอน รวมท้ังวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ และเอกสารท่ีใช้ในการสอนให้เรียบร้อย 
เรียกช่ือนักเรียน นักศึกษาและจดบันทึกในสมุดบันทึกลงเวลาเรียน 
กิจกรรมการเรียนการสอนมี ๗ ขั้นตอนดังนี้ 

๑. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียนและสอนโดยการทบทวนความรู้เดิม(Motivation : M) (เวลามี ๒๐ 
นาที) 

๑.๑ ครูน าเข้สู่บทเรียนโดยแนะน ารายระเอียด แจ้งจุดประสงค์ การเรียนรู้ และแนวทาง
การเรียนการสอน การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการวิชาชีพ ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติอย่างไร มีแนวทาง
การวัด และประเมินผลการเรียนอย่างไร 

๑.๒ ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรายวิชาทุกวิชาท่ีเรียนมาเพื่อ
ประมวลความรู้ในการเตรียมความพร้อมในการสร้ างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อ
ศึกษาพื้นฐานความรู้ของนักเรียน โดยสุ่มถามนักเรียนให้ตอบเป็นรายบุคคลให้เวลานักเรียนตอบ 

๑.๒.๑ ครูต้ังค าถามว่า “นักเรียนคิดว่าปัญหาในการจัดท าโครงการงานสร้างเครื่อง
เรือนมีอะไรบ้าง ?” ให้เวลานักเรียนตอบค าถาม (การเขียนโครงการ, ขั้นตอนและวิธีการจัดท า
โครงการ) 

๑.๒.๒ ครูต้ังค าถามอีกครั้งว่า “นักเรียนคิดว่าสามารถน าความรู้และทักษะจาก
รายวิชาต่าง ๆ ท่ีเรียนมาใช้สร้างหรือพัฒนาเครื่องเรือนประเภทใดได้บ้าง ?” ให้เวลานักเรียนตอบ
ค าถาม (เครื่องเรือนประเภทลอยตัว, เครื่องเรือนประเภทยึดติด, เครื่องเรือนประเภทถอดประกอบ
และเครื่องเรือนประเภทตกแต่ง) 

๑.๒.๓ ครูแจกแบบทดสอบก่อนเรียนให้นักเรียนทุกคนท าเพื่อต้องการทราบความรู้
พื้นฐานของนักเรียน เมื่อครบก าหนดเวลา ให้ครูเก็บแบบทดสอบจากนักเรียน 

๒. ขั้นให้ข้อมูลและการสอนโดยการให้เนื้อหาและสรุป (Information : I) 



ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโครงการวิชาชีพ ๑๑ หน่วยบทน า  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    

๒.๑ ครูแจกเอกสารประกอบการเรียนหน่วยบทน า เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
วิชาชีพ (เวลา ๓๐ นาที) 

ให้นักเรียนทุกคนโดยมีเนื้อหาสาระของการเรียนรู้ ดังนี้ 
๒.๑.๑ หลักการความหมายและความส าคัญของโครงการวิชาชีพ 

๒.๑.๑.๑ ความหมายของโครงการ 
๒.๑.๑.๒ ความส าคัญของโครงการ 
๒.๑.๑.๓ ลักษณะและองค์ประกอบของ  โครงการ 

๒.๑.๒ ประเภทของโครงการวิชาชีพ 
๒.๑.๓ ปฏิบัติการเตรียมสร้างและพัฒนาเครื่องเรอืนหรือผลิตภัณฑ์ 

๒.๒ ครูบรรยายตามเอกสารที่แจกให้นักเรียน โดยใช้ Power point ประกอบการบรรยาย 
๒.๓ ครูแนะน าการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์แก่นักเรียน ดังนี้ 
 ๒.๓.๑ ครูให้นักเรียนนั่งประจ าเครื่องแจกคู่มือนักเรียนคนละเล่ม 
 ๒.๓.๒ ครูชี้แจงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่ามีกี่หน้า นักเรียนสามารถใช้กระบวน 

การศึกษาข้อมูล และตอบค าถามในแบบฝึกหัด ในระหว่างท าโครงการจนถึงเสร็จส้ินโครงการ 
๓. ขั้นสังเคราะห์ความรู้สร้างแนวคิดใหม่ (Synthesis : S) 
 ๓.๑ ครูสรุปเนื้อหาข้อมูล และให้นักเรียนคิดสังเคราะห์ความรู้ เพื่อดึงความสามารถ
ในการคิดเพื่อดึงองค์ประกอบต่าง ๆ มาหลวมรวมกันภายใต้โครงร่างใหม่อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิด
ส่ิงใหม่ท่ีมีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากเดิม  
 นักเรียนน าความรู้ท่ีได้มาหลวมรวมกับความรู้ท้ังหมดท่ีได้เรียนมาค้นคว้า รวบรวม
ข้อมูล ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะคิดซึ่งมีมากหรือกระจายกันอยู่มาหลวมรวมกัน  
 ๓.๒ ครูแนะน าให้นักเรียนสังเคราะห์ความรู้จนท าให้เข้าใจและเห็นภาพรวมของส่ิงท่ี
จะท าจนเกิดเป็นแนวคิดใหม่ท่ีสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้จริง เช่น การคิดโครงการสร้าง
ส่ิงประดิษฐ์ การสร้างนวัตกรรมงานสร้างเครื่องเรือนจากแนวคิดใหม่  
 ๓.๓ ครูให้ค าช้ีแนะแนวความคิดใหม่ในการสร้างส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมงานสร้าง
เครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ไม้ ให้นักเรียนพัฒนาและคิดค้นส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ ต่อสังคมและการ
ประกอบอาชีพเพื่อน ามาจัดท าโครงการต่อไป 
๔. ขั้นพยายามให้แบบฝึกหัดและการฝึกปฏิบัติจริง (Application : A) 
 ๔.๑ ครูชี้แจงรายละเอียดในการจัดท ารายงานและโครงการวิจัยส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับจัดท าโครงการรายวิชา 
 ๔.๒ ครูแจกเอกสารตัวอย่างการเขียนโครงการ และการจัดท ารายงานโครงการให้
นักเรียนในกลุ่มร่วมกันสังเคราะห์ข้อมูล 
 ๔.๓ ครูให้นักเรียนเตรียมพร้อมส าหรับจัดท าโครงการรายวิชาโครงการ ๒ งานสร้าง
เครื่องเรือน รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ แนะน าการจัดท ารายงานโครงการส่ิงประดิษฐ์ โครงการธุรกิจ
และบริการ และโครงการทดลองและวิจัย โดยบูรณาการร่วมกับวิชาจ๊ิกซ์และฟิกเจอร์ รหัสวิชา 
๒๑๐๗ – ๒๐๐๑  



ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโครงการวิชาชีพ ๑๒ หน่วยบทน า  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    

  ๔.๓.๑ ครูอธิบายขั้นตอนและวิธีการจัดท าช้ีแจวแนวทางการจัดท า การเขียนการ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
  ๔.๓.๒ ครูชี้แจงรายละเอียดของงานใช้วิธีการบูรณาการสมรรถนะรายวิชาร่วมกับ
โครงการท่ีต้องปฏิบัติขริง เป็นการเรียนรู้ตามสภาพจริงและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
ประกอบด้วยผลงานลักษณะรูปแบบโครงการ รายงานวิจัย และโครงการรายวิชาฉบับสมบูรณ์ 
 ๔.๔ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยก าหนดใบงานในการปฏิบัติงานให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 
กลุ่มละ ๓ – ๕ คน ส าหรับการปฏิบัติงานกิจกรรมตามใบงานแล้วบันทุฃึกข้อมูลในใบงาน และการ
ปฏิบัติงานเพื่อจัดท ารายงานและโครงการส่ิงประดิษฐ์ โครงการจัดท าธุรกิจและบริการ และโครงการ
ทดลองและวิจัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนถึงโครงการรายวิชาในการสร้างเครื่อง
เรือนผลิตภัณฑ์ไม้จากรายวิชา โครงการ ๒ งานสร้างเครื่องเรือน 
๕. ขั้นส าเร็จผล สรุปผลตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Progress : P) 
 ๕.๑ ครูให้นักเรียนแต่ละคนท าแบบทดสอบประจ าหน่วยเมื่อเสร็จแล้วครูเฉลยผลการ
ทดสอบ ให้นักเรียนได้ทราบทันทีและอธิบายค าตอบท่ีถูกต้องเพื่อให้นักเรียนเข้าใจค าตอบอย่าง
ชัดเจน 
 ๕.๒ ครูประเมินผลของกลุ่มย่อยและรายบุคคล และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
 ๕.๓ ครูช้ีแจงเรื่องโครงการท่ีต้องปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้ตามสภาพจริง และ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
  

 
 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยบทน า เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโครงการวิชาชีพ 

 

ค าสั่ง จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวท าเคร่ืองหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ 

๑. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการ 
ก. สร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ข. ฝึกกระบวนการท างานด้วยตนเองหรือกลุ่ม 
ค. เพื่อส่งเสริมการท างานเป็นทีมอย่างมีระบบและตรวจสอบได้ 
ง. เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้ ทักษะไปบูรณาการสร้างงานและปฏิบัติจริงได้ 

๒. ข้อใดคือประโยชน์ของการท าโครงการ 
ก. ฝึกกระบวนการท างานด้วยตนเองหรือกลุ่ม 
ข. เพื่อส่งเสริมการท างานเป็นทีมอย่างมีระบบและตรวจสอบได้ 
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ค. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความริเริ่มสร้างสรรค์ 
ง. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้บูรณาการความรู้ ทักษะไปใช้ได้ 

๓. ข้อใดคือลักษณะท่ีผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอนปฏิบัติงานตามโครงการท่ีวางแผนไว้ 
ก. การวางแผนในช้ันเรียน ข. การด าเนินงานตามโครงการ 
ค. การตรวจสอบและก ากับงาน ง. ประเมินและควบคุมงาน 

๔. ผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันอภิปรายเนื้อหาและขอบเขตโครงการท่ีพัฒนาขึ้นและพิจารณา
สาระส าคัญท่ีจ าเป็นในรายวิชาต่างๆ เพื่อน ามาบูรราการในการจัดท าโครงการ คือข้อใด 
ก. การวางแผน ข. การด าเนินงาน 
ค. การตรวจสอบและก ากับ ง. การประเมินผลงาน 

๕. Full-scale Project คือข้อใด 
ก. โครงการเติมเต็มรูปแบบ ข. โครงการย่อ 
ค. โครงการวิชาชีพ ง. โครงงาน 

๖. ขั้นตอนใดต่อไปนี้ที่ควรจัดให้มีการอภิปรายและให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feed Back)  
ก. การวางแผนในช้ันเรียน ข. การด าเนินงานตามโครงการ 
ค. การตรวจสอบและก ากับงาน ง. ประเมินและควบคุมงาน 

๗. ข้อใดคือกิจกรรมเช่ือมโยง 
ก. Full-scale Projects 
ข. Self-monitoring 
ค. Bridging or Motivating Activities 
ง. Feed Back 

๘. ข้อใดเป็นโครงการส่ิงประดิษฐ์ 
ก. เป็นโครงการท่ีต้องจัดท าแผนธุรกิจ 
ข. เป็นโครงการท่ีต้องเกิดจากการออกแบบข้ึนใหม่ 
ค. เป็นโครงการท่ีต้องเกิดจากการสร้างสมมุติฐาน 
ง. เป็นโครงการท่ีต้องค านวณหาจุดคุ้มทุน 

๙. ข้อใดเป็นโครงการทดลองและวิจัย 
ก. เป็นโครงการท่ีต้องจัดท าแผนธุรกิจ 
ข. เป็นโครงการท่ีต้องเกิดจากการออกแบบข้ึนใหม่ 
ค. เป็นโครงการท่ีต้องเกิดจากการสร้างสมมุติฐาน 
ง. เป็นโครงการท่ีต้องค านวณหาจุดคุ้มทุน 

๑๐. ข้อใดเป็นโครงการจัดท าธุรกิจหรือบริการ 
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ก. เป็นโครงการท่ีต้องจัดท าแผนธุรกิจ 
ข. เป็นโครงการท่ีต้องเกิดจากการออกแบบข้ึนใหม่ 
ค. เป็นโครงการท่ีต้องเกิดจากการสร้างสมมุติฐาน 
ง. เป็นโครงการจะต้องเป็นช้ินงานสร้างสรรค์และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในการใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยบทน า เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
๑. ค  ๒. ก  ๓. ง  ๔. ก  ๕. ก 
    
 
๖. ค  ๗. ค  ๘. ข  ๙. ค  ๑๐. ก 
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๑. ความหมายและความส าคัญของโครงการวิชาชีพ 
ความหมายของโครงการ 
โครงการตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๖ : 

๒๗๐) ให้ความหมายของ “โครงการ” ว่าเป็นแผนหรือเค้าโครงตามท่ีก าหนดไว้ ตามเกณฑ์การใช้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ รายวิชา โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ จะเป็น
รายวิชาท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า บูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากส่ิงท่ี
ได้เรียนรู้มา 

โครงการ หมายถึง การวางแผนด าเนินงานหรือกิจกรรมล่วงหน้าโดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ 
ขั้นตอนการด าเนินงานอย่างชัดเจน ก าหนดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อน าไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑  โครงการงานเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ไม้ 
ท่ีมา: www.udomfurniture.co.th 

ความส าคัญของโครงการวิชาชีพ 
หลักการส าคัญเกี่ยวกับการจัดท าโครงการของนักเรียนเพื่อใช้บรรลุความจุดมุ่งหมายของ

หลักสูตรและจุดมุ่งหมาย ของการจัดท าโครงการควรปฏิบัติ  ดังนี้ 
๒.๑ นักเรียนแต่ละคนหรือกลุ่ม ซึ่งมีจ านวนไม่ควรเกิน ๓ คน  
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๒.๒ นักเรียนในห้องเรียนเดียวกันควรเลือกโครงการวิชาชีพแตกต่างกันได้ตามความถนัด 
 การพัฒนาการเรียนรู้มีประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนการให้ได้ลงมือ
ปฏิบัติในส่ิงท่ีเรียนในโครงการการจัดท า 
 การพัฒนาการเรียนรู้มีประโยชน์ โดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการให้ ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติในส่ิงท่ีเรียน ในการจัดท าโครงการ (Project) ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงอย่างครบ
วงจร ผู้เรียนได้ประมวลความรู้และทักษะจากรายวิชาต่างๆ ท่ีเรียนมาประยุกต์ในการสร้างผลงาน
อย่างเป็นระบบต้ังแต่ การวิเคราะห์ การวางแผน การปฏิบัติงาน การจัดการกับผลผลิต การจ าหน่าย 
การบริการ รวมท้ังรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตหรือบริการโดยเน้นการผลิต การบริการ การ
บริหารจัดการ การตลาดและการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานลักษณะของงานอาชีพตามโครงการ
ท่ีผู้เรียนปฏิบัติต้องเป็นงานอาชีพสุจริต ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นหรืองานอาชีพท่ีเป็นความต้องการของ
ผู้เรียน เป็นงานอาชีพ ท่ีมีลักษณะเป็นงานผลิตหรือบริการ การปฏิบัติงานโครงการวิชาชีพผู้เรียน
ต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองท้ังหมด ต้ังแต่เริ่มต้นจนส้ินสุดการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒ โครงการงานเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ไม้ 
ท่ีมา: WOODWORK,๒๐๑๔:  P ๑๖๗. 

 โครงการงานเครื่องเรือน เน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพศึกษาแลปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ
การจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน การวางแผน การด าเนินงาน การแก้ไขปัญหา การประเมินผล 
การจัดท ารายงาน และการน าเสนอผลงานโดยปฏิบัติจัดท าโครงสร้างและหรือพัฒนางานเครื่องเรือน
ใช้ความรู้และทักษะในระดับฝีมือสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพงานเครื่องเรือนและตกแต่งภายในโดย
ด าเนินการเป็นภายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาท่ีก าหนด 

๒.  ลักษณะและองค์ประกอบของโครงการ 
การประดิษฐ์คิดค้น การสร้างผลงาน การจัดการหรือ

บริการทางวิชาชีพ ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้ตัดสินใจในส่ิงท่ีจะท า โดย
การน าเทคโนโลยีมาใช้ 

๑. ช่วยชี้ให้เห็นถึงปัญหา และภูมิหลังของการท างาน 
๒.  ช่วยให้การปฏิบัติงานตามแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ช่วยให้แผนงานมีความชัดเจน โดยบุคคลท่ีเกี่ยวข้องมี
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วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    

ความเข้าใจ 
๔. ช่วยให้แผนงานมีทรัพยากรใช้อย่างเพียงพอ เหมาะสมกับ

สภาพความเข้าใจในการด าเนินงาน 
๕. ช่วยให้แผนงานมีความเป็นไปได้สูงเพราะมีผู้รับผิดชอบ 
๖. ช่วยลดความขัดแย้งและขจัดความซ้ าซ้อนในหน้าท่ีความ

รับผิดชอบ 
๗. สร้างทัศนคติต่อบุคลากรในหน่วยงาน 
๘. สร้างความมั่นคงให้กับแผนงาน และสร้างความมั่นใจใน

การด าเนินงาน 
๙. สามารถควบคุมการท างานได้สะดวก ไม่ซ้ าซ้อน 

ลักษณะการด าเนินงานของโครงการประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน 
ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี ๑ การวางแผนในช้ันเรียน 
ขั้นตอนท่ี ๒ ด าเนินงานตามโครงการ 
ขั้นตอนท่ี ๓ การตรวจสอบและก ากับงาน 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการ 

๑. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้บูรณาการความรู้
ความสามารถ 

๒. เพื่อส่งเสริมการท างานเป็นทีมอย่างมีระบบ 
๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
 
๓.  ประเภทของโครงการวิชาชีพ 

การจัดท าโครงการ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 
๑. โครงการส่ิงประดิษฐ์/ผลิตผลผลิต (Invention Project) เป็นโครงการท่ีศึกษาเกี่ยวกับ

การประยุกต์ทฤษฎีหรือหลักการท่ีเรียนมาประดิษฐ์เครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อประโยชน์การใช้สอย
ในชีวิตประจ าวัน  

๒. โครงการจัดท าธุรกิจหรือบริการ (Entrepreneurship Project) เป็นโครงการท่ี
เกี่ยวกับการฝึกและสร้างประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต 
เหมาะส าหรับผู้เรียนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ในการหาข้อมูล 

๓. โครงการทดลองและวิจัย (Experimental Research Project) เป็นโครงการท่ี
ท าการศึกษาหาข้อมูลค้นหาค าตอบของปัญหา โดยมีการออกแบบการทดลอง และด าเนินการ

ภาพที่ ๓ ขั้นตอนการท าโครงการงานเครื่องเรือน 
ท่ีมา: WOODWORK, ๒๐๑๔:  P A-B. 
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ทดลอง เพื่อทดสอบสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ ในโครงการประเภทนี้ต้องมีการจัดกระท ากับตัวแปรอิสระหรือ
ตัวแปรต้น 

 
 
 
 
 
 
 

ประเภทของโครงการ 
 

การจัดการท าโครงการ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 
 

๑. โครงการสิ่งประดิษฐ์/ผลิตผลผลิต (Invention Project) 
 

 เป็นโครงการท่ีศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ทฤษฎีหรือหลักการท่ีเรียนมาประดิษฐ์เป็น
เครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อประโยชน์การใช้สอยในชีวิตประจ าวัน ส่ิงประดิษฐ์ดังกล่าวอาจเป็นส่ิงท่ีผู้
เริ่มเรียนคิดริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้นเอง หรืออาจเป็นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงจากของเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นก็ได้รวมถึงการสร้างแบบจ าลองเพื่ออธิบายแนวความคิดต่าง ๆ ในบางครั้งเมื่อ
สร้างส่ิงประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วอาจน าไปใช้ในการทดลองเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะก็ได้ โดยท่ัวไป
ผู้เรียนวิชาชีพจะเลือกท าโครงการประเภทนี้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 

๑.๑ เป็นโครงการท่ีเกิดจากความถนัดและ
ความสนใจของบุคคลหรือกลุ่ม โดยผ่านกระบวนการ
ตัดสินใจและเห็นชอบของอาจารย์ที่เป็นปรึกษากลุ่ม 

๑.๒ เป็นโครงการท่ีต้องเป็นการท าส่ิงประดิษฐ์
ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ประสบการณ์ และทักษะ
ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในสาขางาน/สาขาวิชา 

๑.๓ ลักษณะของผลงานจะต้องเกิดจากการ
ออกแบบขึ้นใหม่ โดยค านึงถึงรูปแบบความเหมาะสม 
ความสวยงามและประโยชน์ในการใช้งานได้จริง 

๑.๔ ลักษณะของโครงการจะต้องเป็นงานท่ี
สร้างสรรค์ และพัฒนาความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการ
น าไปประกอบอาชีพสาขางาน/สาขาวิชา 

๑.๕ โครงการสามารถท าเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๒-๔ 
คน หรือตามความเหมาะสม 

ภาพที่ ๔  โครงการประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
ท่ีมา: www.en.rmutr.ac.th 
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โครงการต้องผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาโครงการ อาจารย์ประจ าวิชาและกรรมการ
ประเมินโครงการ 
 
 

๒.  โครงการจัดท าธุรกิจหรือบริการ (Entrepreneurship Project) 

 เป็นโครงการท่ีเกี่ยวกับการฝึกและสร้างประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการในอนาคต เหมาะสมส าหรับผู้เรียนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ในการหาข้อมูลหรือช่องทาง  
การด าเนินธุรกิจ มีบุคลิกภาพและความรู้ ความสามารถ 
ชอบงานบริหาร ขยัน อดทนต่อปัญหาต่างๆ ซึ่งมีลักษณะ
ดังนี้ 

 ๒.๑ เป็นโครงการท่ีเกิดจากความถนัดและความ
สนใจของแต่ละบุคคลหรือกลุ่ม โดยผ่านกระบวนการ
ตัดสินใจและเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม 

 

  ๒.๒ เป็นโครงการท่ีต้องจัดท าเป็นกิจการใน
เ ชิ ง ธุ ร กิ จหรื อบริ ก าร  โดย ใ ช้คว ามรู้  ทั กษะ 
ประสบการณ์ในงานอาชีพ โดยน ามาบูรณาการเป็น
รูปธุรกิจหรือบริการท่ีท าให้เกิดอันตรายท่ีท าให้เกิด
อันตรายได้ขึ้นจริง 

๒.๓ เป็นโครงการท่ีต้องมีการน าเสนอข้อมูล 
ลักษณะหรือประเภทของกิจการ รูปแบบการ
ด าเนินการทางธุรกิจหรือบริการชุมชน 

๒.๔ การน าเสนอขออนุมัติจัดท าธุรกิจหรือ
บริการ จะต้องจัดท าแผนธุรกิจ เงินลงทุน จุดคุ้มทุน 
และก าไรที่คาดว่าจะได้ โดยข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ 

๒.๕ ลักษณะของโครงการจะต้องเป็นงานท่ี
สร้างสรรค์ และพัฒนาความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการ
น าไปประกอบอาชีพในสาขางาน 

๒.๖ เป็นโครงการท่ีสามารถท าเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ ๒-๔ คนหรือ
ความเหมาะสม 

๒.๗ เป็นโครงการท่ีต้องผ่านความคิดเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ อาจารย์
ประจ าวิชาและกรรมการประเมินโครงการ 
 

ภาพที่ ๗  โครงการประเภทธุรกิจและบริการ 
ท่ีมา: สายชล เชตมี. ถ่ายภาพ, ๒๕๕๙. 

 

ภาพที่ ๕  โครงการประเภทธุรกิจและบริการ 
ท่ีมา: www.en.rmutr.ac.th 

 

ภาพที่ ๖  โครงการประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
ท่ีมา: www.en.rmutr.ac.th 
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๓.  โครงการทดลองและวิจัย (Experiment Research Project) 
 

 เป็นโครงการท่ีท าการศึกษาค้นคว้าหาค าตอบของปัญหา โดยมีการออกแบบการทดลอง 
และด าเนินการทดลอง เพื่อทดสอบสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ โครงการประเภทนี้ต้องมีการจัดกระท ากับตัว
แปรอิสระหรือตัวแปลต้น ซึ่งจะมีผลต่อตัวแปรตามหรือตัวแปรท่ีต้องการศึกษา และต้องมีการ
ควบคุมตัวแปรอื่นๆ ท่ีไม่ต้องการศึกษา เอาไว้ ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 ๓.๑ เป็นโครงการท่ีเกิดจากความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล โดยผ่าน
กระบวนการตัดสินใจและเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม 

 ๓.๒ เป็นลักษณะของโครงการจะต้องเปิดจากการสร้างสมมุติฐานและการคาดหมายผลท่ี
เกิดขึ้นตามหลักวิชา ทักษะ และประสบการณ์ในสาขางานท่ีน่าเป็นไปได้ 

 ๓.๓ มีแผนการทดลองวิจัย ประกอบด้วย สมมุติฐาน ขั้นตอนการทดลองและวิจัย 
ระยะเวลาท่ีใช้งบประมาณ และผลท่ีคาดว่าได้จากการทดลองและวิจัย 

 ๓.๔ โครงการจะต้องเป็นงานท่ีสร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันหรือประกอบอาชีพ 

 ๓.๕ เป็นโครงการท่ีสามารท าได้เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๒-๔ คนหรือตามความ
เหมาะสม 

 ๓.๖ เป็นโครงการท่ีต้องผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ อาจารย์ประจ า
วิชาและกรรมการประเมินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๘  โครงการทดลองและวิจัย 
ท่ีมา: www.terrabkk.com 
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ภาพที่ ๙  โครงการทดลองและวิจัย 

ท่ีมา: สายชล  เชตมี. ถ่ายภาพ, ๒๕๕๙. 
 
 
 
 
๔.  ปฏิบัติการเตรียมสร้างเคร่ืองเรือน 
 

เคร่ืองเรือนหมายถึง 
 เครื่องเรือนคือส่ิงท่ีมนุษย์คิดประดิษฐ์ขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกสบายส าหรับกิจกรรม
ต่างๆ ภายในบ้าน ท่ีท างานหรือสาธารณะ อาทิ การนอน การนั่ง การรับประทานอาหาร การท างาน 
ฯลฯ เครื่องเรือนถูกออกแบบส าหรับคนคนเดียวหรือกลุ่มคน ท าด้วยวัสดุหลายชนิดแตกต่างกัน เช่น 
ไม้ โลหะ พลาสติก ฯลฯ เครื่องเรือนจัดว่าเป็นส่วนเช่ือมระหว่างผู้อยู่อาศัยกับตัวบ้าน หรือมนุษย์กับ
สถาปัตยกรรม 

เครื่องเรือน หรือ เป็นส่ิงของท่ีสามารถเคล่ือนย้ายได้ ท่ีอาจรองรับการใช้งานของร่างกาย
มนุษย์ (เช่นเครื่องเรือนการนั่งและเตียงนอน) หรือมีไว้ส าหรับเก็บของ หรือเก็บวัตถุทางแนวตั้งเหนือ
พื้นผิวของพื้นดิน เครื่องเรือนส าหรับเก็บของมักมีประตู บานเล่ือน และช้ันเก็บของ ท่ีอาจเก็บของ
ช้ินเล็ก ๆ อย่างเส้ือผ้า ,อุปกรณ์ ,หนังสือ ข้าวของเครื่องใช้ 

เครื่องเรือนอาจเป็นผลิตผลท่ีเกิดจากการออกแบบทางด้านศิลปะ และอาจถือได้ว่าเป็นงาน
ศิลปะประดับตกแต่ง นอกจากนี้อาจมีความหมายในทางเชิงสัญลักษณ์หรือทางด้านศาสนา เครื่อง
เรือนอาจมีส่วนประกอบร่วมอื่นอย่างเช่นนาฬิกาหรือโคมไฟ เพื่อประโยชน์ใช้สอยพื้นท่ีภายใน 
เครื่องเรือนสามารถท าได้จากวัสดุหลากหลายประเภท อย่างเช่น เหล็ก, พลาสติก และไม้ 

องค์ประกอบของเคร่ืองเรือน 
 องค์ประกอบของเครื่องเรือนท่ีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประโยชน์ใช้สอยและรูปทรง 
(Relation between function and form) ก็เป็นปัญหาอยู่เสมอว่าในการออกแบบนั้นจะยึดหลัก
อะไรก่อนหลัง หรือควรจะไปพร้อม ๆ กัน จึงจะท าให้การออกแบบได้ผลดี ดังนั้นจึงเป็นหน้าท่ีของ
นักออกแบบจะตัดสินเอาเองว่า งานแต่ละชนิดต้องการอะไรเป็นส าคัญดังนี้ 
 ๑. งานท่ีต้องการประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก ได้แก่ งานทุกชนิดท่ีมุ่งไปยังประโยชน์ใช้สอย
มากกว่าความสวยงามของรูปร่าง เช่น ต้องการออกแบบเก้าอี้พักผ่อนให้มีความนุ่มสบาย ฉะนั้นการ
ออกแบบจะยึดจุดนี้เป็นหลัก ส่วนความงามนั้นจะบังเกิดขึ้นมากหรือน้อยนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นส่ิงส าคัญ 
แต่จะพยายามท าให้เกิดความงามและสอดคล้องกับลักษณะใช้สอยมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
 ๒. งานท่ีต้องการรูปร่างเป็นหลัก เพื่อออกแบบให้ได้สวยแล้วประโยชน์จะได้มากหรือน้อย
หรือไม่ได้เลยไม่นับว่าเป็นส่ิงส าคัญ งานประเภทนี้มักจะเป็นงานศิลปะและงานฝีมือ (Art and craft)
เสียเป็นส่วนใหญ่ เช่น ของตกแต่งบ้าน รูปป้ันประติมากรรม เป็นต้น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9F&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
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 ๓. งานท่ีต้องการประโยชน์ใช้สอยและรูปทรงพร้อม ๆ กัน ในวงการออกแบบทุกสาขา
มักจะมีการโต้แย้งกันเสมอว่า รูปทรงต้องมาก่อนประโยชน์ใช้สอย (Function follow form) หรือ
ประโยชน์ใช้สอยต้ังมาก่อน (Form follow function) นั้นต้องแล้วแต่ชนิดและความต้องการท่ีจะ
แสดงออก และในงานออกแบบบางชนิดก็ต้องการท้ังประโยชน์ใช้สอยและรูปทรงไปพร้อม ๆ กัน 
เพื่อสร้างความกลมกลืนกันให้ได้มากท่ีสุดดังค ากล่าวว่า “รูปทรงและประโยชน์ใช้สอยเสมือนหนึ่ง
เป็นส่ิงเดียวกัน” (Form and function are one) 
ประเภทของเคร่ืองเรือน 
 ตามสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เครื่องเรือนสามารถแบ่งแยกประเภทได้หลายลักษณะ ซึ่ง
อาจเรียกช่ือให้สอดคล้องกับการใช้สอยหรืออาจเรียกให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสถานท่ี 
โดยแบ่งเครื่องเรือนตามสภาพการใช้งานได้ดังนี้ 

๑. Indoor furniture เฟอร์นิเจอร์ภายในอาคาร 
 ด้วยช่ือก็บอกอยู่แล้วว่าเหมาะสมส าหรับใช้ในอาคารเท่านั้น ดังนั้นเฟอร์นิเจอร์พวก

นี้จะไม่สามารถน ามาตากฝน ตากแดด หรือทนแมลงต่าง ๆ ได้มาก กลับกันจะเน้นเรื่องความ
สวยงามเป็นหลัก  

๒. Outdoor furniture เฟอร์นิเจอร์ภายนอกอาคาร หรือบางครั้งก็เรียกกันว่า
เฟอร์นิเจอร์สนาม 

เฟอร์นิเจอร์เหล่านี้ผลิตมาเพื่อใช้ภายนอกอาคาร มีความทนฝน ทนแดด ทนแมลง 
ทนลม คุณสามารถใช้มันภายในอาคารได้ แต่หน้าตาของมันค่อนข้างสมบุกสมบันไม่นิ ่มนวล
เท่าไร อาจจะเหมาะกับการแต่งห้องแบบดิบ ๆ ก็ได้ 

 

 

แบ่งตามการติดต้ัง 
๑.  ลอยตัว (Movable furnigture หรือ Loose Funiture) 

เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่หาซื้อได้ตามร้านขายเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป สามารถเคลื่อนย้ายได้ มี
ขนาดมาตรฐาน สามารถจัดวางได้ตามต้องการ จะท้ิง หรือจะเปล่ียนเป็นตัวใหม่ก็ท าได้ง่าย  
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๑.๑ ข้อดีเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว (Movable furnigture หรือ Loose Funiture) 
- สามารถเคลือนย้ายได้ ปร ับเปลี ่ยนร ูปแบบการวางได้ตามต้องการ 

เปล่ียน หรือซื้อตัวใหม่มาวางก็ท าได้ง่าย 
-  ราคาถูก หาซื้อง่าย 
-  ไม่ต้องกลัวเรื่องฝุ่น เพราะสามารถขยังและท าความสะอาดได้ง่าย  
-  มีตัวอย่างสินค้าจริงให้ดูตามโชว์รูป และร้านค้าต่าง ๆ 
-   วางแล้วไม่รู้สึกห้องแคบลง หรือดูอึดอัดมาก 

 

๑.๒ ข้อเสียของเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว (Movable furnigture หรือ Loose Funiture) 
-   มีขนาดที่ค่อนข้างตายตัว จ าเป็นต้องมีการวัดขนาด หรือเลือกซื้อให้ตรง

กับรูปแบบห้อง 
-   ส่วนใหญ่มีรูปแบบซ้ า ๆ กัน เพราะมีการผลิตจ านวนมาก หากคุณต้องการ

ความยูนิค อาจจะต้องเลือกร้านเลือกแบบ หรือส่ังท าเป็นพิเศษ 

 
๒. เฟอร์นิเจอร์บิ้วท์อิน (Built-in Furniture หรือ Fixed Furniture) 

เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับการออกแบบมาส าหรับห้องนั้น ๆ โดยเฉพาะ ข้อสังเกตคือ 
ไม่สามารถเคล่ือนย้ายได้ หรือยากท่ีจะติดต้ังใหม่ 
 

๒.๑ ข้อดีของเฟอร์นิเจอร์บิ้วท์อิน (Built-in Furniture หรือ Fixed Furniture) 
- เป็นเฟอร์น ิเจอร ์ที ่ท าขึ ้นมาเพื ่อห้องของคุณโดยเฉพาะ สามารถเลือก

รูปแบบและต่าง ๆ ได้เอง 
- ใช้พื้นท่ีได้เต็มประสิทธิภาพ ไม่เหลือช่องว่าง หรือท่ีว่างท่ีไร้ประโยชน์ 
-  เหมาะส าหรับห้องที่มีแปลนห้องแปลก ๆ หรือมีมุมที่ไม่สามารถวาง

เฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัวได้ 
๒.๒ ข้อเสียของเฟอร์นิเจอร์บิ้วท์อิน (Built-in Furniture หรือ Fixed Furniture ) 

- เคล่ือนย้ายไม่ได้ หากคุณต้องการเคล่ือนย้าย หมายถึงคุณต้องรื้อมันออก 
- ราคาแพง และใช้เวลาในการด าเนินการติดตั้งนาน ตั้งแต่วัดพื ้นที่ เลือก

แบบ และนัดวันให้ช่างมาติดต้ัง 
- อาจจะท าให้ห้องดูแคบลง ควรเลือกวัสดุที่ดูแล้วไม่ทึบเป็นส่วนประกอบ

บ้าง เช่น การติดกระจก เป็นต้น 
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ประเภทเฟอร์นิเจอร์แบบอื่น ๆ ที่คุณอาจจะเคยได้ยิน 

 

๑. เฟอร์นิเจอร์แบบน็อคดาวน์ (Knock down furniture) 
เฟอร์นิเจอร์แบบน็อคดาวน์ (Knock down furniture) คือเฟอร์นิเจอร์ท่ี

สามารถถอดประกอบได้ ซึ ่ง ในยุคนี ้เฟอร ์น ิเจอร ์ส ่วนมากเป็นแบบนี ้ไปแล้ว ยกตัวอย่าง 
เฟอร์นิเจอร์จาก Ikea ซึ ่งมีการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเฟอร์นิเจอร์แยกกันมา แล้วน ามา
ประกอบกันเมื่อคุณต้องการใช้งาน ซึ่งบางชนิดไม่ต้องใช้ช่างผู้ช านาญในการกระกอบ  

๑.๑ ข้อดีของเฟอร์นิเจอร์แบบน็อคดาวน์ (Knock down furniture) 
- ราคาถูก หาซื้อง่าย มีแบบให้เลือกหลากหลาย  
- ติดตั้งเร็ว ไม่หนักหากคิดจะเคลื่อนย้าย 
- สามารถถอดส่วนประกอบ เพื่อติดต้ังใหม่ได้ ช่วยให้สามารถน าเฟอร์นิเจอร์

ขนาดใหญ่เข้าประตูห้องหรือขึ้นบันไดท่ีคับแคบได้ 
 

๑.๒ ข้อเสียของเฟอร์นิเจอร์แบบน็อคดาวน์ (Knock down furniture) 
- อายุการใช้งานไม่นาน อาจจะด้วยวัสดุ และการประกอบ  
- หากคุณถอด และประกอบใหม่บ่อย ๆ เฟอร์นิเจอร์จะไม่ค่อยแน่น และอายุ

การใช้งานจะลดลง 

 
๒. เฟอร์นิเจอร์หลายฟังก์ชั่น (Multi-function furniture) 

เป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีออกแบบมาเพื่อพื้นท่ีขนาดเล็ก เพื่อการใช้งานที่หลากหลายแต่ใช้
พื้นที่ไม่มาก เฟอร์นิเจอร์พวกนี้สามารถใช้งานได้หลายอย่าง บางอย่างสามารถพับ หรือแปลง
ร่างได้ ซึ ่งคุณสามารถเห็นเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้ได้ในโครงการคอนโดต่าง ๆ ที่ขายแบบ  fully 
furnish 
 

๒.๑ ข้อดีของเฟอร์นิเจอร์หลายฟังก์ชั่น (Multi-function furniture) 
- ประหยัดพื้นท่ี ใช้งานได้หลากหลาย 
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- ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเฟอร์นิเจอร์หลายตัว 
 

๒.๒ ข้อเสียของเฟอร์นิเจอร์หลายฟังก์ชั่น (Multi-function furniture) 
- ราคาแพง เมื ่อเทียบกับเฟอร์นิเจอร์ปกติ แต่ถ้าคิดในมุมของการต้องซื ้อ

เฟอร์นิเจอร์หลายตัวก็อาจจะถูกกว่า 
- อาจจะมีปัญหาเรื่องความทนทาน หากเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นมีการแปลงร่าง 

หรือพับได้ 
- การใช้งานอาจจะไม่ลงตัวเหมือนเฟอร์นิเจอร์ที ่ท าขึ้นมาให้ใช้งานนั้น ๆ 

โดยเฉพาะ 

 
 

ท่ีมา : www.pinterest.com/pin/468796642434561026/ 
 

สมรรถนะวิชาชีพ (มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ) 
 คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ประกอบด้วย 
 ๑. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที ความอดกล้ัน การละเว้นส่ิงเสพติดและการพนัน การมีจิตส านึก
และเจตคติท่ีดีต่อวิชาและ สังคม เป็นต้น 
  ๑.๒ พฤติกรรมลักษณะนิสัย ได้แก่ ความวินัย ความรับผิดชอบ ความมีมนุษย
สัมพันธ์ ความเช่ือมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี ความขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เป็นต้น 
  ๑.๓ ทักษะทางปัญญา ได้แก่ ความรู้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็นต้น 
 ๒. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 
  ๒.๑ ส่ือสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพ 
  ๒.๒ แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ 
  ๒.๓ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมทางสังคม
และสิทธิหน้าท่ีพลเมือง 

http://www.pinterest.com/pin/468796642434561026/
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  ๒.๔ พัฒนาบุคลิกและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษา
และพลศึกษา 
 ๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
  ๓.๑ วางแผน ด าเนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดย
ค านึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
  ๓.๒ ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
  ๓.๓ ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ 
  ๓.๔ ออกแบบ เขียนแบบ อ่านแบบงานเครื่องเรือนและตกแต่งภายในด้วย
เครื่องมือแบบพื้นฐาน 
  ๓.๕ เขียนแบบ งานเครื่องเรือนและตกแต่งภายในด้วยคอมพิวเตอร์ 
  ๓.๖ ใช้เครื่องมือ เครื่องมือกล และเครื่องจักรกลพื้นฐานในการผลิตเครื่องเรือน
และตกแต่งภายใน 
  ๓.๗ สร้างเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์จากไม้และวัสดุอื่น 
  ๓.๘ สร้างงานตกแต่งภายใน 
  ๓.๙ ติดต้ังวัสดุอุปกรณ์เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 
  ๓.๑๐ สร้างอุปกรณ์ช่วยในการจับยึดช้ินงาน (จ๊ิกซ์และฟิกเจอร์) 
  ๓.๑๑ งานสีตกแต่งผิวเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 
  ๓.๑๒ ประมาณราคางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 
  ๓.๑๓ ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิตเครื่องเรือนและงานตกแต่งภายใน 
 

บทสรุป 

 การพัฒนาผู้เรียนมีประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติในส่ิงท่ีเรียนในการจัดท าโครงการ (Project) ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงอย่างครบวง
จนผู้เรียนได้ประมวลความรู้ และทักษะจากรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเรียนมาประยุกต์ในการสร้างผลงาน
อย่างเป็นระบบ ต้ังแต่ การวิเคราะห์ การวางแผน การปฏิบัติงาน การจัดการกับผลผลิต การ
จ าหน่าย การบริการ รวมท้ังรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตหรือบริการ โดยเน้นการผลิต การบริการ 
การบริหารจัดการ การตลาด และการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ลักษณะของงานอาชีพตาม
โครงการท่ีผู้เรียนปฏิบัติต้องเป็นงานอาชีพสุจริตท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นหรืองานอาชีพท่ีเป็นความต้องการ
ของผู้เรียน เป็นงานอาชีพท่ีมีลักษณะเป็นงานผลิตหรืองานบริการ การปฏิบัติงานโครงการวิชาชีพ 
ผู้เรียนต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองท้ังหมด ต้ังแต่เริ่มต้นจนส้ินสุดการปฏิบัติงาน 
 โครงการงานเครื่องเรือน เน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ
จัดท าโครงการงานเครื่องเรือน การวางแผน การด าเนินงาน การแก้ไขปัญหา การประเมินผล การ
จัดท ารายงาน และการน าเสนอผลงาน โดยปฏิบัติงานจัดท าโครงการสร้างและพัฒนางานเครื่อง
เรือน ท่ีใช้ความรู้ และทักษะในระดับฝีมือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพงานเครื่องเรือนและตกแต่ง



ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโครงการวิชาชีพ ๒๗ หน่วยบทน า  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    

ภายใน โดยด าเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จนะระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
  



ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโครงการวิชาชีพ ๒๘ หน่วยบทน า  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    

แบบทดสอบ หน่วยบทน า 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
๑.  จงอธิบายสาระส าคัญการด าเนินงานตามโครงการมาให้เข้าใจ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………....................................................... 
 
๒.  การด าเนินงานของโครงการมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง จงอธิบาย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………....................................................... 
 
๓.  โครงการ (Project) หมายถึงอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………....................................................... 
 
 
 
 
๔.  การจัดท าโครงการมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………



ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโครงการวิชาชีพ ๒๙ หน่วยบทน า  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
๕.  จงบอกประโยชน์ของการจัดท าโครงการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………....................................................... 
 
๖.  จงอธิบายสาระส าคัญของการวางแผนในช้ันเรียนมาให้เข้าใจ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………....................................................... 
 
๗.  จงบอกประโยชน์ของการจัดท าโครงการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………....................................................... 
๘.  โครงการส่ิงประดิษฐ์/ผลิตผลผิต (Invention Project) มีลักษณะอย่างไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………....................................................... 
 
๙.  โครงการจัดท าธุรกิจหรือบริการ (Entrepreneurship Project) มีลักษณะอย่างไร 



ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโครงการวิชาชีพ ๓๐ หน่วยบทน า  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………....................................................... 
 
๑๐.  โครงการทดลองและวิจัย (experimental Project) มีลักษณะอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………....................................................... 
 
 
 
  



ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโครงการวิชาชีพ ๓๑ หน่วยบทน า  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    

เฉลยแบบทดสอบ หน่วยบทน า  
 
 
 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
๑.  จงอธิบายสาระส าคัญการด าเนินงานตามโครงการมาให้เข้าใจ 
 การด าเนินงานตามโครงการมีสาระส าคัญดังนี้ 
 ผู้เรียนและอาจารย์ประจ าวิชาจะปฏิบัติงานตามโครงการท่ีวางแผนไว้ เช่น สัมภาษณ์ ขด
บันทึก การรวบรวมส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือโสตทัศน์ หรือปฏิบัติงานท่ีก าหนด อาจเป็นงานรายบุคคลหรืองาน
กลุ่ม ซึ่งรู้เรียนจะต้องใช้ทักษะท้ังหมดในเชิงบูรณาการท่ีเป็นธรรมชาติ 
๒.  การด าเนินงานของโครงการมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง จงอธิบาย 
 การด าเนินงานของโครงการโดยท่ัวไปขะมี ๓ ระยะ คือระยะเริ่มต้นในช้ันเรียน จากนั้นก็จะ
กระจายไปสู่ภายนอกช้ันเรียน และย้อนกลับเข้าสู่ช้ันเรียน โดยอาจารย์ประจ าวิชาจะให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน า โดยพยายามพัฒนาผู้เรียนให้สามารถน าโครงการท่ีตนคิด/พัฒนาออกไปท าจริงนอกช้ัน
เรียนได้ กิจกรรมจูงใจต่าง ๆ ท่ีอาจารย์ประจ าวิชาจัดจะช่วยเตรียมโครงการของตนเพื่อขยายไปนอก
ช้ันเรียนได้เต็มรูปแบบ ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ 

๑. การวางแผนในช้ันเรียน 
๒. ด าเนินงานตามโครงการ 
๓. การตรวจสอบและก ากับงาน 

๓.  โครงการ (Project) หมายถึงอะไร 
 โครงการ (Project) หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้น การสร้างผลงาน การจัดการหรือการ
บริการทางวิชาชีพ ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้ตัดสินใจในส่ิงท่ีจะท า โดยน าเทคโนโลยี ความรู้และประสบการณ์
มาบูรณาการในการปฏิบัติงานด้วยตนเองหรือหมู่คณะ โดยมีกระบวนการท่ีเป็นระบบชัดเจนและ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง 
๔.  การจัดท าโครงการมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้าง 
 วัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการ มีดังนี้ 
 ๑. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้บูรณาการความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ สามารถ
สร้างงาน ประดิษฐ์คิดค้น บริหารหรือให้บริการและปฏิบัติงานจริงได้ 
๕.  จงบอกประโยชน์ของการจัดท าโครงการ 
 ประโยชน์ของการจัดท าโครงการ มีดังนี้ 

๑. ส่งเสริมผู้เรียนน าความรู้ ทักษะ ไปบูรณาการสร้างงานและปฏิบัติจริงได้ 
๒. สามารถวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ 
๓. ฝึกกระบวนการท างานด้วยตนเองหรือร่วมกันท างานเป็นกลุ่ม 
๔. สร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๕. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นโดยไม่คาดจากการท างาน
ตลอดจนสามารถคิดป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า 



ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโครงการวิชาชีพ ๓๒ หน่วยบทน า  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    

๖.  จงอธิบายสาระส าคัญของการวางแผนในช้ันเรียนมาให้เข้าใจ 
 การวางแผนในช้ันเรียนมีสาระส าคัญดังนี้ 
 ผู้เรียนร่วมกับอาจารย์ประจ าวิชา อภิปรายเนื้อหาและขอบเขตของโครงการท่ีผู้เรียน
พัฒนาขึ้น และพิจารณาสาระส าคัญท่ีจ าเป็นในรายวิชาต่าง ๆ ท่ีจะน ามาบูรณาการในการจัดการท า
โครงการ อภิปรายแนวทางต่าง ๆ วิธีการรวบรวมสาระส าคัญท่ีจ าเป็นจากเอกสารต่าง ๆ หรือวิธีการ
ท าช้ินงานท่ีตนสนใจและน ามาอภิปรายร่วมกัน เพื่อวางแผนโครงการให้เหมาะสม 
๗.  จงอธิบายสาระส าคัญของการตรวจสอบและก ากับงาน 
 การตรวจสอบและก ากับงานมีสาระส าคัญดังนี้  
 ควรจัดให้มีการอภิปรายและให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feed Back) ท้ังในขณะจัดท าโคงการและ
เมื่อโครงการส้ินสุดลง โดยอาจารย์จะให้ค าแนะน า ค าวิพากษ์ กลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ สังเคราะห์งาน 
และ ผู้ร่วมการทุกคนได้ก ากับดูแลตนเอง (Self-monitoring) 
๘.  โครงการส่ิงประดิษฐ์/ผลิตผลผิต (Invention Project) มีลักษณะอย่างไรบ้าง 
 โครงการส่ิงประดิษฐ์/ผลิตผลผลิต (Invention Project) มีลักษณะดังนี้ 
 เป็นโครงการท่ีศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์หรือหลักการท่ีเรียนมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยในชีวิตประจ าวัน ส่ิงประดิษฐ์ดังกล่าวเป็นส่ิงท่ีผู้เรียนคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้นเองหรืออาจเป็นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงจากของเดิมท่ีมีอยู่แล้วใ ห้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ่นก็ได้ รวมถึงการสร้างแบบจ าลองเพื่ออธิบายแนวความคิดต่าง ๆ ในบางครั้งเมื่อ
สร้างส่ิงประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วอาจน าไปใช้ในการทดลองเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะก็ได้ โดยท่ัวไป
ผู้เรียนวิชาชีพจะเลือกท าโครงการประเภทนี้เป็นส่วนใหญ่ 
๙.  โครงการจัดท าธุรกิจหรือบริการ (Entrepreneurship Project) มีลักษณะอย่างไร 
 โครงการจัดท าธุรกิจหรือบริการ (Entrepreneurship Project) มีลักษณะดังนี้ 
 เป็นโครงการเกี่ยวกับการฝึกและสร้างประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการในอนาคต เหมาะส าหรับผู้เรียนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ในการหาข้อมูลหรือช่องทาง
ด าเนินธุรกิจมีบุคคลิกภาพและความรู้สความสามารถ ชอบงานบริหาร ขยัน อดทนต่อปัญหาต่าง ๆ 
 
๑๐.  โครงการทดลองและวิจัย (experimental Project) มีลักษณะอย่างไร 
 โครงการทดลองและวิจัย (experimental Project) มีลักษณะดังนี้ 
 เป็นโครงการท่ีท าการศึกษาค้นหาค าตอบของปัญหา โดยมีการออกแบบการทดลอง และ
ด าเนินการทดลอง เพื่อทดสอบสมมุติฐานท่ีต้ังไว้โครงการประเภทนี้ต้องมีการจัดกระท ากับตัวแปร
อิสระหรือตัวแปรต้น ซึ่งจะมีผลต่อตัวแปรตามหรือตัวแปรท่ีต้องการศึกษา และต้องมีการควยคุมตัว
แปรอื่น ๆ ท่ีไม่ต้องการศึกษาเอาไว้ 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

ค าสั่ง จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวท าเคร่ืองหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ 

๑. ข้อใดคือกิจกรรมเช่ือมโยง 
ก. Full-scale Projects 
ข. Self-monitoring 
ค. Bridging or Motivating Activities 
ง. Feed Back 

๒. ขั้นตอนใดต่อไปนี้ที่ควรจัดให้มีการอภิปรายและให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feed Back)  
ก. การวางแผนในช้ันเรียน ข. การด าเนินงานตามโครงการ 
ค. การตรวจสอบและก ากับงาน ง. ประเมินและควบคุมงาน 

๓. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการ 
ก. สร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ข. ฝึกกระบวนการท างานด้วยตนเองหรือกลุ่ม 
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ค. เพื่อส่งเสริมการท างานเป็นทีมอย่างมีระบบและตรวจสอบได้ 
ง. เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้ ทักษะไปบูรณาการสร้างงานและปฏิบัติจริงได้ 

๔. ผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันอภิปรายเนื้อหาและขอบเขตโครงการท่ีพัฒนาขึ้นและพิจารณา
สาระส าคัญท่ีจ าเป็นในรายวิชาต่างๆ เพื่อน ามาบูรราการในการจัดท าโครงการ คือข้อใด 
ก. การวางแผน ข. การด าเนินงาน 
ค. การตรวจสอบและก ากับ ง. การประเมินผลงาน 

๕. ข้อใดคือลักษณะท่ีผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอนปฏิบัติงานตามโครงการท่ีวางแผนไว้ 
ก. การวางแผนในช้ันเรียน ข. การด าเนินงานตามโครงการ 
ค. การตรวจสอบและก ากับงาน ง. ประเมินและควบคุมงาน 

๖. ข้อใดคือประโยชน์ของการท าโครงการ 
ก. ฝึกกระบวนการท างานด้วยตนเองหรือกลุ่ม 
ข. เพื่อส่งเสริมการท างานเป็นทีมอย่างมีระบบและตรวจสอบได้ 
ค. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความริเริ่มสร้างสรรค์ 
ง. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้บูรณาการความรู้ ทักษะไปใช้ได้ 

๗. Full-scale Project คือข้อใด 
ก. โครงการเติมเต็มรูปแบบ ข. โครงการย่อ 
ค. โครงการวิชาชีพ ง. โครงงาน 

๘. ข้อใดเป็นโครงการทดลองและวิจัย 
ก. เป็นโครงการท่ีต้องจัดท าแผนธุรกิจ 
ข. เป็นโครงการท่ีต้องเกิดจากการออกแบบข้ึนใหม่ 
ค. เป็นโครงการท่ีต้องเกิดจากการสร้างสมมุติฐาน 
ง. เป็นโครงการท่ีต้องค านวณหาจุดคุ้มทุน 

๙. ข้อใดเป็นโครงการจัดท าธุรกิจหรือบริการ 
ก. เป็นโครงการท่ีต้องจัดท าแผนธุรกิจ 
ข. เป็นโครงการท่ีต้องเกิดจากการออกแบบข้ึนใหม่ 
ค. เป็นโครงการท่ีต้องเกิดจากการสร้างสมมุติฐาน 
ง. เป็นโครงการจะต้องเป็นช้ินงานสร้างสรรค์และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในการใช้ 

๑๐. ข้อใดเป็นโครงการส่ิงประดิษฐ์ 
ก. เป็นโครงการท่ีต้องจัดท าแผนธุรกิจ 
ข. เป็นโครงการท่ีต้องเกิดจากการออกแบบข้ึนใหม่ 
ค. เป็นโครงการท่ีต้องเกิดจากการสร้างสมมุติฐาน 
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ง. เป็นโครงการท่ีต้องค านวณหาจุดคุ้มทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

หน่วยบทน า เร่ืองความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
๑. ค       ๒. ค ๓. ค  ๔. ก  ๕. ข 
    
 
๖. ก      ๗. ก  ๘. ค  ๙. ก  ๑๐. ข 
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ใบกิจกรรมที่ ๑.๑ หน่วยบทน า 
ชื่อวิชา โครงการ ๒ งานสร้างเครื่องเรือน รหัส ๒๑๐๗-๘๕๐๓ สอนคร้ังที่ ๑ 
ชื่อหน่วย ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงการวิชาชีพ รวมเวลา ๒ ชั่วโมง 

ชื่อกิจกรรม การเขียนโครงการจากกิจกรรมท่ีเคยปฏิบัติ เวลา ๑ ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. จุดประสงค์ท่ัวไป 
มีความรู้ ความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบการเขียนโครงการ 

๒. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
๒.๑ บอกส่วนประกอบของการเขียนโครงการได้ 
๒.๒ น าเสนอความรู้จากการศึกษาส่วนประกอบการเขียนโครงการได้ 

สมรรถนะรายหน่วย 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการเขียนโครงการ 
๒. เขียนโครงการตามหลักการ เทคนิควิธีการและหลักคุณธรรม 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
แบบฟอร์มโครงการ 

ล าดับกิจกรรม 
๑. ให้นักเรียนบอกถึงกิจกรรมท่ีเคยปฏิบัติหรือเข้าร่วมกับสถานศึกษามาคนละ ๑ กิจกรรม 
๒. เขียนร่างส่วนประกอบของโครงการแล้วน ากิจกรรมท่ีเคยปฏิบั ติมาเติมลงใน

ส่วนประกอบของโครงการทีละส่วนประกอบจนครบถ้วน 
๓. เขียนโครงการกิจกรรมอีกครั้งให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยลายมือท่ีสวยงาม การประเมินผล 

ใช้แบบประเมินผลงาน มีหัวข้อประเมิน ๕ หัวข้อ รวม ๒๐ คะแนน 
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ชื่อหน่วย ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงการวิชาชีพ รวมเวลา ๒ ชั่วโมง 
ชื่อกิจกรรม การจัดท ารายงานโครงการวิจัยส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เวลา ๑ ชั่วโมง 

 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  มีความเข้าใจ เรื่องการจัดท ารายงาน 
โครงการวิจัยเป็นการบูรณาการตามสมรรถนะรายวิชา โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการสร้าง
ช้ินงานเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ไม้ในโครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และโครงการกรุงไทยยุววานิช 
อย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
๑. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม เลือกประทานและเลขานุการกลุ่ม (ครูแบ่งกลุ่ม

โดยวิธีจับสลาก หรือนักเรียนเลือกเองตามแบบประชาธิปไตย) กลุ่มละ ๕ คน ร่วมกันจัดท า
โครงการวิจัยโครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และโครงการกรุงไทยยุววานิช ตามแบบเสนอผลงาน
ตามหัวข้อต่อไปนี้  

๑. ช่ือผลงานส่ิงประดิษฐ์, กรุงไทยยุววานิช 
๒. ประเภทผลงาน 
๓. ช่ือวิทยาลัย 
๔. ช่ือผู้ประดิษฐ์ (ตามการแบ่งกลุ่ม) 
๕. ช่ือครูที่ปรึกษา 
๖. ภาพผลงานผลิตภัณฑ์  
๗. บทคัดย่อ 
๘. ข้อมูลท่ัวไป 
๙. ท่ีมา ของการคิดค้นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
๑๐. ทฤษฎ/ีหลักวิชาการท่ีน ามาใช้ในการคิดค้น 

๒. แต่ละกลุ่มร่วมกันบันทึกข้อมูลและช่วยกันคิดค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้ผลงาน
ตามท่ีก าหนด 

๓. ผู้แทนกลุ่ม น าเสนอผลงาน รายงานผลท่ีท ากิจกรรมตามท่ีจดบันทึกและสเก็ตซ์
ภาพประกอบ ตามท่ีได้รับมอบหมายหน้าช้ันเรียน 

 
 

 

 

ใบกิจกรรมที่ ๑.๒ หน่วยบทน า 
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ชื่อหน่วย ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงการวิชาชีพ รวมเวลา ๒ ชั่วโมง 
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วิธีการใช้งานสื่อการสอน 

ชื่อกิจกรรม การจัดท ารายงานโครงการวิจัยส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เวลา ๑ ชั่วโมง 

แนวทางการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
๑. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย ผลงานตามใบมอบหมายงานท่ี ๑ ครูให้ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติม (กรณีท่ีนักเรียนท างานผิดพลาด) แล้วร่วมกันปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 
(กรณีท่ีท างานไม่เสร็จให้ท าส่งใหม่) อย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ  

๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าข้อมูลผลงานท่ีผ่านการตรวจจากครูแล้วบันทึกในรูปส่ือคอมพิวเตอร์
แผ่น CD (ใช้โปรแกรมเวิร์ดและเพาเวอร์พอยส์น าเสนอ) ก าหนดส่งผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ถัดไป 

 
ประเด็นการประเมิน (คะแนน ๑๐ คะแนน เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๗๐ = ๗ คะแนน) 
๑. ความสมบูรณ์ชัดเจนของเนื้อหา    ๓  คะแนน 
๒. ความคิดสร้างสรรค์                      ๒  คะแนน 
๓. รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ    ๒  คะแนน 
๔. ทักษะในการสเก็ตซ์ภาพ               ๒   คะแนน 

๕. ความชัดเจนในการพูด                 ๑   คะแนน 

 
 
 
บันทึกหลังการสอน  
  
  
  
  
  
  
 

….…………………………………………….. 
(………………………………………………) 

 

 

 

๑. เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในการใช้ส่ือ 
๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
๑.๒ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 
๑.๓ โต๊ะวางช้ินงานตัวอย่าง 
๑.๔ ส่ือของจริงท่ีต้องใช้เฉพาะเรื่อง 
๑.๕ ส่ือเอกสารวารสารอื่น ๆ 
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ชุดการสอนที่ ๑ 
เร่ือง การพิจารณาจัดท าโครงการงานเคร่ืองเรือน 

 
  

ค าช้ีแจง ชุดการสอนเรื่อง การพิจารณาการจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน ต้องการให้นักเรียน ศึกษา
เกี่ยวกับ วิธีการเลือกโครงการวิเคราะห์ลักษณะของโครงการตามขั้นตอนการจัดท าโครงการงาน
เครื่องเรือน 

เร่ือง การพิจารณาการจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 

๑. จุดประสงค์ท่ัวไป 

 ๑.๑ รู้และเข้าใจวิธีการเลือกโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๑.๒ รู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์ลักษณะของโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๑.๓ ฝึกทักษะกระบวนการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล และแนวทางในการปฏิบัติงาน
ออกแบบโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๑.๔ ส่งเสริมการฝึกทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑.๕ รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเจตคติท่ีดีในการพิจารณาการจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๑.๖ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเช่ือมโยงส่ิงท่ีได้เรียนรู้ และฝึกฝนปฏิบัติจริงกับการประกอบอาชีพ 
และการด าเนินชีวิตจริง 
 ๑.๗ ปลูกฝังให้รู้จักรักอาชีพ และการสร้างผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นมองเห็นคุณค่าการอนุรักษ์
ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
 ๑.๘ พัฒนาขั้นตอนการออกแบบ กรรมวิธการวิเคราะห์การออกแบบโครงการงานเครื่อง
เรือน ได้อย่างเหมาะสมตรงตามสมรรถนะวิชาชีพ 

๒. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อให้นักเรียน เรียนเรื่องการพิจารณาการจัดท าโครงการเครื่องเรือนแล้วสามารถ 
 ๒.๑ บอกวิธีการเลือกโครงการงานเครื่องเรือนได้ 
 ๒.๒ อธิบายหลักการวิเคราะห์ ลักษณะของโครงการงานเครื่องเรือนได้ 
 ๒.๓ ปฏิบัติการฝึกทักษะ กระบวนการศึกษาค้นคว้า แนวทางในการจดบันทึก สเก็ตซ์ภาพ 
และน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า แนวทางในการปฏิบัติงานการออกแบบโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๒.๔ รายงานการส่งเสริมการฝึกทักษะ และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การออกแบบโครงการงานเครื่องเรือน เพื่อเผยแพร่ให้ครูและผู้อื่นได้รับรู้ได้ 
 ๒.๕ สนใจใฝ่รู้ในการเข้าศึกษาข้อมูล จากแหล่งค้นคว้าต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
 ๒.๖ น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการศึกษาค้นคว้า และฝึกปฏิบัติไปปรับใช้ ใน
การประกอบอาชีพและชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
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 ๒.๗ รับผิดชอบในหน้าท่ีการประกอบอาชีพ ดูแลสาธารณสมบัติในท้องถิ่น อนุรักษ์ธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 
 ๒.๘ วิเคราะห์ข้ันตอน กรรมวิธี การออกแบบโครงการงานเครื่องเรือนได้อย่างเหมาะสม และ
ตรงตามสมรรถนะวิชาชีพ 

๓. ส่วนประกอบของชุดการสอนที่ ๑ การพิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่องเรือนมีดังนี้ 

 ๓.๑ คู่มือครู ชุดการสอนท่ี ๑ เรื่องการพิจารณาการจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๓.๒ โครงการสอนท่ี ๑ เรื่องการพิจารณาการจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๓.๓ เอกสารประกอบการสอน เรื่องการพิจารณาท าโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๓.๔ ใบงาน การพิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๓.๕ แบบฝึกหัด เรื่องการพิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๓.๖ แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียน และการปฏิบัติงาน 
 ๓.๗ แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน ชุดการสอนท่ี ๑ เรื่องการพิจารณาการจัดท า
โครงการงานเครื่องเรือน 
 ๓.๘ แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดการสอนท่ี ๑ เรื่องการพิจารณาการจัดท า
โครงการงานเครื่องเรือน 
 ๓.๙ เฉลยแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดการสอนท่ี ๑ เรื่องการพิจารณาการ
จัดท าโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๓.๑๐ ส่ือประกอบการสอน เรื่องการพิจารณาการจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน 

๔. เวลาที่ใช ้

 ใช้เวลาในการสอน จ านวน ๖ ช่ัวโมง 

๕. การเตรียมการล่วงหน้า 

 ส่ิงท่ีครูต้องเตรียมการล่วงหน้า มีดังนี้ 
 ๕.๑ ศึกษาคู่มือครูและแผนการสอนท่ี ๑ เรื่องการพิจารณาการจัดท าโครงการงานเครื่อง
เรือน 
 ๕.๒ กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เรื่องการพิจารณาการจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๕.๓ ใบงาน เรื่องการพิจารณาการจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๕.๔ ตัวอย่าง ช้ินงานโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๕.๕ แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียน และการปฏิบัติงาน 
 ๕.๖ แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนชุดการสอนท่ี ๑ เรื่องการพิจารณาจัดท าโครงการ
งานเครื่องเรือน 
 ๕.๗ เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน ชุดการสอนท่ี ๑ เรื่องการพิจารณาจัดท า
โครงการงานเครื่องเรือน 

๖. สื่อการเรียนการสอน 
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 ๖.๑ ชุดการสอนท่ี ๑ การพิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๖.๒ ส่ือ Power Point และส่ือ Story Board 
 ๖.๓ ส่ือของจริง 
 ๖.๔ ตัวอย่างส่ือ ช้ินงานโครงการงานเครื่องเรือนท้ังวัสดุส่ิงพิมพ์ และไม่ใช่ส่ิงพิมพ์ 
 ๖.๕ ใบงานเรื่อง การพิจารณาการจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๖.๖ ตัวอย่างช้ินงานโครงการงานเครื่องเรือน 

๗. การจัดชั้นเรียน 

 การจัดขั้นเรียนตามปกติส าหรับการสอนทฤษฏี โดยจัดการเรียนการสอนแบบอภิปราย 
อธิบาย สาธิต สรุปการเรียน ภาคปฏิบัติจัดกลุ่มการปฏิบัติงานโดยการแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๓ คน เพื่อให้
นักเรียนได้ปฏิบัติงาน โดยครูเตรียมโต๊ะปฏิบัติการ โต๊ะเขียนแบบ เครื่องมือ อุปกรณ์ให้ใช้ครบทุกกลุ่ม 
ครูสาธิตให้ดูและควบคุมดูแลพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้ค าช้ีแนะหากพบปัญหา 

๘. วิธีใช้ชุดการสอน 

 ๘.๑ ศึกษาคู่มือและแผนการสอน 
 ๘.๒ ศึกษาวิธีการใช้ส่ือการเรียนการสอน 
 ๘.๓ ศึกษาวิธีการออกแบบโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๘.๔ ศึกษาวิธีการวัดผลและประเมินผล 

๙. ขั้นด าเนินการสอน 

 ๙.๑ ครูชี้แจงให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของนักเรียนในการใช้ชุดการสอน 
 ๙.๒ ครูชี้แจงกับนักเรียนตกลงวิธีการ วัดผล ประเมินผล พร้อมก าหนดเวลาส่งช้ินงานกับครู 
 ๙.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบ่งออกเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ ๑ ทดสอบก่อนเรียน (Pre –test) 
 ขั้นที่ ๒ น าเข้าสู่บทเรียน (Motivation) 
 ขั้นที่ ๓ ให้เนื้อหา (Information) 
 ขั้นที่ ๔ สร้างแนวคิดใหม่ (Synthesis) 
 ขั้นที่ ๕ ประกอบกิจกรรมการเรียน (Application) 
 ขั้นที่ ๖ สรุปผล (Progress) 
 ขั้นที่ ๗ ทดสอบหลังเรียน (Post – test) 
 ๙.๔ ขณะนักเรียนปฏิบัติงานตามใบงาน ครูควรควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของนักเรียน หาก
นักเรียนมีปัญหาขณะปฏิบัติงานจะได้ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ 
 ๙.๕ ครูควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักเรียนให้เป็นไปตามข้ันตอนตามใบงาน 
 ๙.๖ การสรุปบทเรียนและการปฏิบัติงานควรเป็นกิจกรรมส่วนของนักเรียนทุกกลุ่ม หรือ
ตัวแทนกลุ่มร่วมกันสรุปบทเรียน และการปฏิบัติงาน 
 ๙.๗ สังเกตพฤติกรรมนักเรียนระหว่างการเรียน และการปฏิบัติงาน 
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 ๙.๘ ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนชุดท่ี ๑ เรื่องการพิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่อง
เรือน 
 ๙.๙ ตรวจสอบงานการปฏิบัติงานตามใบงาน และแบบทดสอบหลังเรียนแล้วแจ้งผลให้
นักเรียนทราบ 
 ๙.๑๐ สอนซ่อมเสริมหรือมอบหมายงานเพิ่มให้กับนักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ 

๑๐. วิธีการใช้สื่อการเรียนการสอน ชุดการสอนท่ี ๑ เรื่องการพิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่อง
เรือน 

 นักเรียนศึกษาวิธีการเรียนด้วยตนเองจากคู่มือ หรือผู้สอนช้ีแจงให้ผู้เรียนทราบถึงวิธีการเรียน
ด้วยตนเอง โดยใช้ชุดการสอนเรื่องการพิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน 

๑๑. บทบาทของนักเรียน 

 ๑๑.๑ นักเรียนต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของครูและกลุ่ม 
 ๑๑.๒ นักเรียนต้องท ากิจกรรมตามท่ีมอบหมาย และร่วมกันอภิปราย 
 ๑๑.๓ นักเรียนต้องปฏิบัติงานตามใบงาน 
 ๑๑.๔ นักเรียนต้องส่งช้ินงานให้ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

๑๒. การวัดและประเมินผล 

 ๑๒.๑ วิธีวัดผล 
  ๑๒.๑.๑ สังเกตพฤติกรรมระหว่างกาเรียน และการปฏิบัติงาน 
  ๑๒.๑.๒ ตรวจผลจากแบบฝึกหัด/การอภิปราย 
  ๑๒.๑.๓ ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 
  ๑๒.๑.๔ ตรวจผลการปฏิบัติงานตามใบงาน 
  ๑๒.๑.๕ ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๑๒.๒ เครื่องมือวัด 
  ๑๒.๒.๑ แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน และการปฏิบัติงาน 
  ๑๒.๒.๒ แบบฝึกหัด/ใบประเมินผลการอภิปราย 
  ๑๒.๒.๓ แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 
  ๑๒.๒.๔ ใบประเมินผลการปฏิบัติงานตามใบงาน 
  ๑๒.๒.๕ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๑๒.๓ เกณฑ์การประเมินผล 
  ๑๒.๓.๑ นักเรียนได้คะแนนพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  ๑๒.๓.๒ คะแนนรวมตามแบบประเมินผลงาน ใบงาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
  ๑๒.๓.๓ คะแนนแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  ๑๒.๓.๔ คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
 



การพิจารณาจัดท าโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๕๐ หน่วยบทที่ ๑  
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โครงการสอนรายวิชา 
วิชาโครงการ ๒  งานเคร่ืองเรือน      รหัส ๒๑๐๗-๘๕๐๓ 
หน่วยที่ ๑ การพิจารณาการจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน 
สาระการเรียนรู้เรื่อง 

๑. วิธีการเลือกโครงการงานเครื่องเรือน 
๒. ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะของโครงการ 
๓. ปฏิบัติการวิเคราะห์การออกแบบโครงการตามสมรรถนะวิชาชีพ 

จุดประสงค์การสอน รายการสอน 
๑. บอกวิธีการเลือกโครงการงานเครื่องเรือน

ได้ 
๒. อธิบายหลักการวิเคราะห์ลักษณะของ

โครงการงานเครื่องเรือนได้ 
๓. ปฏิบัติการฝึกทักษะ กระบวนการศึกษา

ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล จดบันทึก สเก็ตซ์
ภาพ และน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
แนวทางในการปฏิบัติงานการออกแบบ
โครงการงานเครื่องเรือน 

๑. วิธีการเลือกโครงการงานเครื่องเรือน 
๒. ศึกษาวิเคราะห์ ลักษณะของโครงการ 
๓. ขั้นตอนกรรมวิธีการวิเคราะห์การออกแบบ

โครงการงานเครื่องเรือน 

วิธีการสอน 
บรรยาย/ถาม-ตอบ สาธิต เวลาปฏิบัติงานตามใบงาน ครูควรก าหนดตามความพร้อมของ 

เครื่องเรือนมือ และเครื่องจักร 
ส่ือการสอน หนังสืออ้างอิง บรรณานุกรม ท้ายหน่วยท่ี ๑ การ



การพิจารณาจัดท าโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๕๑ หน่วยบทที่ ๑  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 ส่ือประกอบการสอน Power 
Point หน่วยที๑่ การพิจารณาจัดท า
โครงการงานเครื่องเรือน ส่ือของจริงใบ
ความรู้ แบบฝึกหัด ใบงาน แบบทดสอบ 

พิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน 

การประเมิน 
คะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน แบบประเมินผลใบงาน แบบฝึกหัด 

แบบประเมินพฤติกรรมระหว่างการเรียน และการปฏิบัติงาน และคะแนนจากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 

 

แผนการสอน หน่วยบทที่ ๑  
ชื่อวิชา  โครงการงานเครื่องเรือน  ๒  หน่วยที่ ๑ (๒-๔-๒) 
ชื่อหน่วย การพิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน  สอนคร้ังที่ ๒ 

หน่วยที่ ๑ การพิจารณาการจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน จ านวน ๖ ชั่วโมง 
 

หัวข้อเร่ือง/งานที่ปฏิบัติ  
 ๑. วิธีการเลือกโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๒. ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะของโครงการ 
 ๓. ปฏิบัติการวิเคราะห์การออกแบบโครงการตามสมรรถนะวิชาชีพ 
สาระส าคัญ 
 ๑. การออกแบบ หมายถึง การรวบรวมหรือการจัดองค์ประกอบท้ังท่ีเป็นสองมิติและสามมิติ
เข้าด้วยกัน อย่างมีหลักเกณฑ์ การน าองค์ประกอบของการออกแบบมาจัดรวมกันนั้น นักออกแบบ
จะต้องค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยและความงามอันเป็นคุณลักษณะส าคัญของการออกแบบการ
ออกแบบเป็นศิลปะของมนุษย์เนื่องจากเป็นวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์การสร้างสรรค์และการ
พัฒนา รู้จักวางแผนจัดขั้นตอน รู้จักเลือกใช้วัสดุ และวิธีการผลิตเพื่อผลิตงานให้ได้ตามท่ีต้องการ 
 ๒. การออกแบบงานสร้างเครื่องเรือน จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้ถึงหลักการต่าง ๆ ท่ีน าไปใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเครื่องเรือน ให้มีความถูกต้อง แม่นย า มีมาตรฐานเดียวกัน และมี
ความปลอดภัยในการท างาน 
 ๓. การวิเคราะห์การออกแบบ ใช้หลักการออกแบบเครื่องมือและการวิเคราะห์วัสดุอุปกรณ์
และเครื่องมือในการผลิตเครื่องเรือนอย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
สาระส าคัญ 
 การศึกษาข้อมูล การวิเคราะห์ลักษณะของโครงการในการจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน 
เพื่อการด าเนินงานจัดท าโดยต้องศึกษาวิเคราะห์และตัดสินใจ เพื่อหาทางเลือกในการท าโครงการ 
ตามข้ันตอนกรรมวิธีการวิเคราะห์ ลักษณะของโครงการ การออกแบบโครงการงานเครื่องเรือนท าให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการพิจารณาการจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน คือ 
จุดประสงค์การเรียน 



การพิจารณาจัดท าโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๕๒ หน่วยบทที่ ๑  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 จุดประสงค์ท่ัวไป 
 ๑. รู้และเข้าใจวิธีการเลือกโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๒. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์ลักษณะของโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๓. ฝึกทักษะกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ข้อมูล และแนวทางในการปฏิบัติงาน
ออกแบบโครงการงานเครื่องเรือน 

 

แผนการสอน หน่วยบทที่ ๑  
ชื่อวิชา  โครงการงานเครื่องเรือน  ๒  หน่วยที่ ๑ (๒-๔-๒) 
ชื่อหน่วย การพิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน  สอนคร้ังที่ ๒ 

หน่วยที่ ๑ การพิจารณาการจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน จ านวน ๖ ชั่วโมง 
 

 ๔. ส่งเสริมการฝึกทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๕. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเจตคติท่ีดีในการพิจารณาการจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๖. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเช่ือมโยงส่ิงท่ีได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริงกับการประกอบอาชีพ และการ
ด าเนินชีวิตจริง 
 ๗. ปลูกฝังให้รู้จักรักอาชีพตลอดจนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างผลิตภัณฑ์
จากท้องถิ่นมองเห็นคุณค่าการอนุรักษ์ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
 ๘. พัฒนาขั้นตอนการออกแบบ กรรมวิธีการวิเคราะห์ การออกแบบโครงการงานเครื่องเรือน 
ได้อย่างเหมาะสมตรงตามสมรรถนะวิชาชีพ 
 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 เพื่อให้นักเรียน เรียนเรื่อง การพิจารณาการจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน แล้วสามารถ 
 ๑. บอกวิธีการเลือกโครงการงานเครื่องเรือนได้ 
 ๒. อธิบายหลักการวิเคราะห์ลักษณะของโครงการงานเครื่องเรือนได้ 
 ๓. ปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการศึกษาค้นคว้า รวบรวม ข้อมูล จดบันทึก สเก็ตซ์ภาพ 
และน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า แนวทางในการปฏิบัติการออกแบบโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๔. รายงานการส่งเสริมการฝึกทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การออกแบบโครงการงานเครื่องเรือน เพื่อเผยแพร่ให้ครูและผู้สอนได้รับรู้ได้ 
 ๕. สนใจใฝ่รู้ในการเข้าศึกษาข้อมูลจากแหล่งค้นคว้าต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะใน
การปฏิบัติงานิย่างสม่ าเสมอ 
 ๖. น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการศึกษาค้นคว้า และฝึกปฏิบัติไปปรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพและชีวิตประจ าวันได้อย่างเหามะสม 
 ๗. บอกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รับผิดชอบในหน้าท่ีการประกอบอาชีพ ดูแลสา
ธารณสมบัติในท้องถิ่น อนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๘. วิเคราะห์ขั้นตอน กรรมวิธี การออกแบบโครงการงานเครื่องเรือนได้อย่างเหมาะสมและ
ตรงตามสมรรถนะวิชาชีพ 
 
 



การพิจารณาจัดท าโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๕๓ หน่วยบทที่ ๑  
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แผนการสอน หน่วยบทที่ ๑  
ชื่อวิชา  โครงการงานเครื่องเรือน  ๒  หน่วยที่ ๑ (๒-๔-๒) 
ชื่อหน่วย การพิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน  สอนคร้ังที่ ๒ 

หน่วยที่ ๑ การพิจารณาการจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน จ านวน ๖ ชั่วโมง 
 

การปฐมนิเทศ 
รายวิชา โครงการ ๒ งานเครื่องเรียน รหัส ๒๑๐๗-๘๕๐๓ 

ระดับช้ัน ปวช.๓ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 
๑. หน่วยการเรียน มี ๙ หน่วย 
๒. จ านวนคาบเรียน ๖ ช่ัวโมง/สัปดาห์ ๑๐๘ ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
๓. ผู้สอน นางสายชล เซตมี 
๔. การวัดผล มีดังนี้ 
 ๔.๑ คะแนนเชิงพฤติกรรม ๒๐ คะแนน 
 ๔.๒ คะแนนเชิงปฏิวัติ ๘๐ คะแนน 
๕. เกณฑ์การประเมินผล 
 

ช่วงคะแนน ระดับ 
๘๐ - ๑๐๐ ๔ 
๗๕ - ๗๙ ๓.๕ 
๗๐ - ๗๔ ๓ 
๖๕ - ๖๙ ๒.๕ 
๖๐ - ๖๔ ๒ 
๕๕ - ๕๙ ๑.๕ 
๕๐ - ๕๔ ๑ 
๐ - ๔๙ ๐ 

 

๖. เวลาเรียน 
 ตามระเบียบปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องการเข้าเรียนและการ
สอนนักเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๘๐% ของเวลาเรียนท้ังหมด ๑๘ สัปดาห์ ๆ ละ ๖ ช่ัวโมง 
รวม ๑๐๘ ช่ัวโมง 
 ดังนั้นนักเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า ๘๖ ช่ัวโมง 

 

แผนการสอน หน่วยบทที่ ๑  
ชื่อวิชา  โครงการงานเครื่องเรือน  ๒  หน่วยที่ ๑ (๒-๔-๒) 
ชื่อหน่วย การพิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน  สอนคร้ังที่ ๒ 

หน่วยที่ ๑ การพิจารณาการจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน จ านวน ๖ ชั่วโมง 



การพิจารณาจัดท าโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๕๔ หน่วยบทที่ ๑  
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๗. ก าหนดวันเรียนตามตารางสอน 
๘. ส่ิงท่ีนักเรียนต้องเตรียมประกอบการเรียนได้แก่ 
 ๘.๑ สมุดบันทึกระหว่างเรียน ๑ เล่ม 
 ๘.๒ ตลับเมตร ขนาดยาว ๕ เมตร คนละ ๑ อัน  
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ปฐมนิเทศโดยสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับรายละเอียดท่ัวไปของวิชาโครงการ ๒ งานเครื่อง
เรือน รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ เป็นการปฐมนิเทศก่อนเรียนในเรื่องวิชาการสอน และการแบ่งหน่วย
การเรียน การร่วมกิจกรรมการปฏิบัติงานก่อนและหลัง การวิเคราะห์การออกแบบโครงการการวัดผล
และการประเมินผล รวมท้ังรับทราบข้อตกลง เช่น การตรงต่อเวลา การแต่งกาย การท าความเคารพ 
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การแสดงออก ความรับผิดชอบ การเก็บเครื่องมือ และท าความสะอาด
บริเวณท่ีปฏิบัติงาน 
 เตรียมความพร้อมก่อนการสอน จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนให้พร้อม เรียกช่ือ
นักเรียน และจดบันทึกในสมุดบันทึกลงเวลาเรียน 
 ๑. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๒. ขั้นสนใจปัญหา เพื่อเตรียมความพร้อม (Motivation : M) ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียน โดย
ทบทวนหลักการและประเภทของโครงการให้นักเรียนในช้ันเรียน และครูผู้สอนน าตัวอย่างเล่มรายงาน
ท่ีได้ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล ภาพสเก็ตซ์ ผลการศึกษาค้นคว้าแนวคิดในการออกแบบ
โครงการ และน าตัวอย่างช้ินงานโครงการงานเครื่องเรือน ท่ีแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ให้นักเรียนหยิบ
ดู เพื่อให้วิเคราะห์จิตนการลักษณะของโครงการ ขั้นตอน กรรมวิธีการออกแบบโครงการและต้ัง
ค าถาม 
 ๒.๑ นักเรียนคิดว่าการจัดท าโครงการมีกี่ประเภทและแบ่งออกเป็นประเภทอะไรบ้าง 
 ๒.๒ นักเรียนอยากออกแบบและเลือกจัดท าโครงการงานเครื่องเรือนประเภทใด 
 ๒.๓ นักเรียนอยากท าโครงการงานเครื่องเรือนเป็นไหม 
 ๒.๔ นักเรียนร่วมกันอภิปราย 
 
 

 

แผนการสอน หน่วยบทที่ ๑  
ชื่อวิชา  โครงการงานเครื่องเรือน  ๒  หน่วยที่ ๑ (๒-๔-๒) 
ชื่อหน่วย การพิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน  สอนคร้ังที่ ๒ 

หน่วยที่ ๑ การพิจารณาการจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน จ านวน ๖ ชั่วโมง 
 

๓. ขั้นให้ข้อมูลและการสอนโดยการให้เนื้อหาความรู้และสรุป (Information : I)  
 ผู้สอนแจกเอกสารประกอบการเรียน เรื่องพิจารณาการจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน ให้
นักเรียนทุกคน โดยมีเนื้อหาสาระของการเรียนรู้ ให้นักเรียนอ่านท าความเข้าใจในเนื้อหา แบ่งกลุ่ม
ออกแบบโครงการงานเครื่องเรือนท่ีจัดเตรียมไว้กลุ่มละ ๓ คน เพื่อศึกษาวิเคราะห์วิธีการเลือก



การพิจารณาจัดท าโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๕๕ หน่วยบทที่ ๑  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

โครงการ ลักษณะของโครงการแต่ละประเภท ผู้สอนอธิบายประกอบเนื้อหา โดยใช้ส่ือการสอน
ประกอบการสอนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาสาระของการเรียนรู้ และเข้าใจเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ วิธีการเลือกโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๓.๒ ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะของโครงการ 
 ๓.๓ ปฏิบัติการวิเคราะห์การออกแบบโครงการตามสมรรถนะวิชาชีพ 
 ๓.๔ ผู้สอนอธิบายสรุปเนื้อหาเรื่องการพิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน และอธิบายวิธี
ปฏิบัติการวิเคราะห์การออกแบบโครงการสอนเครื่องเรือน ตามสมรรถนะวิชาท่ีก าหนดไว้ 
๔. ขัน้สังเคราะห์ความรู้สอนโดยการแสวงหาความรู้ใหม่ (Synthesis : S) 
 นักเรียนฝึกปฏิบัติงานปฏิบัติการวิเคราะห์การออกแบบโครงการงานเครื่องเรือนจากการ
พิจารณาเลือกจัดท าโครงการตามลักษณะของโครงการในประเภทท่ีเลือกจัดท า พร้อมก าหนดรูปแบบ
ตามตัวอย่างช้ินงาน โดยผู้สอนอธิบายและสาธิต ขั้นตอนวิธรการออกแบบ ด้วยการคิดสังเคราะห์ 
(Synthesis) เป็นการดึงความสามารถในการคิดท่ีดึงองค์ประกอบต่าง ๆ มาหลอมรวมกันทางภายใต้ 
โครงร่างใหม่ อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดส่งใหม่ท่ีมีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากเดิมนักเรียนน า
ความรู้ท่ีได้ จากเนื้อหามาหลอมรวมกับความรู้ท้ังหมดท่ีได้เรียนมา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
กับเรื่องท่ีจะคิด ซึ่งมีมากหรือกระจายกันอยู่มาหลอมรวมกัน จะท าให้เข้าใจและเห็นภาพรวมของส่ิงท่ี
จะท าได้มากกว่า เช่น ออกแบบโครงการสร้างส่ิงประดิษฐ์ คิดสร้างแนวคิดใหม่ เป็นการพัฒนาและ
คิดค้นส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและการประกอบอาชีพ โดยออกแบบเป็นโครงการงาน
เครื่องเรือนผู้สอนอธิบายสรุปเนื้อหาและขั้นตอน โดยการสาธิตและใช้ส่ือการสอนประกอบการสอน 
และให้นักเรียนปฏิบัติตาม เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาสาระของการเรียนรู้ และวิธีปฏิบัติงาน
โครงการแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 
 
 

 

แผนการสอน หน่วยบทที่ ๑  
ชื่อวิชา  โครงการงานเครื่องเรือน  ๒  หน่วยที่ ๑ (๒-๔-๒) 
ชื่อหน่วย การพิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน  สอนคร้ังที่ ๒ 

หน่วยที่ ๑ การพิจารณาการจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน จ านวน ๖ ชั่วโมง 
 

 ๔.๑ โครงการส่ิงประดิษฐ์/ผลิตผลผลิต (Invention Project) เป็นโครงการท่ีนักเรียนต้อง
ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ทฤษฎีหรือหลักหารท่ีเรียนมาประดิษฐ์เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อประโยชน์
การใช้สอยในชีวิตประจ าวัน 
 ๔.๒ โครงการจัดท าธุรกิจหรือบริการ (Entrepreneurship Project) เป็นโครงการท่ีนักเรียน
ต้องศึกษาเกี่ยวกับการฝึกและสร้างประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการใน
อนาคต เหมาะส าหรับผู้เรียนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ในการหาข้อมูล 
 ๔.๓ โครงการทดลองและวิจัย (Experimental Research Project) เป็นโครงการท่ีนักเรียน
ต้องศึกษาหาข้อมูลค้นหาค าตอบของปัญหา โดยมีการออกแบบการทดลอง และด าเนินการทดลอง 
เพื่อทดลองสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ ในโครงการประเภทนี้ต้องมีการจัดกระท ากับตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น 



การพิจารณาจัดท าโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๕๖ หน่วยบทที่ ๑  
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 ๔.๔ ผู้สอนอธิบายสรุปเนื้อหาและขั้นตอน โดยการสาธิตและใช้ส่ือการสอนประกอบการสอน 
การออกแบบโครงการงานเครื่องเรือนโดยเลือกจัดท าโครงการตามลักษณะของโครงการประเภทท่ี
เลือกจัดท าพร้อมออกแบบรูปแบบ ตามตัวอย่างช้ินงานด้วยข้อก าหนดท่ีก าหนดไว้ 
๕. ขั้นพยายามฝึกหัดและการปฏิบัติงานประกอบกิจกรรมการเรียน (Application : A) 
 นักเรียนฝึกปฏิบัติงาน ปฏิบัติการออกแบบโครงการงานเครื่องเรือนตามสมรรถนะวิชาชีพ 
จากการพิจารณาการเลือกจัดท าโครงการตามลักษณะของโครงการในประเภทท่ีเลือกจัดท า พร้อม
ก าหนดรูปแบบตามตัวอย่างช้ินงาน โดยครูผู้สอนอธิบายข้ันตอนวิธีการออกแบบเป็นวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ การสร้าวสรรค์และการพัฒนา รู้จักวางแผนจัดขั้นตอน รู้จักเลือกใช้วัสดุ และวิธีการ
ผลิตเพื่อผลิตช้ินงานให้ได้ตามแบบท่ีต้องการ และท าแบบฝึกหัดเรื่องการพิจารณาการจัดท าโครงการ
งานเครื่องเรือน จากนั้นผู้สอนและนักเรียนร่วมกันเฉลยตรวจค าตอบเพื่อประเมินผลการเรียน 
๖. ขั้นส าเร็จผลตรวจสอบผลงานการฝึกปฏิบัติงาน (Progress : P) และน าเสนอผลงานให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดโครงการกลุ่มละ ๑ โครงการ แล้วสามารถบอกได้ว่าเป็นโครงการประเภทใด 
แล้วให้แต่ละกลุ่มเสนอหน้าช้ันเรียน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและระหว่างกลุ่ม 
 ๖.๑ ครูตรวจขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๖.๒ ครูตรวจช้ินงานการออกแบบโครงการงานเครื่องเรือน และให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ 
๗. ขั้นสรุปและประสานความรู้ 

 

แผนการสอน หน่วยบทที่ ๑  
ชื่อวิชา  โครงการงานเครื่องเรือน  ๒  หน่วยที่ ๑ (๒-๔-๒) 
ชื่อหน่วย การพิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน  สอนคร้ังที่ ๒ 

หน่วยที่ ๑ การพิจารณาการจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน จ านวน ๖ ชั่วโมง 
 

 ตรวจประเมินการปฏิบัติงานการวิเคราะห์การออกแบบโครงการตามสมรรถนะวิชาชีพการ
เลือกพิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน และอธิบายสรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้เรียนรู้วิธีปฏิบัติ
และวิธีการแก้ไขงานท่ีมีปัญหา 
 ๗.๑ ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ช้ินงาน 
 ๗.๒ ครูบอกลักษณะข้อดี ข้อเสีย และวิธีแก้ไขงานท่ีมีปัญหาเพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการ
แก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น 
๘. การน าไปใช้ 
 ๘.๑ ครูบอกให้นักเรียนค้นคว้าหาประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาและต้องปฏิบัติการบ่อย ๆ 
เพื่อให้มีทักษะมากขึ้น 
 ๘.๒ ครูให้นักเรียนเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ และช้ินงาน เพื่อฝึกความมีระเบียบ 
 ๘.๓ ครูให้นักเรียนท าความสะอาดบริเวณท่ีท างาน เพื่อฝึกให้รู้จักการท าความสะอาด 
 ๘.๔ ครูแจกใบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน) 
 ๘.๕ ครูแจกใบเฉลยค าตอบ 



การพิจารณาจัดท าโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๕๗ หน่วยบทที่ ๑  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 ๘.๖ ครูให้นักเรียนประเมินผล การท าแบบทดสอบของเพื่อน แล้วจัดเก็บคะแนนของแต่ละ
คน 
 ๘.๗ ครูประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ
วิชาชีพ ตลอดจนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
งานท่ีมอบหมาย 
 ๑. ให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารต่าง ๆ และส่ือออนไลน์ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง
การพิจารณาการจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๒. บันทึกผลการสังเกตโดยศึกษาจากประสบการณ์ท่ีพบเห็น และการเรียนรู้จากสภาพจริง
ด้วยตนเอง 
ส่ือการเรียนการสอน 
 ๑. แบบทดสอบก่อนเรียน พร้อมเฉลย 
 ๒. เอกสารประกอบการเรียน วิชาโครงการ (๒) งานเครื่องเรือน 
 ๓. ใบความรู้หน่วยที่ ๑ เรื่องการพิจารณาการจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน 

 

แผนการสอน หน่วยบทที่ ๑  
ชื่อวิชา  โครงการงานเครื่องเรือน  ๒  หน่วยที่ ๑ (๒-๔-๒) 
ชื่อหน่วย การพิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน  สอนคร้ังที่ ๒ 

หน่วยที่ ๑ การพิจารณาการจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน จ านวน ๖ ชั่วโมง 
 

 ๔. ส่ือประกอบการสอน Power Point แผ่นท่ี ๑/๑-๑/๓๘  
 ๕. ส่ือของจริง 
 ๖. แบบฝึกหัดขั้นวัดผลการเรียนรู้ พร้อมเฉลย 
 ๗. ใบงาน 
 ๘. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน) พร้อมเฉลย 
 ๙. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์สมรรถนะรายวิชา 
ตลอดจนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่ือโสตทัศน์ 
 ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ๒. เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ พร้อมจอ 
 ๓. แผ่นโปร่งแสง 
หุ่นจ าลอง 
 ช้ินงานตัวอย่างของจริง 
การวัดผลและประเมินผล 
 ๑. คะแนนจากการอภิปราย เรื่องการพิจารณาการจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๒. คะแนนจากการท าแบบฝึกหัด เรื่องการพิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๓. คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนชุดท่ี ๒ เรื่องการพิจารณาการจัดท าโครงการ
งานเครื่องเรือน 



การพิจารณาจัดท าโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๕๘ หน่วยบทที่ ๑  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 ๔. คะแนนจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานช้ินงานตามใบงาน 
 ๕. คะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างกาเรียนและการปฏิบัติงาน 
 ๖. คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๗. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถ
รายวิชา ตลอดจนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เกณฑ์การประเมินผล 
 ๑. การสังเกตและประเมินผลการร่วมอภิปรายและตอบค าถาม คะแนนรวม ๒๐ คะแนน 
 ๒. แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียน เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 

 

แผนการสอน หน่วยบทที่ ๑  
ชื่อวิชา  โครงการงานเครื่องเรือน  ๒  หน่วยที่ ๑ (๒-๔-๒) 
ชื่อหน่วย การพิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน  สอนคร้ังที่ ๒ 

หน่วยที่ ๑ การพิจารณาการจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน จ านวน ๖ ชั่วโมง 
 

 ๓. แบบฝึกหัดในใบงาน เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
 ๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานเกณฑ์การประเมินผล เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 ๕. การประเมินพฤติกรรมด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เกณฑ์การประเมินผ่านร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 
กิจกรรมเสนอแนะ  

๑. อ่านทบทวนเนื้อหาในหน่วยที่ ๑ 
๒. นักเรียนน าช้ินงานตัวอย่างมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ช้ินงานตามใบงาน 
๓ . นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม หรือทบทวนเนื้อหาจาก เว็บไซต์ท่ีห้องศูนย์

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในเวลาว่าง 
๔. อ่านเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องการวางแผนโครงการงานเครื่องเรือน 
 

  



การพิจารณาจัดท าโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๕๙ หน่วยบทที่ ๑  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

เอกสารประกอบการเรียน 
วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเครื่องเรือน รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
ประเภทวิชาอุสาหกรรม สาขาวิชา ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 

 
 
 
 
 

 
หน่วยบทที่ ๑ 

เรื่อง การพิจารณาจดัท าโครงการงานเครื่องเรือน 
 

เรียบเรียงโดย 
นางสายชล เชตม ี

 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง อาชีวศึกษากรุงเทพ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 

  

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

๑. บอกวิธีการเลือกโครงการงานเครื่องเรือนได้ 
๒. อธิบายหลักการวิเคราะห์ลักษณะของโครงการงานเครื่องเรือนได้ 
๓. ปฏิบัติการฝึกทักษะ กระบวนการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล จดบันทึก สเก็ตซ์ภาพ และ



การพิจารณาจัดท าโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๖๐ หน่วยบทที่ ๑  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที่ ๑ เร่ืองการพิจารณาการจัดท าโครงการงานเคร่ืองเรือน 

 

ค าสั่ง ให้นักเรียนท าแบบทดสอบโดยเลอืกค าตอบข้อที่ ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวท าเคร่ืองหมาย 
(X) ลงในค าตอบ 

๑. ข้อใดคือการก าหนดช่ือเพื่อส่ือให้ทราบว่าต้องการท าอะไร มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร 
 ก. ช่ือโครงการ    ข. วัตถุประสงค์ 
 ค. เป้าหมาย    ง. หลักการและเหตุผล 
๒. ข้อใดคือส่วนน าของโครงการ 
 ก. ปก ค าน า สารบัญและภาคผนวก  ข. ปก ค าน า สารบัญ 
 ค. ปก สารบัญ    ง. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
๓. ข้อใดเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความรู้และความสามารถของผู้เรียน 
 ก. ความรู้และประสบการณ์ 
 ข. ความพร้อมด้านเงินทุน 
 ค. น าความรู้ ทักษะจากโครงการไปประยุกต์ใช้ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
๔. ข้อใดเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 ก. ความถนัดและความสนใจ  ข. ความรู้และประสบการณ์ 
 ค. ความพร้อมด้านเงินทุน   ง. จัดหาอุปกรณ์ในท้องถิ่นได้ 
๕. ข้อใดเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผู้จัดการโครงการ 
 ก. มีแหล่งข้อมูลภายในท้องถิ่น  ข. มีความรู้และประสบการณ์ 
 ค. มีความรู้ทางวิชาชีพ   ง. มีสถานท่ีปฏิบัติงานเหมาะสม 
๖. ข้อใดจ าเป็นต้องก าหนดปริมาณและคุณภาพให้ชัดเจน 
 ก. หลักการและเหตุผล   ข. วัตถุประสงค์ 
 ค. เป้าหมาย    ง. งบประมาณ 
๗. ข้อใดคือองค์ประกอบของส่วนเนื้อหา 
 ก. ปก     ข. ค าน า 
 ค. สารบัญ    ง. วัตถุประสงค์ 
๘. ข้อใดคือการระบุให้ทราบว่าการจัดท าโครงการแต่ละโครงการเพื่ออะไร 
 ก. วัตถุประสงค์    ข. เป้าหมาย 
 ค. หลักการและเหตุผล   ง. วิธีการด าเนินงาน 
๙. ข้อใดเป็นการกล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญขอปัญหาในการจัดท าโครงการ 
 ก. ช่ือโครงการ    ข. วัตถุประสงค์ 
 ค. เป้าหมาย    ง. หลักการและเหตุผล 
๑๐. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของการขออนุมัติโครงการ 
 ก. ความรู้และทักษะของผู้เรียน  ข. ความพร้อมของผู้เรียน 



การพิจารณาจัดท าโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๖๑ หน่วยบทที่ ๑  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 ค. ความเป็นไปได้    ง. ถูกทุกข้อ 
 
  



การพิจารณาจัดท าโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๖๒ หน่วยบทที่ ๑  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที่ ๑ เร่ืองการพิจารณาการจัดท าโครงการงานเคร่ืองเรือน 

 
 
 
  

เฉลย 
๑. ก ๒. ข ๓. ค  ๔.ง  ๕. ข 
๖. ค ๗. ง  ๘. ก  ๙.ง  ๑๐. ค 

 



การพิจารณาจัดท าโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๖๓ หน่วยบทที่ ๑  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 
 
 การพิจารณาจัดท าโครงงานเป็นการด าเนินท่ีต้องตัดสินใจท าโครงงานให้บรรลุ ตามจุดประสงค์
ท่ีก าหนดไว้มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 

๑. การเลือกหัวข้อเรื่องโครงงาน 
๒. การศึกษาข้อมูลโครงงาน 
๓. การวิเคราะห์โครงงาน 

 
 
 
 
 
 

๑. การเลือกหัวข้อชื่อโครงงาน มีหลักการพิจารณาดังนี้ 
 ๑.๑ ส ารวจความถนัด ความพร้อมและความสนใจ 
 ๑.๒ ส ารวจส่ิงอ านวยความสะดวก 
 ๑.๓ สังเกตสภาพแวดล้อม 
  

๑.๑ ส ารวจความถนัด ความพร้อมและความ
สนใจ หมายถึง การพิจารณาตนเองว่ามีความถนัด ความ
พร้อมและความสนใจท่ีจะท าโครงงานในเรื่องท่ีตนเองมี
ความชอบ และรักท่ีจะท าอย่างแท้จริง โดยส ารวจตนเอง 
ดังนี้ 

- เคยเรียนวิชาใด หรือมีความรู้ในวิชาต่าง ๆ ท่ีจะท าโครงงานหรือไม่ ผลการเรียนหรือ
เคยฝึกงาน มีประสบการณ์อย่างไรบ้าง 
 ๑.๒ ส ารวจสิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง การส ารวจข้อมูลต่างๆ ท่ีจะอ านวยความสะดวก
ให้การท าโครงงานได้ด าเนินไปอย่างราบรื่น ท าให้โครงงานได้รับความส าเร็จด้วยดี ได้แก่ 
 - เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ 
 - การสนับสนุนของเพื่อนร่วมงาน 
 - สถานท่ีปฏิบัติงาน 

ภาพที่ ๒ ความถนัดความพร้อม 
 และความสนใจ  

ภาพที่ ๑ ส ารวจความถนัด 
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 - เงินค่าใช้จ่าย  
  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓ สิ่งอ านวยความสะดวก 
ท่ีมา: www.community.akanek.com  ท่ีมา: www. taxclinic.mof.go.th 

 

 ๑.๓ สังเกตสภาพแวดล้อม หมายถึง การสังเกตส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่ใกล้ตัวสภาพแวดล้อมท่ีจะ
ด าเนินงานตามโครงงาน มีผลกระทบต่อโครงงานท่ีท าให้เกิดผลดีหรือเสียหาย และเอื้ออ านวยต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างไร ได้แก่ 
 - การขยายโครงงาน ท าได้หรือไม่เพียงใด 
 - ระยะทางและการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
 - ผลกระทบท่ีมีต่อสภาพแวดล้อม และแนวทางแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๔ สภาพแวดล้อม 
ท่ีมา: www. taxclinic.mof.go.th 

 สรุปแล้ว การเลือกหัวเรื่องโครงงานนั้น จะต้องจัดล าดับหัวข้อเรื่องท่ีจะเลือกหลายๆ หัวข้อโดย
พิจารณาจากหัวข้อท่ีตนเองมีความรู้ ความถนัด ความพร้อมและความสนใจในงานนั้นๆ มากท่ีสุด 
รวมท้ังการหาแนวทางท่ีจะขจัดปัญหาต่างๆ โดยการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกไว้ให้พร้อม และ
ผลกระทบต่างๆ จากสภาพแวดล้อมท่ีอยู่ข้างเคียง 

๒. การศึกษาข้อมูลโครงงาน 
 การเลือกข้อมูลโครงงาน เป็นงานท่ีสนับสนุนให้งานท่ีปฏิบัติส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ท าให้เกิด
แนวความคิด และประสบการณ์อย่างหลากหลาย โดยศึกษาข้อมูลได้จากแหล่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

http://www.community.akanek.com/
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 ๒.๑ การศึกษาเยี่ยมชมกิจการตามแหล่งวิชาการต่างๆ เช่น ฟาร์มเล้ียงสัตว์ สวนผัก สวนผลไม้ 
สวนดอกไม้ไม้ประดับ วนอุทยาน สถานีวิจัยทางการเกษตร สถานีทดลองพืชไร่พืชสวน ศูนย์ธุรกิจ
การค้าต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์ศิลปาชีพ บริษัท ร้านค้าต่างๆ 
 ๒.๒ การฟังค าบรรยายทางวิชาการจากท่ีประขุมสัมมนาต่างๆ ท่ีจัดโดยทางราชการหรือเอกชน 
รวมท้ังการฟังวิทยุ และโทรทัศน์ด้วย 
 ๒.๓ การศึกษาผลงานของผู้อื่นท่ีท าไว้แล้ว 
 ๒.๔ การสนทนากับเพื่อน หรือครูอาจารย์ที่ปรึกษา และวิทยากรอื่นๆ  
 ๒.๕ การเข้าชมนิทรรศการต่างๆ ท้ังของโรงเรียนท่ีจัด และงานมหกรรมต่างๆ เช่น งานแสดง
ศิลปหัตถกรรม และอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น 
 ๒.๖ การสังเกตส่ิงท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวันหรือธรรมชาติรอบตัว 
 ๒.๗ งานอดิเรกท่ีตนเองชอบและท าอยู่ หรือกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๕ การศึกษาข้อมูลโครงงาน 

ท่ีมา: สายชล  เชตมี. ถ่ายภาพ, 2559. 
 

๓. การวิเคราะห์โครงงาน 

 การจัดท าโครงงานมีองค์ประกอบส าคัญเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งใช้เป็นหลักในการวิเคราะห์
โครงงาน ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๖ การวิเคราะห์โครงงาน 
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ท่ีมา:  www.meetingreportpsk.blogspot.com 

 

 ๑. บุคลากร หมายถึง สมาชิกท่ีสมัครใจเข้ารวมกลุ่ม โดยมีความถนัด และความสนใจตรงกัน 
นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะอื่นๆ ท่ีกลุ่มต้องการหรือก าหนด เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความ
ประพฤติ เพศ บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ ฯลฯ ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องใช้วิทยากรท้องถิ่น หรือครูผู้สอน
จากหมวดวิชาอื่น 
 ๒. ทรัพยากร หมายถึง รายการวัสดุ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าโครงงาน อาจแบ่งออกเป็น ๒ 
กลุ่ม คือ วัสดุหลักท่ีใช้ในการท าโครงงาน และวัสดุส้ินเปลือง ซึ่งแตกต่างกันตามลักษณะของโครงงาน 
ในส่วนนี้จะได้จากการส ารวจทรัพยากรท้องถิ่น การเลือกจัดท าโครงงานจ าเป็นต้องสอดคล้องซึ่งกัน
และกัน จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด และทรัพยากรท่ีมีค่าอีกอย่างหนึ่งคือ เวลาท่ีใช้ในการท าโครงงาน 
 ๓. งบประมาณ หมายถึง รายจ่ายท่ีใช้ในการท าโครงงานต้ังแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอน
สุดท้าย ได้ช้ินงานหรือผลงานท่ีส าเร็จ 
 ๔. การจัดการ หมายถึง วิธีการหรือเทคนิคในการดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ ซึ่งเสนอไว้เป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
  ๔.๑ การจัดโครงสร้างของกลุ่ม เช่น ต าแหน่ง บทบาท หน้าท่ีรับผิดชอบของแต่ละ
คนตามความเหมาะสม 
  ๔.๒ การจัดท าโครงการ และแผนปฏิบัติงาน เช่น การจัดท ารายการปฏิบัติ หรือ
ขั้นตอนการท างาน พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติแต่ละรายการ หรือขั้นตอนให้ชัดเจน 
  ๔.๓ การควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน เช่น การมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบตาม
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ ตลอดท้ังการติดตาม และประเมิน ผลงานระหว่างการ
ปฏิบัติงาน และเมื่อส้ินสุดการปฏิบัติ 
  ๔.๔ การควบคุมคุณภาพของช้ินงานท่ีผลิต เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบ ก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานของกลุ่ม และตรวจสอบด้านคุณภาพของผลงานส่วนย่อย และผลงานส่วนรวม 
  ๔.๕ การจัดท างบประมาณการเงิน เช่น การวางแผนการใช้จ่ายในการท างาน
โครงงาน การท าบัญชี และการควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงิน การตรวจบัญชี การคิดต้นทุน -ก าไร และ
ราคาขาย 
  ๔.๖ การบันทึก และรายงานการปฏิบัติต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะ 
  ๔.๗ การหาตลาด เช่น การส ารวจความต้องการของตลาด แนวโน้มความต้องการ
สินค้าของผู้บริโภคในอนาคต 

เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกหัวข้อโครงการ 

 การตัดสินใจเลือกโครงการ มีเกณฑ์ท่ีควรพิจารณาดังนี้ 
 ๑. มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความถนัดและความสนใจในโครงการท่ีเลือก 
 ๒. โครงการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรท่ีเรียน สามารถน าความรู้จากการ
เรียนมาบูรณาการในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในระหว่างการท าโครงการได้ 
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 ๓. โครงการมีความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นหรือชุมชนของตนเอง สามารถน าผลงานหรือ
พัฒนางานไปสู่การประกอบอาชีพหรือใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ๔. โครงการมีความเหมาะสมกับเพศ วัย ก าลังความสามารถ และงบประมาณของตนเอง 
หรือผู้ร่วมงาน ตลอดจนสถานท่ีด าเนินการ 
 ๕. ช่วงระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการไม่ควรส้ันเกินไป และไม่เกิน ๑ ภาคเรียน 
 ๖. ควรเป็นโครงการท่ีสามรถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้ท้ังจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ในท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน ผู้รู้ และผู้ช านาญท่ีจะให้ค าปรึกษาแนะน า 
 
การเลือกโครงการประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

โครงการส่ิงประดิษฐ์ เป็นการประยุกต์ทฤษฎีหรือ
หลักการท่ีเรียนมา มาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์
เพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวัน ส่ิงประดิษฐ์ดังกล่าว
อาจเป็นส่ิงใหม่ท่ีผู้เรียนคิดริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้นมาเอง หรือ
อาจเป็นการปรับปรุงดัดแปลงจากของเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

โครงการส่ิงประดิษฐ์ท่ีผู้เรียนเลือกท า ผู้เรียน
จะต้องมีการพิจารณาตนเองหรือทีมงานก่อนตัดสินใจเลือก 
เพื่อให้โครงการหรือช้ินงานท่ีออกมามีประสิทธิภาพ ซึ่ง
คุณลักษณะของผู้เรียนหรือทีมงานควรเป็นดังนี้ 

๑. มีความรู้ทางด้านวิชาการ การประดิษฐ์ส่ิง
ต่างๆ ย่อมใช้ความรู้ทางวิชาการอย่างแท้จริงมาเป็นพื้นฐาน
การท างาน เพื่อให้ได้ผลงานท่ีถูกต้อง มีหลักการ และมี
ความเป็นไปได้ซึ่งหากผู้เรียนรู้มีความสนใจประดิษฐ์ 

งานด้านใด ก็ควรเสาะแสวงหาความรู้ทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ช้ินงานนั้นๆ ให้
ครอบคลุม และเป็นความรู้ท่ีถูกต้องเพื่อป้องกันความผิดพลาดซึ่งอาจเกิดความเสียหายได้ เช่น การ
ประดิษฐ์หุ่นยนต์ ผู้เรียนก็ต้องหาความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกลไกการท างานของหุ่นยนต์ ตัวหัวยนต์ และ
อื่นๆ การหาความรู้ทางวิชาการในปัจจุบันท าได้ไม่ยาก มีแหล่งค้นคว้าหาความรู้มากมายหากผู้เรียน
สนใจอย่างแท้จริง 

๒. มีทักษะในการปฏิบัติงาน ทักษะในการปฏิบัติงานมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าความรู้ทาง
วิชาการ ความรู้ทางวิชาการสามารถหาได้จากการค้นคว้าจากต าราหรือเรียนรู้จากผู้รู้ หรือผู้มีความ
ช านาญในงานนั้นๆ ส่วนทักษะเกิดขึ้นได้จากการฝึกฝนจนเกิดความเช่ียวชาญ การมีทักษะในการ
ปฏิบัติงานจะช่วยให้ช้ินงานท่ีประดิษฐ์ขึ้นมานั้นมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานได้ตามจุดมุ่งหมาย
ท่ีต้ังไว้ 

ภาพที่ ๗ โครงการประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
ท่ีมา: www.en.rmutr.ac.th 

 

ภาพที่ ๘ โครงการประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
ท่ีมา: www.en.rmutr.ac.th 
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๓. มีจรรยาบรรณ จรรยาบรรณเป็นส่ิงท่ีทุกอาชีพพึงมี การมีจรรยาบรรณท าให้อาชีพนั้น
ได้รับการยอมรับและเป็นท่ีน่าเช่ือถือแก่บุคคลท่ัวไป ผู้เรียนจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน และมีจิตส านึกในหน้าท่ีรับผิดชอบอันเป็นพื้นฐานท่ีดีท่ีจะเป็นผู้ประกอบอาชีพท่ีมี
จรรยาบรรณในอนาคต 

๔. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ การเลือกประกอบอาชีพใดก็ตาม บุคคลนั้นต้องมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพที่เลือก จึงจะปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข การท่ีผู้เรียนเลือกประดิษฐ์ช้ินงานใดก็ตามย่อมต้องมี
เจตคติท่ีดีต่องานนั้นด้วย จึงจะท าให้ผลงานท่ีออกมาประสบผลส าเร็จได้ตามจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ 
นอกจากนี้ ผู้เรียนยังต้องปฏิบัติงานด้วยความสุภาพอ่อนน้อม ไม่สร้างปัญหา หรือท าให้เกิดการ
แตกแยกในหมู่คณะด้วย 

 ดังนั้น ผู้เรียนจึงควรเลือกท าโครงการท่ีเหมาะสมกันตนเอง ทีมงาน ความรู้ ความสามารถ 
ความสนใจ ตลอดจนเวลาและงบประมาณท่ีต้องใช้ด้วย เพื่อให้ผลงานท่ีออกมานั้นประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุดของการท าโครงการ 

 ข้อก าหนดของโครงการสิ่งประดิษฐ์ มีดังต่อไปนี้ 

๑. จะต้องเกิดจากความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคลหรือกลุ่ม โดยผ่านกระบวนการ
ตัดสินใจและความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

๒. จะต้องเป็นการท าส่ิงประดิษฐ์ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ ประสบการณ์และทักษะท่ี
เกิดจากการปฏิบัติในสาขางาน 

๓. จะต้องเกิดจากการออกแบบขึ้นใหม่โดยค านึงถึงรูปแบบความเหมาะสม ความสวยงาม 
และประโยชน์ในการใช้งาน 

๔. จะต้องเป็นงานท่ีสร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพใน
สาขางาน 

๕. สามารถท าได้เป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๒-๔ คน หรือตามความเหมาะสม 
๖. จะต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการ

โครงการ 

 การเลือกท าโครงการจัดท าธุรกิจหรือบริการ 

 การเลือกท าโครงการประเภทโครงการจัดท าธุรกิจหรือบริกา รเป็นการฝึกและสร้าง
ประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบการธุรกิจบริการ คือ จะต้องเป็นบุคคลท่ีมีมนุษย์
สัมพันธ์ดี ชอบงานบริการ ขยัน อดทนต่อปัญหาต่างๆ และพร้อมแก้ไขปัญหาอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 



การพิจารณาจัดท าโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๖๙ หน่วยบทที่ ๑  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ภาพที่ ๙ การผลิตเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหน่าย 

ท่ีมา: สายชล  เชตมี ถ่ายภาพ, ๒๕๕๙ 

 แนวทางในการเลือกธุรกิจข้ึนอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้ 

๑. ขนาดของเงินทุนท่ีมีอยู่ หรือท่ีคาดว่าจะหามาได้ 
๒. ศักยภาพแห่งการก่อรายได้และการเติบโตของธุรกิจนั้น 
๓. ความเส่ียงหรือการแข่งขัน 
๔. ประสบการณ์ของผู้ประกอบการจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
๕. เป้าหมายในการประกอบธุรกิจ 
๖. ทัศนคติ บุคลิกภาพ และความรู้ ความสามารถของผู้ประกอบการ 
๗. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ 
๘. ค่านิยมของประชาชน 

 โอกาสในการท าธุรกิจนั้นผู้ประกอบการอาจหาข้อมูลได้จากหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม บริษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม เป็นต้น โดยศูนย์ให้ค าปรึกษา



การพิจารณาจัดท าโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๗๐ หน่วยบทที่ ๑  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

ทางการเงินส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและประชาชน (ศงป.) ได้ให้แนวทางในการลงทุนท า
ธุรกิจตามข้ันตอนนี้ 

๑. รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจท่ีจะด าเนินการในทุกด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต 
การตลาด การเงิน และบุคลากร 

๒. วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค าตอบว่ามีความเป็นไปได้ในการด าเนินธุรกิจหรือไม่ 
๓. เงินลงทุนและผลตอบแทน ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่าต้องลงทุนเท่าใด ใช้ระยะเวลาเท่าใดใน

การคืนทุน 
๔. แหล่งท่ีมาของเงินทุน เป็นเงินออมของผู้ประกอบการหรือมาจากการกู้ หากเป็นเงินออม

ต้นทุนจะต่ ากว่าเพราะไม่ต้องเสียดอกเบ้ีย 
๕. ความพร้อมของผู้ประกอบการ หมายถึง ต้องพร้อมท่ีจะปฏิบัติเอง ไม่ใช่การว่าจ้างต้องมี

เวลาให้ธุรกิจอย่างเต็มท่ี อดทนต่อปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นและหาทางแก้ปัญหาได้ มีความมุ่งมั่นท่ีจะท า
ธุรกิจนั้นอย่างจริงจัง 

๖. ตัดสินใจและลงมือปฏิบัติ โดยน าปัจจัยท้ัง ๕ ข้อ มาวิเคราะห์ 

โอกาสในการท าธุรกิจ 

 หลังจากท่ีผู้ประกอบการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการท าธุรกิจแล้วยังไม่อาจตัดสินใจได้
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแหล่งต่อไปนี้ 

๑.  เพื่อน โดยถามเพื่อนๆ ว่ารู้สึกอย่างไรกับความคิดในการท าธุรกิจนี้ ถึงแม้จะได้รับ
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากท่ีหวัง 

๒. คนในวงการธุรกิจ คือ บุคคลท่ีอยู่ในสถานการณ์จริง ซึ่งจะเป็นคนท่ีรู้ดีท่ีสุดจึงสามารถให้
ค าตอบท่ีน่าสนใจ แล้วยังอาจช่วยเหลือและสนับสนุนด้านอื่นด้วย 

๓. นักธุรกิจท้องถิ่น เช่น หาการค้าท้องถิ่น สาขาของธนาคาร ส านักงานบัญชี บุคคลเหล่านี้ 
จะรู้จักตลาดในท้องถิ่นเป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๐ การผลิตเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหน่าย 
ท่ีมา: www.thaibizchina.com 

๔. หน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจขนาดย่อม ซึ่งนอกจากจะให้ข้อมูลแล้วยังมีบริการ
จัดอบรมสัมมนาแก่ผู้ท่ีสนใจธุรกิจประเภทต่าง ๆ อีกด้วย 

๕. ห้องสมุดหรือร้านหนังสือท้องถิ่น เป็นสถานท่ีท่ีเราจะได้รับข้อมูลต่างๆ ท่ีมีการตีพิมพ์
เผยแพร่ต าราเรียน หนังสือวิชาการ นิตยสารต่างๆ ซึ่งได้มีการให้ความรู้กับผู้สนใจท าธุรกิจมากขึ้น 



การพิจารณาจัดท าโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๗๑ หน่วยบทที่ ๑  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

๖. คณาจารย์ทางธุรกิจ ได้แก่ สถาบันต่างๆ ท่ีมีการจัดอบรมหลักสูตรการประกอบธุรกิจ
และเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งสถาบันเหล่านี้จะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และความพร้อมท่ีจะ
ให้ค าปรึกษาถึงแนวคิดและแนวทางในการท าธุรกิจขนาดย่อม 

๗. บริษัทท่ีปรึกษากิจการขนาดย่อมเป็นการหาข้อมูลท่ีต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ท าให้ได้ข้อมูล
เฉพาะและเป็นค าปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญท่ีตรงตามความต้องการ 

๘. ครอบครัวหรือญาติพี่น้อง 

การวิเคราะห์โครงการ 

 หลังจากท่ี ผู้ประกอบการได้จัดหาข้อมูลเพียงพอจนตัดสินใจได้ว่าจะท าธุรกิจอะไร
ผู้ประกอบการจะต้องท าการวิเคราะห์เพื่อดูความเป็นไปได้ และวิเคราะห์ว่าผลตอบแทนจะคุ้มค่าต่อ
การลงทุนหรือไม่ โดยวิเคราะห์ ๓ ด้าน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา:  www.meetingreportpsk.blogspot.com 
 

๑. ด้านการตลาด พิจารณาจาก 

 ตัวสินค้า ว่าผลิตอะไร ขายใคร คุณภาพเป็น
อย่างไร 

 ความต้องการของ ผู้บริ โภคว่ า ผู้บริ โภค
ต้องการสินค้ามากน้อยเพียงใด 

        ท่ีมา:  www. th.pngtree.com 
 คู่แข่งคือใคร ราคา คุณภาพของสินค้า กลยุทธ์ทางการตลาดของคู่แข่งเป็นอย่างไร 
 ราคาตลาดของผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบการพิจารณาการต้ังราคาของผลิตภัณฑ์เมื่อ

เข้าสู่ตลาด 
 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 วัตถุดิบ มีความเพียงพอ มีคุณภาพเหมาะสมในการใช้งานหรือไม่ 

๒. ด้านเทคนิค คือการพิจารณาองค์ประกอบในด้านเครื่องจักร วัตถุดิบ และบุคคล 
นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาด้านอื่นอีก เช่น การควบคุมด้านปริมาณ คุณภาพ และกระบวนการผลิต 
ตลอดจนการวางแผนการใช้เงินทุนและวัตถุดิบอีกด้วย 

ภาพที่ ๑๑ การวิเคราะห์โครงงาน 

ภาพที่ ๑๒ ด้านการตลาด 



การพิจารณาจัดท าโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๗๒ หน่วยบทที่ ๑  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

๓. ด้านการเงิน เป็นการจัดเตรียมงบประมาณด้านการเงิน เพื่อดูความเป็นไปได้ในเชิง
พาณิชย์และประมาณการความต้องการทางการเงินในการด าเนินธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๓  ด้านการเงิน 
     ท่ีมา: www.ja.pngtree.com    ท่ีมา: www.gmlive.com 
 

ข้อก าหนดของโครงการจัดท าธุรกิจหรือบริการ มีดังต่อไปนี้ 
๑. จะต้องเกิดจากความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคลหรือกลุ่ม โดยผ่านกระบวนการ

ตัดสินใจและความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
๒. จะต้องเป็นการจัดท ากิจการในเชิงธุรกิจหรือบริการ โดยใช้ความรู้ ทักษะประสบการณ์

ในงานอาชีพ โดยน ามาบูรณาการเป็นรูปธุรกิจหรือบริการที่ท าให้เกิดรายได้ขึ้นจริง 
๓. จะต้องมีการน าเสนอข้อมูล ลักษณะหรือประเภทของกิจการ รูปแบบการด าเนินการทาง

ธุรกิจหรือบริการชุมชน 
๔. การเสนอขออนุมัติโครงการจะต้องจัดท าแผนการเงิน เงินลงทุน จุดคุ้มทุน และก าไรท่ีคิด

ว่าจะได้รับโดยมีข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ 
๕. จะต้องเป็นงานท่ีสร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ ให้เกิดประโยชน์ในการน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันหรือการประกอบอาชีพ 
๖. สามารถท าให้เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๒-๔ คน หรือตามความเหมาะสม 
๗. โครงการจะต้องผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ประจ าวิชา และ

คณะกรรมการโครงการ 
การเลือกโครงการทดลองและวิจัย 
โครงการทดลองและวิจัย เป็นโครงการท่ีก าหนดศึกษาหาค าตอบของปัญหา ซึ่งค าตอบของ

ปัญหานั้นได้มาจากการส ารวจและรวบรวมข้อมูล น าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดท าเป็นหมวดหมู่ แล้ว
น าเสนอเพื่อให้เห็นลักษณะหรือความสัมพันธ์ในเรื่องท่ีต้องการศึกษาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
 
 
 



การพิจารณาจัดท าโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๗๓ หน่วยบทที่ ๑  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 
 
 

 

ท่ีมา: สายชล  เชตมี  ถ่ายภาพ, ๒๕๕๙ 
ภาพที่ ๑๔  โครงการทดลองและวิจัย 

 
ข้อก าหนดของโครงการทดลองและวิจัย มีดังต่อไปนี้ 
๑. จะต้องเกิดจากความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคลหรือกลุ่ม โดยผ่านกระบวนการ

ตัดสินใจและความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาจะต้องเกิดจากการสร้างสมมุติฐาน และการ
คาดหมายผลท่ีเกิดขึ้นตามหลักวิชา ทักษะ และประสบการณ์ในสาขางานท่ีน่าจะเป็นไปได้ 

๒. จะต้องมีแผนการทดลองและวิจัย ประกอบด้วย สมมุติฐาน ขั้นตอนการทดลองและวิจัย
ระยะเวลาท่ีใช้ งบประมาณ และผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการทดลองและวิจัย 

๓. จะต้องเป็นงานท่ีสร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ ให้เกิดประโยชน์ในการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันหรือการประกอบอาชีพ 

๔. สามารถท าได้เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๒-๔ คน หรือตามความเหมาะสม 
๕. จะต้องผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ าวิชา และคณะกรรมการ 
การตัดสินใจเลือกโครงการ 
การตัดสินใจเลือกโครงการนั้น ผู้เรียนควรเลือกโครงการให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพความ

พร้อม ความถนัด ความรักและความต้องการท่ีแท้จริงของตนเอง ก็จะส่งผลให้ผู้เรียนปฏิบัติงาน
โครงการได้อย่างมีความสุขและประสบผลส าเร็จในการท าโครงการ ดังนั้น เมื่อผู้เรียนศึกษาข้อมูล
โครงการท่ีตนสนใจด้านต่างๆ เช่น ลักษณะและประโยชน์ของช้ินงาน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ 
แหล่งจัดซื้อจัดหา เทคนิคและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาท่ีต้องใช้ตลอดจนคุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีผู้ปฏิบัติงานควรมีขณะปฏิบัติงานแล้ว ผู้เรียนต้องศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบอื่นๆ 
ประกอบการตัดสินใจเลือกโครงการ ดังนี้ 
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๑. ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ได้แก่ 
๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง คือ ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับความพร้อมของตนเองในด้าน

ความรู้ ทักษะในโครงการเรื่องนั้น วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เงินค่าใช้จ่าย เวลา แรงงาน 
ตลอดจนส่ิงอื่นๆ ท่ีจ าเป็นต่อการท าโครงการท าโครงการท่ีตนก าลังจะตัดสินใจเลือกท า 

๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นข้อมูลต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตัวหรือจะต้องเข้ามา
เกี่ยวข้อง อาจจะส่งผลดีหรือผลเสียต่อการท าโครงการ ในด้านความเห็นชอบของคนในครอบครัว ครู-
อาจารย์ แหล่งความรู้ แหล่งความรู้ แหล่งจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนถึงสถานท่ีท่ีจะใช้ปฏิบัติงาน
โครงงาน 

๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทาง
วิชาการของโครงการ คือ ข้อมูลความรู้และเทคนิค
ต่างๆ ส าหรับท าโครงการนั้น 

๑.๔ ความสนใจและความถนัดของแต่
ละบุคคล การพิจารณาความสนใจและความถนัดจอง
ตนเอง จะช่วยให้ท าโครงการได้สะดวก รวดเร็ว 
คล่องแคล่วและมองเห็นโอกาสของช่องทางท่ีจะ
พัฒนาปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๑.๕ ความรักและความต้องการท่ีแท้จริง 
เป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นจากภายในของแต่ละคน ซึ่งจะ
เป็นแรงผลักดันให้เกิดความขยัน อดทน และความ
ละเอียดรอบคอบในการท าโครงการ จึงถือเป็นส่ิง
ส าคัญในการตัดสินใจซึ่งจะส่งผลให้การท าโครงการ
นั้นประสบผลส าเร็จได้ในท่ีสุด 

ท่ีมา: www.komchadluek.net 
ภาพที่ ๑๖  โครงการทดลองและวิจัย 

 

๒. การศึกษาเอกสาร ข้อมูล และผลงานที่เก่ียวข้อง 
๒.๑ เมื่อผู้เรียนตัดสินใจเลือกเรื่องท่ีจะท าโครงการแล้ว จะต้องศึกษาเอกสาร ข้อมูล 

และผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะท าโครงการ รวมถึงการปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาและ
ผู้เช่ียวชาญในเรื่องท่ีจะท าด้วย ท้ังนี้อาจารย์ท่ีปรึกษาอาจแนะน าแหล่งข้อมูลท่ีสามารถหาความรู้
เพิ่มเติมได้ หรืออาจช่วยอธิบายในส่ิงท่ีผู้เรียนไม่เข้าใจ การศึกษาเอกสาร ข้อมูลและผลงานท่ีเกี่ยวข้อง
นี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดท่ีจะก าหนดขอบข่ายของเรื่องท่ีจะท าโครงการให้เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น 

ท่ีมา: www.krokkrak.ac.th 
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และได้ความเข้าใจในเรื่องท่ีจะท าเพิ่มมากขึ้นจนสามารถออกแบบและวางแผนการด าเนินงานท า
โครงการนั้นได้อย่างเหมาะสม แหล่งก าเนิดแนวความคิดและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 

๒.๒ เมื่อให้คะแนนและรวบรวมคะแนนแล้ว โครงการใดมีคะแนนมากท่ีสุดน่าจะเป็น
โครงการท่ีผู้เรียนมีความพร้อมมากท่ีสุด และควรเลือกท าโครงการนั้น แต่ท้ังนี้ก็ควรน าความรักความ
จริงใจในโครงการมาพิจารณาด้วย 

 
 

๓. การวางแผน และการประมาณการโครงการ 
การวางแผนการปฏิบัติงาน โดยการจัดท า “เค้าโครงของโครงการ” อย่างรัดกุมและให้

สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพอันประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 
๑. ช่ือโครงการ ควนเป็นข้อความท่ีกะทัดรัด ชัดเจน ส่ือความหมายตรงกัน 
๒. ผู้จัดท าโครงการ รายช่ือผู้เรียนหรือกลุ่มผู้เรียนท่ีท าโครงการร่วมกัน และช่ือครูท่ี

ปรึกษา 
๓. หลักการและเหตุผล แสดงถึงความจ าเป็นหรือเหตุผลท่ีเลือกท าโครงการนี้ โดยควร

จะกล่าวถึงหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 สภาพที่เป็นจริง ปัญหา เหตุการณ์ 
 ส่ิงท่ีควรจะเป็น สภาพท่ีต้องการ ความ

มุ่งหวัง  
 สาเหตุท่ีท าให้ไม่เป็นไปตามความมุ่งหวัง 
 ถ้าเป็นปัญหา ปัญหานี้มีความรุนแรง

เพียงใด ถ้าปล่อยไว้จะเกิดผลเสียอย่างใด 
 มีวิธีแก้ไขอะไร ควรจะมีหลาย ๆ วิธี 
 ท าไมจึงเลือกวิธีนี้ 
 ถ้าแก้ไข หรือด าเนินการแล้ว จะส่งผลดีอย่างไร 
 ประโยชน์ท่ีได้จะคุ้มค่าเพียงใด 

๔. วัตถุประสงค์ ควรเป็นจุดมุ่งหมายท่ีสามารถ
วัดได้อย่าเป็นรูปธรรม หรือกล่าวถึง ส่ิงท่ีต้องการให้เกิดขึ้น
หลังจากท าโครงการนี้แล้ว โดยไม่จ ากัดวิธีท า 

๕. เป้าหมาย ควรระบุเป้าหมายให้ชัดเจนว่าจะ
เกิดอะไรขึ้น กับใคร จ านวนเท่าไรและคุณภาพของส่ิงของนั้น
จะเป็นอย่างไร 

๖. แนวความคิดในการออกแบบโครงการ เขียน
ในลักษณะแผนภาพประกอบค าบรรยายหรือบอกหลักการ/
ทฤษฏีท่ีใช้ในการท าโครงการ หรือท่ีเกี่ยวข้องโดยย่อ ควรมี
เอกสารอ้างอิง 

ภาพที่ ๑๘  การวางแผน และการ
ประมาณการโครงการ 

ท่ีมา: www.chainat.ac.th 
 

ภาพที่ ๑๗  การสืบค้นสารสนเทศ 
ท่ีมา: www.slideplayer.in.th 

 

http://www.slideplayer.in.th/
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ภาพที่ ๑๙  แนวความคิดในการออกแบบโครงการ 
ท่ีมา: http://www.trueplookpanya.com 

 

๗. แหล่งความรู้ อาจจะเป็นเอกสาร ต ารา บุคคล หรือสถานท่ีท่ีผู้เรียนจะสามารถ
ศึกษาหาความรู้เพื่อให้การปฏิบัติโครงการนั้นบรรลุจุดมุ่งหมาย 

๘. งบประมาณและทรัพยากร ควรระบุช่ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีส าคัญ แหล่งท่ีจะหาได้ ราคา
จ าหน่ายในปัจจุบัน และรวมงบประมาณค่าใช้จ่ายท้ังหมดให้ดูด้วย 

๙. วิธีด าเนินงาน ควรจะมีล าดับขั้นตอนท่ีถูกต้องเหมาะสม สมเหตุสมผล เป็นไปตาม
กระบวนการของการท างานั้นๆ กิจกรรมตามวิธีด าเนินการจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด
ไว้ และแต่ละขั้นตอนของการด าเนินงานให้ระบุ วัน เดือน ปี ท่ีจะท างานในแต่ละขั้นตอนด้วย 

๑๐. การติดตามและประเมินผล ให้ผู้เรียนเขียนว่าจะประเมินผลอย่างไรท่ีจะให้อาจารย์
ท่ีปรึกษาทราบความก้าวหน้าของงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไข 

๑๑. ระยะเวลาและสถานท่ีด าเนินการ 
๑๒. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ให้ระบุผลท่ีจะเกิดขึ้นเมื่อเสร็จส้ินโครงการ เป็นท้ังผลท่ีได้รับ

โดยตรงและผลพลอยได้ หรือผลกระทบจากโครงการท่ีเป็นผลในด้านดี ผลท่ีคาดว่าจะได้รับนี้จะต้อง
สอดคล้องกับจุดประสงค์และเป้าหมาย 

๔. การประมาณการโครงการ (Project Estimating) 
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เป็นการก าหนดรายละเอียดส าคัญส าหรับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับการวางแผนด าเนินงานของโครงการ เช่น ประมาณการด้านก า ลังคน ด้านระยะเวลา 
ด้านเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเงินประมาณตลอดโครงการ การประมาณการโครงการสามารถใช้
เป็นข้อมูลส าหรับการเตรียมหาเงินทุนในการด าเนินการโครงการได้ ซึ่งแหล่งเงินทุนของการท า
โครงการโดยท่ัวไปได้มาจาก ๒ แหล่ง คือ แหล่งเงินทุนภายใน เช่น จากกลุ่มผู้จัดท าโครงการและจาก
สถานศึกษา กับแหล่งเงินทุนภายนอก เช่น สถานประกอบการ และบุคคลท่ีสนใจหรือได้ประโยชน์จาก
การท าโครงการนั้น โดยผู้วางแผนโครงการควรต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๔ ประการ ได้แก่ 

๑. ความประหยัด (Economy) การเสนองบประมาณโครงการจะต้องเป็นไปโดยมี
ความประหยัด กล่าวคือ ใช้ทุนหรือทรัพยากรทุกชนิดตามสมควร แต่ผลของการด าเนินโครงการ
เป็นไปได้ดี และมีคุณภาพ 

๒. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) โครงการทุกโครงการจะต้องมีคุณค่าเป็นท่ี
ยอมรับและทุกคนมีความพึงพอใจในผลงานท่ีเกิดขึ้น 

๓. ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) โครงการทุกโครงการจะต้องด าเนินงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

๔. ความยุติธรรม (equity) การจัดสรรทรัพยากรทุกชนิด หรือการใช้จ่ายทรัพยากร
จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ท้ังนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง คล่องตัวและ มี
ประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๐  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ท่ีมา:  www.pantip.com 

 
๕. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

เมื่อวางแผนและเขียนเค้าโครงของโครงการ ซึ่งแสดงถึงความพร้อมในการด าเนิน
โครงการแล้ว ผู้เรียนต้องร่วมกันน าเสนอข้อมูลหรือรายละเอียดท่ีได้ศึกษามา พร้อมแผนการ
ด าเนินงานน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา/คณะกรรมการโครงการ เพื่อพิจารณาขอนุมัติด าเนินโครงการ 
 

๔. การออกแบบเคร่ืองเรือน 
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 การออกแบบมีอิทธิพลต่อโลกในยุคปัจจุบันนี้มาก ไม่ว่าส่ิงใด ๆ ในโลกล้วนเกิดขึ้นจากฝีมือ
มนุษย์การเปล่ียนแปลงรูปทรงของธรรมชาติให้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับความต้องการด้าน
การใช้งาน ความสะดวกสบาย และทางด้านจิตใจเป็นความต้องการของมนุษย์อย่างไม่มีขีดจ ากัด 
มนุษย์ต้องการส่ิงใหม่ ๆ อยู่เสมอ จึงเกิดแรงผลักดันให้มีการสร้างสรรค์ผลิตผลงานต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เมื่อเราพิจารณาส่ิงต่าง ๆ รอบตัวเราจะสังเกตได้ว่าแต่ละส่ิงนั้นล้วนมีการจัดการท้ังส้ิน เช่น 
บ้านท่ีพักอาศัย มนุษย์รู้จักการน าวัสดุท้องถิ่นมาประกอบเป็นที่พักอาศัย หลบแดด ฝน หรือเพื่อความ
เป็นส่วนตัว จนกลายมาเป็นปัจจัยหนึ่งในส่ีท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และมีวิวัฒนาการแปรเปล่ียนมา
โดยตลอดตามความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ มีการออกแบบดัดแปลง แก้ไขและปรับปรุง ให้เหมาะกับ
ยุคสมัยและเทคโนโลยีในยุคสมัยนั้น 
 เครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกันย่อมมีวิวัฒนาการเปล่ียนตามไปด้วย เราจึงพบเห็น
ส่ิงอ านวยความสะดวกสบายและเพิ่มความสุขทางกายใจมากยิ่งขึ้นดังเช่นทุกวันนี้ 

การออกแบบร่วมสมัย (Contemporary Design)  
 การออกแบบร่วมสมัยท่ีพบเห็นสภาพปัจจุบันท่ัว ๆ ไปนี้เป็นผลจากวิวัฒนาการจากอดีตถึง
ปัจจุบันซึ่งมีหลายรูปแบบหลายสไตล์ อันเนื่องมาจากความอิสระทางความคิดและเหตุผลของมวล
มนุษย์ในการท่ีจะเอื้ออ านวยประโยชน์ในการด ารงชีวิตท่ีเกี่ยวข้องกับทางกายและจิตใจท่ีเปล่ียนไป
ตามกาลเวลาจึงท าให้เกิด Style การออกแบบมากมายเป็นแฟช่ัน (Fashion) ตามความนิยมเป็นช่วง 
ๆ ท่ีไม่จ ากัดเวลาแน่นอนตามจะค้นพบวัสดุ กรรมวิธี และเทคโนโลยี แต่ว่าการออกแบบจะมีรูปแบบ 
หรือ Style แบบใดก็ตาม ผลงานของการออกแบบจะต้องเป็นไปตามวัฏจักรของความเป็นจริง  

 
ภาพที่ ๒๑  การแสดงภาพแผนภูมิผลของการออกแบบ 

ท่ีมา: www.trueplookpanya.com 
 

ความต้องการ 

Needs 

ผู้ใช ้

User 

ผลิตภัณฑ์ 

Products 

ผู้สร้าง 

Designer/Craftsman 
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หลักการออกแบบเคร่ืองเรือนประโยชน์ใช้สอย 

 องค์ประกอบของการออกแบบ ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญ ๓ ประการ คือ 

 ๑. ประโยชน์ใช้สอย (Good Function)  
 ๒. รูปทรงสีสันต้องสวยงาม (Handsome Form & Beautiful Color) 
 ๓. ราคาต้องประหยัด (High Economic) 
 ขยายความในแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 
 ๑. ประโยชน์ใช้สอยดี หมายถึง เครื่องเรือนนั้นต้องสนองความต้องการในหน้าท่ีใช้สอยได้
ครบถ้วนและเกิดความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้ 
 ๒. รูปทรงสีสันต้องสวยงาม เป็นการสนองความต้องการของผู้ใช้ทางด้านจิตใจทางความรู้สึก 
ฉะนั้นต้องสร้างรูปทรงเครื่องเรือนให้มีความสวยงาม การตกแต่งสีผิวให้มีลวดลายสีสันจึงจะเป็นท่ี
ต้องการของผู้ใช้ 
 ๓. ราคาต้องประหยัด เรื่องราคาท่ีจะเป็นด่านสุดท้ายในการตัดสินใจซื้อ ถ้าเครื่องเรือนนั้นมี
ประโยชน์ใช้สอยดีจริง หรืออย่างน้อยราคาควรสมดุลกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นจึงจะเกิดความ
ยุติธรรมกับท้ังผู้ขายและผู้ซื้อ 
 

การออกแบบโครงสร้างเคร่ืองเรือน 
 ในการออกแบบเครื่องเรือนนั้น โครงสร้างเครื่องเรือนเป็นส่วนท่ีส าคัญมากในการรับน้ าหนัก
ความแข็งแรงของเครื่องเรือนนั้น จุดต่อหรือข้อต่อยึดเป็นจุดท่ีบ่งช้ีให้ทราบถึงความแข็งแรงของ
โครงสร้าง ในการออกแบบโครงสร้างเครื่องเรือนควรท่ีจะพิจารณาส่ิงต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
 ๑. คุณสมบัติทางกายภาพ และทางกลของวัสดุท่ีใช้กับโครงสร้างของเครื่องเรือน 
 ๒. น้ าหนักของเครื่องเรือนท่ีท าการออกแบบ รวมท้ังแรงหรือน้ าหนักท่ีมากระท าต่อเครื่อง
เรือน 
 ๓. วิธีการด าเนินการออกแบบโครงสร้างเครื่องเรือน 
 ๔. การออกแบบข้อต่อยึดของโครงสร้าง โดยใช้การยึดทางกลและการยึดติดกันด้วยกาว 
 ๕. ขนาดสัดส่วนของมนุษย์กับเครื่องเรือน 
 ๖. การก าหนดมาตรฐานของเครื่องเรือน 
 ๗. การทดสอบมาตรฐานอย่างถาวรของเครื่องเรือน 
 ๘. อื่น ๆ 
 

การร่างแบบ 
 การร่างความคิดเบื้องต้น (Idea Sketch) เมื่อผ่านการศึกษาด้านทฤษฎี ของแนะวิธีการหา
ภาคปฏิบัติในการร่างความคิดเบื้องต้นก่อนท่ีจะเริ่มต้นคิดหาแบบร่างเบื้องต้นนี้ ผู้คิดจะต้องมีมโน
ทัศน์แล้วว่าจะออกแบบเครื่องเรือนประเภทใด เช่น ถ้าเป็นการออกแบบเก้าอี้รับประทานอาหารหรือ
เก้าอี้นั่งท างาน รูปด้านข้างของเก้าอี้จะมีลักษณะพื้นฐานคือ มีความสูงละความกว้างเกือบเท่ากัน 
ฉะนั้นลักษณะท่ีนั่ง (Seat) จะเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสและมีเส้นพนักพิง (Back Rest) เป็นเส้นเอียงต่อ
เข้ากับมุมของรูปส่ีเหล่ียม 
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 ถ้าเป็นเก้าอี้พักผ่อนเส้นรูปด้านข้างของเก้าอี้จะมีลักษณะพื้นฐานคือ มีท่ีนั่ง (Seat) เป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าและมีเส้นพนักพิง (Back Rest) ต่อเข้ากับมุมของรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า แต่ถ้าเป็นเก้าอี้
พักผ่อนระยะยาวรูปทรงด้านข้างก็จะมีท่ีนั่งเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าท่ีมีความยาวมากกว่า สาเหตุท่ีต้องมี
มโนทัศน์เกี่ยวกับรูปทรงพื้นฐานนี้ก็เพื่อท่ีจะเป็นตัวบังคับรูปท่ีจะร่างขึ้นในเบื้องต้นนี้มีลักษณะสมจริง
บ้างก็จะสะดวกต่อการจินตนาการ 
 การร่างความคิดเบ้ืองต้นนี้มีจุดประสงค์หลัก คือ  
 ต้องการหารูปร่างท่ีแปลกใหม่ให้กับเก้าอี้ 
 ต้องการสะสมแนวความคิดท่ีเปรียบเทียบว่าแนวทางใดจะดีและสามารถพัฒนาต่อไปได้ 
 ต้องการจดบันทึกลงบนกระดาษท่ีเป็นหลักฐานป้องกันการลืม 

ดังนั้นในขณะท่ีคิดและท าแบบร่างความคิดเบ้ืองต้นยังไม่ต้องค านึงถึงความถูกต้องหรือความสมจริงใน
ส่ิงต่อไปนี้มากนัก คือ 
 ประโยชน์ใช้สอยของเก้าอี้ 
 ความสวยงามของรูปทรงท่ีเป็นเลิศ 
 ความแข็งแรงของโครงสร้างของเก้าอี้ 
 เทคนิคและกรรมวิธีการผลิต 
  สาเหตุท่ีแนะว่าไม่ควรค านึงถึงความถูกต้องในส่ิงท่ีกล่าวข้างต้น เพราะในขั้นนี้ยังไม่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ และอีกประการหนึ่งจะท าให้การคิดจินตนาการของผู้ออกแบบถูกสกัดกั้นไม่สามารถคิด
ให้กว้างไกล การคิดก็ควรจะคิดให้ได้ปริมาณความคิดมาก ๆ ไว้ก่อน โอกาสท่ีจะเลือกเอาความคิดท่ีดี 
ๆ ก็ย่อมจะมีโอกาสได้เลือกมากกว่าโดยเฉพาะนักออกแบบท่ียังไม่มีประสบการณ์แล้ว จะต้องมีแบบ
ร่างความคิดเบ้ืองต้นให้มากท่ีสุดท่ีจะท าได้ 
 
การพัฒนาแบบร่าง (Idea Development) 
 การพัฒนาแบบร่าง หมายถึง กระบวนการท่ีจะท าให้ตัวแบบร่างนี้ดีขึ้น สมบูรณ์ขึ้น มี
แนวความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น มีความสมจริงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประโยชน์ใช้สอยและความ
สวยงามหรือองค์ประกอบอื่นท่ีจะพึงมี ในบางครั้งแม้แต่ได้พยายามพัฒนาให้ดีขึ้นแล้ว แต่ผลลัพธ์ท่ี
ออกมาคือ แบบก็ยังไม่ดีขึ้นกว่าต้นแบบเดิมเลยก็แสดงว่าแนวทางท่ีได้พัฒนาไปนั้น คงจะก้าวไปสู่
ความส าเร็จค่อนข้างยาก อาจจะหยุดแนวทางนั้นไว้ก่อน เปล่ียนแนวความคิดดูบ้าง แนวทางใหม่
อาจจะเป็นแนวทางท่ีก้าวสู่จุดสุดยอดหรือหนทางตันย่อมมีการเปล่ียนแปลงได้เสมอและตลอดเวลา 
มิฉะนั้นแล้วโลกมนุษย์คงไม่เจริญอย่างในปัจจุบันนี้ 
  
บทสรุป 
 การพิจารณาเลือกจัดท าโครงการขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เรียนแต่วิธีท่ีท าให้โครงการ
ประสบความส าเร็จ คือ การเลือกหัวข้อโครงการท่ีผู้เรียนนั้นถนัดอยู่แล้วหรือศึกษาอยู่ในสาขาท่ีมี
ความเกี่ยวข้องกับโครงการประเภทนั้น หรืออาจจะเลือกจากการท่ีนักเรียนออกไปฝึกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการแล้วมองเห็นปัญหาของสถานประกอบการ คือ มองเห็นปัญหาในระบบงานเดิม 
และนักเรียนต้องการแก้ไข ซึ่งโครงการมักจะเกิดจากปัญหาบางประการ หรือเป็นการต่อยอด พัฒนา
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ปรับปรุงส่ิงท่ีมีอยู่แล้วเพื่อให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ผู้เรียนต้องมองปัญหาในระบบงานเดิมให้ออกว่ามี
ปัญหาอะไร มีปัญหาตรงจุดไหน วิธีแก้คืออะไร เพื่อออกแบบระบบงานให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้ให้มาท่ีสุด และการได้มาซึ่งปัญหาท่ีดีท่ีสุด คือ การเก็บรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อหาข้อสรุป
ท่ีชัดเจนท่ีเกี่ยวกับความต้องการระหว่างผู้ผลิตหรือผู้สร้างกับผู้ใช้งาน 
 ดังนั้นการสร้างเครื่องเรือน (Furniture) หมายถึง ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเกี่ยวข้องกับ
มนุษย์ท าให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้งานในส่วนต่าง ๆ ตามท่ีมนุษย์มีกิจกรรม และยังใช้
ส าหรับตกแต่งสถานท่ีต่าง ๆ ให้เกิดความสวยงาม รวมถึงประโยชน์ใช้สอยก่อให้เกิดความสุขสบายท้ัง
ในบ้าน อาคาร ส านักงาน และสถานท่ีต่าง ๆ ก็สามารถน ามาสร้างหรือพัฒนา ในรูปแบบของการ
แก้ปัญหาของมนุษย์ในการใช้ชีวิตประจ าวันได้เช่นกัน โดยน าหลักของการออกแบบซึ่งเป็นกิจกรรม
สร้างสรรค์ทางศิลปะอย่างหนึ่งของมนุษยชาติซึ่งมีประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการท่ีควบคู่กันมา
กับมนุษย์โดยตลอด เป็นศาสตร์สาขาหนึ่งของศิลปะท่ีมนุษย์ทุกคนต้องรู้จักและสัมผัสกับผลงานการ
ออกแบบอยู่ตลอดเวลา ในชีวิตและประสบการณ์ประจ าวัน เพราะการออกแบบนั้น คือ ความเพียร
พยายามของมนุษย์ในอันท่ีจะน าเอาทรัพยากรต่าง ๆ ในธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมาดัดแปลงนั้น 
สร้างและพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นส่ิงท่ีจะเอื้ออ านวยความสะดวกสบายและเกิดคุณประโยชน์คุณค่าต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์สนองความต้องการของมนุษย์ในท่ีสุดนั้นเอง  
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แบบทดสอบแบบเติมค า หน่วยบทน า 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 

๑.  โครงการส่ิงประดิษฐ์ควรมีข้อก าหนดของโครงการอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................................................................... 
 
๒.  ผู้เรียนหรือทีมงานท่ีเลือกโครงการประเภทส่ิงประดิษฐ์ควรมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................................................................... 
 
๓.  การตัดสินใจเลือกโครงการมีเกณฑ์ท่ีควรพิจารณาอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................................................................... 
 
 
 
 
๔.  การวิเคราะห์โครงการสามารถวิเคราะห์ได้อย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
๕.  แนวทางในการเลือกโครงการจัดท าธุรกิจหรือบริการขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………......................................................................... 
 
๖.  โครงการจัดท าธุรกิจหรือบริการมีข้อก าหนดอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………......................................................................... 
 
๗.  วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและประชาชนได้ให้แนวทางในการลงทุนท าธุรกิจอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...................................................................... 
 
๘.  ความพร้อมของผู้ประกอบการ หมายถึงอะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................................................................... 
 
๙.  ผู้ประกอบการสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแหล่งใดบ้าง 
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เฉลยแบบทดสอบ หน่วยบทที่ ๑  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................................................................... 
 
๑๐.  การเลือกโครงการทดลองและวิจัยมีข้อก าหนดอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
๑. โครงการส่ิงประดิษฐ์ควรมีข้อก าหนดของโครงการอย่างไรบ้าง 
 ข้อก าหนดของโครงการส่ิงประดิษฐ์ มีดังต่อไปนี้ 
 ๑. จะต้องเกิดจากความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคลหรือกลุ่ม โดยผ่านกระบวนการ
ตัดสินใจและความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ๒. จะต้องเป็นการท าส่ิงประดิษฐ์ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ ประสบการณ์และทักษะท่ี
เกิดจากการปฏิบัติงานในสาขางาน 

 ๓. จะต้องเกิดจากการออกแบบข้ึนใหม่โดยค านึงถึงรูปแบบความเหมาะสม ความสวยงาม
และประโยชน์ในการใช้งาน 

 ๔. จะต้องเป็นงานท่ีสร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพใน
สาขางาน 

 ๕. สามารถท าให้เป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๒ – ๔ คน หรือตามความเหมาะสม 
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 ๖. จะต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการ
โครงการ 
๒. ผู้เรียนหรือทีมงานท่ีเลือกโครงการประเภทส่ิงประดิษฐ์ควรมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง 
 ผู้เรียนหรือทีมงานท่ีเลือกโครงการประเภทส่ิงประดิษฐ์ควรมีคุณลักษณะดังนี้ 
 ๑. มีความรู้ด้านวิชาการ การประดิษฐ์ส่ิงต่าง ๆ  
 ๒. มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
 ๓. มีจรรยาบรรณ 
 ๔. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๓. การตัดสินใจเลือกโครงการมีเกณฑ์ท่ีควรพิจารณาอย่างไรบ้าง 
 การตัดสินใจเลือกโครงการมีเกณฑ์ท่ีควรพิจารณาดังนี้ 
 ๑. มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความถนัดและความสนใจในโครงการท่ีเลือก 
 ๒. โครงการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรท่ีเรียน สามารถน าความรู้จากการ
เรียนมาบูรณาการในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในระหว่างการท าโครงการได้ 
 ๓. โครงการมีความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นหรือชุมชนของตนเอง สามารถน าผลงานหรือ
พัฒนางานไปสู่การประกอบอาชีพหรือใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ๔. โครงการมีความเหมาะสมกับเพศ วัย ก าลังความสามารถ และงบประมาณของตนเองหรือ
ผู้ร่วมงาน ตลอดจนสถานท่ีด าเนินการ 
 ๕. ช่วงระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการไม่ควรส้ันเกินไป และไม่เกิน ๑ ภาคเรียน 
 ๖. ควรเป็นโครงการท่ีสามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้ท้ังจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ผู้รู้ และผู้ช านาญท่ีจะให้ค าปรึกษาแนะน า 
๔.  การวิเคราะห์โครงการสามารถวิเคราะห์ได้อย่างไรบ้าง 
 การวิเคราะห์โครงการสามารถวิเคราะห์ได้ ๓ ด้านดังนี้ 
 ๑. ด้านการตลาด 
 ๒. ด้านเทคนิค 
 ๓. ด้านการเงิน 
๕.  แนวทางในการเลือกโครงการจัดท าธุรกิจหรือบริการขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง 
 แนวทางในการเลือกโครงการจัดท าธุรกิจหรือบริการขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้ 
 ๑. ขนาดของเงินทุนท่ีมีอยู่ หรือท่ีคาดว่าจะหามาได้ 
 ๒. ศักยภาพแห่งการก่อรายได้และการเติบโตของธุรกิจนั้น 
 ๓. ความเส่ียงหรือการแข่งขัน  
 ๔. ประสบการณ์ของผู้ประกอบการจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 ๕. เป้าหมายในการประกอบธุรกิจ 
 ๖. ทัศนคติ บุคลิกภาพ และความรู้ ความสามารถของผู้ประกอบการ 
 ๗. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ 
 ๘. ค่านิยมของประชาชน  
๖.  โครงการจัดท าธุรกิจหรือบริการมีข้อก าหนดอย่างไรบ้าง 
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 โครงการจัดท าธุรกิจหรือบริการมีข้อก าหนด ดังนี้ 
 ๑. จะต้องเกิดจากความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคลหรือกลุ่ม โดยผ่านกระบวนการ
ตัดสินใจและความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ๒. จะต้องเป็นการจัดท ากิจการในเชิงธุรกิจหรือบริการ โดยใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใน
งานอาชีพ โดยน ามาบูรณาการเป็นรูปธุรกิจหรือบริการที่ท าให้เกิดรายได้ขึ้นจริง 
 ๓. จะต้องมีการน าเสนอข้อมูล ลักษณะหรือประเภทของกิจการ รูปแบบการด าเนินการทาง
ธุรกิจหรือบริการชุมชน 
 ๔. การเสนอขออนุมัติโครงการจะต้องจัดท าแผนการเงิน เงินลงทุน จุดคุ้มทุน และก าไร ท่ีคิด
ว่าจะได้รับโดยมีมูลค่าท่ีน่าเช่ือถือ 
 ๕. จะต้องเป็นงานท่ีสร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันหรือการประกอบอาชีพ 
 ๖. สามารถท าได้เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม กลุ่มละ ๒ – ๔ คน หรือตามความเหมาะสม 
 ๗. โครงการจะต้องผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ประจ าวิชา และ
คณะกรรมการโครงการ  
๗.  วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและประชาชนได้ให้แนวทางในการลงทุนท าธุรกิจอย่างไรบ้าง 
 วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและประชาชนได้ให้แนวทางในการลงทุนท าธุรกิจ ดังนี้ 
 ๑. รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจท่ีจะด าเนินการในทุกด้าน 
 ๒. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค าตอบว่ามีความเป็นไปได้ในการด าเนินธุรกิจหรือไม่ 
 ๓. เงินลงทุนและผลตอบแทน  
 ๔. แหล่งท่ีมาของเงินทุน  
 ๕. ความพร้อมของผู้ประกอบการ 
 ๖. ตัดสินใจและลงมือปฏิบัติ โดยน าปัจจัยท้ัง ๕ ข้อ มาวิเคราะห์ 
๘.  ความพร้อมของผู้ประกอบการ หมายถึงอะไร 
 ความพร้อมของผู้ประกอบการ หมายถึง ต้องพร้อมท่ีจะปฏิบัติเอง ไม่ใช่การว่าจ้าง ต้องมี
เวลาให้ธุรกิจอย่างเต็มที อดทนต่อปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นและหาทางแก้ปัญหาได้ มีความมุ่งมั่นท่ีจะท า
ธุรกิจนั้นอย่างจริงจัง 
๙.  ผู้ประกอบการสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแหล่งใดบ้าง 
 ผู้ประกอบการสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแหล่งต่อไปนี้ 
 ๑. เพื่อน 
 ๒. คนในวงการธุรกิจ 
 ๓. นักธุรกิจท้องถิ่น 
 ๔. หน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจขนาดย่อม 
 ๕. ห้องสมุดหรือร้านหนังสือท้องถิ่น 
 ๖. สถาบันทางธุรกิจ 
 ๗. บริษัทท่ีปรึกษากิจการขนาดย่อม 
 ๘. ครอบครัวหรือญาติพี่น้อง 



การพิจารณาจัดท าโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๘๗ หน่วยบทที่ ๑  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

๑๐.  การเลือกโครงการทดลองและวิจัยมีข้อก าหนดอย่างไรบ้าง 
การเลือกโครงการทดลองและวิจัยมีข้อก าหนด 
๑. จะต้องเกิดจากความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคลหรือกลุ่ม โดยผ่านกระบวนการ

ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา  
๒. จะต้องมีแผนการทดลองและวิจัย 
๓. จะต้องเป็นงานท่ีสร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 
๔. สามารถท าได้เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม หรือตามความเหมาะสม 

แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยที่ ๑ เร่ืองการพิจารณาการจัดท าโครงการงานเคร่ืองเรือน 

  

ค าสั่ง ให้นักเรียนท าแบบทดสอบโดยเลอืกค าตอบข้อที่ ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวท าเคร่ืองหมาย 
(X) ลงในค าตอบ 

๘. ข้อใดคือส่วนน าของโครงการ 
 ก. ปก ค าน า สารบัญและภาคผนวก  ข. ปก ค าน า สารบัญ 
 ค. ปก สารบัญ    ง. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
๖. ข้อใดคือการระบุให้ทราบว่าการจัดท าโครงการแต่ละโครงการเพื่ออะไร 
 ก. วัตถุประสงค์    ข. เป้าหมาย 
 ค. หลักการและเหตุผล   ง. วิธีการด าเนินงาน 
๔. ข้อใดคือการก าหนดช่ือเพื่อส่ือให้ทราบว่าต้องการท าอะไร มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร 
 ก. ช่ือโครงการ    ข. วัตถุประสงค์ 
 ค. เป้าหมาย    ง. หลักการและเหตุผล 
๒. ข้อใดเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 ก. ความถนัดและความสนใจ  ข. ความรู้และประสบการณ์ 
 ค. ความพร้อมด้านเงินทุน   ง. จัดหาอุปกรณ์ในท้องถิ่นได้ 
๓. ข้อใดเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความรู้และความสามารถของผู้เรียน 
 ก. ความรู้และประสบการณ์ 
 ข. ความพร้อมด้านเงินทุน 
 ค. น าความรู้ ทักษะจากโครงการไปประยุกต์ใช้ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
๕. ข้อใดเป็นการกล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญขอปัญหาในการจัดท าโครงการ 
 ก. ช่ือโครงการ    ข. วัตถุประสงค์ 
 ค. เป้าหมาย    ง. หลักการและเหตุผล 
๑๐. ข้อใดจ าเป็นต้องก าหนดปริมาณและคุณภาพให้ชัดเจน 
 ก. หลักการและเหตุผล   ข. วัตถุประสงค์ 



การพิจารณาจัดท าโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๘๘ หน่วยบทที่ ๑  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยที่ ๑ เร่ืองการพิจารณาการจัดท าโครงการงานเคร่ืองเรือน 

 

 ค. เป้าหมาย    ง. งบประมาณ 
๙. ข้อใดคือองค์ประกอบของส่วนเนื้อหา 
 ก. ปก     ข. ค าน า 
 ค. สารบัญ    ง. วัตถุประสงค์ 
๑. ข้อใดเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผู้จัดการโครงการ 
 ก. มีแหล่งข้อมูลภายในท้องถิ่น  ข. มีความรู้และประสบการณ์ 
 ค. มีความรู้ทางวิชาชีพ   ง. มีสถานท่ีปฏิบัติงานเหมาะสม 
๗. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของการขออนุมัติโครงการ 
 ก. ความรู้และทักษะของผู้เรียน  ข. ความพร้อมของผู้เรียน 
 ค. ความเป็นไปได้    ง. ถูกทุกข้อ 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เฉลย 
๑. ข. ๒. ง. ๓. ก. ๔. ง. ๕. ค. 
๖. ง. ๗. ค. ๘. ง. ๙. ข. ๑๐ ค. 

 



การพิจารณาจัดท าโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๘๙ หน่วยบทที่ ๑  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

ใบกิจกรรมท่ี ๑.๑ หน่วยบทน า 
ช่ือวิชา โครงการ ๒ งานสร้างเครื่องเรือน รหัส ๒๑๐๗-๘๕๐๓ สอนครั้งท่ี ๑ 
ช่ือหน่วย การพิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน รวมเวลา ๒ ช่ัวโมง 

ช่ือกิจกรรม การพิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน เวลา ๑ ช่ัวโมง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. จุดประสงค์ท่ัวไป 

มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการพิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน 
๒. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

๒.๑ บอกวิธีการเลือกโครงการงานเครื่องเรือนได้ 
๒.๒ วิเคราะห์ลักษณะของโครงการงานเครื่องเรือนแต่ละประเภทได้ 
๒.๓ ปฏิบัติการวิเคราะห์การออกแบบโครงการงานเครื่องเรือนตามสมรรถนะวิชาชีพ 

ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนพิจารณารูปภาพต่อไปนี้เพื่อน ามาวิเคราะห์ในการตอบค าถาม 
 

 
 
 
                                               

 
 

๑. จากรูปภาพนักเรียนคิดว่าเป็นโครงการวิชาชีพใด 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
๒. จากรูปภาพนักเรียนคิดว่าเป็นโครงการประเภทใดจงอธิบาย 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

 

ใบกิจกรรมที่ ๑.๑ หน่วยบทน า 
ชื่อวิชา โครงการ ๒ งานสร้างเครื่องเรือน รหัส ๒๑๐๗-๘๕๐๓ สอนครั้งท่ี ๑ 
ชื่อหน่วย การพิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน รวมเวลา ๒ ช่ัวโมง 



การพิจารณาจัดท าโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๙๐ หน่วยบทที่ ๑  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

ชื่อกิจกรรม การพิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน เวลา ๑ ช่ัวโมง 
 

๓. นักเรียนคิดว่าโครงการในภาพควรมีชื่อว่าอะไร มีประโยชน์ ส าหรับตนเอง ชุมชนและสังคม
อย่างไรบ้างจงอธิบาย 

.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

 
บันทึกหลังการสอน............................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

….…………………………………………….. 
(………………………………………………) 

 
 

 

ใบกิจกรรมที่ ๑.๒ หน่วยบทน า 
ชื่อวิชา โครงการ ๒ งานสร้างเครื่องเรือน รหัส ๒๑๐๗-๘๕๐๓ สอนครั้งท่ี ๑ 
ชื่อหน่วย การพิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน รวมเวลา ๒ ช่ัวโมง 

ชื่อกิจกรรม การพิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน เวลา ๑ ช่ัวโมง 



การพิจารณาจัดท าโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๙๑ หน่วยบทที่ ๑  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

ชื่องาน                ศึกษาข้อมูลและสเก็ตซ์ภาพโครงการงานเครื่องเรือน 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการพิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่อง

เรือน วัตถุประสงค์ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการวางแผนการ
ออกแบบโครงการงานเครื่องเรือนอย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 

แนวทางการปฏิบัติ 

๑. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม เลือกประธาน และเลขานุการกลุ่ม (ครูแบ่งกลุ่มโดยวิธี
จับสลาก หรือนักเรียนเลือกเองตามแบบประชาธิปไตย) กลุ่มละ ๕ คน ร่วมกันบันทึกและน าเสนอ
ข้อมูลในประเด็นต่อไปนี้ 

๑) การเลือกหัวข้อช่ือโครงการงานเครื่องเรือน 

๑.๑) ส ารวจความถนัดความพร้อมและความสนใจ 
๑.๒) ส ารวจส่ิงอ านวยความสะดวก 

๑.๓) สังเกตสภาพแวดล้อม 
๒) การศึกษาข้อมูลโครงการ 

๓) การวิเคราะห์โครงการ 

๒.  แต่ละกลุ่มร่วมกันสเก็ตซ์ภาพโครงการงานเครื่องเรือนตามท่ีนักเรียนเลือกจัดท าตามขั้นตอนท้ัง 
๓. ด้าน ดังนี้ 

๑) ภาพด้านหน้า 

๒) ภาพด้านข้าง 

๓) ภาพด้านบน 

๔) ภาพไอโซเมตริก 

๓.  ผู้แทนกลุ่มน าเสนอผลงานรายงานผลท่ีท ากิจกรรมตามท่ีจดบันทึก และภาพสเก็ตซ์ ตามท่ี
ได้รับมอบหมายหน้าช้ันเรียน 

๔.  นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลงาน ตามใบมอบหมายงานท่ี ๒ ของนักเรียน ครูให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (กรณีท่ีนักเรียนท างานผิดพลาด) แล้วร่วมกันปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน (กรณีท่ีท างานไม่เสร็จให้ท าส่งใหม่) อย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 

๕.  นักเรียนทุกคนบันทึกผลสรุปและส่งผลงานให้ครูตรวจ  ประเด็นการประเมิน (คะแนน ๕ 
คะแนน เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๗๐ = ๗ คะแนน) 

 

ใบกิจกรรมที่ ๑.๑ หน่วยบทน า 
ชื่อวิชา โครงการ ๒ งานสร้างเครื่องเรือน รหัส ๒๑๐๗-๘๕๐๓ สอนครั้งท่ี ๑ 
ชื่อหน่วย การพิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน รวมเวลา ๒ ช่ัวโมง 

ชื่อกิจกรรม การพิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน เวลา ๑ ช่ัวโมง 



การพิจารณาจัดท าโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๙๒ หน่วยบทที่ ๑  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

วิธีการใช้งานสื่อการสอน 

ประเด็นการประเมิน (คะแนน ๑๐ คะแนน เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๗๐ = ๗ คะแนน) 
๑. ความสมบูรณ์ชัดเจนของเนื้อหา     ๓   คะแนน 
๒. ความคิดสร้างสรรค์              ๒ คะแนน 
๓. รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ   ๒ คะแนน 
๔. ทักษะในการสเก็ตซ์ภาพ        ๒ คะแนน 
๕. ความชัดเจนในการพูด          ๑  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บันทึกหลังการสอน............................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

….…………………………………………….. 
(………………………………………………) 

 

 
  

๑. เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในการใช้ส่ือ 
๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
๑.๒ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 
๑.๓ โต๊ะวางช้ินงานตัวอย่าง 
๑.๔ ส่ือของจริงท่ีต้องใช้เฉพาะเรื่อง 
๑.๕ ส่ือเอกสารวารสารอื่น ๆ 



การพิจารณาจัดท าโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๙๓ หน่วยบทที่ ๑  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
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สายชล วิสุทธิ์สมุทร. โครงการวิชาชีพ. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์เอมพันธ์จ ากัด, ๒๕๔๗ 
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ค าช้ีแจง ชุดการสอน เรื่อง การวางแผนโครงการงานเครื่องเรือนต้องการให้นักเรียน ศึกษาเกี่ยวกับ
การด าเนินงานท่ีช่วยก าหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะปฏิบัติการจัดท าโครงการอย่างไรบ้าง เพราะการจัดท า
โครงการเป็นพื้นฐานท่ีนักเรียนสามารถเสริมสร้างประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง 

๑. จุดประสงค์ท่ัวไป 

 ๑.๑ รู้และเข้าวิธีการวางแผนการปฏิบัติงานได้ถูกต้องเหมาะสม 
 ๑.๒ รู้และเข้าใจขั้นตอนกระบวนการท างานโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๑.๓ ฝึกการเขียนร่างเค้าโครงของโครงการท่ีวางแผนไว้ 
 ๑.๔ ส่งเสริมการฝึกทักษะการวางแผนโครงการงานเครื่องตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑.๕ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเช่ือมโยง ส่ิงท่ีได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานจริงกับการประกบอาชีพและ
การด าเนินชีวิตจริง 

๒. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อให้นักเรียนเรียน เรื่อง การวางแผนโครงการงานเครื่องเรือนแล้วสามารถ 
 ๒.๑ อธิบายวิธีการวางแผนการปฏิบัติงานได้ถูกต้องเหมาะสม 
 ๒.๒ อธิบายข้ันตอนกระบวนการท างานโครงกานงานเครื่องเรือนได้ 
 ๒.๓ ปฏิบัติการเขียนร่างเค้าโครงการท่ีวางแผนไว้ได้ถูกต้องตามหลักการ 
 ๒.๔ เขียนแบบตามข้ันตอน การวางแผนการปฏิบัติจากแบบร่างช้ินงานท่ีออกแบบได้ 
 ๒.๕ ปฏิบัติงานโครงการจากการเขียนแบบช้ินงานน าสู่ขั้นตอนปฏิบัติการสร้างช้ินงานจริงได้ 

๓. ส่วนประกอบของชุดการสอน ท่ี ๒ เรื่อง การวางแผนโครงงานเครื่องเรือนมีดังนี้ 

 ๓.๑ คู่มือ ชุดการสอนท่ี ๒ เรื่องการวางแผนโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๓.๒ โครงการสอนท่ี ๒ เรื่อง การวางแผนโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๓.๓ เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การวางแผนโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๓.๔ ใบงาน การวางแผนโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๓.๕ แบบฝึกหัด เรื่องการวางแผนโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๓.๖ แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนและปฏิบัติงาน 
 ๓.๗ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนชุดการสอนท่ี ๒ การาวงแผนโครงการเครื่องเรือน 
 ๓.๘ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดการสอนท่ี ๒ เรือง การวางแผนโครงการงาน
เครื่องเรือน 
 ๓.๙ เฉลยแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดการสอนท่ี ๒ เรื่อง การวางแผน
โครงการงานเครื่องเรือน 
 ๓.๑๐ ส่ือประกอบการสอน เรื่อง การวางแผนโครงการงานเครื่องเรือน 

ชุดการสอนที่ ๒ 
เร่ือง การวางแผนโครงการงานเคร่ืองเรือน 
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๔. ใช้เวลาในการสอน จ านวน ๖ ช่ัวโมง 

๕. การเตรียมการล่วงหน้า 

 ส่ิงครูต้องเตรียมการล่วงหน้า มีดังนี้ 
 ๕.๑ ศึกษาคู่มือและแผนการสอนท่ี ๒ เรื่อง การวางแผนโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๕.๒ กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เรื่อง การวางแผนโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๕.๓ ใบงานเรื่อง การวางแผนโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๕.๔ ตัวอย่างช้ินงานโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๕.๕ แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนและการปฏิบัติงาน 
 ๕.๖ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนชุดการสอนท่ี ๒ เรื่อง การวางแผนโครงการงาน
เครื่องเรือน 
 ๕.๗  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ชุดการสอนท่ี ๒ เรื่อง การวางแผนโครงการ
งานเครื่องเรือน  

๖. สื่อการเรียนการสอน 

 ๖.๑ ชุดการสอนท่ี ๒  การวางแผนโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๖.๒ ส่ือ Power Point และส่ือ Story Board 
 ๖.๓ ส่ือของจริง 
 ๖.๔ ตัวอย่างส่ือ ช้ินงานโครงการงานเครื่องเรือนท้ัง วัสดุส่ิงพิมพ์ และไม่ใช่ส่ิงพิมพ์ 
 ๖.๕ .ใบงานเรื่อง การาวงแผนโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๖.๖  ตังอย่างช้ินงานโครงการงานเครื่องเรือน 

๗. การจัดชั้นเรียน 

 การจัดช้ันเรียนตามปกติส าหรับการสอนทฤษฎี โดยจัดการเรียนการสอบแบบอภิปราย 
อธิบาย สาธิต สรุปการเรียน ภาคปฏิบัติจัดกลุ่ม การปฏิบัติงานโดยการบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๓ คน เพื่อให้
นักเรียนได้ปฏิบัติงานโดยครูเตรียมโต๊ะปฏิบัติการ โต๊ะเขียนแบบ เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้ใช้ครบทุกกลุ่ม 
ครูสาธิตให้ดุและควบคุม ดูแลพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้ค าช้ีแนะหากพบปัญหา และให้นักเรียนฝึก
ปฏิบัติ 

๘. วิธีใช้ชุดการสอน 

 ๘.๑ ศึกษาคู่มือและแผนการสอน 
 ๘.๒ ศึกษาวิธีการใช้ส่ือการเรียนการสอน 
 ๘.๓ ศึกษาวิธีการเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๘.๔ ศึกษาการวัดผลและประเมินผล 

๙. ขั้นด าเนินการสอน 
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 ๙.๑ ครูชี้แจงให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของนักเรียนในการใช้ชุดการสอน 
 ๙.๒ ครูชี้แจงกับนักเรียนตกลงวิธีการ วัดผล ประเมินผล พร้อมก าหนดเวลาส่งช้ินงานกับครู 
 ๙.๓ การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน แบ่งออกเป็นขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นที่ ๑ ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
 ขั้นที่ ๒ น าเข้าสู่บทเรียน (Motivation) 
 ขั้นที่ ๓ ให้เนื้อหา (Information) 
 ขั้นที่ ๔ สร้างแนวคิดใหม่ (Synthesis) 
 ขั้นที่ ๕ ประกอบกิจกรรมการเรียน (Application) 
 ขั้นที่ ๖  สรุปผล (Progress) 
 ขั้นที่ ๗  ทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
 ๙.๔ ขณะนักเรียนปฏิบัติงานตามใบงาน ครูควรควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของนักเรียน หาก
นักเรียนมีปัญหาขณะปฏิบัติงานจะได้ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ 
 ๙.๕ ครูควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักเรียนให้เป็นไปตามข้ันตอนตามใบงาน 
 ๙.๖ การสรุปบทเรียนและการปฏิบัติงานควรเป็นกิจกรรมร่วมของนักเรียนทุกกลุ่ม หรือ
ตัวแทนกลุ่มร่วมกันสรุปบทเรียนและการปฏิบัติงาน 
 ๙.๗ สังเกตพฤติกรรมนักเรียนระหว่างการเรียนละการปฏิบัติงาน 
 ๙.๘ ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนชุดท่ี ๑ เรื่อง การพิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่อง
เรือน 
 ๙.๙ ตรวจผลงานการปฏิบัติงานตามใบงาน และแบบทดสอบหลังเรียนแล้วแจ้งผลให้นักเรียน
ทราบ 
 ๙.๑๐ สอนซ่อมเสริมหรือมอบหมายงานเพิ่มให้กับนักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ 
๑๐. วิธีการใช้สื่อการเรียนการสอน ชุดการสอนท่ี ๑ เรื่อง การพิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน 

 นักเรียนศึกษาวิธีการเรียนด้วยตนเองจากคู่มือ หรือผู้สอยช้ีแจงให้ผู้เรียนทราบถึงวิธีการเรียน
ด้วยตนเอง โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง การพิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน 

๑๑. บทบาทของนักเรียน 

 ๑๑.๑ นักเรียนต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของครูและกลุ่ม 
 ๑๑.๒ นักเรียนต้องท ากิจกรรมตามท่ีมอบหมายและร่วมกันอธิปราย 
 ๑๑.๓ นักเรียนต้องปฏิบัติงานตามใบงาน 
 ๑๑.๔  นักเรียนต้องส่งช้ินงานให้ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

๑๒. การวัดและประเมินผล 

 ๑๒.๑ วิธีวัดผล 
  ๑๒.๑.๑ สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนและการปฏิบัติงาน 
  ๑๒.๑.๒ ตรวจผลจากแบบฝึกหัด/การอภิปราย 
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  ๑๒.๑.๓ ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 
  ๑๒.๑.๔ ตรวจผลการปฏิบัติงานตามใบงาน 
  ๑๒.๑.๕ ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๑๒.๒ เครื่องมือวัด 
  ๑๒.๒.๑ แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนและปฏิบัติงาน 
  ๑๒.๒.๒ แบบฝึกหัด/.ใบประเมินผลการอภิปราย 
  ๑๒.๒.๓ แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 
  ๑๒.๒.๔ ใบประเมินผลการปฏิบัติงานตามใบงาน 
  ๑๒.๒.๕ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๑๒.๓ เกณฑ์การประเมินผล 
  ๑๒.๓.๑ นักเรียนได้คะแนนพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานไม่
ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  ๑๒.๓.๒ คะแนนรวมตามแบบประเมินผลงาน ใบงาน ไม่ต่ ากว่างร้อยละ ๖๐ 
  ๑๒.๓.๓ คะแนนแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
  ๑๒.๓.๔ คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  



 

การวางแผนโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๑๐๗ หน่วยบทที่ ๒ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

โครงการสอนรายวิชา 
วิชาโครงการ ๒  งานเคร่ืองเรือน      รหัส ๒๑๐๗-๘๕๐๓ 
หน่วยที่ ๒ การวางแผนโครงการงานเครื่องเรือน คร้ังที่ ๓ 
เร่ือง  ๑. กระบวนการวางแผนจัดท าโครงการ 
        ๒. การเขียนร่างเค้าโครงของโครงการ 
        ๓. ปฏิบัติการเขียนแบบจากแบบร่างช้ินงานท่ีออกแบบให้สร้างตาม

สมรรถนะรายวิชา 

คาบการสอน 
๖ ชั่วโมง 

จุดประสงค์การสอน รายการสอน 
๑. อธิบายวิธีการวางแผนการปฏิบัติได้อย่าง

ถูกต้อง 
๒ . อธิบายขั้นตอนกระบวนการท างาน

โครงการงานเครื่องเรือนได้ 
 ๓. ปฏิบัติการเรียนเค้าโครงของโครงการท่ี

วางแผนไว้ได้ถูกต้อง 
๔. เขียนแบบตามขั้นตอน การวางแผนการ

ปฏิบัติจากแบบร่างช้ินงานท่ีออกแบบได้ 
๕. ปฏิบัติงานโครงการจากการเขียนแบบ

ช้ินงานน าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติการสร้าง
ช้ินงานจริงได้ 

๑. กระบวนการวางแผนโครงการ 
๒. การด าเนินงานตามโครงการงานเครื่องเรือน 
๓. การเขียนร่างเค้าโครงของโครงการงานเครื่อง

เรือน 
๔. การเขียนแบบเครื่องเรือน จากการสังเคราะห์

โครงการงานเครื่องเรือน 
๕. ปฏิบัติการสร้าง และพัฒนาเครื่องเรือน หรือ

ผลิตภัณฑ์ 

วิธีการสอน 
บรรยาย/ถาม-ตอบ สาธิต เวลาปฏิบัติงานตามใบงาน ครูควรก าหนดตามความพร้อมของ 

เครื่องเรือนมือ และเครื่องจักร 
สื่อการสอน 

 ส่ือประกอบการสอน Power Point 
ส่ือของจริงใบความรู้ แบบฝึกหัด ใบงาน 
แบบทดสอบ 

หนังสืออ้างอิง บรรณานุกรม ในหน่วยบทท่ี ๒ เรื่อง
การวางแผนการงานเครื่อง 

การประเมิน 
คะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน แบบประเมินผลใบงาน แบบฝึกหัดแบบ

ประเมินพฤติกรรมระหว่างกาเรียน และการปฏิบัติงาน และคะแนนจากแบบทดสอบวัดผมสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 

แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๒   
ชื่อวิชา  โครงการงานเครื่องเรือน  ๒  หน่วยที่ ๑ (๒-๔-๒) 
ชื่อหน่วย การวางแผนโครงการเครื่องเรือน สอนคร้ังที่ ๒ 

หน่วยที่ ๒  การวางแผนโครงการเครื่องเรือน จ านวน ๖ ชั่วโมง 



 

การวางแผนโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๑๐๘ หน่วยบทที่ ๒ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

หัวเร่ือง/งานที่ปฏิบัติ 

๑.  การเขียนร่างเค้าโครงการ 
๒.  ปฏิบัติการเขียนแบบจากแบบร่างช้ินงานท่ีออกแบบให้สร้างตามสมรรถนะรายวิชา 

สาระส าคัญ 

การวางแผนจัดท าโครงการ เป็นกระบวนการด าเนินงานท่ีช่วยก าหนดล่วงหน้าว่าจะ
ปฏิบัติการจัดท าโครงการอย่างไรบ้าง เพราะการจัดท าโครงการเป็นพื้นฐานท่ีนักเรียน สามารถ
เสริมสร้างประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง โดยจัดท าเป็นแผนการด าเนินงาน ก าหนดกิจกรรม
โครงการ และขั้นตอนการปฏิบัติก่อให้เกิดความคิดริเริ่ม  พัฒนางานสามรถวางแผนด าเนินงาน 
วิเคราะห์ปัญหา และหาวิธีแก้ไขปัญหาท่ีช่วยให้โครงการได้รับความส าเร็จ โดยมีครูประจ าวิชาให้
ค าแนะน าปรึกษา ต้ังแต่เริ่มด าเนินโครงการท่ีเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้ตลอดจนเขียนโครง
ร่างเค้าโครงของโครงการให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑.  รู้และเข้าใจวิธีการวางแผนการปฏิบัติงานได้ถูกต้องเหมาะสม 
๒.  รู้และเข้าใจขั้นตอนกระบวนการท างานโครงการงานเครื่องเรือน 
๓.  ฝึกการเขียนร่างเค้าโครงของโครงการท่ีวางแผนไว้ 
๔.  ส่งเสริมการฝึกทักษะการวางแผนโครงการงานเครื่องเรือนตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๒  
ชื่อวิชา  โครงการงานเครื่องเรือน  ๒  หน่วยที่ ๑ (๒-๔-๒) 
ชื่อหน่วย การวางแผนโครงการเครื่องเรือน สอนคร้ังที่ ๒ 

หน่วยที่ ๒  การวางแผนโครงการเครื่องเรือน จ านวน ๖ ชั่วโมง 

๕.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเช่ือมโยง ส่ิงท่ีได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานจริงกับการประกอบอาชีพ
และการด าเนินชีวิตจริง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 



 

การวางแผนโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๑๐๙ หน่วยบทที่ ๒ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

๑.  อธิบายวิธีการวางแผนการปฏิบัติงานได้ถูกต้องเหมาะสม 
๒.  อธิบายข้ันตอน กระบวนการท างานโครงการงานเครื่องเรือนได้ 
๓.  ปฏิบัติการเขียนร่างเค้าโครงของโครงการท่ีวางแผนไว้ได้ถูกต้องตามหลักการ 
๔.  เขียนแบบตามข้ันตอน การวางแผนการปฏิบัติจากแบบร่างช้ินงานท่ีออกแบบได้ 
๕.  ปฏิบัติงานโครงการจากการเขียนแบบช้ินงานน าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติการสร้าง

ช้ินงานจริงได้ 

สมรรถนะราชวิชา 

๑.  แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดท าโครงการและน าเสนอผลงาน 
๒.  เขียนโครงการสร้างและหรือพัฒนางาน 
๓.  ด าเนินงานโครงการตามแผนงาน 
๔.  ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
๕.  รายงานผลการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 น ำเข้ำสู่บทเรียนโดยสมัมนำกับนกัเรียนเก่ียวกับรำยละเอียดทัว่ไปของหน่วยกำรเรียนท่ี ๒ เร่ือง กำร
วำงแผนโครงกำรงำนเคร่ืองเรือน เป็นกำรเกร่ินน ำเพ่ือจูงใจในกำรเรียน ท ำให้นกัเรียนเกิดควำมสนใจ ร่วม
กิจกรรมกำรปฏิบตังิำนก่อนและหลงั กำรวำงแผนโครงกำรงำนเคร่ืองเรือน โดยกำรร่วมร่ำงเค้ำโครงของโครงกำร
และด ำเนินกำรเขียนแบบตำมขัน้ตอนกำรวำงแผนกำรปฏิบตัจิำกแบบร่ำงชิน้งำนท่ีออกแบบมำแล้ว ตลอดจน
กำรวดัและกำรประเมนิผลตำมสมรรถนะรำยวชิำ รวมทัง้รับทรำบข้อตกลง เช่น กำรตรงตอ่เวลำ กำรแตง่กำย 
กำรท ำควำมเคำรพ กำรช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั กำรแสดงออกควำมรับผดิชอบ กำรเก็บเคร่ืองมือ และท ำควำม
สะอำดบริเวณท่ีปฏิบตังิำน 
 

 

แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๒  
ชื่อวิชา  โครงการงานเครื่องเรือน  ๒  หน่วยที่ ๑ (๒-๔-๒) 
ชื่อหน่วย การวางแผนโครงการเครื่องเรือน สอนคร้ังที่ ๒ 

หน่วยที่ ๒  การวางแผนโครงการเครื่องเรือน จ านวน ๖ ชั่วโมง 
 

 เตรียมความพร้อมก่อนการสอน จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนให้พร้อม เรียกช่ือ
นักเรียนและจดบันทึกในสมุดบันทึกลงเวลาเรียน 

๑. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

๒. ผู้สอนน าสู่บทเรียน โดยทบทวนหลักการและประเภทของโครงการให้นักเรียนในช้ัน
เรียน และครูผู้สอน น าตัวอย่างเล่มโครงการท่ีได้ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลโครงการจนส าเร็จ 
เป็นเล่มโครงการท่ีสมบูรณ์ รวมท้ังภาพสเก็ตซ์แนวคิดในการออกแบบโครงการและน าตัวอย่างช้ินงาน



 

การวางแผนโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๑๑๐ หน่วยบทที่ ๒ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

โครงการงานเครื่องเรือนท่ีแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ให้นักเรียนเปิดดูเพื่อศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จินตนาการลักษณะของโครงการขั้นตอน กรรมวิธีตามท่ีนักเรียนแต่ละคนต้องการเลือกท าโดย
นักเรียนควรส ารวจความสนใจ ความพร้อมของจนเองด้านต่าง ๆ ตลอดจนความเป็นไปได้
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกประเภทท่ีต้องการจัดท าโครงการ แล้วท าการศึกษารวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองด้านความถนัด ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ทุน แรงงาน สถานท่ีด าเนินการการ
จัดการ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน แล้วเลือกโครงการท่ีเหมาะสมท่ีสุด และต้ังค าถาม 

๒.๑ นักเรียนคิดว่าการเขียนโครงร่างโครงการมีองค์ประกอบใดบ้าง 

๒.๒ โครงการประเภทท่ีนักเรียนเลือกท าสามารถน าไปพัฒนาอาชีพได้อย่างไร 

๒.๓ นักเรียนร่วมกันอภิปราย 

๓. ขั้นให้ข้อมูลและการสอนโดยการให้เนื้อหาและสรุป 

ผู้สอนแจกเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การวางแผนโครงการงานเครื่องเรือน ให้
นักเรียนทุกคนโดยมีเนื้อหาสาระของการเรียนรู้ให้นักเรียนอ่านท าความเข้าใจในเนื้อหา แบ่งกลุ่มเขียน
แบบโครงการงานเครื่องเรือนตามประเภทท่ีนัดเรียนเลือกจัดท า ท่ีจัดเตรียมไว้กลุ่มละ ๓ คน เรื่อง 
วางแผนจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน ตามข้ันตอนกระบวนการท างาน ตามลักษณะของโครงการแต่
ละประเภท ผู้สอนอธิปรายเนื้อหา โดยใช้ส่ือประกอบการสอน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาสาระของ
การเรียนรู้ และเข้าใจเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

 

แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๒  
ชื่อวิชา  โครงการงานเครื่องเรือน  ๒  หน่วยที่ ๑ (๒-๔-๒) 
ชื่อหน่วย การวางแผนโครงการเครื่องเรือน สอนคร้ังที่ ๒ 

หน่วยที่ ๒  การวางแผนโครงการเครื่องเรือน จ านวน ๖ ชั่วโมง 
 

๓.๑ กระบวนการวางแผนจัดท าโครงการ 
๓.๒ การเขียนร่างเค้าโครงของโครงการ 
๓.๓ ปฏิบัติการเขียนแบบจากแบบร่างช้ินงานท่ีออกแบบให้สร้างตามสมรรถนะรายวิชา 
๓.๔ ผู้สอนอธิบายสรุปเนื้อหา เรื่อง การวางแผนโครงการงานเครื่องเรือน และอธิบายวิธี

ปฏิบัติการเขียนโครงร่างเค้าโครงของโครงการท่ีวางไว้ 
๓.๕ ผู้สอนอธิบายสรุปเนื้อหา วิธีการปฏิบัติการเขียนแบบเครื่องเรือนตามขั้นตอน การ

วางแผนการปฏิบัติจากแบบร่างช้ินงานท่ีออกแบบไว้ตามประเภทท่ีนักเรียนเลือกจัดท า 

๔. ขั้นสอนโดยการแสวงหาความรู้ใหม่ 

นักเรียนฝึกปฏิบัติงาน การเขียนโครงร่างเค้าโครงของโครงการท่ีวางแผนไว้ได้ถูกต้อง
ตามสมรรถนะรายวิชาท่ีก าหนดไว้ และปฏิบัติการเขียนแบบเครื่องเรือนตามขั้นตอนการวางแผนการ
ปฏิบัติจากแบบร่างช้ินงานท่ีออกแบบไว้ตามประเภทท่ีนักเรียนเลือกจัดท า โดยครูผู้สอนอธิบายและ



 

การวางแผนโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๑๑๑ หน่วยบทที่ ๒ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

สาธิต ขั้นตอน วิธีการเขียนแบบ ร่วมกับประสบการณ์ท่ีนักเรียนเคยเรียนมาตามสมรรถนะวิชาชีพ 
ด้วยการคิดสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นการดึงความสามารถในการคิดท่ีดึงองค์ประกอบต่าง ๆ มา
หลอมรวมกันภายใต้ โครงร่างใหม่อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดส่ิงใหม่ท่ีมีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจาก
เดิมโดยนักเรียนน าความรู้ท่ีได้จากเนื้อหามาหลอมรวมกับความรู้ท้ังหมดท่ีได้เรียนมา ค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะคิด ซึ่งมีมากหรือกระจายกันอยู่มาหลอมรวมกัน จะท าให้เข้าใจและเห็น
ภาพรวมของส่ิงท่ีจะท าได้มากกว่า โดยสร้างแนวคิดใหม่ เป็นการพัฒนา และคิดค้นส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม และการประกอบอาชีพ นักเรียนเลือกโครงการงานเครื่องเรือนตามประเภทท่ี
นักเรียนเลือกจัดท า 

๕. ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน 

นักเรียนฝึกปฏิบัติงาน การเขียนแบบเครื่องเรือนตามข้ันตอนการวางแผนการปฏิบัติจาก
แบบร่างช้ินงานท่ีออกแบบไว้ตามประเภทท่ีก าหนดขนาด สัดส่วน และให้สีตามรูปแบบเพื่อความ
เหมาะสม เพราะแบบท่ีเขียนจะต้องน าไปสร้างขึ้นเป็นช้ินงานจริงท่ีสมารถใช้ประโยชน์ได้จริง โดย 

 

แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๒  
ชื่อวิชา  โครงการงานเครื่องเรือน  ๒  หน่วยที่ ๑ (๒-๔-๒) 
ชื่อหน่วย การวางแผนโครงการเครื่องเรือน สอนคร้ังที่ ๒ 

หน่วยที่ ๒  การวางแผนโครงการเครื่องเรือน จ านวน ๖ ชั่วโมง 

ครูผู้สอนอธิบายและสาธิตขั้นตอนวิธีการเขียนแบบ และพัฒนารู้จักวางแผนจัดท า ตาม
ขั้นตอน รู้จักเลือกใช้วัสดุ และวิธีการผลิตเพื่อสร้างช้ินงานให้ได้ตาม แบบท่ีนักเรียนออกมาตามความ
ต้องการและท าแบบฝึกหัด เรื่องการวางแผนโครงการงานเครื่องเรือน จากนั้นครูผุ้สอนและนักเรียน
ร่วมกันเฉลย ตรวจค าตอบเพื่อประเมินผลการเรียน 

๖. ขั้นตรวจผลงาน และน าเสนอผลงาน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนโครงร่างเค้าโครงของ
โครงการท่ีพิจารณาเลือกตามประเภทของโครงการท่ีนักเรียนเลือกจัดท า กลุ่มละ ๑ ประเภทพร้อม
รูปแบบช้ินงานท่ีเขียนแบบส าเร็จ พร้อมก าหนด ขนาดสัดส่วน และให้สีตามรูปแบบเพื่อความ
เหมาะสม แล้วให้แต่ละกลุ่มน าเสนอหน้าช้ันเรียน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและระหว่าง
กลุ่ม โดยครูผู้สอนเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้นักเรียนน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปสร้างเป็นช้ินงาน
จริง 

๖.๑ ครูตรวจขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๖.๒ ครูตรวจช้ินงานการออกแบบโครงการงานเครื่องเรือน และให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนดไว้ 

๗.  ขั้นสรุปและประสานความรู้ 

ตรวจประเมินการปฏิบัติงานการเขียนแบบเครื่องเรือนตามขั้นตอนการปฏิบัติงานจาก
แบบร่างช้ินงานท่ีออกแบบไว้ตามประเภทท่ีนักเรียนเลือกจัดท าตามลักษณะของโครงการตาม



 

การวางแผนโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๑๑๒ หน่วยบทที่ ๒ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

สมรรถนะรายวิชาการวางแผน จัดท าโครงการงานเครื่องเรือนและอธิบานสรุปผลการปฏิบัติงานให้
ผู้เรียนรู้วิธีปฏิบัติและวิธีการแก้ไขงานท่ีมีปัญหา 

๗.๑ ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์ช้ินงาน 
๗.๒ ครูบอกลักษณะข้อดี ข้อเสีย และวิธีแก้ไขงานท่ีมีปัญหาเพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการ

แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 

๘. การน าไปใช้ 

๘.๑ ครูบอกให้นักเรียนค้นคว้าหาประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาและต้องฝึกปฏิบัติการบ่อย 
ๆ เพื่อให้มีทักษะมากขึ้น 

 

แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๒  
ชื่อวิชา  โครงการงานเครื่องเรือน  ๒  หน่วยที่ ๑ (๒-๔-๒) 
ชื่อหน่วย การวางแผนโครงการเครื่องเรือน สอนคร้ังที่ ๒ 

หน่วยที่ ๒  การวางแผนโครงการเครื่องเรือน จ านวน ๖ ชั่วโมง 
 

๘.๒ ครูให้นักเรียนเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ และช้ินงาน เพื่อฝึกความมีระเบียบ 
๘.๓ ครูให้นักเรียนท าความสะอาดบริเวณท่ีท างาน เพื่อฝึกให้รู้จักการท าความสะอาด 
๘.๔ ครูแจกใบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน) 
๘.๕ ครูแจกใบเฉลยค าตอบ 
๘.๖ ครูให้นักเรียนประเมินผล การท าแบบทดสอบของเพื่อน แล้วจัดเก็บคะแนนของแต่

ละคน 
๘.๗ ครูประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ

วิชาชีพ ตลอดจนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

งานที่มอบหมาย 

๑. ให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารต่าง ๆ และส่ือออนไลน์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เรื่องการวางแผนจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน 

๒. บันทึกผลการสังเกตโดยศึกษาจากประสบการณ์ท่ีพบเห็น และการเรียนรู้จากสภาพจริง
ด้วยตนเอง 

สื่อการเรียนการสอน 

๑. แบบทดสอบก่อนเรียน พร้อมเฉลย 
๒. เอกสารประกอบการเรียน วิชาโครงการ (๒) งานเครื่องเรือน 
๓. ใบความรู้หน่วยที่ ๒ เรื่องการวางแผนจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน 
๔. ส่ือประกอบการสอน Power Point  
๕. ส่ือของจริง 
๖. แบบฝึกหัดขั้นวัดผลการเรียนรู้ พร้อมเฉลย 



 

การวางแผนโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๑๑๓ หน่วยบทที่ ๒ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

๗. ใบงาน 
๘. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน) พร้อมเฉลย 
๙. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์สมรรถนะรายวิชา 

ตลอดจนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๒  
ชื่อวิชา  โครงการงานเครื่องเรือน  ๒  หน่วยที่ ๑ (๒-๔-๒) 
ชื่อหน่วย การวางแผนโครงการเครื่องเรือน สอนคร้ังที่ ๒ 

หน่วยที่ ๒  การวางแผนโครงการเครื่องเรือน จ านวน ๖ ชั่วโมง 

สื่อโสตทัศน์ 

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
๒.  เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ พร้อมจอ 
๓. แผ่นโปร่งแสง 
๔. หุ่นจ าลอง 
๕. ช้ินงานตัวอย่างของจริง 

การวัดผลและประเมินผล 

๑. คะแนนจากการอภิปราย เรื่องการวงแผนจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน 
๒. คะแนนจากการท าแบบฝึกหัด เรื่องการวางแผนจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน 
๓. คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนชุดท่ี ๓ เรื่องการวางแผนจัดท าโครงการงาน

เครื่องเรือน 
๔. คะแนนจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานช้ินงานตามใบงาน 
๕. คะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างกาเรียนและการปฏิบัติงาน 
๖. คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๗. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถ

รายวิชา ตลอดจนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เกณฑ์การประเมินผล 

๑. การสังเกตและประเมินผลการร่วมอภิปรายและตอบค าถาม คะแนนรวม ๒๐ คะแนน 
๒. แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียน เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
๓. แบบฝึกหัดในใบงาน เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานเกณฑ์การประเมินผล เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๕. การประเมินพฤติกรรมด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เกณฑ์การประเมินผ่านร้อยละ ๖๐ 

ขึ้นไป 

 

แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๒  



 

การวางแผนโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๑๑๔ หน่วยบทที่ ๒ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

ชื่อวิชา  โครงการงานเครื่องเรือน  ๒  หน่วยที่ ๑ (๒-๔-๒) 
ชื่อหน่วย การวางแผนโครงการเครื่องเรือน สอนคร้ังที่ ๒ 

หน่วยที่ ๒  การวางแผนโครงการเครื่องเรือน จ านวน ๖ ชั่วโมง 

กิจกรรมเสนอแนะ  

๑. อ่านทบทวนเนื้อหาในหน่วยที่ ๒ 
๒. นักเรียนน าช้ินงานตัวอย่างมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ช้ินงานตามใบงาน 
๓. นัก เรี ยนสืบค้นข้อมู ลเพิ่ ม เ ติม  หรื อทบทวนเนื้ อหาจาก เว็บ ไซต์ ท่ีห้ อ ง ศูนย์

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในเวลาว่าง 
๔. อ่านเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่องการเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 

 

  



 

การวางแผนโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๑๑๕ หน่วยบทที่ ๒ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

เอกสารประกอบการเรียน 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 

 
 
 
 
 

 
ชุดการสอนหน่วยที่ ๒ 

เรื่อง การวางแผนโครงการงานเครื่องเรือน 
 

เรียบเรียงโดย 
นางสายชล เชตม ี

 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง อาชีวศึกษากรุงเทพ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 

๑. อธิบายวิธีการวางแผนการปฏิบัติงานได้ถูกต้องเหมาะสม 
๒. อธิบายข้ันตอน กระบวนการท างานโครงการงานเครื่องเรือนได้ 
๓. ปฏิบัติการเขียนร่างเค้าโครงของโครงการท่ีวางแผนไว้ได้ถูกต้องตามหลักการ 
๔. เขียนแบบตามขั้นตอน การวางแผนการปฏิบัติจากแบบร่างช้ินงานท่ี

ออกแบบได้ 
๕. ปฏิบัติงานโครงการจากการเขียนแบบช้ินงานน าสู่ข้ันตอนการปฏิบัติการ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 



 

การวางแผนโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๑๑๖ หน่วยบทที่ ๒ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา หน่วยบทที่ ๒ 

 
๑. กระบวนการวางแผนโครงการ 
๒. การด าเนินงานตามโครงการงานเครื่องเรือน 
๓. การเขียนร่างเค้าโครงของโครงการงานเครื่องเรือน 
๔. การเขียนแบบเครื่องเรือน จากการสังเคราะห์โครงการงานเครื่องเรือน 
๕. ปฏิบัติการสร้าง และพัฒนาเครื่องเรือน หรือผลิตภัณฑ์ 

 



 

การวางแผนโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๑๑๗ หน่วยบทที่ ๒ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที่ ๒ เร่ืองการวางแผนการโครงการงานเคร่ืองเรือน 

 
ค าสั่ง ให้นักเรียนท าแบบทดสอบโดยเลอืกค าตอบข้อที่ ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวท าเคร่ืองหมาย (X)  
ลงในค าตอบ 
๑. ข้อใดเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผู้จัดการโครงการ 
 ก. มีแหล่งข้อมูลภายในท้องถิ่น ข. มีความรู้และประสบการณ์ 
 ค. มีความรู้ทางวิชาชีพ ง. มีสถานท่ีปฏิบัติงานเหมาะสม 
๒. ข้อใดเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 ก. ความถนัดและความสนใจ ข. ความรู้และประสบการณ์ 
 ค. ความพร้อมด้านเงินทุน ง. จัดหาอุปกรณ์ในท้องถิ่นได้ 
๓. ข้อใดเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความรู้และความสามารถของผู้เรียน 
 ก. ความรู้และประสบการณ์ 
 ข. ความพร้อมด้านเงินทุน 
 ค. น าความรู้ ทักษะจากโครงการไปประยุกต์ใช้ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
๔. ข้อใดคือการก าหนดช่ือเพื่อส่ือให้ทราบว่าต้องการท าอะไร มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร 
 ก. ช่ือโครงการ ข. วัตถุประสงค์ 
 ค. เป้าหมาย ง. หลักการและเหตุผล 
๕. ข้อใดเป็นการกล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญขอปัญหาในการจัดท าโครงการ 
 ก. ช่ือโครงการ ข. วัตถุประสงค์ 
 ค. เป้าหมาย ง. หลักการและเหตุผล 
๖.  ข้อใดคือการระบุให้ทราบว่าการจัดท าโครงการแต่ละโครงการเพื่ออะไร 
 ก.  วัตถุประสงค์ ข.  เป้าหมาย 
 ค.  หลักการและเหตุผล ง.  วิธีการด าเนินงาน 
 
๗.  ข้อใดเป็นองค์ประกอบของการขออนุมัติโครงการ 
 ก.  ความรู้และทักษะของผู้เรียน ข.  ความพร้อมของผู้เรียน 
 ค.  ความเป็นไปได้ ง.  ถูกทุกข้อ 
๘.  ข้อใดคือส่วนน าของโครงการ 



 

การวางแผนโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๑๑๘ หน่วยบทที่ ๒ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 ก.  ปก ค าน า สารบัญและภาคผนวก ข.  ปก ค าน า สารบัญ 
 ค.  ปก สารบัญ ง.  วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
๙.  ข้อใดคือองค์ประกอบของส่วนเนื้อหา 
 ก. ปก  ข.  ค าน า 
 ค. สารบัญ ง.  วัตถุประสงค์ 
๑๐.  ข้อใดจ าเป็นต้องก าหนดปริมาณและคุณภาพให้ชัดเจน 
 ก. หลักการและเหตุผล ข.  วัตถุประสงค์ 

ค. เป้าหมาย ง.  งบประมาณ 
 
  



 

การวางแผนโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๑๑๙ หน่วยบทที่ ๒ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที่ ๒ เร่ืองการวางแผนโครงการงานเคร่ืองเรือน 

 
  
  

เฉลย 
 

๑. ค ๒. ง ๓. ค ๔. ก ๕. ง 

๖. ก ๗. ง. ๘. ข ๙. ง ๑๐ ค 

 
 



 

การวางแผนโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๑๒๐ หน่วยบทที่ ๒ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 
 

การวางแผนจัดท าโครงการ 
 ผู้เรียนควรมีการวางแผนการจัดท าโครงการ โดยมีอาจารย์ประจ าวิชาให้ค าแนะน าปรึกษา
ต้ังแต่ต้นเริ่มก าหนดโครงการท่ีเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้ ตลอดจนเขียนโครงร่างให้ชัดเจนเป็น
รูปธรรม ดังนี้ 
 ๑.  การก าหนดหรือเลือกโครงการที่จะท า 

ผู้เรียนควรส ารวจความสนใจ ความพร้อมของตนเองด้านต่าง ๆ ตลอดจนความเป็นไปได้
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกหัวข้อท่ีต้องการจัดท าโครงการ โดยควรก าหนดโครงการไว้
มากกว่า ๑ โครงการ แล้วท าการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ด้านความถนัด ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทุน แรงงาน สถานท่ีด าเนินการ การจัดการ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน แล้วเลือก
โครงการท่ีเหมาะท่ีสุด  
 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑  การเขียนแบบโครงการงานเครื่องเรือน 
ที่มา: WOODWORK,๒๐๑๔:  P ๑๗๘-๑๗๙. 

 การวิเคราะห์โครงการเพื่อตัดสินใจเลือกโครงการ อาจใช้ตารางวิเคราะห์ดังนี้ 

รายการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการท่ี 
๑ 

โครงการท่ี 
๒ 

โครงการท่ี 
๓ 



 

การวางแผนโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๑๒๑ หน่วยบทที่ ๒ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ด้านผู้จัดท าโครงการ 
    - ความถนัดและความสนใจ 
    - ความรู้และประสบการณ์ 
    - ความพร้อมด้านเงินทุน 
    - ความพร้อมในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
    - ความพร้อมด้านเวลา/แรงงาน 

            

๒. ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
     - เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 
     - สามารถจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ได้ภายในท้องถิ่น 
     - มีแหล่งความรู้ ข้อมูลต่าง ๆ ภายในท้องถิ่น 
     - มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 
     - มีผู้เช่ียวชาญให้ความรู้และให้ค าปรึกษา  

            

๓. ด้านความรู้และความสามารถของผู้เรียน 
      - มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโครงการ 
      - มีความรู้ทางวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
      - วางแผนขั้นตอนการปฏิบัติท่ีสามารถปฏิบัติได้ 
      - น าความรู้ ทักษะท่ีได้รับจากากรปฏิบัติโครง    
        ไปเป็น      
        ข้อมูลส าหรับการปฏิบัติงานอื่น หรือเป็นแนว 
        ทางการปฏิบัติงานโครงการอื่นๆต่อไป 

            

 

 
 
 
 เกณฑ์การให้คะแนนเพ่อตัดสินใจเลือกโครงการมีดังนี้ 
 (๑) การให้คะแนนมี ๔ ระดับ คือ 
  ๔ หมายถึง  มีความพร้อมและเหมาะสมมากท่ีสุด 
  ๓ หมายถึง  มีความพร้อมและเหมาะสมมาก 
  ๒ หมายถึง  มีความพร้อมและเหมาะสมปานกลาง 
  ๑ หมายถึง  มีความพร้อมและเหมาะสมน้อย 



 

การวางแผนโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๑๒๒ หน่วยบทที่ ๒ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

๒. เม่ือให้คะแนนแต่ละโครงการแล้ว ควรจัดท าเอกสารโครงร่างของโครงการพร้อมก าหนด
แผนการด าเนินงาน เพื่อน าเสนออาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ (สถานศึกษาบาง
แห่งอาจมีอาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการเป็นคนเดียวกันก็ได้การเขียนโครงร่าง
โครงการ มีองค์ประกอบดังนี้ 

๑)  ช่ือโครงการ การก าหนดช่ือ ควนส่ือความหมายให้ทราบว่าต้องการท าอะไร มี
แนวทางปฏิบัติอย่างไร และเขียนส้ันๆ ใช้ภาษากะทัดรัดชัดเจน เช่น โครงการจัดท าผลไม้แปรรูปเพื่อ
จ าหน่าย โครงการบริการซักรีดเส้ือผ้า เป็นต้น 

๒)  หลักการและเหตุผล ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา โดยท่ัวไปในส่วนนี้จะ
เป็นการช้ีแจงให้เห็นความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา หรือหลักการและเหตุผลในการจัดท า
โครงการ ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากเกิดสภาพปัญหาบางประการจากสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกช้ันเรียน สถานศึกษาหรือหน่วยงาน หรือเป็นความต้องการพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษา ท้องถิ่น 
ประเทศ ซึ่งอาจมาจากนโยบายต่างๆ เช่น แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล กระทรวง 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สภาบัน สถานศึกษาหรืออื่นๆ เป็นต้น 

 โครงการท่ีจัดท าขึ้นเพื่อแก้ปัญหาบางประการในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน นิยม
ระบุความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาท่ีท าให้ต้องมีการจัดท าโครงการ การระบุหลักการและ
เหตุผลมักใช้กับโครงการท่ีจัดท าขึ้นตามหลักการหรือทฤษฎีเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ 

 การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา เป็นการบรรยายสภาพปัญหาท่ี
เกิดขึ้นรุนแรงเพียงใด สาเหตุของปัญหาจ าเป็นต้องแก้ไขเพียงใด และแนวทางหรือวิธีแก้ไขท่ีผู้จัดท า
โครงการศึกษา ความเป็นไปได้ สภาพี่ต้องการให้เกิดขึ้น ส าหรับหลักการและเหตุผลจะบรรยายเห็น
ความจ าเป็นในการจัดท าโครงการว่ามีนโยบายหรือหลักการใดท่ีผู้จัดท าโครงการเห็นความจ าเป็นว่า
ต้องน ามาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือ
บรรยายให้เห็นว่าเหตุผลใดจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 

 ส าหรับการจัดท าโครงการของผู้เรียนในสถานศึกษา มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้น า
ความรู้และทักษะจากการเรียนในช้ันเรียนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ในปัจจุบันความเป็นมา
และความส าคัญของปัญหา หรือหลักการและเหตุผลก็ควรปรับให้เป็นไปตามท่ีผู้เรียนปฏิบัติจริง 

๓)  วัตถุประสงค์ เป็นการระบุให้ทราบว่าการจัดท าโครงการแต่ละโครงการเพื่ออะไรซึ่ง
โดยท่ัวไปการจัดท าโครงการจะมีสาเหตุ ๒ ประการ คือ  
  ๓.๑ แก้ปัญหาการปฏิบัติงาน เช่น งานท่ีผู้เรียนได้รับมอบหมายในช้ันเรียน การ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ บุคลากรในสถานศึกษาหรือหน่วยงาน 
  ๓.๒ พัฒนางานในหน้าท่ีรับผิดชอบ เช่น ผู้เรียนจัดท าโครงการเพื่อน าความรู้ทักษะ
ท่ีได้รับในช้ันเรียน สถานศึกษา ไปพัฒนาอาชีพในชีวิตจริง หรืออาจารย์จัดท าโครงการเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนในด้านต่างๆ 

๔)  เป้าหมาย ควรระบุให้ชัดเจนว่าผลงานท่ีได้คืออะไร ก าหนดปริมาณและคุณภาพให้
ชัดเจน พร้อมท้ังระยะเวลาและงบประมาณท่ีก าหนดเพื่อประสิทธิภาพของโครงการ ดังนี้ 



 

การวางแผนโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๑๒๓ หน่วยบทที่ ๒ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

  ๔.๑ ปริมาณ ระบุปริมาณ/ชนิดของผลผลิต หรือผลงาน (Output/Outcome) 
พร้อมจ านวนหรือปริมาณ เช่น ผลิตผลไม้แปรรูปได้ ๓ ชนิด ชนิดละ ๑๐๐ กิโลกรัม เป็นต้น 
  ๔.๒ คุณภาพ ระบุคุณภาพของผลผลิต/ผลงานท่ีคาดหวัง อาจระบุเป็นมาตรฐาน/
เกณฑ์ท่ีขัดเจน เช่น ผลไม้แปรรูปท่ีผลิตมีคุณภาพ ลูกค้าพึ่งพอใจ สามารถจ าหน่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ ของจ านวนท่ีผลิตได้ 
  ๔.๓ ระยะเวลา ระบุให้เหมาะสมกับผลผลิตหรือผลงานท่ีต้องการ ควรจัดท าใน
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมและใช้ระยะเวลาพอเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมของการด าเนินงาน 
  ๔.๔ งบประมาณ ระบุให้ชัดเจนลงไปว่าควรจะใช้งบประมาณเป็นเงินจ านวนเท่าใด
ถ้าไม่มีการใช้งบประมาณของหน่วยงาน หรือไปใช้งบประมาณของหน่วยงานอื่นหรือไม่ หรือได้รับ
งบประมาณจากท่ีใด เป็นต้น 

๕)  วิธีด าเนินงาน ควรระบุรายละเอียดกิจกรรมท้ังหมดพร้อมท้ังขั้นตอนในการปฏิบัติ
ต้ังแต่ต้นจนส้ินสุดโครงการ โดยเขียนแผนปฏิบัติงานประกอบด้วย โดยท่ัวไปมักนิยมเขียนในรูป 
Gantt chart ซึ่งแผนปฏิบัติงานจะมีองค์ประกอบคือ  
  ๕.๑ กิจกรรม จะระบุหัวข้อเกี่ยวกับการเตรียมงานก่อนเริ่มโครงการ การด าเนินงาน
ตามโครงการ  การก ากับติดตาม ตลอดจนการประเมินผลโครงการ 
  ๕.๒ ระยะเวลา ระบุระยะเวลาด าเนินการตามแต่ละหัวข้อ/ขั้นตอนของกิจกรรม 

๖)  ระยะเวลาและสถานท่ีด าเนินงาน 
  ๖.๑ ระยะเวลา ก าหนดวันท่ีด าเนินการให้ชัดเจน ต้ังแต่วันท่ีเริ่มต้นโครงการจนถึง
วันส้ินสุดโครงการ 
  ๖.๒ สถานท่ี ให้ระบุสถานท่ีจะจัดด าเนินการหรือปฏิบัติงาน 

๗)  ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแต่ละส่วนโดย
ประหยัดท้ังนี้ต้องค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานเป็นหลัก กรณีไม่มีค่าใช้จ่ายก็ต้อง
ระบุให้ชัดเจน 

๘)  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ให้ระบุผลท่ีจะเกิดขึ้นเมื่อการด าเนินงานตามโครงการส้ินสุดลง
ตามวัตถุประสงค์ หรือประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการโดยตรง รวมถึงผลกระทบจากโครงการ เช่น 
ความพึงพอใจของผู้ใช้สินค้าหรือบริการที่ผลิต 

๙)  การติดตามและประเมินผล ก าหนดวิธีการดูแล ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ
แต่ละขั้นตอน เพื่อควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อาจท าการประเมิน
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงานกรณีมีปัญหาอุปสรรคก่อนส้ินสุดโครงการ 
ตลอดจนประเมินผลโครงการเมื่อส้ินสุดระยะเวลาท่ีด าเนินการตามโครงการ เพื่อให้ทราบว่าผลผลิต
หรือผลงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดหรือไม่ นอกจากนี้ยังอาจติดตามประเมินดูผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ หรือผลท่ีเป็นประโยชน์เมื่อมีการน าเสนอผลผลิตหรือผลงานจากโครงการไป
ปฏิบัติต่อไปในอนาคต 



 

การวางแผนโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๑๒๔ หน่วยบทที่ ๒ 
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๑๐) ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีคาดว่าอาจขึ้น ให้ระบุปัญหาอุปสรรคท่ีผู้จัดท าโครงการคาดว่า
อาจเกิดขึ้น และจะท าให้โครงการไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย เพื่อให้ผู้รับผิดชอบพยายามหาทา ง
ป้องกันหรือแก้ไขให้เกิดข้ึนยาก หรือเกิดน้อยท่ีสุด 

๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ ให้ระบุช่ือบุคคลท่ีท างานร่วมกัน 
๑๒)  ท่ีปรึกษาโครงการ ให้ระบุช่ือท่ีปรึกษาในการท าโครงการ เช่น การจัดท าโครงการ

ของผู้เรียน ท่ีปรึกษาอาจจะเป็นผู้สอน ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ประกอบอาชีพ ผู้รับผิดชอบ
โครงการต้องติดต่อประสานงานเพื่อให้บุคคลดังกล่าวให้ความร่วมมือ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒  การจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน 
ท่ีมา: สายชล  เชตมี. ถ่ายภาพ,๒๕๕๙ 

 

 การขออนุมัติโครงการ 
 อาจารย์ประจ าวิชาท่ีสอน อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการประเมินผลโครงการร่วมกัน
พิจารณาอนุมัติโครงการ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ประเมิน “โครงร่างโครงการ” ดังนี้ 
 ๑. องค์ประกอบ 
 ๑.๑ ช่ือโครงการ 
 ๑.๒ หลักการและเหตุผล 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ 
 ๑.๔ เป้าหมาย 
 ๑.๕ การด าเนินงานและแผนปฏิบัติการ 
 ๑.๖ ระยะเวลา 



 

การวางแผนโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๑๒๕ หน่วยบทที่ ๒ 
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 ๑.๗ งบประมาณ 
 ๑.๘ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๒. ตรงตามสาขาท่ีเรียน 
 ๓. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 ๔. มีความน่าสนใจ 
 ๕. มีความเป็นไปได้ 
 
  



 

การวางแผนโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๑๒๖ หน่วยบทที่ ๒ 
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แบบขออนุมัติโครงการ 
 
ช่ือโครงการ........................................................................................................................................... 
ระยะเวลาด าเนินการ............................................................................................................................ 
สถานท่ีด าเนินการ................................................................................................................................. 
งบประมาณ/ค าใช้จ่าย.......................................................................................................................... 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. ………………………………………………………………………………………………….. 
   ๒. ………………………………………………………………………………………………….. 
   ๓. ………………………………………………………………………………………………….. 
   ๔. ………………………………………………………………………………………………….. 

 
ลงช่ือ.........................................................หัวหน้าประจ าวิชา 

(.......................................................) 
.............../............../………..….. 

 

ความเห็นของอาจารย์ประจ าวิชา 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ.........................................................อาจารย์ประจ าวิชา 
(.......................................................) 

.............../............../………..….. 
 

ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ.........................................................อาจารย์ประจ าวิชา 
(.......................................................) 

.............../............../………..….. 
 การด าเนินงานตามโครงการ 
 ๑. การปฏิบัติตามโครงการ เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการได้แล้วผู้เรียนควร
ทบทวนล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เข้าใจก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามแผน โดยใช้ทักษะกระบวนการ
ท างานจนส าเร็จด้วยความขยัน อดทน ประหยัด จนงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 



 

การวางแผนโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๑๒๗ หน่วยบทที่ ๒ 
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 การลงมือปฏิบัติงานตามแผน ผู้เรียนต้องบันทึกผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ เพื่อรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการต่อผู้สอนตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน โดยผู้สอนลง
ลายมือช่ือ ข้อคิดเห็นไว้เป็นหลักฐานในสมุดหรือแบบฟอร์มบันทึกด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ท่ี กิจกรรม 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 

ปัญหา/
อุปสรรคและ

การแก้ไข 

ผู้สอน
รับทราบ 
ว.ด.ป 

ข้อคิดเห็นของ
ผู้สอน 

๑. เขียนโครงการ     
๒. แผนปฏิบัติงาน     
๓. ศึกษาข้อมูลท่ีจ าเป็น     
๔.      
๕.      

แบบฟอร์มบันทึกผลการปฏิบัติงานโครงการ 
 

๒. การประเมินผู้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้เรียนด าเนินการปฏิบัติงานตามโครงการตามขั้นตอนท่ี
ก าหนดแล้ว ควรวางแผนเก็บข้อมูลเพื่อประเมินโครงการแต่ละประเภท ซึ่งผู้เรียนจะต้องด าเนินการ
ประเมินแต่ละส่วนให้ชัดเจน 
 การจัดท ารายงาน 
 การจัดท ารายงานเป็นขั้นตอนท่ีเรียนต้องให้ความส าคัญ เพราะเป็นขั้นตอนท่ีจะส่ือสารให้
อาจารย์ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องทราบผลการจัดท าโครงการของผู้เรียนได้ชัดเจน ตลอดจนเป็นประโยชน์
ต่อผู้สนใจท่ีสามารถน าผลของโครงการไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนาต่อไป ซึ่งประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังนี้ 
 ๑. การวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน เมื่อผู้เรียนประเมินผลจากการร่วมท าโครงการตาม
แผนงานปฏิบัติงานแล้ว จะต้องท าการวิเคราะห์และสรุปผลให้ชัดเจนว่า การปฏิบัติงานโครงการเป็น
อย่างไร มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ตลอดจนมีข้อเสนอแนะในการท าโครงการต่อหรือไม่ อย่างไร 
 ๒. การเขียนรายงาน หลังจากการปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้จนส าเร็จหรือได้ผลงานแล้ว 
สุดท้ายก็ต้องเขียนรายงานการท าโครงการเพื่อน าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาหรืออาจารย์ผู้ควบคุม
ทราบ เอกสารรายงานประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ส่วนน า ส่วนเนื้อหา และภาคผนวก ดังนี้ 
 ๒.๑ ส่วนน า ประกอบด้วย ปก ค าน า และสารบัญ 
 ๒.๒ ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย 
  (๑) หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ประโยชน์ เป็นต้น 
  (๒) วิธีด าเนินงาน แบ่งเป็น ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี ๑ การเตรียมการก่อนเริ่มโครงการ จะรายงานเกี่ยวกับ 

 การศึกษาค้นคว้า บักทึกหลักฐานการศึกษาค้นคว้าจากการ
อ่าน การสัมภาษณ์ หรือการท างาน เป็นต้น 



 

การวางแผนโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๑๒๘ หน่วยบทที่ ๒ 
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 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ได้มีการเตรียมการจัดซื้อ จัดหาหรือ
ขอยืมมาใช้อย่างไร 

 บุคลากรมีความถนัดในแต่ละด้านของการปฏิบัติงานโครงการ
อย่างไรบ้าง เพียงพอหรือไม่ต่อการท างาน 

ตอนท่ี ๒ การด าเนินงาน เขียนขั้นตอนการท าโครงการ เขียนขั้นตอนการท า 
 โครงการแต่ละขั้นตอนว่าได้ด าเนินการอย่างไร มีการตรวจสอบความ 
 ถูกต้องหรือไม่ 
ตอนท่ี ๓ ค่าใช้จ่าย ให้ระบุค่าใช้จ่ายจริงในแต่ละกิจกรรมว่าใช้เป็นจ านวน 
 เท่าใด และเป็นค่าอะไรบ้าง 
ตอนท่ี ๔ สรุปผลการด าเนิน ให้สรุปว่าได้ช้ินงาน ผลงานเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ โดยเขียนในลักษณะการบรรยายผลงาน ช้ินงานท่ีท าได้ 
พร้อมแสดงความคิดเห็นต่อผลงาน ช้ินงาน ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ท่ีจะท า
โครงการลักษณะนี้ในโอกาสต่อไป 

 ๒.๓  ภาคผนวกและบรรณานุกรม 
  (๑) ภาคผนวก ให้น าเอกสารโครงการ แบบฟอร์ม ค าช้ึแจงรายละเอียด และ 
อื่นๆ มาใส่ไว้ตามความจ าเป็น 
  (๒) บรรณานุกรม เป็นเอกสารที่ใช้ในการค้นคว้าประกอบการท าโครงการทุก
ขั้นตอน 

 การประเมินผลโครงการ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบการประเมินผลโครงการของผู้เรียน ควรพิจารณาประเมินให้ครบท้ัง  ๓ 
ระยะของโครงการ ได้แก่ 
 ระยะท่ี ๑ โครงร่างซึ่งเป็นขั้นตอนของการวางแผนโครงการ 
 ระยะท่ี ๒ การด าเนินงานตามโครงการ 
 ระยะท่ี ๓ ผลของโครงการ/รายงาน 
 โดยก าหนดสัดส่วนการให้คะแนนท่ีเหมาะสมตามธรรมชาติของโครงการแต่ละประเภท ซึ่ง
โดยท่ัวไปจะใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี ๑ โครงร่างโครงการ (๑๐%) 
 ๑. องค์ประกอบ 

 ช่ือโครงการ 
 หลักการและเหตุผล 
 วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย 
 การด าเนินงานและแผนปฏิบัติงาน 
 ระยะเวลาและถานท่ี  
 งบประมาณ 
 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
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 ๒. ความตรงตามสาขาท่ีเรียน 
 ๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 ๔. ความน่าสนใจ 
 ๕. ความเป็นไปได้ 
 ส่วนท่ี ๒ การด าเนินงานตามโครงการ (๗๐%) 
 ๑. การปฏิบัติงานตามข้ันตอนในแผนปฏิบัติการ 

 ปฏิบัติงานครบทุกขั้นตอน 
 ตรงตามเวลาทุกขั้นตอน 

 ๒. การร่วมมือกันในการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 แบ่งงานให้สมาชิกเหมาะสม 
 ความรับชอบผิดชอบของสมาชิกกลุ่ม 
 มีการปรึกษาหาหรือในกลุ่มสม่ าเสมอ 

 ๓. การบันทึกความก้าวหน้าและเก็บข้อมูลกสนท างานเป็นระบบ 
 ๔. การรายงานผลต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะ ๆ 
 ๕. ผลงานส าเร็จ 
 ส่วนท่ี ๓ ผลของโครงการและการรายงาน (๒๐%) 
 ๑. ผลของโครงการ 

 ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 ตรงตามเป้าหมาย (คุณภาพและปริมาณ) 
 งบประมาณท่ีใช้ 
 งานเสร็จทันเวลา 

 ๒. การเขียนรายงาน 
 องค์ประกอบการรายงานครบถ้วน 
 รายงานชัดเจน 
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ภาพที่ ๓  โครงการงานเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ไม้ 
ท่ีมา: Woodsmith Vol.๓๗ /No ๒๑๙, ๒๐๑๕:  P ๑๖-๑๗. 

การเขียนแบบ 
 งานสร้างสรรค์ส่ิงของต่าง ๆ ท่ีก่อเกิดจากฝีมือของมนุษย์ท่ีได้สร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นมาต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันเริ่มต้นจากการออกแบบและเขียนแบบแทบท้ังส้ิน จากงานท่ีมีขนาดเล็กจ๋ิวท่ีสุดไป
จนถึงงานท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด จุดเริ่มต้นของงานเขียนแบบมีแรงบันดาลใจมาจากความต้องการของ
มนุษย์ท่ีคิดจะสร้างหรือประดิษฐ์ส่ิงต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการจากในจินตนาการมาเขียนลงสู่
แผ่นกระดาษเกิดเป็นรูปร่างเป็นภาพ ๒ มิติ และ ๓ มิติ ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อส่ือให้คนอื่นได้เข้าใจ
แล้วน าไปปฏิบัติจัดท าหรือจัดสร้างต้ังแต่ส่ิงของท่ีมีขนาดเล็กจ๋ิวเท่าเข็มไปจนถึงอาคารท่ีมีขนาด
ใหญ่โต และตึกสูงระฟ้า 
 

ชนิดของงานเขียนแบบ 
 การเขียนแบบเป็นกระบวนการผลิตอย่างหนึ่ง ก่อนท่ีจะลงไปสู่งานปฏิบัติก่อสร้างจริง งาน
เขียนแบบแบ่งออกได้หลายชนิดพอสังเขปดังนี้  
 ๑. งานเขียนแบบอาคาร (เขียนแบบก่อสร้างและเขียนแบบสถาปัตยกรรม) 
 ๒. งานเขียนแบบตกแต่งภายในหรือสถาปัตยกรรมภายใน 
 ๓. งานเขียนแบบไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า 
 ๔. งานเขียนแบบเครื่องกล  
 ๕. งานเขียนแบบการจัดสวนหรือภูมิสถาปัตยกรรม 
 ๖. งานเขียนแบบแผนท่ี 
 ๗. งานเขียนแบบครุภัณฑ์หรือเครื่องเรือน 
 ๘. งานเขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 ๙. งานเขียนแบบยานพาหนะ 
 

งานเขียนแบบที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 งานเขียนแบบทุกชนิด เขียนออกมาในรูปแบบของสัญลักษณ์ท่ีเป็นส่ือภาษาสากลท่ีใช้แบบ
เดียวกันและเหมือนกันท่ัวโลก ลักษณะงานเขียนแบบท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีดังนี้ 
 ๑. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเขียนแบบถูกต้อง เช่น เส้น ตัวหนังสือ ตัวเลข ตัวย่อ การบอกระยะ 
มิติ เส้นลูกศร หน่วยวัดระยะท่ีใช้ เครื่องหมายแสดงทิศเหนือ วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พื้น ผนัง รูปด้าน 
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รูปตัด แบบขยาย รูป ๒ มิติ รูป ๓ มิติ มาตรส่วน การอ้างอิง สารบัญแบบ รายการประกอบแบบ การ
เขียนกรอบช่ือแบบ และรูปแบบต้องเป็นระบบเดียวกันท้ังโครงการ 
 ๒. ขนาดของงาน เขียนแบบต้องมีความเหมาะกับขนาดกระดาษเขียนแบบมาตรฐานรวมท้ัง
การเรียงล าดับแผ่นงานเขียนแบบ และการเช้ารูปเล่ม  
 ๓. การก าหนดมาตราส่วน (Scale) ท่ีใช้เขียนแบบต้องไม่เล็กไปกว่าท่ีกฎหมายควบคุมอาคาร
ก าหนด ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ๒๔๒๒ 
 ๔. เขียนได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนท้ังรูปแบบ และรายการประกอบแบบ สะอาด 
ประณีต จัดวางรูปได้สมดุล เหมาะสมกับขนาดกระดาษเขียนแบบ ข้อความและรูปแบบในเล่มต้องมี
ความชัดเจนไม่ขัดแย้งกัน 
 ๕. รายละเอียดของแบบขยายต้องมีความละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ท้ังรูปแบบท้ังรูปแบบและ
การโยงลูกศรประกอบแบบ ข้อความท่ีเขียนระบุในรายการประกอบแบบต้องชัดเจนและพึงระลึกอยู่
เสมอว่างานเขียนแบบยิ่งมีความละเอียดมากเท่าใด ปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในขณะด าเนินการก่อสร้างก็จะ
ลดน้องลงเท่านั้น 
 ๖. งานเขียนแบบทุกแผ่นต้องมีรายช่ือผู้รับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สถาปนิก วิศวกร ผู้เขียน
แบบ เขียนด้วยตัวหนังสือบรรจง และลงนามรับรองแบบ (เซ็นช่ือ) ไว้เป็นหลักฐานในกรอบช่ือแบบ
ครบทุกแผ่น 
 
บทสรุป 
 การวางแผน หมายถึง กรเตรียมการล่วงหน้าด้วยการก าหนดขั้นตอนในการท างานอย่าง
ระเบียบแบบแผน ดังนั้น การวางแผนจึงท าให้เกิดความพร้อมในการท าโครงการและช่วยให้การ
ท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นผลช่วยให้สามารถท างานส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างรวดเร็วและ
มีคุณภาพ นอกจากนั้นการวางแผนยังช่วยให้มองเห็นปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะท างาน
ท าให้สามารถเตรียมการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวได้ล่วงหน้าจึงเป็นการช่วยลดการสูญเสียท้ังเวลา และ
ต้นทุนในการผลิตลงได้ ดังนั้นในการท างานทุกครั้งหลังจากตัดสินใจเลือกโครงการท่ีจะท าและวัสดุท่ี
จะใช้ในการท างานแล้ว ส่ิงส าคัญท่ีสุดท่ีจะต้องด าเนินการในขั้นต่อไปของการท างานท่ีดีก็ คือ การ
วางแผนและการปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว้ในการจัดท าโครงการโดยมีครูประจ าวิชาคอยให้
ค าแนะน า ปรึกษา ต้ังแต่เริ่มก าหนดโครงการท่ีเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้ ตลอดจนเขียนโครง
ร่าง โครงการให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมแล้วน าโครงการงานเครื่องเรือนมาออกแบบให้เป็นรูปแบบช้ินงาน
ตามท่ีต้องการ โดยการเขียนแบบซึ่งเป็นงานท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากงานออกแบบเสร็จแล้ว นักเรียนต้อง
เขียนแบบออกมาในลักษณะแบบร่าง เพื่อก าหนดขนาดรูปร่าง และขนาดสัดส่วนจนชัดเจนแล้วจึง
เขียนแบบส าเร็จพร้อมท้ังก าหนดวัสดุ อุปกรณ์ และสีของช้ินงานให้สมบูรณ์ครบถ้วน งานเขียนแบบท่ี
ออกมาจึงจะมีคุณภาพท่ีดีได้มาตรฐานและช่างเขียนแบบก็จะต้องเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพท่ีดีตาม
สมรรถนะรายวิชาด้วย 
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แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ ๒ 

 

ตอนที่ ๑ จงตอบค าถามต่อไปนี้ 

๑. การด าเนินงานตามโครงการ แบ่งออกเป็นกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๒. การเขียนโครงร่างโครงการ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๓. การวิเคราะห์โครงการเพื่อตัดสินใจเลือกโครงการ มีวิธีการเลือกอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๔. การขออนุมัติโครงการพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินใดบ้าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

๕. ส่วนใดบ้างท่ีถือเป็นโครงร่างโครงการในการประเมิน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 
๖. การจัดท ารายงาน มีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

๗. ส่วนใดบ้างท่ีถือเป็นการด าเนินงานตามโครงการ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................. 

๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ ควรระบุอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
๙. ส่วนใดบ้างท่ีเป็นผลของโครงการและการรายงาน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 

๑๐. การประเมินผลโครงการมีการพิจารณาประเมินอย่างไรบ้าง 
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.............................................................................................................................................................. 
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เฉลยแบบทดสอบ 

หน่วยบทที ่๒  
 
 
 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ 

๑. การด าเนินงานตามโครงการ แบ่งออกเป็นกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง 

 การด าเนินงานตามโครงการ 

 การด าเนินงานตามโครงการ แบ่งออกเป็น ๒ ขั้นตอน ดังนี้ 

 ๑. การปฏิบัติงานตามโครงการ 

 ๒. การประเมินผู้ปฏิบัติงาน 
๒. การเขียนโครงร่างโครงการ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
 การเขียนโครงร่างโครงการ ดังนี้ 
 ๑. ช่ือโครงการ 
 ๒. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา และความส าคัญของปัญญา 
 ๓. วัตถุประสงค์ 
 ๔. เป้าหมาย 
 ๕.วิธีด าเนินงาน 
 ๖. ระยะเวลาและสถานท่ีด าเนินงาน 
 ๗. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ 
 ๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙. การติดตามและประเมินผล 
 ๑๐. ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีคาดว่าอาจเกิดขึ้น 
 ๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๑๒. ท่ีปรึกษาโครงการ 
๓. การวิเคราะห์โครงการเพื่อตัดสินใจเลือกโครงการ มีวิธีการเลือกอย่างไรบ้าง 
 การวิเคราะห์โครงการเพื่อตัดสินใจเลือกโครงการ มีวิธีการเลือก ดังนี้ 
 ๑. ด้านผู้จัดท าโครงการ 
  ความถนัดและความสนใจ 
  ความรู้และประสบการณ์ 
  ความพร้อมด้านเงินทุน 
  ความพร้อมในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
  ความพร้อมด้านเวลา/แรงงาน 
 ๒. ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
  - เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว 



 

การวางแผนโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๑๓๖ หน่วยบทที่ ๒ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

  - สามารถจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ได้ภายในท้องถิ่น 
  - มีแหล่งความรู้ ข้อมูลต่าง ๆ ภายในท้องถิ่น 
  - มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 
  - มีผู้เช่ียวชาญให้ความรู้และให้ค าปรึกษา 
 ๓. ด้านความรู้และความสามารถของผู้เรียน 
  - มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโครงการ 
  - มีความรู้ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
๔. การขออนุมัติโครงการพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินใดบ้าง 
 การขออนุมัติโครงการพิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน 
 ๑. องค์ประกอบ 
  ๑.๑ ช่ือโครงการ 
  ๑.๒ หลักการและเหตุผล 
  ๑.๓ วัตถุประสงค์ 
  ๑.๔ เป้าหมาย 
  ๑.๕ การด าเนินงานและแผนปฏิบัติการ 
  ๑.๖ ระยะเวลา 
  ๑.๗ งบประมาณ 
  ๑.๘ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๒. ตรงตามสาขาท่ีเรียน 
 ๓. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 ๔. มีความน่าสนใจ 
 ๕. มีความเป็นไปได้ 
๕. ส่วนใดบ้างท่ีถือเป็นโครงร่างโครงการในการประเมิน 
 ส่วนท่ี ๑ โครงร่างโครงการ 
 ๑. องค์ประกอบ 
  - ช่ือโครงการ 
  - หลักการและเหตุผล 
  - วัตถุประสงค์ 
  - เป้าหมาย 
  - การด าเนินงานและแผนปฏิบัติงาน 
  - ระยะเวลาและสถานท่ี 
  - งบประมาณ 
  - ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๒. ความตรงตามสาขาท่ีเรียน 
 ๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 



 

การวางแผนโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๑๓๗ หน่วยบทที่ ๒ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 ๔. ความน่าสนใจ 
 ๕. ความเป็นไปได้ 
๖. การจัดท ารายงาน มีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
 การจัดท ารายงาน มีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
 ๑. การวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน 
 ๒. การเขียนรายงาน 
 ๓. ภาคผนวกและบรรณานุกรม 
๗. ส่วนใดบ้างท่ีถือเป็นการด าเนินงานตามโครงการ 
 ส่วนท่ี ๑ โครงร่างโครงการ 
 ๑. องค์ประกอบ 
  - ช่ือโครงการ 
  - หลักการและเหตุผล 
  - วัตถุประสงค์ 
  - เป้าหมาย 
  - การด าเนินงานและแผนปฏิบัติงาน 
  - ระยะเวลาและสถานท่ี 
  - งบประมาณ 
  - ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๒. ความตรงตามสาขาท่ีเรียน 
 ๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 ๔. ความน่าสนใจ 
 ๕. ความเป็นไปได้ 
๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ ควรระบุอย่างไรบ้าง 
 วัตถุประสงค์ของโครงการ ควรระบุให้ทราบว่าการจัดท าโครงการแต่ละโครงการเพื่ออะไร 
ซึ่งโดยท่ัวไปจะมีสาเหตุ ๒ ประการ คือ  
 ๑. แก้ปัญหาการปฏิบัติ เช่น งานท่ีผู้เรียนได้รับมอบหมายในช้ันเรียน การปฏิบัติงานของ
อาจารย์ บุคลากรในสถานศึกษาหรือหน่วยงาน 
 ๒. พัฒนางานในหน้าท่ีรับผิดชอบ เช่น ผู้เรียนจัดท าโครงการเพื่อน าความรู้ ทักษะท่ีได้รับ
ในช้ันเรียน สถานไปพัฒนางานอาชีพในชีวิตจริง หรืออาจารย์จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้าน
ต่าง ๆ 
๙. ส่วนใดบ้างท่ีเป็นผลของโครงการและการรายงาน 
 ผลของโครงการและการรายงาน 
 ๑. ผลของโครงการ 
  - ตรงตามวัตถุประสงค์ 
  - ตรงตามเป้าหมาย (คุณภาพและปริมาณ) 



 

การวางแผนโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๑๓๘ หน่วยบทที่ ๒ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

  - งบประมาณท่ีใช้ 
  - งานเสร็จทันเวลา 
 ๒. การเขียนรายงาน 
  - องค์ประกอบการรายงานครบถ้วน 
  - รายงาน 
๑๐. การประเมินผลโครงการมีการพิจารณาประเมินอย่างไรบ้าง 
 การประเมินผลโครงการมีการพิจารณาประเมินอย่างไรบ้าง 
 ระยะท่ี ๑ โครงร่างซึ่งเป็นขั้นตอนของการวางแผนโครงการ 
 ระยะท่ี ๒ การด าเนินงานตามโครงการ 
 ระยะท่ี ๓ ผลของโครงการ/รายงาน 
  



 

การวางแผนโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๑๓๙ หน่วยบทที่ ๒ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยที่ ๒ เร่ืองการวางแผนการโครงการงานเคร่ืองเรือน 

 
ค าสั่ง  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบโดยเลอืกค าตอบข้อที่ ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวท าเคร่ืองหมาย 

(X) ลงในค าตอบ 
 

๑. ข้อใดคือการก าหนดช่ือเพื่อส่ือให้ทราบว่าต้องการท าอะไร มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร 
 ก. ช่ือโครงการ ข. วัตถุประสงค์ 
 ค. เป้าหมาย ง. หลักการและเหตุผล 
๒. ข้อใดเป็นการกล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญขอปัญหาในการจัดท าโครงการ 
 ก. ช่ือโครงการ ข. วัตถุประสงค์ 
 ค. เป้าหมาย ง. หลักการและเหตุผล 
๓.  ข้อใดคือการระบุให้ทราบว่าการจัดท าโครงการแต่ละโครงการเพื่ออะไร 
 ก.  วัตถุประสงค์ ข.  เป้าหมาย 
 ค.  หลักการและเหตุผล ง.  วิธีการด าเนินงาน 
๔. ข้อใดเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผู้จัดการโครงการ 
 ก. มีแหล่งข้อมูลภายในท้องถิ่น ข. มีความรู้และประสบการณ์ 
 ค. มีความรู้ทางวิชาชีพ ง. มีสถานท่ีปฏิบัติงานเหมาะสม 
๕. ข้อใดเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 ก. ความถนัดและความสนใจ ข. ความรู้และประสบการณ์ 
 ค. ความพร้อมด้านเงินทุน ง. จัดหาอุปกรณ์ในท้องถิ่นได้ 
๖. ข้อใดเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความรู้และความสามารถของผู้เรียน 
 ก. ความรู้และประสบการณ์ 
 ข. ความพร้อมด้านเงินทุน 
 ค. น าความรู้ ทักษะจากโครงการไปประยุกต์ใช้ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 
๗. ข้อใดจ าเป็นต้องก าหนดปริมาณและคุณภาพให้ชัดเจน 
 ก. หลักการและเหตุผล ข.  วัตถุประสงค์ 

ค. เป้าหมาย ง.  งบประมาณ 
๘.  ข้อใดเป็นองค์ประกอบของการขออนุมัติโครงการ 



 

การวางแผนโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๑๔๐ หน่วยบทที่ ๒ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 ก.  ความรู้และทักษะของผู้เรียน ข.  ความพร้อมของผู้เรียน 
 ค.  ความเป็นไปได้ ง.  ถูกทุกข้อ 
๙.  ข้อใดคือองค์ประกอบของส่วนเนื้อหา 
 ก. ปก  ข.  ค าน า 
 ค. สารบัญ ง.  วัตถุประสงค์ 
๑๐. ข้อใดคือส่วนน าของโครงการ 
 ก.  ปก ค าน า สารบัญและภาคผนวก ข.  ปก ค าน า สารบัญ 
 ค.  ปก สารบัญ ง.  วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 
  



 

การวางแผนโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๑๔๑ หน่วยบทที่ ๒ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยที่ ๒ เร่ืองการวางแผนโครงการงานเคร่ืองเรือน 

 
 
  

เฉลย 
๑. ก       ๒. ง ๓. ก  ๔. ค  ๕. ง 
    
 
๖. ค      ๗. ข  ๘. ค  ๙. ง  ๑๐. ง 

 



 

การวางแผนโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๑๔๒ หน่วยบทที่ ๒ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

ใบงานที่ ๒.๑ 
เร่ือง กระบวนการจัดท าโครงการ 

 
ช่ือ.....................................................นามสกุล..................................เลขท่ี.................ชั้น................ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ : ๑. อธิบายและวางแผนจัดท าโครงการได้ 

ค าช้ีแจง : ให้ผู้เรียนส ารวจความสนใจ ความพร้อมของตนเองด้านต่าง ๆ และความเป็นไปได้เพื่อ
พิจารณาตัดสินใจเลือกหัวข้อท่ีต้องการจัดท าโครงการ โดยก าหนดไว้มากกว่า ๑ โครงการ 
แล้วศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ด้านความถนัด ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ทุน 
แรงงาน สาถนที่ การจัดการ ระยะเวลา การปฏิบัติงาน แล้วเลือกโครงการท่ีเหมาะสมกับ
ตนเองตามตารางวิเคราะห์ ดังนี้ 

รายการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการ ท่ี 
๑ 

โครงการ ท่ี 
๒ 

โครงการ ท่ี 
๓ 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ด้านผู้จัดท าโครงการ 
    - ความถนัดและความสนใจ 
    - ความรู้และประสบการณ์ 
    - ความพร้อมด้านเงินทุน 
    - ความพร้อมในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
    - ความพร้อมด้านเวลา/แรงงาน 

            

๒. ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
     - เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 
     - สามารถจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ได้ภายในท้องถิ่น 
     - มีแหล่งความรู้ ข้อมูลต่าง ๆ ภายในท้องถิ่น 
     - มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 
     - มีผู้เช่ียวชาญให้ความรู้และให้ค าปรึกษา  

            

 
 



 

การวางแผนโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๑๔๓ หน่วยบทที่ ๒ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

รายการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการ ท่ี 
๑ 

โครงการ ท่ี 
๒ 

โครงการ ท่ี 
๓ 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๓. ด้านความรู้และความสามารถของผู้เรียน 
      - มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโครงการ 
      - มีความรู้ทางวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
      - วางแผนขั้นตอนการปฏิบัติท่ีสามารถปฏิบัติได้ 
      - น าความรู้ ทักษะท่ีได้รับจากากรปฏิบัติโครง    
        ไปเป็นข้อมูลส าหรับการปฏิบัติงานอื่น หรือ      
           เป็นแนวทางการปฏิบัติงานโครงการอืน่ๆ 
        ต่อไป 

            

 
- เกณฑ์การให้คะแนนเพ่อตัดสินใจเลือกโครงการมีดังนี้ 

 ๔ หมายถึง  มีความพร้อมและเหมาะสมมากท่ีสุด 
 ๓ หมายถึง  มีความพร้อมและเหมาะสมมาก 
 ๒ หมายถึง  มีความพร้อมและเหมาะสมปานกลาง 
 ๑ หมายถึง  มีความพร้อมและเหมาะสมน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ ๒.๒ 
เร่ือง กระบวนการจัดท าโครงการ 

 
ช่ือ.....................................................นามสกุล..................................เลขท่ี.................ชั้น................ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ : ๒. อธิบายและขออนุมัติโครงการได้ 
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  ๓. อธิบายและด าเนินงานตามโครงการได้ 
  ๔. อธิบายและจัดท ารายงานได้ 
  ๕. อธิบายและประเมินผลโครงการได้ 
ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนหาโครงการมาคนละ ๑ เรื่องจากแหล่งต่าง ๆ ท่ีสามารถหามาได้ แล้วปฏิบัติ 
 ดังนี้ 
๑. บอกองค์ประกอบของโครงร่างของโครงการท่ีหามาได้ 
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๒. เขียนแบบขออนุมัติโครงการของเรื่องนั้น 
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................................................................................................................................................................ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตอนที่ ๑ ข้อสอบเลือกตอบ มีจ านวน ๒๕ ข้อ ข้อละ ๒ คะแนน รวม ๕๐ คะแนน 

จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

๑. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการ 
 ก. สร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 ข. ฝึกกระบวนการท างานด้วยตนเองหรือกลุ่ม 
 ค. เพื่อส่งเสริมการท างานเป็นทีมอย่างมีระบบและตรวจสอบได้ 
 ง. เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้ ทักษะไปบูรณาการสร้างงานและปฏิบัติจริงได้ 
๒.  ข้อใดคือประโยชน์ของการจัดท าโครงการ 
 ก. ฝึกกระบวนการท างานด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่ม 
 ข. เพื่อส่งเสริมการท างานเป็นทีมอย่างมีระบบและตรวจสอบได้ 
 ค. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 ง. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้บูรณาการความรู้ ทักษะไปใช้ได้ 
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๓. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของการขออนุมัติโครงการ 
 ก. ความรู้และทักษะของผู้เรียน ข. ความพร้อมของผู้เรียน 
 ค. ความเป็นไปได้ ง. ถูกทุกข้อ 
๔. ข้อใดคือการระบุให้ทราบว่าการจัดท าโครงการแต่ละโครงการเพื่ออะไร 
 ก. วัตถุประสงค์ ข. เป้าหมาย 
 ค. หลักการและเหตุผล ง. วิธีการด าเนินงาน 
๕. แนวทางในการเลือกธุรกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยข้อใด 
 ก. ขนาดของเงินทุน ข. ความเส่ียง 
 ค. เป้าหมายในการประกอบธุรกิจ ง. ถูกทุกข้อ 
๖. การหาข้อมูลเพิ่มเติมจากบุคคลใดต่อไปนี้จะรู้จักตลาดในท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
 ก. ธนาคาร ข.  การค้าภายใน 
 ค. กรมพาณิชย์สัมพันธ์ ง. กรมการค้าระหว่างประเทศ 
๗. ข้อใดเป็นการวิเคราะห์โครงการธุรกิจด้านเทคนิค 

 ก. กระบวนการผลิต ข. งบประมาณ 
 ค. หลักการและเหตุผล ง. วัตถุดิบ 
๘. ข้อใดคือการบอกถึงความต้องการหรือทิศทางในการปฏิบัติงานของโครงการ 
 ก. ช่ือโครงการ ข. วัตถุประสงค์ 
 ค. หลักการและเหตุผล ง. เป้าหมาย 

๙. ข้อใดคือการบอกล าดับข้ันตอนในการท างานของโครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 ก. วัตถุประสงค์ ข. วิธีด าเนินการ 
 ค. เป้าหมาย ง. หลักการและเหตุผล 
๑๐. ข้อใดเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 
 ก. การสังเกต ข. แบบสอบถาม 

 ค. แบบทดสอบ ง. ถูกทุกข้อ 
๑๑. ข้อใดกล่าวถูก เกี่ยวกับโครงการส่ิงประดิษฐ์ 
 ก. เป็นส่ิงท่ีผู้เรียนสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ 
 ข. เป็นส่ิงท่ีครูผู้สอนสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ 

 ค. เป็นส่ิงท่ีผู้เรียนคัดลอกมาจากแนวความคิดของผู้อื่น 

 ง. เป็นส่ิงท่ีครูผู้สอนคัดลอกมาจากแนวความคิดของผู้อื่น 
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๑๒. ข้อใดหมายถึง จรรยาบรรณ 
 ก. เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากการฝึกฝนจนเกิดความเช่ียวชาญ 

 ข. เป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผลงานท่ีออกมาประสบความส าเร็จได้ตามจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ 
 ค. เป็นความรู้ท่ีถูกต้องเพื่อป้องกันความผิดพลาดซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ 
 ง. เป็นส่ิงท่ีท าให้บุคคลในอาชีพนั้นได้รับการยอมรับและเป็นท่ีน่าเช่ือถือแก่บุคคลท่ัวไป 
 
 

 
๑๓. ข้อใดหมายถึง เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 ก. เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากการฝึกฝนจาเกิดความเช่ียวชาญ 
 ข. เป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผลงานท่ีออกมาประสบความส าเร็จได้ตามจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ 
 ค. เป็นความรู้ท่ีถูกต้องเพื่อป้องกันความผิดพลาดซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ 

 ง. เป็นส่ิงท่ีท าให้บุคคลในอาชีพนั้นได้รับการยอมรับและเป็นท่ีน่าเช่ือถือแก่บุคคลท่ัวไป 
๑๔. ข้อใดเป็นธุรกิจผลิตสินค้า 
 ก. ร้านขายข้าวแกง ข. ร้านเสริมสวย 
 ค. โรงแรม ง. โรงภาพยนตร์ 
๑๕. ข้อใดเป็นธุรกิจบริการ 
 ก. โรงเรียนกวดวิชา ข. ร้านขายกิฟต์ช็อป 
 ค. ร้านขายเครื่องไฟฟ้า ง. ร้านขายขนมหวาน 
๑๖. ปัจจัยเบื้องต้นในการประกอบธุรกิจข้อใดส าคัญท่ีสุด 
 ก. คน ข. เงิน 
 ค. เครื่องจักร ง. การจัดการ 
๑๗. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการวิจัย 
 ก. เป็นการศึกษาค้นหาข้อเท็จจริง ข. เป็นทฤษฎีของการด าเนินธุรกิจ 
 ค. เป็นงานท่ีต้องใช้ความพยายาม ง. เป็นงานท่ีต้องใช้ความกล้าหาญเด็ดเด่ียว 
๑๘. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการวิจัย 
 ก. ช่วยให้เกิดความรู้ใหม่ๆ 
 ข. ช่วยแก้ปัญหาของผู้บริหารหรือกิจการ 
 ค. ช่วยให้ทราบแนวทางการด าเนินธุรกิจในอนาคต 
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 ง. ช่วยให้พนักงานฝ่ายวิจัยมีผลงานเพื่อน าเสนอต่อผู้บริหาร 
๑๙. การหาข้อมูลดิบจากต้นก าเนิดด้วยตนเอง หมายถึงข้อใด 
 ก. ข้อมูลปฐมภูมิ ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
 ค. ข้อมูลท่ียังไม่ได้จัดระเบียบ ง. ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 
๒๐. ข้อใดเรียงล าดับส่วนประกอบของรายงานได้ถูกต้อง 
 ก. เนื้อหา สารบัญ ค าน า ข. ปก ค าน า สารบัญ 
 ค. ปก สารบัญ ค าน า ง. สารบัญ ค าน า เนื้อหา 
๒๑. โครงการ และแบบฟอร์มต่างๆ ควรอยู่ในส่วนใดของรายงาน 
 ก. ส่วนน า ข. ส่วนเนื้อหา 
 ค. บรรณานุกรม ง. ภาคผนวก 
๒๒. รายะละเอียดของโครงการข้อใดท่ีกล่าวถึงเพื่อเป็นการอ้างอิงแหล่งท่ีผู้จัดท าโครงการได้ค้นคว้า

ความรู้ต่าง ๆ 
 ก. ส่วนน า ข. ส่วนเนื้อหา 
 ค. บรรณานุกรม ง. ภาคผนวก 
๒๓. การกล่าวถึงการศึกษาค้นคว้า เช่น การอ่าน การสัมภาษณ์ ควรอยู่ในวิธีการด าเนินงานตอนใด
 ก. การเตรียมการก่อนเริ่มโครงการ ข. การด าเนินการ 
 ค. ค่าใช้จ่าย ง. สรุปผลการด าเนินงาน 
๒๔. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอผลงาน 
 ก. การลงทะเบียนเรียนวิชาโครงการ 
 ข. การน าผลการด าเนินงานมาน าเสนอต่อผู้ฟัง 
 ค. การกล่าวถึงปัญหา และอุปสรรคท่ีพบระหว่างด าเนินการ 
 ง. การเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางส าหรับผู้จัดท าโครงการลักษณะเดียวกัน 
๒๕. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติส าหรับผู้น าเสนอผลงาน 
 ก. ส ารวจตัวเองก่อนการน าเสนอ 
 ข. ไม่แต่งชุดนักเรียนในการน าเสนอ 
 ค. เริ่มต้นการน าเสนอด้วยการสวัสดีผู้ฟังก่อนแนะน าตัว 
 ง. ปรับปรุงเส้ือผ้า หน้า ผม ให้เรียบร้อยก่อนการน าเสนอ 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เฉลย 

 ๑. ง ๒. ข ๓. ก ๔. ง ๕. ง 

 ๖. ข ๗. ก  ๘. ง ๙. ข  ๑๐. ง 

 ๑๑. ก ๑๒. ง ๑๓. ค ๑๔. ก ๑๕. ก 

 ๑๖. ก ๑๗. ง ๑๘. ง ๑๙. ง ๒๐. ข 

 ๒๑. ข ๒๒. ค ๒๓. ข ๒๔. ก ๒๕. ข 
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 ใบกิจกรรมที่ ๒.๑ หน่วยที่ ๒ 
ชื่อวิชา โครงการ ๒ งานเครื่องเรือน รหัส ๒๑๐๗-๘๕๐๓ สอนคร้ังที่ ๓ 

ข้อแนะน าการใช้สือ่การสอน 

๑. เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในการใช้ส่ือ 
๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
๑.๒ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 
๑.๓ โต๊ะวางช้ินงานตัวอย่าง 
๑.๔ ส่ือของจริงท่ีต้องใช้เฉพาะเรื่อง 
๑.๕ ส่ือเอกสารวารสารอื่น ๆ 

วิธีการใช้งานสื่อการสอน 

๒. วิธีใช้ส่ือ Power Point และภาพเคล่ือนไหว 
๒.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ Microsoft Office ๒๐๐๗ 
๒.๒ ท่ีมุมด้านซ้ายของหน้าจอจะมีลักษณ์ (        คือการถอยกลับ 

การเล่ือนไปข้างหน้า) เมื่อต้องการย้อนกลับให้กด ๑ ครั้ง และถ้าต้องการเล่ือนไป
ข้างหน้าให้กด ๑ ครั้ง เพื่อน าเสนอแต่ละบรรทัด คลิกท่ีรูปภาพ เพื่อใช้ส่ือ
ภาพเคล่ือนไหว 
 ๒.๓ หากเป็นส่ือของจริงหรือหุ่นจ าลอง ต้องช้ีแจงให้นักศึกษาวิธีการจับ 
วิธีการถอด วิธีการประกอบ การจัดวาง พร้อมประเจต่าง ๆ ให้ถูกต้อง 



 

การวางแผนโครงการงานเคร่ืองเรอืน ๑๕๑ หน่วยบทที่ ๒ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

ชื่อหน่วย การวางแผนโครงการงานเครื่องเรือน ร ว ม เ ว ล า  ๒ 
ช่ั
ว
โ
ม
ง 

ชื่อกิจกรรม การเขียนโครงการจากกิจกรรมท่ีเคยปฏิบัติ เวลา ๑ ช่ัวโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. จุดประสงค์ท่ัวไป 

 มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องส่วนประกอบการเขียนโครงการ 
๒. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

๒.๑ ระบุส่วนประกอบของโครงการได้ 
๒.๒ เขียนโครงการในสาขาวิชาท่ีเรียนได้ถูกต้องตามหลักการและศีลธรรม 

สมรรถนะประจ าหน่วย 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการเขียนโครงการ 
๒. เขียนโครงการตามหลักการเทคนิควิธีการและหลักคุณธรรม 

เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

แบบฟอร์ม 

ล าดับกิจกรรม 

๑. ให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ว่าในสาขาวิชาท่ีตนเรียนมีกิจกรรมใดท่ีสามารถน ามาเขียน
โครงการได้ 

๒. เลือกกิจกรรมท่ีสามารถน ามาเขียนร่างโครงการได้เหมาะสมท่ีสุด ๑ โครงการ 
๓. ตรวจสอบส่วนประกอบโครงการและหลักการเขียนโครงการให้ถูกต้องตามหลัก

วิชาการและหลักศีลธรรม 
๔. เขียนโครงการกิจกรรมอีกครั้งให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยลายมือท่ีสวยงาม การ

ประเมินผล ใช้แบบประเมินผลงาน มีหัวข้อประเมิน ๕ หัวข้อ รวม ๒๐ คะแนน  
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ค าชี้แจง ชุดการสอน เรื่อง การเขียนโครงการเครื่องเรือนต้องให้นักเรียน ศึกษาเกี่ยวกับ การเขียน
โครงร่างเค้าโครงส าหรับการเขียนโครงการงานเครื่องเรือน เสนอครูผู้สอนวิชาโครงการ ๒ งานเครื่อง
เรือนเพื่อให้ค าปรึกษา 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. จุดประสงค์ท่ัวไป 
  ๑.๑ มีความรู้และเข้าใจวิธีการเขียนโครงการ และการสร้างผลิตภัณฑ์ งานเครื่องเรือน 
  ๑.๒ มีทักษะในการเขียนโครงการ และการสร้างเครื่องเรือน ตามหลักวิชาการ 
  ๑.๓ เขียนโครงการโดยยึดหลักวิชาการ สมรรถนะรายวิชาและหลักศีลธรรม 
  ๑.๔ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนตามโครงการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ๒. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  ๒.๑ อธิบายหลักการเขียนโครงการงานเครื่องเรือนได้ 
  ๒.๒ อธิบายส่วนประกอบของโครงการงานเครื่องเรือนได้ 
  ๒.๓ อธิบายข้ันตอนการเขียนโครงการงานเครื่องเรือนได้ 
   ๒.๔ เขียนโครงการท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการและสมรรถนะรายวิชาและหลัก

ศีลธรรมได้ 
   ๒.๕ อธิบายความส าคัญเรื่องการสร้างและพัฒนางานเครื่องเรือนได้หรือผลิตภัณฑ์

ได้ 
   ๒.๖ อธิบายลักษณะส าคัญของการวางแผนงานสร้างและพัฒนางานเครื่องเรือนหรือ

ผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้อง 
   ๒.๗ จ าแนกประเภท และแยกรายการวัสดุ และการเขียนเครื่องมือวัสดุ-อุปกรณ์ได้

ถูกต้อง  
  ๒.๘ บอกลักษณะ หน้าท่ีการใช้งานของวัสดุและเครื่องมือ พร้อมท้ังแยกประเภท 
และจัดท ารายการวัสดุ 

   ๒.๙ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนตามโครงการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้ถูกต้อง 

 
 ๓. ส่วนประกอบของชุดการสอนท่ี ๓ การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน มีดังนี้ 
  ๓.๑ คู่มือครู ชุดการสอนท่ี ๓ เรื่อง การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 
  ๓.๒ โครงการสอนท่ี ๓ เรื่อง การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 
  ๓.๓ เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 
  ๓.๔  ใบงาน การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 

ชุดการสอนที่ ๓ 
เร่ือง การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน 
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  ๓.๕ แบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 
  ๓.๖ แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนและปฏิบัติงาน 
  ๓.๗ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ชุดการสอนท่ี ๓ เรื่อง การเขียนโครงการงาน

เครื่องเรือน 
  ๓.๘ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียน ชุดการสอนท่ี ๓ เรื่อง การเขียน
โครงการงานเครื่องเรือน 

   ๓.๙ เฉลยแบบทดสอบงัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดการสอนท่ี ๓ เรื่อง การเขียน
โครงการงานเครื่องเรือน 

  ๓.๑๐ ส่ือประกอบการสอน เรื่อง การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๔. เวลาท่ีใช้ 
  ใช้เวลาในการสอน จ านวน ๑๒ ช่ัวโมง 
 ๕. การเตรียมการล่วงหน้า 
  ส่ิงท่ีครูต้องเตรียมการล่วงหน้า มีดังนี้ 

๕.๑ ศึกษาคู่มือครูและแผนการสอน ท่ี ๓ เรื่อง การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 
๕.๒ กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 
๕.๓ ใบงาน เรื่อง การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 
๕.๔ ตัวอย่างช้ินงาน โครงการงานเครื่องเรือน 
๕.๕ แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนและปฏิบัติงาน 
๕.๖ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ชุดการสอนท่ี ๓ เรื่อง การเขียนโครงการ

งานเครื่องเรือน 
๕.๗ เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ชุดการสอนท่ี ๓ เรื่อง การเขียน

โครงการงานเครื่องเรือน 
๖. ส่ือการเรียนการสอน 
 ๖.๑ ชุดการสอนท่ี ๓ เรื่อง การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๖.๒ ส่ือ Power Point และส่ือ Story Board 
 ๖.๓ ส่ือของจริง 
 ๖.๔ ตัวอย่างส่ือ ช้ินงานโครงการงานเครื่องเรือน ท้ังวัสดุ ส่ิงพิมพ์และไม่ใช่ส่ิงพิมพ์ 
 ๖.๕ ใบงานเรื่อง การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน  
 ๖.๖ ตัวอย่างช้ินงาน โครงการงานเครื่องเรือน๓ ประเภท ดังนี้ 
  ๖.๖.๑ โครงการงานเครื่องเรือน ประเภท ส่ิงประดิษฐ์ 
  ๖.๖.๒ โครงการงานเครื่องเรือน ประเภท ธุรกิจและบริการ 
  ๖.๖.๓ โครงการงานเครื่องเรือน ประเภท ทดลองและวิจัย 
๗. การจัดช้ันเรียน 

 การจัดช้ันเรียนตามปกติส าหรับการสอนทฤษฎี โดยจัดการเรียนการสอบแบบอภิปราย 
อธิบาย สาธิต สรุปการเรียน ภาคปฏิบัติจัดกลุ่ม การปฏิบัติงานโดยการบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๓ คน เพื่อให้
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นักเรียนได้ปฏิบัติงานโดยครูเตรียมโต๊ะปฏิบัติการ โต๊ะเขียนแบบ เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้ใช้ครบทุกกลุ่ม 
ครูสาธิตให้ดุและควบคุม ดูแลพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้ค าช้ีแนะหากพบปัญหา และให้นักเรียนฝึก
ปฏิบัติ 

๘. วิธีใช้ชุดการสอน 
  ๘.๑ ศึกษาคู่มือและแผนการสอน 
  ๘.๒ ศึกษาวิธีการใช้ส่ือการเรียนการสอน 
  ๘.๓ ศึกษาวิธีการเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 
  ๘.๔ ศึกษาการวัดผลและประเมินผล 

๙. ขั้นด าเนินการสอน 
  ๙.๑ ครูชี้แจงให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของนักเรียนในการใช้ชุดการสอน 
  ๙.๒ ครูชี้แจงกับนักเรียนตกลงวิธีการ วัดผล ประเมินผล พร้อมก าหนดเวลาส่ง
ช้ินงานกับครู 
  ๙.๓ การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน แบ่งออกเป็นขั้นตอน ดังนี ้
   ขั้นที่ ๑ ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
   ขั้นที่ ๒ น าเข้าสู่บทเรียน (Motivation) 
   ขั้นที่ ๓ ให้เนื้อหา (Information) 
   ขั้นที่ ๔ สร้างแนวคิดใหม่ (Synthesis) 
   ขั้นที่ ๕ ประกอบกิจกรรมการเรียน (Application) 
   ขั้นที่ ๖  สรุปผล (Progress) 
   ขัน้ท่ี ๗  ทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

  ๙.๔ ขณะนักเรียนปฏิบัติงานตามใบงาน ครูควรควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
นักเรียน หากนักเรียนมีปัญหาขณะปฏิบัติงานจะได้ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ 
  ๙.๕ ครูควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักเรียนให้เป็นไปตามขั้นตอนตาม
ใบงาน 

  ๙.๖ การสรุปบทเรียนและการปฏิบัติงานควรเป็นกิจกรรมร่วมของนักเรียนทุกกลุ่ม 
หรือตัวแทนกลุ่มร่วมกันสรุปบทเรียนและการปฏิบัติงาน 
  ๙.๗  สังเกตพฤติกรรมนักเรียนระหว่างการเรียนละการปฏิบัติงาน 
  ๙.๘ ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนชุดท่ี ๑ เรื่อง การพิจารณาจัดท าโครงการ
งานเครื่องเรือน 
  ๙.๙ ตรวจผลงานการปฏิบัติงานตามใบงาน และแบบทดสอบหลังเรียนแล้วแจ้งผล
ให้นักเรียนทราบ 
  ๙.๑๐ สอนซ่อมเสริมหรือมอบหมายงานเพิ่มให้กับนักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ 
 ๑๐. วิธีการใช้ส่ือการเรียนการสอน ชุดการสอนท่ี ๑ เรื่อง การพิจารณาจัดท าโครงการงาน
เครื่องเรือน 
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วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 นักเรียนศึกษาวิธีการเรียนด้วยตนเองจากคู่มือ หรือผู้สอยช้ีแจงให้ผู้เรียนทราบถึงวิธีการเรียน
ด้วยตนเอง โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง การพิจารณาจัดท าโครงการงานเครื่องเรือน 
 ๑๑. บทบาทของนักเรียน 
  ๑๑.๑ นักเรียนต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของครูและกลุ่ม 
  ๑๑.๒ นักเรียนต้องท ากิจกรรมตามท่ีมอบหมายและร่วมกันอธิปราย 
  ๑๑.๓ นักเรียนต้องปฏิบัติงานตามใบงาน 
  ๑๑.๔  นักเรียนต้องส่งช้ินงานให้ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 
 ๑๒. การวัดและประเมินผล 
  ๑๒.๑ วิธีวัดผล 
   ๑๒.๑.๑ สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนและการปฏิบัติงาน 
   ๑๒.๑.๒ ตรวจผลจากแบบฝึกหัด/การอภิปราย 
   ๑๒.๑.๓ ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 
   ๑๒.๑.๔ ตรวจผลการปฏิบัติงานตามใบงาน 
   ๑๒.๑.๕ ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ๑๒.๒ เครื่องมือวัด 
   ๑๒.๒.๑ แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนและปฏิบัติงาน 
   ๑๒.๒.๒ แบบฝึกหัด/ใบประเมินผลการอภิปราย 
   ๑๒.๒.๓ แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 
   ๑๒.๒.๔ ใบประเมินผลการปฏิบัติงานตามใบงาน 
   ๑๒.๒.๕ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ๑๒.๓ เกณฑ์การประเมินผล 

๑๒.๓.๑ นักเรียนได้คะแนนพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

๑๒.๓.๒ คะแนนรวมตามแบบประเมินผลงาน ใบงาน ไม่ต่ ากว่างร้อยละ 
๖๐ 

    ๑๒.๓.๓ คะแนนแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
๑๒.๓.๔ คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

๖๐ 
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โครงการสอนรายวิชา 
วิชาโครงการ ๒  งานเคร่ืองเรือน      รหัส ๒๑๐๗-๘๕๐๓ 
หน่วยที่ ๓ การวางแผนโครงการงานเครื่องเรือน คร้ังที ่๓ 
เร่ือง ๑. หลักการเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 
       ๒. เขียนโครงการงานเครื่องเรือน 
       ๓. ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ 

คาบการสอน 
๑๒ ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม รายการสอน 
๑. อธิบายหลักการเขียนโครงการงานเครื่อง

เรือนได้ 
๒. อธิบายส่วนประกอบของโครงการงานเครื่อง

เรือนได้ 
๓. อธิบายข้ันตอนการเขียนโครงการงานเครื่อง

เรือนได้ 
๔. เขียนโครงการท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการและ

สมรรถนะรายวิชาและหลักศีลธรรมได้ 
๕. อธิบายความส าคัญ เรื่องการสร้างและ

พัฒนางานเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ได้ 
๖. อธิบายลักษณะส าคัญของการวางแผนงาน

สร้างและพัฒนางานเครื่องเรือนหรือ
ผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้อง 

๗. จ าแนกประเภท และแยกรายการวัสดุ และ
การเขียนเครื่องมือวัสดุ-อุปกรณ์ได้ถูกต้อง 

๘. บอกลักษณะ หน้าท่ีการใช้งานของวัสดุและ

   ๓.๑ การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 
       ๓.๑.๑ ส่วนประกอบของโครงการ 
       ๓.๑.๒ ล าดับข้ันตอนการเขียน
โครงการ 
       ๓.๑.๓ การเขียนโครงการงานเครื่อง
เรือน 
       ๓.๑.๔ ตัวอย่างโครงการงานเครื่อง
เรือนท่ีดี 
   ๓.๒ เขียนโครงการงานเครื่องเรือนตาม
หลักวิชาการ 
   ๓.๓ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่อง
เรือนหรือผลิตภัณฑ์ 
       ๓.๓.๑ การวางแผนงานสร้างเครื่อง
เรือน 
       ๓.๓.๒ การศึกษาแบบโครงการงาน
เครื่องเรือน 
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เครื่องมือ พร้อมท้ังแยกประเภท และจัดท า
รายการวัสดุ 

๙. ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนตาม
โครงการ และจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้ถูกต้อง 

 

       ๓.๓.๓ การแยกรายการวัสดุและการ
เตรียมเครื่องมือ วัสดุ – อุปกรณ์ 
       ๓.๓.๔ การสร้างและพัฒนาเครื่อง
เรือนหรือผลิตภัณฑ์ 
       ๓.๓.๕ ขั้นตอนในการท างาน 
 
 

วิธีการสอน 
        บรรยาย/ถาม-ตอบ กิจกรรม สาธิต นักเรียนฝึกปฏิบัติงานด้วยตนเอง เวลาปฏิบัติงาน

ตามใบงาน ครูควรก าหนดตามความพร้อมของเครื่องเรือนมือ และเครื่องจักร 
สื่อการสอน 
ส่ือประกอบการสอน Power Point แผนท่ี ๔/๔ – ๑/
๓๙ ส่ือของจริงใบความรู้ แบบฝึกหัด ใบงาน 
แบบทดสอบ 

หนังสืออ้างอิง บรรณานุกรม 
ล าดับท่ี      ๔ – ๓๙ 
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การประเมิน 
คะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน /หลังเรียน แบบประเมินผลใบงาน 
แบบฝึกหัด 

แบบประเมินพฤติกรรมระหว่างการเรียน และการปฏิบัติงาน และคะแนนจากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๓ 
ชื่อวิชา  โครงการ ๒ งานเครื่องเรือน     หน่วยที่ ๓(๒-๔-๒) 
ชื่อหน่วย การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน สอนคร้ังที่ ๔-๕ 

หน่วยที่ ๓ การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน จ านวน ๑๒ ชั่วโมง 

หัวเร่ือง 
๑. หลักการเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 
๒. เขียนโครงการงานเครื่องเรือน 
๓. ปฏิบัติการสร้างหรือพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ 
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สาระส าคัญ 

โครงการคือแผนงานท่ีไดก าหนดไว้ล่วงหน้ามีคุณประโยชน์ในการเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงานโครงการประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของโครงการและการ
ตัดสินใจเลือกหัวข้อโครงการแล้วจึงเริ่มวางแผน ด าเนินการเขียนโครงการเครื่องเรือน จากโครงร่าง
ของโครงการ ในการเลือกโครงการงานเครื่องเรือนจะรวมถึงกิจกรรม การออกแบบและการพัฒนา
แบบ การเตรียมงานการเขียนแบบท างาน การเตรียมงานส าหรับการใช้แสดงและน าเสนอผลงาน
การพัฒนาการปฏิบัติงาน รายการวัสดุ และการประมาณราคา ในการปฏิบัติงานการสร้างและ
พัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ท่ีดีต้องมีการวางแผนการเขียนโครงการท่ีดี ต้องมีความรู้  เรื่อง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ วัสดุท่ีน ามาใช้ และกรรมวิธีการสร้างโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการ
ออกแบบโครงการงานเครื่องเรือน 

สมรรถนะประจ าหน่วย 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการเขียนโครงกากรงานเครื่องเรือน 
๒. เขียนโครงการตามหลักการ เทคนิค วิธีการ สมรรถนะรายวิชาและหลักคุณธรรม 
๓. ปฏิบัติการสร้าง และพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ตามโครงการด้วยจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
 
 
 
 

 

แผนการสอน หน่วยบทที่ ๓ 
ชื่อวิชา  โครงการ ๒ งานเครื่องเรือน     หน่วยที่ ๓(๒-๔-๒) 
ชื่อหน่วย การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน สอนคร้ังที่ ๔-๕ 

หน่วยที่ ๓ การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน จ านวน ๑๒ ชั่วโมง 

จุดประสงค ์

๑. จุดประสงค์ท่ัวไป 
๑.๑ มีความรู้และเข้าใจวิธีการเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 
๑.๒ มีทักษะในการเขียนโครงการตามหลักการ 
๑.๓ เขียนโครงการโดยยึดหลักการวิชาตามสมรรถนะรายวิชาและหลักศีลธรรม 
๑.๔ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนตามโครงการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๒. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
๒.๑ อธิบายหลักการเขียนโครงการงานเครื่องเรือนได้ 
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๒.๒ อธิบายส่วนประกอบของโครงการงานเครื่องเรือนได้ 
๒.๓ อธิบายข้ันตอนการเขียนโครงการงานเครื่องเรือนได้ 
๒.๔ เขียนโครงการท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการและสมรรถนะรายวิชาและหลัก

ศีลธรรมได้ 
๒.๕ อธิบายความส าคัญเรื่องการสร้างและพัฒนางานเครื่องเรือนได้หรือผลิตภัณฑ์

ได้ 
๒.๖ อธิบายลักษณะส าคัญของการวางแผนงานสร้างและพัฒนางานเครื่องเรือนหรือ

ผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้อง 
๒.๗ จ าแนกประเภท และแยกรายการวัสดุ และการเขียนเครื่องมือวัสดุ-อุปกรณ์ได้

ถูกต้อง  
๒.๘ บอกลักษณะ หน้าท่ีการใช้งานของวัสดุและเครื่องมือ พร้อมท้ังแยกประเภท 

และจัดท ารายการวัสดุ 
๒.๙ สรุป ลักษณะและการใช้ประโยชน์ในการฝึกทักษะการสร้างและพัฒนาเครื่อง

เรือนหรือผลิตภัณฑ์ พร้อมท้ังการใช้เครื่องมือได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน 
๒.๑๐ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนตามโครงการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

 

แผนการสอน หน่วยบทที่ ๓ 
ชื่อวิชา  โครงการ ๒ งานเครื่องเรือน     หน่วยที่ ๓(๒-๔-๒) 
ชื่อหน่วย การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน สอนคร้ังที่ ๔-๕ 

หน่วยที่ ๓ การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน จ านวน ๑๒ ชั่วโมง 
 
๒.๑๑ สรุปความคิดรวบยอดในขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือในการ

ปฏิบัติงานสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์งานไม้ 
 
สาระการเรียนรู้ 

๑. การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 
๑.๑ หลักการเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 

๑.๑.๑ ส่วนประกอบของโครงการ 
๑.๑.๒ ล าดับข้ันตอนการเขียนโครงการ 
๑.๑.๓ การเขียนโครงการงานเครื่องเรือนท่ีดี 
๑.๑.๔ ตัวอย่างโครงการงานเครื่องเรือน 

๑.๒ เขียนโครงการงานเครื่องเรือนตามหลักวิชาการ 
๑.๓ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ 

๑.๓.๑ การวางแผนงานสร้างเครื่องเรือน 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๑๖๗ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

๑.๓.๒ การศึกษาแบบโครงการงานเครื่องเรือน 
๑.๓.๓ การแยกรายการวัสดุ และการเตรียมเครื่องมือวัสดุ-อุปกรณ์ 
๑.๓.๔ การสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ 
๑.๓.๕ ขั้นตอนในการท างาน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท างานและฝึกทักษะปฏิบัติ (Committee working and instruction 

for psychomotor domain method) การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based 
Leaning: PJBL) เฉพาะบางหัวข้อในรายวิชา  การสร้างความรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ 
MISAP โดยพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนขึ้น มีช่ือเรียกว่า MISAP Model (มีทรัพย์ โมเดล) มี
องค์ประกอบ ๕ ขั้นตอน 

 
 

 

แผนการสอน หน่วยบทที่ ๓ 
ชื่อวิชา  โครงการ ๒ งานเครื่องเรือน     หน่วยที่ ๓(๒-๔-๒) 
ชื่อหน่วย การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน สอนคร้ังที่ ๔-๕ 

หน่วยที่ ๓ การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน จ านวน ๑๒ ชั่วโมง 
 

สัปดาห์ท่ี ๔ 
เตรียมความพร้อมก่อนการสอน จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนให้พร้อม เรียกช่ือ

นักเรียนและจดบันทึกในสมุดบันทึกลงเวลาเรียน 
๑. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน จากส่ือ “แบบทดสอบก่อนเรียน. 
๒. ครูผู้สอนน าเข้าสู้บทเรียน โดยทบทวนหลักการวางแผนโครงการงานเครื่องเรือนให้กับ

นักเรียนในช้ันเรียน เมื่อนักเรียนพิจารณาศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของโครงการ
และตัดสินใจเลือกหัวข้อโครงการเสร็จแล้ว จึงวางแผนด าเนินงานโครงการงานเครื่องเรือน เริ่มเขียน
โครงร่างโครงการตามประเภทของโครงการท่ีนักเรียนเลือกจัดท า พร้อมท้ังเขียนแบบส าเร็จของ
ช้ินงานเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการสร้างหรือพัฒนา จากนั้นครูผู้สอนจึงให้นักเรียนเริ่มการ
เขียนโครงการงานเครื่องเรือนตามประเภทของโครงการท่ีนักเรียนเลือกจัดท า 

๓. ขั้นให้ข้อมูล และการสอนโดยการให้เนื้อหาและสรุปครูให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ
การเขียนโครงการ 

๓.๑ หลักการเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 
๓.๑.๑ ส่วนประกอบของโครงการ 
๓.๑.๒ ล าดับข้ันตอนการเขียนโครงการ 
๓.๑.๓ การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 
๓.๑.๔ ตัวอย่างโครงการงานเครื่องเรือนท่ีดี 

๓.๒ เขียนโครงการงานเครื่องเรือนตามหลักวิชาการ 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๑๖๘ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

๔. ขั้นสอนโครงการแสวงหาความรู้ใหม่ 
ครูผู้สอนจากแบบฟอร์มโครงการให้นักเรียนฝึกเขียนโครงการงานเครื่องเรือน

ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ประเภทธุรกิจและบริการ และประเภททดลองและวิจัย คนละ ๑ โครงการ ตาม
ประเภทของโครงการงานเครื่องเรือนท่ีนักเรียนเลือกจัดท า โดยเขียนให้ครบองค์ประกอบของ
โครงการ พร้อมท้ังเขียนแบบส าเร็จของช้ินงานเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ โดยปฏิบัติการเขียนได้อย่าง
สมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนท้ังรูปแบบ สัญลักษณ์ ขนาด สัดส่วน การก าหนดมาตราส่วน รายละเอียด
ของแบบ แบบขยาย และรายละเอียดการประกอบแบบ เพื่อประกอบโครงการในการปฏิบัติการสร้าง 

 

แผนการสอน หน่วยบทที่ ๓ 
ชื่อวิชา  โครงการ ๒ งานเครื่องเรือน     หน่วยที่ ๓(๒-๔-๒) 
ชื่อหน่วย การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน สอนคร้ังที่ ๔-๕ 

หน่วยที่ ๓ การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน จ านวน ๑๒ ชั่วโมง 
 

และพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ และส่งในช่ัวโมงเรียน ให้ครูผู้สอนตรวจสอบให้ค าแนะน าและได้
แก้ไขข้อบกพร่อง ให้ส าเร็จสมบูรณ์ ก่อนน าแบบไปเขียนไปสร้างเป็นช้ินงานจริง 

สัปดาห์ท่ี ๕ 
ครูแจ้งวัตถุประสงค์และหัวข้อกาเรียนรู้ประจ าสัปดาห์ 
๕. ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน 

๕.๑ ครูน าเสนอเนื้อหาด้วยการน าตัวอย่างช้ินงานเครื่องเรือนหรืผลิตภัณฑ์ของจริง
ในโครงการงานเครื่องเรือน และให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ศึกษาเพิ่มเติมจาก
เอกสารประกอบการเรียนหน่วยที่ ๓ เรื่อง การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 

๕.๒ ครูน าเสนอเนื้อหาด้วยเพาเวอร์พอยต์ เรื่อง ปฏิบัติการสร้างพัฒนาเครื่องเรือน
หรือผลิตภัณฑ์ และสาธิต ขั้นตอนในการปฏิบัติงานในส่ือ ใบงาน 

๕.๓ มอบหมายให้นักเรียนฝึกปฏิบัติสร้างเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์จากโครงการ
ตามประเภทท่ีนักเรียนเลือกจัดท า แล้วให้ปฏิบัติตามใบงานกิจกรรมท่ี ๓.๑ เรื่อง การเขียนโครงการ
จากกิจกรรมท่ีเคยปฏิบัติ 

๕.๔ ครูประเมินผลงานและประเมินพฤติกรรม 
๕.๕ ครูและนักเรียนสนทนาเรื่อง การสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์โดย

ใช้ส่ือช้ินงานจริงเป็นโครงการงานเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ ประเภทธุรกิจและบริการประเภท
ธุรกิจและบริการ และประเภททดลองและวิจัย แล้วให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้กันและกัน โดยครูผู้สอนเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้นักเรียนน าไปปรับปรุงแก้ไข 

๖. ขั้นตรวจผลงาน ตามเกณฑ์การประเมินผลงาน โดยครู ผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า 
ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพิจารณา เพื่อให้นักเรียนน าไปปรับปรุงแก้ไข และสร้างผลงานให้ดีขึ้น 

๖.๑ ครูตรวจขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๖.๒ ครูตรวจช้ินงาน การปฏิบัติงานการสร้างและพิจารณาเครื่องเรือนหรือ

ผลิตภัณฑ์ และให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๑๖๙ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

๗. ขั้นสรุปและประสานความรู้ 
๗.๑ ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์ช้ินงาน 

 

แผนการสอน หน่วยบทที่ ๓ 
ชื่อวิชา  โครงการ ๒ งานเครื่องเรือน     หน่วยที่ ๓(๒-๔-๒) 
ชื่อหน่วย การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน สอนคร้ังที่ ๔-๕ 

หน่วยที่ ๓ การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน จ านวน ๑๒ ชั่วโมง 
 

๗.๒ ครูบอกลักษณะข้อดี ข้อเสีย และวิธีแก้ไขงานท่ีมีปัญหา เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
วิธีการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 

๘. การน าไปใช้ 
๘.๑ ครูบอกให้นักเรียนค้นคว้าหาประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาและต้องฝึกปฏิบัติงาน

บ่อยๆ เพื่อให้มีทักษะมากขึ้น 
๘.๒ ครูให้นักเรียนเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ และช้ินงาน เพื่อฝึกความมีระเบียบ 
๘.๓ ครูให้นักเรียนท าความสะอาดบริเวณท่ีท างาน เพื่อฝึกให้รู้ จักการท าความ

สะอาด 
๘.๔ ครูแจกใบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน) 
๘.๕ ครูแจกใบเฉลยค าตอบ 
๘.๖ ครูให้นักเรียนประเมิลผล การท าแบบทดสอบของเพื่อนแล้วจัดเก็บคะแนนของ

แต่ละคน 
๘.๗ ครูประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ

สมรรถนะรายวิชา ตลอดจนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 งานท่ีมอบหมาย 

๑. ให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารต่างๆ และส่ือออนไลน์ ท่ีเกี่ยวกับ 
เรื่องการเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 

๒. บันทึกผลการสังเกตโดยศึกษาจากประสบการณ์ท่ีพบเห็น และการเรียนรู้จากสภาพจริง
ด้วยตนเอง  
ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ 

๑. แบบทดสอบก่อนเรียน พร้อมเฉลย 
๒. เอกสาร/หนังสือ/ต ารา 

๒.๑ เอกสารประกอบการเรียนวิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน 
๒.๒ ใบความรู้หน่วยที่ ๓ การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 
๒.๓ หนังสือโครงการประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 

 

แผนการสอน หน่วยบทที่ ๓ 
ชื่อวิชา  โครงการ ๒ งานเครื่องเรือน     หน่วยที่ ๓(๒-๔-๒) 
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ชื่อหน่วย การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน สอนคร้ังที่ ๔-๕ 
หน่วยที่ ๓ การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน จ านวน ๑๒ ชั่วโมง 

 

๓. ใบกิจกรรม 
๓.๑ ใบกิจกรรมท่ี ๓.๑ เรื่อง “การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน” 
๓.๒ ใบกิจกรรมท่ี ๓.๒ เรื่อง “งานสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์” 

๔. แบบฝึกหัดขั้นวัดผลการเรียนรู้ พร้อมเฉลย 
๕. ส่ือโสตทัศน์ 

๕.๑ วีดิทัศน์ เรื่องโครงการงานเครื่องเรือน ประเภทส่ิงประดิษฐ์จาก 
http://...................(จากยูทูป) 

๕.๒ วีดิทัศน์ เรื่องโครงการงานเครื่องเรือนประเภท ธุรกิจและการบิรการจาก 
http://..................(กรุงไทยยุววณิช) 

๕.๓ วีดีทันศ์ เรื่องโครงการงานเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัยจาก 
http://................. (จากยูทูป) 

๗. ส่ือของจริง (ตัวอย่างโครงการงานเครื่องเรือน) 
๗.๑ กิจกรรมท่ี ๑ เล่มส าเร็จเรียบร้อยแล้วของโครงการ “ชุดฝึกหัดนับเลขเด็กวัย

ก่อนเรียน” ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
กิจกรรมท่ี ๒ เล่มส าเร็จเรียบร้อยแล้วของโครงการ “แผนธุรกิจบริษัท FINE WOOD 

FURNITURE จ ากัด” ประเภทธุรกิจและบริการ 
กิจกรรมท่ี ๓ ผลิตภัณฑ์ โครง “ชุดเครื่องคิดเลขเนเปียสโบน” ประเภททดลองและ

วิจัย 
๘. ใบงาน/ใบมอบหมายงาน 
๙. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน) พร้อมเฉลย 
๑๐. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์สมรรถนะรายวิชา 

ตลอดจนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักฐานการเรียนรู้ 

๑. ผลคะแนนทดสอบ 
๑.๘ คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียน 

 

แผนการสอน หน่วยบทที่ ๓ 
ชื่อวิชา  โครงการ ๒ งานเครื่องเรือน     หน่วยที่ ๓(๒-๔-๒) 
ชื่อหน่วย การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน สอนคร้ังที่ ๔-๕ 

หน่วยที่ ๓ การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน จ านวน ๑๒ ชั่วโมง 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
๑. แบบทดสอบ 

http://...................(จากยูทูป)
http://..................(กรุงไทยยุววณิช)
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๙-๑๐          คะแนน          ดีมาก 
๗-๘            คะแนน          ดี 
๕-๖            คะแนน          พอใช้ 
น้อยกว่า๔     คะแนน          ควรปรับปรุง 

๒. การสังเกตและประเมินผลการร่วมอธิปรายและตอบค าถามคะแนนรวม ๒๐ คะแนน 
๓. แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียน เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
๔. แบบฝึกหัดในใบงาน เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
๕. การประเมินผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์การประเมินผล เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๖. การประเมินพฤติกรรมด้านคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ เกณฑ์การประเมินผ่านร้อยละ ๖๐ 

ขึ้นไป 
กิจกรรมเสนอแนะ 

๑. อ่านทบทวนเนื้อหาในหน่วยที่ ๓ 
๒. นักเรียนน าช้ินงานตัวอย่างมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ช้ินงานตามใบงานเพิ่มเติม 
๓. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม หรือทบทวนเนื้อหาเนื้อหาจาก เว็บไซต์ท่ีห้องศูนย์

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในเวลาว่าง 
๔. อ่านเนื้อหาหน่วยการเรียนท่ี ๔ เรื่อง โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ 

เอกสารอ้างอิง 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) รายละเอียดคู่มือโครงการ “กรุงไทยยุววาณิช” ปี ๒๕๕๗. กรุงเทพ: 
๒๕๕๗.  
ฝ่ายวิชาการอาชีวศึกษา.ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ.กรุงเทพ:สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ,๒๕๕๗ 

ยุทธ ไกยวรรณ์. วิธีวิจัยทางธุรกิจ.กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ,๒๕๕๑. 
ส านักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษา, ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.กระทรวง 

ศึกษาธิการ. การจัดท าโครงการ.กรุงเทพฯ : ส าเนาเอกสาร,๒๕๕๑. 

เอกสารประกอบการเรียน 
วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเครื่องเรือน รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 

 
 
 
 
 

หน่วยบทที ่๓ 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๑๗๒ หน่วยบทที่ ๓ 
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เรื่อง การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 
 

เรียบเรียงโดย 
นางสายชล เชตม ี

 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง อาชีวศึกษากรุงเทพ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

๑. อธิบายหลักการเขียนโครงการงานเครื่องเรือนได้ 
๒. อธิบายส่วนประกอบของโครงการงานเครื่องเรือนได้ 
๓. อธิบายข้ันตอนการเขียนโครงการงานเครื่องเรือนได้ 
๔. เขียนโครงการท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการและสมรรถนะรายวิชาและหลักศีลธรรมได้ 
๕. อธิบายความส าคัญ เรื่องการสร้างและพัฒนางานเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ได้ 
๖. อธิบายลักษณะส าคัญของการวางแผนงานสร้างและพัฒนางานเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ได้

ถูกต้อง 
๗. จ าแนกประเภท และแยกรายการวัสดุ และการเขียนเครื่องมือวัสดุ-อุปกรณ์ได้ถูกต้อง 
๘ บอกลักษณะ หน้าท่ีการใช้งานของวัสดุและเครื่องมือ พร้อมท้ังแยกประเภท และจัดท า

รายการวัสดุ 
๙ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนตามโครงการ และจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อน าไปใช้

ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้ถูกต้อง 

เนื้อหา หน่วยบทที ่๓ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที่ ๓ การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน 

 

ค าสั่ง จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวท าเคร่ืองหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ 
 

๑. ข้อใดคือความหมายของโครงการ 
 ก. เอกสารที่ระดมความคิดของบุคลากร 
 ข. เอกสารที่จัดวางแผนการปฏิบัติงาน 
 ค. เอกสารที่แสดงการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ง. เอกสารที่มีการประเมินผลการท างาน 
๒. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ก. เพื่อให้ผู้พบเห็นสบายใจ 
 ข. เพื่อให้ท ากิจกรรมครบหลักสูตร 
 ค. เพื่อให้ผู้จัดท าโครงการได้รับการยกย่อง 
 ง. เพื่อปลูกจิตส านึกท่ีดีให้แก่ผู้จัดท าโครงการ 
๓. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของโครงการ 
 ก. เป็นการวางแผนล่วงหน้า 
 ข. ช่วยให้งานประสบความส าเร็จ 
 ค. เพื่อให้ผู้จัดท าโครงการได้รับการยกย่อง 
 ง. ช่วยให้งานประหยัดเวลาและงบประมาณ 
๔. ข้อใดไม่ได้อยู่ในส่วนประกอบส่วนแรกของโครงการ 
 ก. ช่ือโครงการ 
 ข. วัตถุประสงค์ 
 ค. เป้าหมาย 
 ง. ผู้เสนอโครงการ 
๕. วิธีด าเนินโครงการข้อใดควรเป็นล าดับแรกและส าคัญสุดท้าย 
 ก. เสนอโครงการ – ประเมินผล 
 ข. ประชุมปรึกษา – ประเมินผล 
 ค. เสนอโครงการ – ประชุมปรึกษา 
 ง. ประชุมปรึกษา – ด าเนินการเก็บขยะ 
๖. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของโครงการท่ีดี 
 ก. ติดตามผลได้ 
 ข. แก้ปัญหาของหน่วยงานได้ 
 ค. สนองตอบความต้องการของสังคม 
 ง. ข้อมูลท่ีได้ไม่จ าเป็นต้องเป็นความจริง 
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๗. การใช้ภาษาในการเขียนโครงการ ควรใช้ภาษาตามข้อใด 
 ก. ใช้ภาษาแบบแผน ถ้อยค ากะทัดรัด 
 ข. ใช้ภาษาท่ีเป็นทางการหรือภาษากึ่งทางการ 
 ค. ควรเขียนอธิบายให้มาก เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย 
 ง. ใช้ภาษาไม่เป็นทางการ เพราะจะท าให้ผู้อ่านได้ง่าย 
๘. โครงการใดไม่ส่งเสริมคุณธรรมด้านการประหยัด 
 ก. โครงการบ้านเอื้ออาทร 
 ข. โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 ค. โครงการผลิตรถยนต์ 
 ง. โครงการสามสิบบาทรักษาทุกโรค 
๙. ข้อใดเป็นตัวอย่างโครงการท่ีดี 
 ก. มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 ข. สามารถท าได้จริงไม่ได้เพ้อฝัน 
 ค. ใช้งบประมาณน้อยได้รับผลตอบแทนมาก 
 ง. ถูกทุกข้อ 
๑๐. โครงการใดไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและหลักศีลธรรม 
 ก. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
 ข. โครงการเพาะพันธุ์ไก่ชนหารายได้เสริม 
 ค. โครงการผลิตสูตรเหล้าปั่นหารายได้ระหว่างเรยีน 
 ง. โครงการเก็บขยะมาแปลงเป็นสินค้าขายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

หน่วยที่ ๓ เร่ืองการเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 

๑. ง       ๒. ง ๓. ค  ๔. ง  ๕. ก 
    
 
๖. ง      ๗. ก  ๘. ค  ๙. ง  ๑๐. ค 
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ส่วนประกอบของโครงการ 
 ในการเขียนโครง จ าเป็นต้องเข้าใจส่วนประกอบต่างๆ เพื่อให้การเขียนโครงการเป็นไป
ตามล าดับข้ันตอน มีเหตุผลน่าเช่ือถือ และการเขียนส่วนประกอบของโครงการครบถ้วนจะช่วยให้การ
ลงมือปฏิบัติตามโครงการเป็นไปโดยรวดเร็วและสมบูรณ์ ส่วนประกอบของโครงการแบ่งเป็น ๓ ส่วน 
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ส่วนน า หมายถึง ส่วนท่ีให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการส้ันๆ ส่วนน าของโครงการมุ่ง
ตอบค าถามต่อไปนี้ คือ โครงการนั้นคือโครงการอะไร เกี่ยวข้องกับใคร ใครเป็นผู้เสนอหรือด าเนิน
โครงการ โครงการนั้นมีความเป็นมา หรือความส าคัญอย่างไร ท าไมจึงจัดท าโครงการนั้นขึ้นมา และมี
วัตถุประสงค์อย่างไร ประกอบด้วย ปก ค าน า สารบัญ 
 ๒. ส่วนเนื้อหา หมายถึง ส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญของโครงการ ประกอบด้วย 
 (๑) หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ประโยชน์ 
 (๒) วิธีด าเนินงาน 
 วิธีด าเนินการจัดเป็นหัวใจส าคัญของโครงการ ผู้เรียนต้องพยายามอย่างยิ่งท่ีจะไม่ท าให้ผู้อ่าน
เกิดความสับสน วิธีด าเนินการควรแยกอธิบายเป็นข้อๆ ให้ชัดเจนตามล าดับขั้นตอนการท างาน อาจ
ท าแผนผังสรุปวิธีด าเนินการตามวัน เวลา เพื่อความชัดเจนด้วยก็ได้ 
 ๓. ภาคผนวกและบรรณานุกรรม ซึ่งได้กล่าวไว้ในหน่วยที่ ๒  ข้างต้นแล้ว 

ล าดับขั้นตอนการเขียนโครงการ 

 ได้กล่าวส่วนประกอบของโครงการตามหัวข้อดังกล่าวไว้บ้างแล้วในหน่วยท่ี ๒ ในท่ีนี้ขออธิบาย
รายละเอียดล าดับข้ันตอนของการเขียนโครงการดังต่อไปนี้ 
 (๑) ชื่อโครงการ ต้องมีความชัดเจน รัดกุม และเฉพาะเจาะจง ท าให้เกิดความเข้าใจง่ายแก่
ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้น าโครงการไปปฏิบัติ ช่ือโครงการจะบอกให้ทราบว่าจะท าส่ิงใด หรือเสนอขึ้นเพื่อ
อะไร โดยปกติช่ือโครงการจะแสดงลักษณะของงานท่ีต้องปฏิบัติ 
 

 
 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๑๗๗ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑  งานสร้างเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ตามโครงการเครื่องเรือน 
ท่ีมา:  Woodsmith Vol.๓๗ /No ๒๒๐, ๒๐๑๕:  P ๓๖. 

ตัวอย่างเช่น 
 โครงการ โครงการสร้างส่ือการสอน ชุดสาธิต ทดสอบ ปรับแต่ง ตรวจสอบ เครื่องรับ

วิทยุ เครื่องขยายเสียง และระบบเสียง 
 โครงการ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในสาขางานโรงแรม 
 โครงการ โครงการแข่งขันการประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

 (๒) หลักการและเหตุผล ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 
 หลักการและเหตุผล หรืออาจเรียกว่า ความเป็นมาหรือภูมิหลังของโครงการหลักการและ
เหตุผลเป็นส่วนท่ีแสดงปัญหาความจ าเป็นหรือความจ าเป็นท่ีต้องจัดโครงการขึ้น โดยผู้เขียนหรือผู้
เสนอโครงการจะต้องระบุว่าเกิดปัญหาอะไร กับใคร ท่ีไหน เมื่อใด มีสาเหตุมาจากอะไร โดยมีข้อมูล
สนับสนุนให้ปรากฏชัดเจน นอกจากนี้จะต้องบอกถึงความจ าเป็นท่ีต้องจัดท าโครงการว่า ถ้าไม่ท าจะ
เกิดผลเสียหายอย่างไร ถ้าท าคาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนาได้อย่างไร 
 นอกจากนี้ ยังอาจเพิ่มความสอดคล้องของโครงการกับแผนงานต่างๆ หรือโครงการช่วยเอื้อให้
แผนนั้น ๆ ประสบความส าเร็จเพิ่มขึ้นอย่างไร และถ้าเคยมีรายงานการประเมินโครงการแล้วก็ควร
น ามาเขียนเพื่อพัฒนาเพิ่มน้ าหนักในการจัดท าโครงการด้วย การเขียนหลักการและเหตุผลไม่ควรยาว
หรือส้ันเกินไป โดยเฉพาะการเขียนวกไปวนมาจะท าให้เข้าใจยาก ซึ่งในปัจจุบัน มักพบว่าเขียน
ค่อนข้างส้ันเกินไป เพียงย่อหน้าเดียว ๓-๕ บรรทัด ซึ่งท าให้ขาดข้อมูลส าคัญๆ ได้การเขียนหลักการ
และเหตุผลมักเขียนเป็นความเรียง ไม่นิยมเขียนเป็นข้อๆ 
 (๓) วัตถุประสงค์ ควรเขียนให้อยู่ในรูปการลดหรือขจัดปัญหาหรือพัฒนาส่ิงท่ีต้องการเพิ่มขึ้น 
ไม่จ าเป็นต้องเขียนวัตถุประสงค์หลายข้อ เพราะจ านวนข้อของวัตถุประสงค์ไม่ได้แสดงถึงความมี
คุณภาพของโครงการแต่อย่างใด บางครั้งเขียนเกิดความเป็นจริง ซึ่งเมื่อประเมินโครงการก็ไม่ประสบ
ผลส าเร็จ ดังนั้นต้องระบุให้ชัดเจน รัดกุม และสามารถปฏิบัติได้จริง การเขียนวัตถุประสงค์ต้อง
ครอบคลุมเหตุผลท่ีจะท าโครงการ โดยจัดล าดับแยกเป็นข้อๆ เพื่อความเข้าใจง่ายและชัดเจน 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๑๗๘ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 (๔) เป้าหมาย เป้าหมายของโครงการเป็นการบอกถึงความต้องการหรือทิศทางในการ
ปฏิบัติงานท่ีระบุในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลาและพื้นท่ีในการปฏิบัติงาน ได้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และกิจกรรมของโครงการ 
 (๕) วิธีด าเนินงาน เป็นการกล่าวถึงล าดับขั้นตอนการท างาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ี
ก าหนดในโครงการ วิธีการด าเนินการมักจ าแนกเป็นกิจกรรมย่อยๆ โดยแสดงให้เห็นชัดเจนต้ังแต่
เริ่มต้นจนจบกระบวนการว่ามีกิจกรรมใดท่ีต้องท า ท าเมื่อใด ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบ และจะท าอย่างไร 
อาจจะจัดท าเป็นปฏิทินปฏิบัติงานประกอบ รวมท้ังแสดงระยะเวลาการควบคู่ไปด้วย 
 (๖) ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินงาน 

 ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นการระบุระยะเวลาต้ังแต่เริ่มต้นโครงการจนกระท่ัง
ส้ินสุดโครงการโดยระบุเวลาท่ีใช้เริ่มต้นต้ังแต่ วัน เดือน ปี และส้ินสุด หรือแล้วเสร็จ
ใน วัน เดือน ปีอะไร 

 สถานท่ีด าเนินการ คือ สถานท่ี บริเวณ พื้นท่ี อาคารที่ใช้จัดกิจกรรมตามโครงการ 
  (๗) ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ หรือค่าใช้จ่ายการด าเนินงานตามโครงการต้องใช้งบประมาณ
หรือค่าใช้จ่ายท่ีระบุถึงจ านวนเงิน จ านวนวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือจ านวนบุคคล และปัจจัยอื่นๆ ท่ีจ าเป็น
ต่อการด าเนินการ ส าหรับงบประมาณ ควรระบุให้ชัดเจนว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเป็นข้อๆ 
 (๘) ผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการกล่าวถึงผลประโยชน์ท่ีพึงจะได้รับจากความส าเร็จของ
โครงการ เป็นการคาดคะเนผลท่ีจะได้รับเมื่อส้ินสุดการปฏิบัติโครงการ ซึ่งผลท่ีได้รับต้องเป็นไปในทาง
ท่ีดี ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 (๙) การติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ ซึ่งต้องระบุ
วิธีการประเมินผลให้ชัดเจนว่าจะประเมินโดยวิธีใด อาจเขียนเป็นข้อๆ หรือเขียนรวมๆ กันก็ได้ เช่น 
จากการสังเกต จากการตอบแบบสอบถาม (ควรระบุว่าใครเป็นผู้ประเมิน) เป็นต้น 
 (๑๐) ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีคาดว่าอาจเกิดขึ้น ให้ระบุปัญหาอุปสรรคท่ีผู้จัดท าโครงการคาด
ว่าอาจจะเกิดขึ้น และจะท าให้โครงการไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
 (๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ ให้ระบุช่ือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีท างานร่วมกัน 
 (๑๒) ที่ปรึกษาโครงการ ให้ระบุช่ือท่ีปรึกษาในการท าโครงการ 

การใช้ถ้อยค า ส านวนในการเขียนโครงการ 

 ผู้เขียนโครงการต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการใช้ถ้อยค า ส านวนภาษาเป็นอย่างดีเพราะ
โครงการจะบรรลุเป้าหมาย หรือประสบผลส าเร็จขึ้นอยู่กับการใช้ถ้อยค าภาษาเป็นส าคัญ ถ้าใช้ถ้อยค า
ภาษาถูกต้อง ชัดเจน สละสลวย ย่อมส่ือความหมายได้ง่ายและรวดเร็ว ดังนั้นผู้เขียนโครงการจึงต้อง
รู้จักเลือกใช้ถ้อยค าท่ีมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 ๑. ใช้ภาษาให้ถูกต้อง คือ ใช้ให้ถูกต้องตรงตามความหมาย และเขียนให้ถูกต้องตามอักษรวิธี 
ท้ังตัวพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวสะกด และการันต์ 
 ๒. ใช้ภาษาให้กะทัดรัด คือ ถ้อยค ากระชับ รัดกุม ไม่เยินเย้อ ยืดยาว ประหยัดถ้อยค า แต่ต้อง
ได้ใจความสมบูรณ์ 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๑๗๙ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 ๓. ใช้ภาษาใหชั้ดเจน คือ ใช้ถ้อยค าท่ีมีความหมายตรงไปตรงมา หรือตรงตามตัวท าให้ผู้รับสาร
เข้าใจทันที ไม่ใช้ถ้อยค าคลุมเครือ หรือก ากวม 
 ๔. ใช้ภาษาให้เหมาะสม คือ ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับเนื้อความ หรือเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 ๕. ใช้ภาษาให้สุภาพ คือ ใช้ภาษาเขียนซึ่งเป็นภาษาท่ีมีแบบแผน ไม่ใช้ภาษาพูดในการเขียน
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๑๘๐ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

ภาพที่ ๒  แบบภาพประกอบส าหรับโครงการงานเครื่องเรือน 
ท่ีมา: Woodsmith Vol.๓๗ /No ๒๒๐, ๒๐๑๕:  P ๔๐-๔๑.  



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๑๘๑ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
 การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning: PjBL) เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญวิธีหนึ่ง ท่ีจะช่วยพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านความรู้และทักษะผ่านกระบวนการศึกษา
ค้นคว้าและการใช้ความรู้ในชีวิตจริง ขับเคล่ือนผ่านส่ือการเรียนรู้เป็นการวิเคราะห์กิจกรรมและการ
แก้ปัญหาท่ีท้าทายร่วมกัน โดยมีผลงานท่ีแสดงถึงและความส าเร็จของผู้เรียน 
 การจัดการเรียนรู้ในระดับอาชีวศึกษา จ าเป็นต้องเตรียมผู้เรียนเข้าสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อให้เป็น
ผู้ปฏิบัติงานบนพื้นฐานความรู้ (Knowledge Worker) ท่ีสามารถคิดเป็น ท าเป็น มีวิธีการหาความรู้ 
สร้างความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการท างานได้ ดังนั้นครูจ าเป็นต้อง
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน (Co-Learning 
Process) ศึกษาแก้ปัญหา (Problem Solving) ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ประยุกต์ความรู้สร้างสรรค์
ช้ินงานโครงงาน เรียนรู้โดยการกระท า (Learning by Doing) รวมท้ังอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้
ผู้เรียนเข้าสู่ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยใช้การสอนแบบโครงงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือกาเรียนรู้เพื่อ
สะท้อนผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังดังกล่าวข้างต้น จึงต้องด าเนินการ ๖ ขั้นตอน ดังนี้  

 
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมความพร้อม 

 
ขั้นตอนที่ ๒ การก าหนดและเลือกหัวข้อ 

 
ขั้นตอนที่ ๓ การเขียนเค้าโครงของโครงงาน 

 
ขั้นตอนที่ ๔ การปฏิบัติงานโครงการ 

 
ขั้นตอนที่ ๕ การน าเสนอผลงาน 

 
ขั้นตอนที่ ๖ การประเมินโครงการ 

 

ภาพที่ ๓  แสดงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน 
ที่มา:  หน่วยศึกษานิเทศ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
แบบโครงงานเป็นฐาน, ๒๕๕๙: หน้า ๑๓. 

 

ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมพร้อม 

 การเตรียมความพร้อม เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญส าหรับผู้สอนและผู้เรียน เป็นการเตรียมความ
พร้อมผู้สอนเพื่อให้เข้าใจบทบาทผู้สอนในการทบทวนความต้ังใจกับกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้
และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL) ให้ประสบ
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ความส าเร็จ ส่วนการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเป็นการสร้างความเข้าใจในบทบาทผู้เรียนให้เกิดความ
ตระหนักถึงเป้าหมายการเรียนรู้และบทบาทผู้เรียนท่ีต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ รวมไปถึงการเตรียม
แหล่งข้อมูล วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ ระยะเวลา ความปลอดภัย และปัจจัยอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องในการท า
โครงงาน 

ขั้นตอนที่ ๒ การก าหนดและเลือกหัวข้อ 

 การก าหนดและเลือกหัวข้อ เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของแต่ละหัวข้อท่ีจะท าโครงงาน
รวมถึงการศึกษาความคุ้มค่าของโครงงานท่ีจะท าให้ผู้เรียน การก าหนดและเลือกหัวข้อเป็นกิจกรรมท่ี
ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันก าหนดหัวข้อท่ีจะท าเป็นโครงงาน ศึกษาความเป็นไปได้ ความคุ้มค่าของแต่
ละหัวข้อเพื่อเลือกโครงงานท่ีจะจัดท า การก าหนดและเลือกหัวข้อได้เหมาะสมจะท าให้ผู้สอนและ
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยเช่ือมโยงองค์ความรู้เดิมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ไปพร้อมกัน ดังนั้นผู้เรียน
จ าต้องน าเสนอหัวข้อโครงงานต่อผู้สอน เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนการด าเนินการขั้นต่อไป  

ขั้นตอนที่ ๓ การเขียนเค้าโครงของโครงงาน 

 การเขียนเค้าโครงของโครงงาน เป็นการสร้างผังมโนทัศน์ (Conceptual Map) หรือแผนท่ี
ความคิด (Mind Map) ท่ีแสดงถึงภาพรวมทั้งหมดของโครงงานต้ังแต่ต้นจนจบ ประกอบด้วย แนวคิด 
หลักการ แผนงาน และขั้นตอนในการท าโครงงานต้ังแต่เริ่มต้นจนเสร็จส้ิน มีการก าหนดบทบาทและ
ระยะเวลาในการด าเนินงาน ท าให้การด าเนินการเป็นไปอย่างรัดกุม รอบคอบ ไม่สับสน ท าให้ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องเห็นภาระงาน สามารถปฏิบัติโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ก่อนน าเสน อต่อ
ครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบก่อนน าไปปฏิบัติในขั้นตอนท่ี ๔ ต่อไป ซึ่งมีแนวทางใน
การจัดด าเนินการ ดังนี้ 
 หลังจากผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันก าหนดหัวข้อท่ีจะท าเป็นโครงงานแล้ว ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
วางแผนการจัดท าโครงงาน โดยระบุกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนและตารางด าเนินงาน ก าหนดบทบาท
หน้าท่ีของสมาชิกในกลุ่ม และน าเสนอข้อสรุปแก่ผู้สอนอีกครั้ง  
 
 
 โดยท่ัวไป เค้าโครงของโครงงาน มีส่วนประกอบและแนวทางการเขียน ดังนี้ 
 ๑. ช่ือโครงงาน 
 ๒. ช่ือผู้จัดท าโครงงาน   
 ๓. ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน 
 ๔. ท่ีมาและความส าคัญของโครงงาน 
 ๕. วัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน 
 ๖. สมมติฐานของโครงงาน (ถ้ามี) 
 ๗. วิธีด าเนินงานของโครงงาน 
 ๘. แผนปฏิบัติงานของโครงงาน 
 ๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงงาน 

ภาพที่ ๔  โครงการวิชาชีพช่างเครื่องเรือนฯ 
ที่มา: สายชล  เชตมี. ถ่ายภาพ, ๒๕๕๙. 
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 ๑๐. เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม 

 ๑. ชื่อโครงงาน เป็นการเขียนว่าจะท าอะไร ควรเขียนให้ตรงกับเรื่องท่ีจะท า เขียนได้กระชับ 
ชัดเจน ส่ือความหมาย เฉพาะเจาะจง บ่งช้ีถึงเรื่องท่ีจะท าหรือศึกษา ควรเป็นประโยคท่ีสมบูรณ์ มีท้ัง
ประธาน กริยา กรรม และไม่ควรเป็นประโยคค าถาม ช่ือโครงงานควรมีความน่าสนใจและสอดคล้อง
กับเนื้อเรื่องของโครงงานท่ีจะท า 
 ๒. ชื่อผู้จัดท าโครงงาน เป็นช่ือผู้รับผิดชอบโครงงานท่ีจะท า อาจท าเป็นกลุ่มเล็กหรือเป็น
กลุ่มใหญ่ ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดหรือข้อตกลงของผู้เรียน ครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษา 
 ๓. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน เป็นช่ือผู้ท่ีให้ค าแนะน า ปรึกษา ก ากับ ดูแล อาจเป็นครูผู้สอน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เช่ียวชาญในสาชาวิชาหรือเรื่องท่ีจะท าโครงงาน อาจมีมากว่า ๑ คนก็ได้ แล้วแต่
ข้อก าหนดหรือข้อตกลงระหว่างผู้เรียน ครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษา 
 ๔. ที่มาและความส าคัญของโครงงาน เป็นการเขียนถึงสภาพปัจจุบันของปัญหาผู้เรียน
สนใจจะศึกษา บอกถึงเหตุผลความจ าเป็น แรงบันใจหรือเหตุจูงใจในการท าโครงงาน เหตุผลท่ีเลือก
ท าโครงงานนี้เป็นกรณีพิเศษ ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีหรือหลักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องปรากฏ
เด่นชัด เพื่อสนับสนุนว่าโครงงานนี้มีความส าคัญหรือเป็นเรื่องท่ีจ าเป็นต้องท า รวมท้ังบอกข้อดี คุณค่า 
ความส าคัญ และได้แระโยชน์อะไรจากการจัดท าโครงงานนี้ 
 ๕. วัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน เป็นการเขียนท่ีระบุถึงส่ิงท่ีต้องการจะศึกษาหรือ
ทดลอง ว่าจะท า จะศึกษาอะไร อย่างไร อาจเขียนแยกเป็นข้อๆ ตามส่ิงท่ีจะท าหรือศึกษาค้นคว้า 
ทดลอง วัตถุประสงค์ท่ีดีควรมีความเฉพาะเจาะจง เป็นส่ิงท่ีสามารถวัดได้และบอกขอบเขตของงานท่ี
จะท าได้ชัดเจน สอดคล้องกับช่ือของโครงงาน ไม่ควรเขียนในรูปแบบของประโยคค าถาม และไม่ควร
น าเอาประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการท าโครงงานมาเขียนเป็นวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการศึกษา
ค้นคว้า 
 ๖.สมมติฐานของโครงงาน (ถ้ามี) การเขียนสมมติฐานของโครงงาน โดยท่ัวไปจะได้ใช้กับการ
เขียนโครงงานประเภททดลองหรือโครงงานวิทยาศาสตร์ สมมติฐานเป็นค าตอบหรืออธิบายท่ี
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะศึกษาค้นคว้า ทดลอง ซึ่งสมมติฐานอาจจะถูกหรือไม่ก็ได้ แต่ท่ี
ส าคัญต้องค านึงไว้ว่าการเขียนสมมติฐานนั้นควรมีเหตุผล คือมีทฤษฎีหรือหลักทางวิทยาศาสตร์มา
รองรับ ส่วนใหญ่มักจะเขียนเป็นข้อความท่ีสามารถมองเห็นแนวทางในการด าเนินงานทดลองทดสอบ
หรือตรวจสอบได้ 
 ๗. วิธีด าเนินงานของโครงการ เป็นการเขียนท่ีระบุขั้นตอนในการด าเนินโครงการต้ังแต่
เริ่มต้นท าโครงงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ขั้นตอน วิธีการในการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน รวมถึงการเก็บข้อมูล ประเภทของข้อมูล เครื่องมือและ
วิธีการเก็บข้อมูล ระยะเวลา การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
 ๘. แผนการปฏิบัติงานของโครงการ เป็นการก าหนดโครงการแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด
ต้ังแต่ต้นจนเสร็จส้ินโครงงาน โดยอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนท่ีจะปฏิบัติในโครงงาน
รวมท้ังก าหนดเวลา สถานท่ี และผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรม และในแต่ละขั้นตอน
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ต้ังแต่เริ่มต้นปฏิบัติจนเสร็จส้ินการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม จึง
ควรเขียนเป็นแผนภูมิแสดงขั้นตอนในการท า 
 ๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงงาน เป็นการระบุถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการกระท า
โครงงาน ว่าจะได้จากการท าโครงงานนี้บ้าง มากน้อยเพียงใด รวมถึงประสิทธิภาพหรือคุณภาพของ
ผลท่ีได้รับ หรือประโยชน์ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ เช่น ผู้เรียน ครูผู้สอน สถานศึกษาหรือสังคม
โดยรวม จะได้รับจากการท าโครงงานครั้งนี้ 
 ๑๐. เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม เป็นการเขียนถึงแหล่งข้อมูลท่ีผู้ท าโครงงานใช้ศึกษา
ค้นคว้าและน ามาใช้ประโยชน์ต่อการท าโครงงาน ซึ่งอาจเป็นเอกสาร ต ารา เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ 
หรือแหล่งข้อมูลอื่น เช่น อินเตอร์เน็ต สถานประกอบการ หรือผู้เช่ียวชาญท่ีเป็นเจ้าของอาชีพ เป็น
การบอกให้ผู้อื่นทราบว่าผู้เรียนได้ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งใดบ้าง 
 อย่างไรก็ตาม การเขียนเค้าโครงของโครงงานใน ๑๐ หัวข้อนี้ เป็นแนวทางในการเขียนแบบ
หนึ่งท่ีได้รับประมวลจากหลายๆ แบบ แล้วสรุปรวมว่าน่าจะเป็นรูปแบบการเขียนท่ีสามารถน าสู่การ
ปฏิบัติจริงได้ ซึ่งครูผู้สอนสามารถน าไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมของรายวิชา หรือหน่วยการ
เรียนรู้ที่จัดท าโครงงาน 
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ขั้นตอนที่ ๔ การปฏิบัติงานโครงงาน 
 การปฏิบัติงานโครงงาน  เป็นการน าขั้นตอนวิธีการตามเค้าโครงของโครงงานสู่การปฏิบัติ
หลังจากท่ีผู้เรียนได้รับความเห็นชอบจากครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษาแล้ว 
ขั้นตอนที่ ๕ การน าเสนอผลงาน 
 การน าเสนอผลงาน เป็นการจัดท ารายงานและการ
น าเสนอผลการปฏิบัติงานได้แก่ กระบวนการและผลงาน เป็น
ขั้นตอนท่ีผู้เรียนปฏิบัติงานโครงงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 ในการเขียน รายงานโครงงาน ควรใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
กระชับ ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นส าคัญๆ ของโครงงานซึ่งเล่ม
รายงานควรประกอบด้วยส่วนส าคัญๆ ๓ ส่วน ดังนี้ 
 ๑. ส่วนหน้า โดยท่ัวไปประกอบด้วย ปกนอก ปกใน ค า
น า และสารบัญ แต่อาจมีบทคัดย่อและกิตติกรรมประกาศอีกก็ได้ 
 ๒. ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย ๕ ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี ๑ บทน า ประกอบด้วย ความเป็นมาของ
โครงงาน วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

ขอบเขตของโครงงาน วิธีการด าเนินงาน 
ประโยชน์ท่ีได้รับ และนิยามศัพท์ 

ตอนท่ี ๒ เอกสารและงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ตอนท่ี ๓ วิธีการด าเนินโครงงาน 
ตอนท่ี ๔ ผลการด าเนินโครงงาน 
ตอนท่ี ๕ สรุปผล อธิปราย และข้อเสนอแนะ 

๓. ส่วนอ้างอิง ประกอบด้วย หนังสืออ้างอิงหรือ
บรรณานุกรม และภาคผนวก 

การน าเสนอผลงานหลังจากท่ีผู้เรียนได้ด าเนินการจัดท าโครงงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้ันต่อไป
คือ การน าเสนอผลงานของผู้เรียน ซึ่งครูผู้สอนควรฝึกให้ผู้เรียนน าเสนอหน้าช้ันเรียน เป็นการฝึก
ผู้เรียนให้มีความสามารถในการส่ือสาร ขณะเดียวกันก็ต้องรับฟังข้อคิดเห็นจากเพื่อนๆ ร่วมช้ันเรียน 
จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนความคิดรวบยอด (Concept) อย่างเป็นระบบ มีความความ
มั่นใจในการตอบค าถามเพื่อนในช้ันเรียน หรือผู้อื่นท่ียังสงสัยในประเด็นต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ถือว่า
เป็นส่ิงจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน การน าเสนอผลงานอาจจะเป็นการ
น าเสนอหน้าช้ันเรียน หรือผ่านเครื่องมือออนไลน์ต่างๆ เช่น Video Clip, Online Text, Webpage, 
Blog, Face Book เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ ๖ การประเมินโครงงาน 
 การประเมินโครงงานเป็นขั้นตอนหนึ่งท่ีส าคัญ ท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จของ
โครงงานในแต่ละขั้นตอน ต้ังแต่ก่อนท าโครงงานจนถึงเสร็จส้ินโครงงาน ซึ่งเป็นการประเมินอย่าง
ต่อเนื่องด้วยด้วยวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย เน้นการประเมินตามสภาพจริง  (Authentic 

การประเมิน ขั้นตอนของโครงงาน ประเด็น/ส่ิงท่ีประเมิน 

ภาพที่ ๕  การน าเสนอผลงาน 
ท่ีมา: สายชล  เชตมี. ถ่ายภาพ, 

๒๕๕๙ 
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Assessment) ท้ังความรู้ กระบวนการ พฤติกรรมของผู้เรียน ผลงาน และข้อค้นพบท่ีผู้เรียนได้จาก
การท าโครงงาน การประเมินเป็นบทบาทหน้าท่ีของครูผู้สอนหรือครูท่ีปรึกษา ซึ่งมีขั้นตอนการ
ประเมินการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ดังนี้ 

 

 
 

 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๖  แสดงขั้นตอนการประเมินการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
 

 การประเมินก่อนการท าโครงงาน เป็นการประเมินในขั้นตอนท่ี ๑ ถึงขั้นตอนท่ี ๓ คือ 
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมความพร้อม เช่น ความพร้อมของผู้เรียน แหล่งข้อมูล วัสดุอุปกรณ์ 

งบประมาณ ระยะเวลา ความปลอดภัย หรือปัจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการท าโครงงาน 
ขั้นตอนที่ ๒ การก าหนดและเลือกหัวข้อ เช่น ประเมินความเป็นไปได้ในการท าโครงงานและ

ความคุ้มค่าของการท างาน 
ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินการเขียนเค้าโครงของโครงงาน ท่ีผู้เรียนน าเสนอขอความเห็นชอบ 

เช่น ความถูกต้อง ความสอดคล้อง และความเหมาะสมของเค้าโครงของโครงงาน เป็นต้น 
 การประเมินระหว่างการท าโครงงาน เป็นการประเมินในขั้นตอนท่ี ๔ คือ 

ขั้นตอนที่ ๓ 
การเขียนเค้าโครง 
ของโครงงาน 

 

ขั้นตอนที่ ๕ 
การน าเสนอผลงาน 

 
ขั้นตอนที่ ๔ 

การปฏิบัติงานโครงงาน 

 

ประเมินความถูกต้อง ความสอดคล้อง
ความเหมาะสมของเค้าโครงงานของ

โครงงาน 

ประเมินความก้าวหน้า สภาพปัญหา
พฤติกรรม กระบวนการเรียนรู้ 

กระบวนการแก้ปัญหาในการด าเนิน
โครงงาน 

ประเมินผลงาน ข้อค้นพบที่ได้จากการท า
โครงงาน 

ประเมินผลกระทบที่เกิดจากโครงงาน 

ระหว่าง 
การท าโครงงาน 

หลังเสร็จสิ้นการท า
โครงงาน 

 

ที่มา:  หน่วยศึกษานิเทศ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
แบบโครงงานเป็นฐาน, ๒๕๕๙: หน้า ๑๓. 
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ขั้นตอนที่ ๔ การปฏิบัติงานโครงงาน เช่น ประเมินความก้าวหน้า ประเมินสภาพปัญหาใน
การด าเนินโครงงานของผู้เรียน ประเมินพฤติกรรม ทักษะ กระบวนการเรียนรู้ นวัตกรรมท่ีใช้ในการ
เรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และกระบวนการแก้ปัญหาในการด าเนินการของโครงงานของผู้เรียน เป็นต้น 

 การประเมินหลังเสร็จสิ้นการท าโครงงาน เป็นการประเมินในขั้นตอนท่ี ๕ คือ 
ขั้นตอนที่ ๕ การน าเสนอผลงานเด่น ประเมินข้อค้นพบท่ีได้จากการท าโครงงานประเมินการ

น าเสนอผลงาน ประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากโครงงาน เช่น การจัดท ารายงาน การเรียนรู้ท่ีได้เรียนรู้ท่ี
เกิดจากการท าโครงงาน เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามการประเมินนี้ เป็นเพียงแนวทางท่ีครูผู้สอนสามารถปรับใช้ได้ตามความ
เหมาะสมของลักษณะของโครงงาน 

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ ๗ การสร้าง ทดลองและหาประสิทธิภาพของ ชุดอุปกรณ์ส านักงานเอนกประสงค์ 
ท่ีมา http://www.krusaijai.com  
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รูปแบบโครงการ 
 
ชื่อโครงการ.................................................................................................................. ............... 
หลักการและเหตุผล ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 
............................................................................................................................. .........................
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วัตถุประสงค์ 
 ๑. .......................................................................................................................... ........ 
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เป้าหมาย 
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วิธีด าเนินการ 
 อาจเขียนเป็นตารางกิจกรรม หรือเขียนเป็นข้อๆ ก็ได้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

             
             
             
             
             
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ............................................................................................................................. .......... 
สถานที่ด าเนินการ 
 ............................................................................................................................. .......... 
งบประมาณ 
 .............................................................................................................. ......................... 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. .......................................................................................................................... ........ 
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 ๓. .......................................................................................................................... ........ 
การติดตามและประเมินผล 
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................
............................................................................................................................. ........................ 
ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. .................................................................................................................................. 
 ๒. .......................................................................................................................... ........ 
 ๓. .................................................................................................................................. 
ผู้รับผิดชอบโครงกาน 
 ๑. .......................................................................................................................... ........ 
 ๒. .................................................................................................................................. 
 ๓. .......................................................................................................................... ........ 
 ๔. .................................................................................................................................. 
 ๕. .......................................................................................................................... ........ 
ที่ปรึกษาโครงการ 
............................................................................................................................. .........................
.................................................................................................................................................. 

 
ลงช่ือ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

(..................................................................) 
ต าแหน่ง..................................................................... 

............../………………./…………  
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ตัวอย่างการเขียนโครงการ 
แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่    
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 
 

๑. ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์    ชุดเครื่องคิดเลขเนเปียร์สโบนส์   ( ภาษาไทย ) 
                                    NAPIER'S  BONES                ( ภาษาอังกฤษ ) 
๒. ประเภทผลงาน           ส่ิงประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ประเภทที่  ๓ 
๓. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง อาชีวศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

ที่ต้ังเลขที่ ๔๒๕ ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐  
๔. ประวัติการเข้าร่วมการประกวด ชุดฝึกหัดการนับเลขส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน ป ี๒๕๕๕ ระดับ ภาค 

หน่วยงานที่ส่งผลงานเข้าร่วม แผนกอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

๕. ชื่อผู้ประดิษฐ์ 
๑. นายปัญญา    อ่วมนับถือ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ช้ัน ปวส.๒ 

(หัวหน้า) 
๒. นายนราดูร    สาสังข์      สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ช้ัน ปวส.๒  
๓. นายภูริวัจน์    แตงสาขา  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ช้ัน ปวส.๒ 
๔. นายวรพงศ์    ทองกร     สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ช้ัน ปวส.๒ 
๕. นายวัฒนา     สีดาค า     สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ช้ัน ปวส.๒ 
๖. นายจักรกฤษ  อนันท์เสน สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ช้ัน ปวส.๒ 
๗. นายสุทธิวงศ์   เชียงแสน  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ช้ัน ปวส.๒ 
๘. นายพิพัฒพงษ์ ระลึกเย็น   สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ช้ัน ปวส.๒ 

๖. ชื่อครูที่ปรึกษา 
1. นางสายชล  เชตมี ต าแหน่ง ครู สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 

(หัวหน้า)                 โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๕๙๔๖๔๔ 
2. นายชัยฤทธิ์  สระบัว ต าแหน่ง ครู สาขาวิชาสามัญ       โทรศัพท์ ๐๘๔-๓๘๔๐๒๘๗ 
3. นางสาวกรกนก  แก้วเกิด ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและ 

ตกแต่งภายใน โทรศัพท์ ๐๘๔-๔๔๙๑๙๑๕ 
 

๗. ภาพผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
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๘.  บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดท าอุปกรณ์คิดค านวณตัวเลขด้านการคูณ หาร 
เพื่อประยุกต์และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากไม้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  เพื่อ
พัฒนาการการในการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมของนักเรียนในทุกระดับ  โดยเฉพาะนัก เรียนใน
อาชีวะศึกษาด้านทักษะการค านวณให้เกิดความแม่นย าเพื่อต้องการใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดับช้ันท่ีสูงขึ้น  จึงได้ทดลองน า  “ ชุดเครื่องคิดเลขเนเปียร์สโบนส์ ” มาใช้เป็นเครื่องมือค านวณ
ตัวเลขในขณะเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ซึ่งเป็นส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษาสาขาวิชาอุ ตสาหกรรมเครื่อง
เรือนและตกแต่งภายใน  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  ผลท่ีได้จากการน าไปใช้กับนักเรียน นักศึกษาใน
วิทยาลัยพบว่าเด็กนักเรียนนักศึกษามีความสามารถด้านการคูณ หาร ในวิชาคณิตศาสตร์ท่ีแม่นย า
มากขึ้นแม้โดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลข   อีกท้ังวัสดุท่ีน ามาใช้เป็นไม้ จึงไม่มีมลพิษต่อสุขภาพ  รูปแบบ

ภาพชุดเครื่องคิดเลขเนเปียร์สโบนส์ 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๑๙๒ หน่วยบทที่ ๓ 
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ชุดเครื่องคิดเลขมีสีสันน่าสนใจ  ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบให้เป็นรูปแบบกล่องง่ายต่อการเก็บรักษา 
สามารถพกพาและใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นจึงเป็นผลงานท่ีมีคุณค่าในตัวเองอย่างมาก 
 

๙. ข้อมูลทั่วไป 
๙.๑ ลักษณะทั่วไป   

เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขใหม่ 
รายการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มเติมจากของเดิม 
๑. เพิ่มสีสันช้ินงานให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
๒. สร้างผลงานให้มีลักษณะเป็นกล่องท่ีสามารถพกพาและใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

๙.๒ แบบร่าง 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

แบบร่างชุดเครื่องคิดเลขเนเปียร์สโบนส์ 
 

๑๐. ที่มาของการประดิษฐ์ 
เนื่องจากการค านวณตัวเลขเกี่ยวกับการคูณ หาร ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในปัจจุบัน

พบว่ามีทักษะการค านวณตัวเลขท่ีช้าและเกิดการผิดพลาดบ่อยครั้ง  จึงได้ทดลองน า  “ ชุดเครื่องคิด
เลขเนเปียร์สโบนส์ ” มาใช้เป็นเครื่องมือค านวณตัวเลขในขณะเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เพื่อพัฒนาการ
ในการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมของนักเรียนในทุกระดับช้ัน  โดยเฉพาะนักเรียนท่ีเข้ามาศึกษาต่อ
ในระดับอาชีวศึกษาด้านทักษะการค านวณค่อนข้างต่ าขาดความแม่นย าในการค านวณทาง
คณิตศาสตร์   

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและออกแบบภายใน วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองเล็งเห็น
ความส าคัญจึงน าทักษะและทฤษฎีท่ีเคยได้ศึกษามาใช้ในงานออกแบบและประดิษฐ์เป็นผลงานพัฒนา
เครื่องคิดเลข 

เนเปียร์สโบนส์ เพื่อแก้ปัญหาการขาดความความแม่นย าในการค านวณตัวเลขและและเพิ่ม
ทักษะด้านการค านวณตัวเลขให้เกิดความแม่นย ามากขึ้น จึงประดิษฐ์เครื่องคิดเลขเนเปียร์สโบนส์โบน
ขึ้น ประกอบไปด้วย ไม้ ๙ ท่อนโดยไม้แต่ละท่อนแบ่งออกเป็น ๙ ส่วนและมีการเขียนตัวเลขก ากับไว้
บนเนื้อไม้นั้น ซึ่งเรียกกันว่า 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๑๙๓ หน่วยบทที่ ๓ 
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เนเปียร์สโบนส์ (Napier’s Bones) ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้การค านวณในลักษณะคูณ หาร และ
ถอดกรณฑ์อย่างง่ายๆได้ เพื่อเพิ่มรูปแบบชุดเครื่องคิดเลขให้มีความน่าสนใจ  ง่ายต่อการเก็บรักษา จึง
ได้ออกแบบเปียร์สโบนส์ในรูปแบบกล่องท่ีสามรถพกพาและใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 

๑๑. ทฤษฎี/หลักวิชาการที่น ามาใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น 
๑. ทฤษฎีเกี่ยวกับการค านวณตัวเลขกระดูกนาเปียร์ 
๒. ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
๓. ทฤษฎีเกี่ยวกับงานไม้ 
๔. ทฤษฎีเกี่ยวกับสี 

 

๑๒. วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
๑. เพื่อพัฒนารูปแบบเนเปียร์สโบนส์ท่ีสะดวกต่อการใช้งานและการจัดเก็บรักษามากยิ่งขึ้น 
๒. เพื่อพัฒนารูปแบบชุดเครื่องคิดเลขเนเปียร์สโบนส์ให้ให้มีความน่าสนใจสามารถพกพาได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 
๓. เพื่อน าความรู้เกี่ยวกับงานไม้ท่ีได้เรียนมาพฒันาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ 
๔. เพื่อให้เด็กนักเรียนท่ีเรียนคณิตศาสตร์ทุกระดับน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 
๑๓.   คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ์  
        เป็นชุดเครื่องคิดเลขเนเปียร์สโบนส์ท่ีมีรูปแบบสวยงามจากลายไม้ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับงานไม้
ท่ีได้เรียนมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ  ช้ินงานสามารถพกพาได้สะดวก  ง่ายต่อการ    
ใช้งานและการจัดเก็บรักษา  สามารถใช้ประโยชน์กับเด็กนักเรียนท่ีเรียนคณิตศาสตร์ได้ทุกระดับ 
 
๑๔.   ขั้นตอนการท างานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
ล าดับ ภาพแสดงการปฏิบัติงาน ค าอธิบายการปฏิบัติงาน อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ 

๑ 

 

น าเสนอหัวข้อโครงการ 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

รูปเล่มรายงาน ๑ เล่ม, 
ช้ินงานจริง ๑ ช้ิน 

๒ 

 

วางแผนโครงการ กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ,
ปากกา 
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๓ 

 

ศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ 
เป็นแนวทางในการ

ออกแบบ 

กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ,
ปากกา 

๔ 

 

ด าเนินการออกแบบเขียน
แบบและพัฒนารูปแบบ 

กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์,
กระดาษเขียนแบบ,ดินสอ,

ยางลบ, 
เครื่องมือเขียนแบบ,สีน้ า 

๕ 

 

ประมาณราคาเพื่อ 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ,
ปากกา 

ล าดับ ภาพแสดงการปฏิบัติงาน ค าอธิบายการปฏิบัติงาน อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ 
๖  เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

และอุปกรณ์เครื่องมือ 
 

๗ 

 

เพลาะไม้ ตัดไม้ 
ให้ได้สัดส่วนตามแบบ 

 
 

เครื่องเล่ือยวงเดือน, 
เครื่องเล่ือนแขนรัศมี 

๘ 

 

ไสและเจาะเซาะร่องเนื้อไม้
ของถาดวางโดยใช้ 

เราท์เตอร์ 
เพื่อสะดวกในการท างาน 

เราเตอร์,ค้อน,ตะปูเกลียว, 
ปืนลม 

๙ 

 

เจาะช่องสอดแท่งตาราง 
ให้ได้ขนาดตามแบบ 

เราท์เตอร์,สว่านไฟฟ้า 
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๑๐ 

 

ตัดแผ่นไม้จะน ามาเป็น 
ตารางตัวเลข ๙ ท่อน 

เล่ือย 

๑๑ 

 

ขัดตกแต่งเก็บราย 
ละเอียดให้เรียบร้อย 

เครื่องขัดกระดาษทราย, 
กระดาษทราย,เกรียงโป๊

ว,สีโป๊ว 

๑๒ 

 

ทาแล็กเกอร์ใสท่ีถาดไม้ 
และท่อนไม้ตารางตัวเลข 

แลคเกอร์ใส 

ล าดับ ภาพแสดงการปฏิบัติงาน ค าอธิบายการปฏิบัติงาน อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ 
๑๓ 

 

เก็บรายละเอียดให้
เรียบร้อย 

กระดาษทราย 

๑๔ 

 

ติดตารางตัวเลขลง 
บนท่อนไม้ ๙ ท่อน 

 
 
 
 

 

กาว 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๑๙๖ หน่วยบทที่ ๓ 
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๑๕ 
 
 

 

ตัดกระดาษตามแบบ 
แพทเทิร์นบรรจุภัณฑ์ 

 
 
 

คัตเตอร์,กรรไกร 
 
 
 
 

 
๑๖  

ปรินท์สกรีนรายละเอียด
รูปแบบกระดาษ 

แพทเทิร์นบรรจุภัณฑ์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์, 
พริ้นเตอร์,กระดาษ 

๑๗ 

 

ประกอบกระดาษ 
แพทเทิร์นเป็นกล่อง 

บรรจุภัณฑ์ 

กาว,กระดาษ 

๑๘ 

 

บรรจุผลิตภัณฑ์ 
ลงในบรรจุภัณฑ์ 

 

 
 
๑๕.  ประโยชน์และคุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

15.1. เพื่อให้ได้รูปแบบเนเปียร์สโบนส์ท่ีสะดวกต่อการใช้งานและการจัดเก็บรักษามากยิ่งขึ้น 
15.2. เพื่อให้ได้รูปแบบชุดเครื่องคิดเลขเนเปียร์สโบนส์ให้ให้มีความน่าสนใจสามารถพกพาได้   

สะดวกมากยิ่งขึ้น 
15.3. เพื่อใช้ความรู้เกี่ยวกับงานไม้ท่ีได้เรียนมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ 
15.4. สามารถใช้ประโยชน์กับเด็กนักเรียนท่ีเรียนคณิตศาสตร์ได้ทุกระดับ 

๑๖. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น 
รายการ จ านวน ราคา/บาท 

๑.ไม้สนขาว ขนาด ๒”x ๘”   ๒ เมตร 
๒. ไม้สนขาว ขนาด ๒”x ๒”   ๒ เมตร 
๓. ตัวล็อกตลับกล่อง 
๔. ดอกเราท์เตอร์  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ มม. 
๕.ทินเนอร ์
๖.แลคเกอร์  
๗.กาวสเปรย์ 
๘.กระดาษทรายขัดแลคเกอร์ เบอร์ ๒๔๐ 

๑ ท่อน 
๑ ท่อน 
๒ ตัว 
๑ ตัว 
๑ ปี๊ป 

๑ ควอท 
๑ กระป๋อง 

๑ โหล 

๒๕๐ 
๑๓๕ 
๔๔ 

๒๗๐ 
๓๕๐ 
๑๕๐ 
๓๔๕ 
๖๐ 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๑๙๗ หน่วยบทที่ ๓ 
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๙. กระดาษทรายเบอร์ ๑,๒ 
๑๐.กระดาษชนิดท ากล่องบรรจุภัณฑ์ 
๑๑.หมึกพิมพ์ชนิดสี 
๑๒.หมึกพิมพ์ชนิดสี ขาว-ด า 
๑๓.กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๔ 
๑๔.สต๊ิกเกอร์ชนิดใส 
๑๕.แถบแม่เหล็ก 
๑๖.กระดาษกล่อง ๕๐๐ G 
๑๗.กระดาษโปสเตอร์ 
๑๘.ใบมีดคัตเตอร์ 
๑๙.ป้ายสต๊ิกเกอร์ 
๒๐.สต๊ิกเกอร์อักษร 
๒๑.คัตเตอร์ 
๒๒.สายพาน 

๑ โหล 
๑ แผ่น 
๑ ตลับ 
๑ ตลับ 
๑ รีม 

๒ แผ่น 
๑ แผ่น 
๑ แผ่น 
๑ แผ่น 
๑ ชุด 
๑ ชุด 
๓ ชุด 
๑ ชุด 
๑ เส้น 

๖๐ 
๑๕ 

๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑๑๐ 
๔๓ 
๕๐ 
๑๕ 
๑๐ 
๒๖ 
๒๗ 

๑๗๔ 
๑๗ 

๘๐๐ 
รวม   

๑๗. งบประมาณที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น 
17.1  จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
17.2  แหล่งงบประมาณท่ีได้รับ  จากสถานศึกษาสนับสนุนการจัดท าส่ิงประดิษฐ์ 

๑๘. ลงนามผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้น 
    ๑.  …………………………………………..ผู้ประดิษฐ์ 
         ( นายปัญญา    อ่วมนับถือ ) 
    ๒.  …………………………………………..ผู้ประดิษฐ์ 
         ( นายนราดูร    สาสังข์ )  
    ๓.  …………………………………………..ผู้ประดิษฐ์ 
         ( นายภูริวัจน์    แตงสาขา )  
                                  ๔. …………………………………………..ผู้ประดิษฐ์ 
         ( นายวรพงศ์    ทองกร ) 
                                  ๕.  …………………………………………..ผู้ประดิษฐ์ 
         ( นายวัฒนา     สีดาค า )  
                                  ๖.  …………………………………………..ผู้ประดิษฐ์ 
         ( นายจักรกฤษ  อนันท์เสน ) 
                                  ๗.  …………………………………………..ผู้ประดิษฐ์ 
         ( นายสุทธิวงศ์   เชียงแสน ) 
                ๘.  …………………………………………..ผู้ประดิษฐ์ 
         ( นายพิพัฒพงษ์ ระลึกเย็น )   
๑๙.  ลงนามครูที่ปรึกษา 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๑๙๘ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

1. ……………………………………… 
( นางสายชล  เชตมี ) 

               ต าแหน่งครู  
2. ……………………………………… 

(นายชัยฤทธิ์  สระบัว) 
               ต าแหน่งครู  

๓.  …………………………………… 
(นางสาวกรกนก  แก้วเกิด) 

          ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 
๒๐. ค ารับรองของหัวหน้าสถานศึกษา 
 ขอรับรองว่าส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ช่ือผลงาน ชุดเครื่องคิดเลขเนเปียร์สโบนส์เป็น
ผลงานส่ิงประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  ท่ีมีรายนามข้างต้นจริง 
            
                                                                                                        

ลงช่ือ………………………………………… 
                            (……………………………………………) 

       ต าแหน่ง…………………………………….. 
 

วิธีด าเนินการ 
 ๑. ประชุมนักเรียนท่ีเป็นสมาชิก และอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ เพื่อหาแนวทางการจัด
กิจกรรมในโครงการ 
 ๒. เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติตามข้ันตอน 
 ๓. เตรียมการด าเนินธุรกิจผลไม้แปรรูป 

 จัดเตรียมก าลังคน 
 จัดเตรียมทรัพยากรหรือผลไม้ท่ีใช้ในการแปรรูปในลักษณะต่างๆ 
 จัดตรียมสถานท่ี 
 จัดเตรียมงบประมาณ 

๔. จัดท าเอกสารของโครงการ เตรียมกิจกรรมและติดต่อประสานงาน 
๕. ด าเนินงานตามแผน 
๖. เก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผล 
๗. จัดท ารายงานการด าเนินโครงการ 
๘. เผยแพร่ผลงานตามโครงการและสรุปผลการด าเนินงาน 
 
 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๑๙๙ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินการตามโครงการ 
ปีการศึกษา................. 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา................. หมาย

เหตุ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑ ๒ 
๑. ประชุมนักเรียนที่เป็นสมาชิก และ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เพ่ือหา
แนวทางการจัดกิจกรรมในโครงการ 

           

๒. เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติตาม
ข้ันตอน 

           

๓. เตรียมการด าเนินธุรกิจผลไม้แปรรูป            
๔. จัดท าเอกสารของโครงการ เตรียม

กิจกรรมและติดต่อประสานงาน 
           

๕. ด าเนินงานตามแผน            
๖. เก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผล            
๗. จัดท ารายงานการด าเนินโครงการ            
๘. เผยแพร่ผลงานตามโครงการและ

สรุปผลการด าเนินงาน 
           

สถานที่/ระยะเวลา 
 วิทยาลัย/โรงเรียน............................................................ภาคเรียนท่ี..................................... 
 

งบประมาณ 
 รายได้ 

๑. จากการจ าหน่ายสินค้า...................................................บาท / เดือน 
๒. ดอกเบ้ียธนาคาร จากเงินฝาก.........................................บาท / เดือน 
๓. ดอกเบ้ียจากการกู้ยืมของสมาชิก ร้อยละ.......................ต่อปี 

ค่าใช้จ่าย 
๑. ค่าซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ ส่วนผสม........................................บาท 
๒. ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์...................................บาท 
๓. ค่าแรงงาน การบรรจุ การขนส่ง.........................................บาท 
๔. ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า อื่นๆ...........................................................บาท 
๕. ค่าใช้จ่ายในการไปจ าหน่ายสินค้า.......................................บาท 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๐๐ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. สามารถสร้างความรัก ความสัมพันธ์และความสามัคคีในหมู่คณะ 
๒. สามารถท าให้นักเรียนได้ใช้วิชาความรู้ในการประกอบธุรกิจจริง 
๓. เสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้กับนักเรียน 

การติดตามและประเมินผล 
๑. สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ 
๒. การสรุปผลเป็นรูปเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
๓. แบบประเมินผล 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
๑. .................................................................................................................................. 

 ๒. .................................................................................................................................. 
 ๓. .......................................................................................................................... ........ 
 ๔. ........................................................................................................... ....................... 
 ๕. .......................................................................................................................... ........ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๑. .................................................................................................................................. 
 ๒. .......................................................................................................................... ........ 
 ๓. .................................................................................................................................. 
 ๔. .......................................................................................................................... ........ 
 ๕. .................................................................................................................................. 
ที่ปรึกษาโครงการ 
............................................................................................................................. .........................
................................................................................................................................. ................. 
............................................................................................................................. .........................
.................................................................................................................................................. 

 

ลงช่ือ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(..................................................................) 

ต าแหน่ง..................................................................... 
............../………………./…………  



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๐๑ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

การเลือกเครื่องจักรและกระบวนการผลิตให้ดีท่ีสุดเพื่อการผลิตสินค้า ควรจะรู้วิธีการผลิต
หลายๆ วิธี ข้อท่ีควรจะพิจารณา คือ ปริมาณของผลิตภัณฑ์ คุณภาพ ประโยชน์ใช้สอย และขีดจ ากัด
ในการท างานของเครื่องจักร จากท่ีกล่าวมาแล้วนั้นเราจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ช้ินหนึ่งๆ นั้นมีหลายวิธีท่ี
จะท าการผลิต แต่ก็จะมีเพียงวิธีการหนึ่งเท่านั้นถ้าเราเลือกใช้ได้ถูกต้องจะให้ผลทางเศรษฐกิจมาก
ท่ีสุด 

 ในการผลิตผลิตภัณฑ์หรือการสร้างเครื่องเรือนงานไม้เราต้องมีการวางแผนก่อนท่ีจะ
ด าเนินการในการออกแบบและท าการผลิต โดยท่ัวๆ ไปจะมีการวางแผนงานในการก าหนดกิจกรรม
ของงานในแต่ละวันว่าท าอะไรบ้าง ท าอย่างไร ท าเมื่อใด สถานท่ีผลิตแต่ละช้ินส่วนผลิตท่ีตรงไหน ต้อง
ก าหนดหน้าท่ีของแต่ละฝ่าย มีใครบ้างท่ีต้องรับผิดชอบ ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อะไรบ้าง ใช้วัสดุ
อะไร ขั้นตอนวิธีการผลิตเป็นอย่างไรตั้งแต่เริ่มแรกจนกระท่ังได้ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป รวมถึงการโฆษณา
และการตลาด การวางแผนงานท่ีดีช่วยลดค่าใช้จ่ายหลายอย่าง ไม่ว่าเป็นเรื่องของเวลา วัสดุ พลังงาน 
ป้องกันการผิดพลาด และท าให้การปฏิบัติงานง่ายเป็นขั้นเป็นตอนยังผลให้ตัวผลิตภัณฑ์ออกมามี
คุณภาพ 

การวางแผนงานสร้างเคร่ืองเรือน 

 การวางแผน หมายถึงการเตรียมการล่วงหน้า ด้วยการก าหนดขั้นตอนในการท างานอย่างมี
ระเบียบแบบแผน ดังนั้นการวางแผนจึงท าให้เกิดความพร้อมในการท างาน และช่วยให้การท างาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นผลช่วยให้สามารถท างานส า เร็จลุล่วงไปได้อย่างรวดเร็วและมี
คุณภาพ นอกจากนั้นการวางแผน ยังช่วยให้มองเห็นปัญหาต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะท างานท า
ให้สามารถเตรียมการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวได้ล่วงหน้า จึงเป็นการช่วยลดการสูญเสียท้ังเวลาและ
ต้นทุนในการผลิตลงได้ ดังนั้นในการท างานทุกครั้งหลังจากตัดสินใจเลือกงานท่ีจะท า และวัสดุท่ีจะใช้
ในการท างานแล้ว ส่ิงส าคัญท่ีสุดท่ีจะต้องด าเนินการในขั้นต่อไปของการท างานท่ีดีก็คือ การวางแผน
และการปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว้ 

๑. การวางแผนท่ีดีส าหรับงานไม้ ในแผนจะต้องประกอบด้วยส่ิงดังต่อไปนี้คือ 
๑.๑ แบบหรือภาพร่าง 
๑.๒ รายการวัสดุท่ีจะใช้ 
๑.๓ ขั้นตอนในการท างาน 
๑.๔ รายการเครื่องมือท่ีจะใช้ 
 
 

การศึกษาแบบหรือภาพร่าง 

แบบภาพ 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๐๒ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

แบบ คือ ส่ิงท่ีนักออกแบบได้คิดและเขียนขึ้น เพื่อใช้เป็นส่ือในการถ่ายทอดขนาดและรูปร่าง
ของวัตถุหรือช้ินงานท่ีคิดขึ้น ดังนั้นแบบท่ีจะน ามาใช้ก็จะต้องมีความถูกต้อง มีความชัดเจน มีขนาด 
และมีรายละเอียดครบถ้วน จึงจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการท างานได้ 

 
 

ภาพท่ี ๘  แบบภาพฉายชนิดแสดง ๓ ภาพ 
ท่ีมา (เทคนิคงานไม้, ๒๕๔๐:  หน้า ๓๕) 

 
ส าหรับงานบางอย่าง เช่น งานขนาดเล็กหรืองานท่ีมีรูปแบบง่ายๆ การวางแบบท่ีเรียบร้อย

ด้วยขนาดท่ีถูกต้องพอประมาณ ก็อาจจะเพียงพอต่อการน าไปใช้โดยไม่จ าเป็นท่ีจะต้องเขียนแบบก็ได้
วิธีท่ีดีท่ีสุดส าหรับการร่างแบบ ก็คือ จะต้องร่างบนกระดาษร่างแบบท่ีมีการวางในการร่างแบบหรือ
ขยายแบบ ถ้าเป็นไปได้ก็ให้ใช้มาตรส่วนเก็บขนาดหรือ ๑ : ๑  แต่ถ้าไม่สามารถท่ีจะท าได้เนื่องจาก
งานมีขนาดใหญ่เกินไปก็อาจจะลดมาตราส่วนลงมาก็ได้ การร่างแบบบางทีอาจจะร่างเพียงภาพเดียวก็
เป็นการเพียงพอเพราะรายละเอียดท่ีบอกเพิ่มเติมในภาพ จะสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการสร้างได้ 
อย่างไรก็ตามบางครั้งก็อาจจ าเป็นท่ีจะต้องร่างมากกว่า ๑ ภาพก็เป็นได้ 

การสร้างอุปกรณ์ช่วยจิ๊กซ์และฟิกซ์เจอร์ในงานสร้างเคร่ืองเรือน 

 การสร้างจ๊ิกซ์และฟิกซ์เจอร์ต้องเริ่มจากการออกแบบและจ าเป็นต้องมีการเรียนรู้ถึงหลักการ
ต่างๆ ท่ีน าไปใช้ในการออกแบบ หลักการต่างๆ เหล่านี้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างจ๊ิกซ์



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๐๓ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

และฟิกซ์เจอร์ให้มีความถูกต้องแม่นย า มีมาตรฐานเดียวกันและมีความปลอดภัยในการท างาน กา ร
สร้างจ๊ิกซ์ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ท าให้ราคาผลิตภัณฑ์ ต้องรวมราคาของจ๊ิกซ์เข้าไปด้วย การท่ีจะ
พิจารณาว่าควรสร้างจ๊ิกซ์ใช้ในการท างานหรือไม่ บางครั้งไม่สามารถมองในแง่ของค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้น
อย่างเดียวไม่ได้ ยังต้องมองถึงคุณภาพของช้ินงาน ต้องมีขนาด มีมาตรฐานเดียวกันในการผลิตปริมาณ
มาก จึงจ าเป็นต้องมีการใช้จ๊ิกซ์เพื่อช่วยในการผลิต อาจกล่าวได้ว่าการหาจ านวนน้อยท่ีสุดท่ีประหยัด 
ท่ีจะสร้างจ๊ิกซ์หรือไม่ เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินใจสร้างจ๊ิกซ์หรือไม่ ไม่ได้เป็น
องค์ประกอบส าคัญ (สายชล เชตมี แปลและเรียบเรียง, ๒๕๕๑) 

๑. ข้อควรค านึงในการสร้างจิ๊กซ์และฟิกซ์เจอร์ 
๑.๑ ต้องค านึงถึงความปลอดภัยในการท างานของผู้ปฏิบัติงานก่อนเป็นส าคัญในการป้อน

ช้ินงานเข้าเครื่อง 
๑.๒ สะดวกในการเปล่ียนช้ินงาน ไม่ซับซ้อนเกินไป และการยึดด้วยตัวยึดควรสะดวกและ

ท าได้รวดเร็ว ในการยึดหรือถอดตัวยึด (Clamp) ท าได้ไม่ยากนักและไม่หลายข้ันตอนเกินไป เพราะจะ
ท าให้การท างานไม่สะดวกและช้า 

๑.๓ ต้องค านึงถึงน้ าหนักของไม้ท่ีสร้างจ๊ิกซ์ ไม่ควรหนาหรือบางจนเกินไปควรเป็นไม้อัด
เพื่อกันการบิดงอของจ๊ิกซ์ 

๑.๔ ความคงทนของไม้ท่ีสร้างจ๊ิกซ์ ควรจะเป็นไม้เนื้อแข็งพอสมควรเมื่อใช้ไปนานๆ จะ
ท าให้หน้าสัมผัสของไม้ตรงท่ีสัมผัสกับเครื่องจะเกิดการสึกหรอ ท าให้ช้ินงานผิดขนาดได้ 

๑.๕ ท าให้ได้งานออกมาประณีต ผิวของงานเรียบพอสมควรมีรูปร่างตามต้องการทุก
ประการ เช่น ความยาว ความกว้าง เว้าโค้ง เป็นต้น 

๑.๖ สามารถปฏิบัติได้อย่างปลอดภัย เป็นต้นว่า มีการยึดช้ินงานอย่างแนบแน่นโดยการ
ติดตัวยึด (Clamp) เพื่อยึดช้ินงานบนต าแหน่งท่ีเหมาะสมของช้ินงานบนพื้นจ๊ิกซ์ 

๑.๗ ท าให้สามารถผลิตงานได้เร็วขึ้น เช่นเราจะท างานท่ีมีความโค้งตามแบบจ านวน
มากๆ เราก็สร้างจ๊ิกซ์ขึ้นมาเพื่อเข้ากัดกับเครื่อง งานออกมาจะได้งานเท่ากันทุกช้ิน และรวดเร็ว 

๑.๘ ใช้ง่ายไม่สับสน เช่นคนท่ีไม่เคยใช้ก็ใช้ได้ และมีความเข้าใจเร็วส าหรับคนท่ีไม่เคยใช้
มาก่อน หรือผู้หญิงเมื่อได้ศึกษาและทดลองใช้ก็ควรจะใช้ได้ 

๑.๙ สร้างขึ้นมาได้ง่าย ไม่เสียเวลาในการท ามากนัก เช่น การท่ีเราจะยึดหรือติดสตอปเปอร์ 
(Stopper) ตามช้ินงานก็ยึดเป็นจุดท่ีจ าเป็น เพื่อการประหยัดเวลาและวัสดุท่ีใช้ 

๒. การเลือกวัสดุท าจิ๊กซ์ 
๒.๑ ควรใช้ไม้อัดท าจ๊ิกซ์ (๑๕-๒๐ มม.) เพราะการบิดงอของไม้อัดมีน้อยมาก 
๒.๒ ไม้ท่ีน ามาท าควรมีเนื้อแข็งพอสมควร เพราะจะต้องใช้จ๊ิกซ์จ านวนหลายๆ ครั้งเพื่อ

ป้องกันการสึกหรอน้อยท่ีสุด ถ้าเป็นงานท่ีผลิตมากๆ จะท าให้จ๊ิกซ์ผิดขนาดเมื่อใช้ไปนานๆ ต้องมีการ
ตรวจสอบทุกระยะ 

๒.๓ ไม้ท่ีมีน้ าหนักไม่มากนักหรือเนื้อแข็งเกินไป จะท าให้การท าจ๊ิกซ์ยากและล าบากใน
การแต่งให้เข้ารูปทรงโดยมีความจ าเป็น และเป็นการส้ินเปลืองเวลา 

๒.๔ วัสดุท่ีหาง่ายมีในประเทศเพื่อลดต้นทุนในการผลิตให้น้อยลง 
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๓. วัสดุที่ใช้ท าจ๊ิกซ์ 
 คุณสมบัติของวัสดุท่ีใช้ท าจ๊ิกซ์และส่วนท่ีเป็นตัวน าทางของเครื่องมือตัดเป็นส่วนท่ีจะต้อง

มีความเท่ียงตรงเพื่อให้ท างานได้อย่างมีคุณภาพ คุณสมบัติโดยท่ัวไปต้องต้านทานการเสียดสีได้ ไม่ยืด
หดตัว มีความแข็ง มีความเรียบ และขึ้นรูปได้ง่าย 

 ท่ีนิยมใช้คือ ไม้เนื้อแข็ง เหมาะกับการท าส่วนประกอบจ๊ิกซ์ต่างๆ เช่น หมุดรับช้ินงาน
แผ่นกดช้ินงาน ลูกเบ้ียวและมือจับ ส าหรับฐานหรือตัวจ๊ิกซ์มักนิยมใช้ไม้อัดเพราะมีราคาถูกและตัดขึ้น
รูปได้ง่ายเรียบไม่บิดงอ มีขนาดใหญ่ ส่วนจ๊ิกซ์ท่ีมีขนาดเล็ก หรือท่ีต้องการใช้งานจ านวนมากนิยมใช้
แผ่นเบเกอร์ไลท์มากกว่า 

 ส าหรับส่วนท่ีเป็นตัวน าทาง จะต้องใช้วัสดุท่ีมีคุณภาพสูงสามารถใช้วัสดุท่ีกล่าวถึงข้างต้น
แล้วปิดด้วยแผ่นฟอไมก้า ผิวหน้าและขอบน าทางของจ๊ิกซ์จะต้องแข็งทนการเสียดสีท่ีดีไม่สึกหรอ 
 
การแยกรายการวัสดุและเคร่ืองมือ 

๑. รายการวัสดุที่จะใช้ 
รายการวัสดุท่ีจะใช้เป็นอีกส่วนหนึ่งท่ีมีความส าคัญต่อการท างาน ท้ังนี้เนื่องจากจะบอก

ให้ทราบถึงขนาดและชนิดของวัสดุท่ีจะใช้ ต้นทุนในการผลิต (ไม่รวมค่าแรง) ท้ังยังสามารถน าไปใช้
อ้างอิงเมื่อด าเนินการจัดซื้อ หรือเมื่อท าการตรวจสอบวัสดุ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ งท่ีจะต้อง
จัดท าเป็นรายละเอียด ด้วยการจัดท าเป็นบัญชีรายการวัสดุ (Bill of Materials) โดยให้มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ คือ 

๑. จ านวนของวัสดุ 
๒. ขนาดของวัสดุ โดยระบุความหนา ความกว้าง และความยาว 
๓. ช่ือของส่วนประกอบ 
๔. ชนิดของวัสดุ 
๕. ราคาต่อหน่วยและราคารวม 
อย่างไรก็ตามขนาดของส่วนประกอบต่างๆ ท่ีจะระบุในบัญชีรายการวัสดุนิยมใช้ขนาดท่ี

ตกแต่งแล้วเพื่อความสะดวกในการท างาน ดังนั้นในการจัดท ารายการเพื่อส่ังซื้อวัสดุจริงๆ จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องเพิ่มขนาดขึ้นไปอีก เพื่อท่ีเมื่อตกแต่งแล้วจะได้ขนาดตามต้องการ การเพิ่มขนาด
โดยท่ัวไปใช้กฎเกณฑ์ดังนี้ ส าหรับความหนาให้เพิ่มประมาณ ๑/๑๖ ถึง ๑/๘ นิ้ว ส่วนความกว้างให้
เพิ่มประมาณ ๑/๘ ถึง ๑/๔ นิ้ว และความยาวให้เพิ่มประมาณ ๑/๒  นิ้วเสมอ 

๒. รายการเคร่ืองมือที่จะใช้ 
รายการเครื่องมือท่ีใช้ก็มีความจ าเป็นต่อการท างานเช่นกัน ท้ังนี้เนื่องจากไม่ว่าช่างจะมี

ฝีมือท่ีดีเลิศสักปานใดก็ตาม หากปราศจากเครื่องมือท่ีจ าเป็นจะต้องใช้ หรือจ านวนเครื่องมือไม่
เพียงพอก็ตาม งานก็จะส าเร็จลุล่วงไปได้โดยยากหรืออาจส าเร็จได้แต่ก็อาจได้งานท่ีไม่มีคุณภาพ 
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกต้อง และมีจ านวนเพียงพอด้วยการ
จัดท ารายการเครื่องมือท่ีจ าเป็นจะต้องใช้ลงในแผนงานเป็นการล่วงหน้าเสมอ 
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รูปที่ ๘   ตัวอย่างแบบถาดเก็บเอกสารท่ีใช้ในการวางแผน 

ท่ีมา (เทคนิคงานไม้, ๒๕๔๐:  หน้า ๔๑) 
 
ตัวอย่างของแบบในการวางแผน อย่างไรก็ตามไม่มีข้อจ ากัดของแบบฟอร์มในการ

วางแผน ดังนั้นจึงอาจปรับปรุงหรือดัดแปลงได้ตามความเหมาะสมในการวางแผนลงในแบบฟอร์ม
จะต้องกระท าด้วยความระมัดระวังบัญชีรายการวัสดุ และรายการเครื่องมือต่างๆ จะต้องครบถ้วน
จริงๆ ข้ันตอนในการท างานจะต้องเป็นไปตามล าดับขั้นท่ีถูกต้องเพื่อง่ายต่อการท างาน หลังวางแผน
ทุกครั้งควรจะมีการตรวจสอบแผนดังกล่าวโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์
จริงๆ และเมื่อเห็นว่าแผนดังกล่าวถูกต้องแล้ว จึงให้ด าเนินการในขั้นต่อไปคือ การร่างแบบลงบน
ช้ินงาน 
ตารางที่ ๙.๑  ตารางตัวอย่างแบบฟอร์มท่ีใช้ในการวางแผน 

ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้ในการวางแผน 
แผนงาน 

ชื่อ........................................................................................................................................................... 
งานวันเร่ิมงาน  ถาดเก็บเอกสาร............วันเสร็จงาน ......................................................................... 
รายการวัสดุ 
จ านวน
(ชิ้น) 

หนา 
(นิ้ว) 

กว้าง 
(นิ้ว) 

ยาว 
(นิ้ว) 

ชื่อส่วนประกอบ วัสดุที่ใช ้ ราคาต่อ
หน่วย
(บาท) 

ราคา
รวม

(รวม) 
๑ 
๒ 
๓ 

   แผ่นล่าง 
แผ่นข้าง 
แผ่นปิดหัว-ท้าย 

สัก 
สัก 
สัก 

๔๐ 
๑๐ 
๕ 

๔๐ 
๒๐ 
๑๐ 

รวมท้ังส้ิน ๗๐ 
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ท่ีมา (เทคนิคงานไม้, ๒๕๔๐: หน้า ๔๒) 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

๑. ไม้บรรทัด ๖. เล่ือยฉลุ 
๒. ฉากลอง ๗. ค้อน 
๓. เล่ือยลันดา (ฟันตัดและฟันโกรก) ๘. ดินสอ 
๔. กบล้าง และกบผิว ๙. กระดาษทราย 
๕. บุ้งท้องปลิง ๑๐. …………… 

การสร้างและพัฒนาเคร่ืองเรือนผลิตภัณฑ์  
การออกแบบ หมายถึง การรู้จักวางแผนจัดต้ังขั้นตอน และรู้จักเลือกใช้วัสดุวิธีการเพื่อท า

ตามท่ีต้องการนั้น โดยให้สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบและคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดตามความคิด
สร้างสรรค์ และการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ข้ึนมา เช่น เราจะท าเก้าอี้นั่งซักตัวจะต้องวางแผนไว้เป็นขั้นตอน
โดยต้องเริ่มเลือกวัสดุท่ีจะใช้ท าเก้าอี้นั้นจะใช้วัสดุอะไรท่ีเหมาะสม วิธีการต่อยึดนั้นควรใช้กาว ตะปู
นอต หรือใช้ข้อต่อแบบใด ค านวณสัดส่วนการใช้งานให้เหมาะสม ความแข็งแรงของเก้าอี้นั่งมากน้อย
เพียงใด สีสันควรใช้สีอะไรจึงจะสวยงาม และทนทานกับการใช้งาน เป็นต้น  

การออกแบบมีการใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ๔ ลักษณะ 
๑. ความคิดริเริ่ม 
๒. ความคล่องในการคิด 
๓. ความยืดหยุ่นในการคิด 
๔. ความคิดละเอียดละออ 

การพัฒนา หมายถึงอะไร 
การพัฒนา ใช้ศัพท์ทางภาษาอังกฤษว่า Improvement หมายถึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลง

บ้าง แต่ถ้าใช้ค าว่า Development หมายถึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้ดีขึ้น ส าหรับค าหลังดู
เหมือนจะตรงกับภาษาไทยมากกว่า  

ผลิตภัณฑ์ หมายถึงอะไร 
ส่ิงท่ีมนุษย์ค้นคว้าออกแบบ ประดิษฐ์ขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกสบายในการด ารงชีพ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมายถึง กระบวนการค้นควา้ คิดออกแบบ แก้ไขและปรับปรุงเพื่อให้

ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีดีขึ้น  
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมายถึงอะไร 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีทางด้านอุตสาหกรรม และส่ิงแวดล้อมต่างๆท่ี
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม โดยมีการวิเคราะห์หาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับหน้าท่ีใช้สอยของผลิตภัณฑ์ ข้อมูล
เกี่ยวกับตลาดแล้วน ามาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อผลิตเป็นจ านวนมากๆให้อยู่ในความนิยมของตลาดใน
ราคาพอสมควร 
ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์มีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ๔ ประการคือ 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๐๗ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

๑. การออกแบบท่ีสัมพันธ์กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
๒. การออกแบบท่ีสัมพันธ์กับวัสดุและกระบวนการผลิต 
๓. การออกแบบท่ีสัมพันธ์กับคความต้องการของผู้บริโภค 

๓.๑ ความต้องการท่ีสอดคล้องกับความเป็นอยู่ 
๓.๒ ความสอดคล้องกับสภาพเศรฐกิจ 

๔.การออแบบท่ีมีคุณค่าทางความสวยงาม 
  
ความส าคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

๑. ความส าคัญ ในด้านคุณค่าทาง ศิลปะ งานออกแบบท่ีดีท าให้ผลิตภัณฑ์ มีความงามดึงดูด
ใจ สามารถตอบสนอง รสนิยมของผู้บริโภคได้ 

๒. มีประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรม มีการเลือกวัสดุท่ีดีเพื่อน าเข้าสู่ กระบวน การผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพลงทุนน้อย แต่มีปริมาณผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 

๓. มีคุณภาพทางการบริโภค ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการออกแบบท่ีดี มีการใช้วัสดุท่ีดีมีกระบวนการ
ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพจะท าให้ผลิตภัณฑ์มีความคงทนและ มีความปลอดภัยในการใช้สอย 

๔. มีศักยภาพในการแข่งขันทางพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความงาม ความ คงทนและความ
ปลอดภัยจะเป็นท่ีต้องการของตลาดท าให้มียอดขายสูงสามารถแข่งขัน ทางการค้ากับผลิตภัณฑ์ชนิด
เดียวกันของบริษัทอื่น 

๕. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เมื่อบริษัทมีก าไรจากการขายผลิตภัณฑ์ ท่ีมีการออกแบบท่ีดี 
บริษัทจะน าผลก าไรมาลงทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  โดยการ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมหรือสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีคล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์เดิม 

๖. มีศักยภาพในการรักษาลูกค้าเดิม การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมหรือการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
ท่ีเกี่ยวพันกันขึ้นด้วยการออกแบบท่ีดีจะช่วยให้บริษัทสามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้  ในขณะเดียวกัน
บริษัทยังสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ท่ีมีรสนิยมอย่างเดียวกันได้ด้วย 

๗. มีการพยากรณ์ท่ีดี เป็นท่ีคาดหมายกันว่าสินค้าท่ีมีการออกแบบไม่ดี จะไม่ค่อยได้รับการ
ยอมรับของประชาชนในทางตรงกันข้ามสินค้าท่ีมีการออกแบบ ท่ีดีจะได้รับการยอมรับ ท าให้การ
พยากรณ์เป็นไปในทางท่ีพึงประสงค์ 

๘. มีการรับรองคุณภาพตามระบบ ISO ๙๐๐๐ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่ีได้รับ ประกันคุณภาพ 
มีการควบคุมการออกแบบกระบวนการผลิตการตรวจและการทดสอบลักษณะและคุณลักษณะ
โดยรวมของผลิตภัณฑ์และแสดงให้เห็นได้ ท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ 

๙. มีการคิดค้นส่ิงใหม่ เมื่อมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ ต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีมี
ความแปลกและแตกต่างไปจากเดิมต้ังแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงระดับมาก เป็นต้นว่า บริษัทผลิตรถยนต์
จะมีการเปล่ียนแปลงเล็กน้อยกับรถยนต์รุ่นเดิมอยู่เสมอ เพื่อให้กลายเป็นรถยนต์รุ่นใหม่พร้อมกับ
ราคาท่ีเพิ่มสูงขึ้น 

๑๐. มีการพัฒนาทีมงานในการออกแบบ เป็นการท างานร่วมกันระหว่าง นักออกแบบด้วยกัน 
และท างานร่วมกับบุคลากรฝ่ายการตลาด วิศวกร ฝ่ายผลิต คนงานรวมท้ังผู้บริหารองค์การ ซึ่งท าให้มี 
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หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์    
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดองค์ประกอบของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
             การออกแบบผลิตภัณฑ์มีปัจจัย (Design factors)  มากมายท่ีนักออกแบบท่ีต้อง
ค านึงถึง  แต่ในท่ีนี้จะขอกล่าวเพียงปัจจัยพื้นฐาน ๑๐ ประการ  ท่ีนิยมใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
สร้างสรรค์ผลงานเชิงอุตสาหกรรม  ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยท่ีสามารถควบคุมได้ และเป็น
ตัวก าหนดองค์ประกอบของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีส าคัญ  ได้แก ่
           ๑.หน้าท่ีใช้สอย (Function) 
            ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะต้องมีหน้าท่ีใช้สอยถูกต้องตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้  คือสามารถตอบสนอง
ประโยชน์ใช้สอยตามท่ีผู้บริโภคต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในหนึ่งผลิตภัณฑ์นั้นอาจมีหน้าท่ีใช้
สอยอย่างเดียวหรือกลายหน้าท่ีก็ได้  แต่หน้าท่ีใช้สอยจะดีหรือไม่นั้น  ต้องใช้งานไประยะหนึ่งถงึจะ
ทราบข้อบกพร่อง  ตัวอย่างเช่น 
             การออกแบบโต๊ะอาหารกับโต๊ะท างาน  โต๊ะท างานมีหน้าท่ีใช้สอยยุ่งยากกว่า มีล้ินชัก
ส าหรับเก็บเอกสาร เครื่องเขียน  ส่วนโต๊ะอาหารไม่จ าเป็นต้องมีล้ินชักเก็บของ  ระยะเวลาของการใช้
งานส้ันกว่า แต่ต้องสะดวกในการท าความสะอาด 
             การออกแบบเก้าอี้  หน้าท่ีใช้สอยเบ้ืองต้นของเก้าอี้คือใช้นั่ง  ด้วยกิจกรรม
ต่างกัน  เช่น  เก้าอี้รับประทานอาหารลักษณะและขนาดต้องเหมาะสมกับโต๊ะอาหาร  เก้าอี้เขียนแบบ
ลักษณะและขนาดต้องเหมาะสมกับโต๊ะเขียนแบบ  ถ้าจะเอาเก้าอี้รับแขกมาใช้นั่งเขียนก็คงจะเกิดการ
เมื่อยล้า  ปวดหลัง  ปวดคอ  และนั่งท างานได้ไมน่าน 
             การออกแบบมีดท่ีในครัวนั้นมีอยู่มากกมายหลายชนิดตามการใช้งานเฉพาะเช่น มีดปอก
ผลไม้  มีดแล่เนื้อสัตว์  มีดสับกระดูก มีดหั่นผัก เป็นต้น  ถ้าหากมีการใช้มีดอยู่ชนิดเดียวตั้งแต่แล่เนื้อ 
สับกระดูก หั่นผัก  ก็อาจจะใช้ได้แต่จะไม่ได้ความสะดวกเท่าท่ีควร หรืออาจจะได้รับอุบัติเหตุขณะ
ใช้ได้  เพราะไม่ได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานเป็นการเฉพาะอย่าง 
          ๒.ความสวยงามน่าใช้ (Aesthetics or sales appeal) 
               ผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบมานั้นจะต้องมีรูปทรง ขนาด สีสันสวยงาม น่าใช้ ตรงตามรสนิยม
ของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย  เป็นวิธีการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับความนิยมและได้ผลดี  เพราะ
ความสวยงามเป็นความพึงพอใจแรกท่ีคนเราสัมผัสได้ก่อนมักเกิดมาจากรูปร่างและสีเป็นหลัก   การ
ก าหนดรูปร่างและสีในงานออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น  ไม่เหมือนกับการก าหนดรูปร่างและสีในงาน
จิตรกรรม  ซึ่งสามารถท่ีจะแสดงหรือก าหนดรูปร่างและสีได้ตามความนึกคิดของจิตกร  แต่ในงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น  จ าเป็นต้องยึดข้อมูลและกฎเกณฑ์ผสมผสานของรูปร่างและสีสัน   ระหว่าง
ทฤษฎีทางศิลปะและความพึงพอใจของผู้บริโภคเข้าด้วยกัน  ถึงแม้ว่ามนุษย์แต่ละคนมีการรับรู้และพึง
พอใจในเรื่องของความงามได้ไม่เท่ากัน  และไม่มีกฎเกณฑ์การตัดสินใจใดๆ ท่ีเป็นตัวช้ีขาดความถูก
ความผิด  แต่คนเราส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มท่ีจะมองเห็นความงามไปในทิศทางเดียวกันตาม
ธรรมชาติ  ตัวอย่างเช่น  ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ของท่ีระลึก และของตกแต่งบ้านต่างๆ ความ
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สวยงามก็คือหน้าท่ีใช้สอยนั้นเอง  และความสวยงามจะสร้างความประทับใจแก่ผู้บริโภคให้เกิดการ
ตัดสินใจซื้อได้ 
           ๓.ความสะดวกสบายในการใช้  (Ergonomics) 
            การออกแบบผลิตภัณฑ์ ท่ี ดีนั้ น ต้อง เข้ า ใจกายวิ ภาคเ ชิ งกลเกี่ ย วกับขนาด 
สัดส่วน  ความสามารถและขีดจ ากัดท่ีเหมาะสมส าหรับอวัยวะต่างๆ ของผู้ใช้ การเกิดความรู้สึกท่ีดี
และสะดวกสบายในการใช้ผลิตภัณฑ์   ท้ังทางด้านจิตวิทยา(Psychology)และสรีระวิทยา
(Physiology)  ซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะเพศ เผ่าพันธุ์  ภูมิล าเนา และสังคมแวดล้อมท่ีใช้
ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นข้อบังคับในการออกแบบ 
             การวัดคุณภาพทางด้าน กายวิภาคเชิงกล(ergonomics) พิจารณาได้จากการใช้งานได้
อย่างกลมกลืนต่อการสัมผัส  ตัวอย่างเช่น  การออกแบบเก้าอี้ต้องมีความนุ่มนวล  มีขนาดสัดส่วนท่ี
นั่งแล้วสบาย  โดยอิงกับมาตรฐานผู้ใช้ของชาวตะวันตกมาออกแบบเก้าอี้ส าหรับชาวเอเชีย เพราะอาจ
เกิดความไม่พอดีหรือไม่สะดวกในการใช้งาน  ออกแบบปุ่มบังคับ  ด้ามจับของเครื่องมือและอุปกรณ์
ต่าง ๆ  ท่ีผู้ใช้ต้องใช้ร่างกายไปสัมผัสเป็นเวลานาน  จะต้องก าหนดขนาด (dimensions)  ส่วน
โค้ง  ส่วนเว้า  ส่วนตรง  ส่วนแคบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างพอเหมาะกับร่างกายหรืออวัยวะของ
ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อท าให้เกิดความถนัดและความสะดวกสบายในการใช้   รวมท้ังลดอาการ
เมื่อยล้าเมื่อใช้ไป นานๆ 
           ๔.ความปลอดภัย (Safety) 
             ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกในการด ารงชีพของมนุษย์  มีท้ังประโยชน์และ
โทษในตัว  การออกแบบจึงต้องค านึงถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภคเป็น
ส าคัญ  ไม่เลือกใช้วัสดุ สี  กรรมวิธีการผลิต  ฯลฯ  ท่ีเป็นอันตรายต่อผู้ใช้หรือท าลายส่ิงแวดล้อม  ถ้า
หลีกเล่ียงไม่ได้ต้องแสดงเครื่องหมายเตือนไว้ให้ชัดเจนและมีค าอธิบายการใช้แนบมากับผลิตภัณฑ์
ด้วย  ตัวอย่างเช่น  การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า  ควรมีส่วนป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นได้
จากความเมื่อยล้าหรือพล้ังเผลอ เช่น จากการสัมผัสกับส่วนกลไกท างาน จากความร้อน จากไฟฟ้าดูด  
ฯลฯ จากการสัมผัสกับส่วนกลไกท างาน จากความร้อน จากไฟฟ้าดูด ฯลฯ หลีกเล่ียงการใช้วัสดุท่ีง่าย
ต่อการเกิดอัคคีภัยหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  และควรมีสัญลักษณ์หรือค าอธิบายติดเตือนบน
ผลิตภัณฑ์ไว้  การออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็ก  ต้องเลือกใช้วัสดุท่ีไม่มีสารพิษเจือปน  เผ่ือป้องกัน
เวลาเด็กเอาเข้าปากกัดหรือออม  ช้ินส่วนต้องไม่มีส่วนแหลมคมให้เกิดการบาดเจ็บ  มีข้อความหรือ
สัญลักษณ์บอกเตือน  เป็นต้น 
           ๕.ความแข็งแรง (Construction) 
            ผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบมานั้นจะต้องมีความแข็งแรงในตัว  ทนทานต่อการใช้งานตามหน้าท่ี
และวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดโครงสร้างมีความเหมาะสมตามคุณสมบัติของวัสดุ ขนาด แรงกระท าใน
รูปแบบต่างๆ จากการใช้งาน ตัวอย่างเช่น การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ท่ี ดีต้องมีความมั่นคง
แข็งแรง  ต้องเข้าใจหลักโครงสร้างและการรับน้ าหนัก  ต้องสามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้งาน
ให้กับผู้ใช้ด้วย เช่น การจัดท่าทางในการใช้งานให้กับผู้ใช้ด้วย เช่น การจัดท่าทางในการใช้งานให้
เหมาะสม สะดวกสบาย ถูกสุขลักษณะ  และต้องรู้ จักผสมความงามเข้ากับช้ินงานได้อย่าง
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กลมกลืน  เพราะโครงสร้างบางรูปแบบมีความแข็งแรงดีมากแต่ขาดความสวยงาม จึงเป็นหน้าท่ีของ
นักออกแบบท่ีจะต้องเป็นผู้ผสานสองส่ิงเข้ามาอยู่ในความพอดีให้ได้  นอกจากการเลือกใช้ประเภท
ของวัสดุ โครงสร้างท่ีเหมาะสมแล้ว ยังต้องค านึงถึงความประหยัดควบคู่กันไปด้วย 
            ๖. ราคา (Cost) 
             ก่อนการออกแบบผลิตภัณฑ์ควรมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะใช้ว่าเป็นกลุ่มใด   อาชีพ
อะไร ฐานะเป็นอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้นักออกแบบสามารถก าหนดแบบผลิตภัณฑ์และประมาณราคา
ขายให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้ใกล้เคียงมากขึ้น  การจะได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีมีราคาเหมาะสม
นั้น  ส่วนหนึ่งอยู่ท่ีการเลือกใช้ชนิด  หรือเกรดของวัสดุ  และวิธีการผลิตท่ีเหมาะสม  ผลิตได้ง่ายและ
รวดเร็ว  แต่ในกรณีท่ีประมาณราคาจากแบบสูงกว่าท่ีก าหนดก็อาจต้องมีการเปล่ียนแปลงหรือพัฒนา
องค์ประกอบด้านต่างๆ กันใหม่เพื่อลดต้นทุน  แต่ท้ังนี้ต้องคงไว้ซึ่งคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น 
            ๗. วัสดุ (Materials) 
             การออกแบบควรเลือกวัสดุท่ีมีคุณสมบัติด้านต่างๆ ได้แก่ ความใส ผิวมันวาว ทนความร้อน 
ทนกรดด่างไม่ล่ืน ฯลฯ ให้เหมาะสมกับหน้าท่ีใช้สอยของผลิตภัณฑ์นั้นๆ นอกจากนั้นยังต้องพิจารณา
ถึงความง่ายในการดูแลรักษา  ความสะดวกรวดเร็วในการผลิต ส่ังซื้อและคงคลัง รวมถึงจิตส านึกใน
การรณรงค์ช่วยกันพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมด้วยการเลือกใช้วัสดุท่ีหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ (recycle) ก็
เป็นส่ิงท่ีนักอกแบบต้องตระหนักถึงในการออกแบบร่วมด้วย  เพื่อช่วยลดกันลดปริมาณขยะของโลก 
           ๘. กรรมวิธีการผลิต (Production) 
             ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สามารถผลิตได้ง่าย รวดเร็ว ประหยัดวัสดุ ค่าแรงและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ แต่ในบางกรณีอาจต้องออกแบบให้สอดคล้องกับกรรมวิธีของเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ี
มีอยู่เดิม  และควรตระหนักอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรที่จะลดต้นทุนได้รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่า
การประหยัดเพราะการผลิตทีละมากๆ  
           ๙ .การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance) 
             ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สามารถบ ารุงรักษา และแก้ไขซ่อมแซมได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก
เมื่อมีการช ารุดเสียหายเกิดข้ึน  ง่ายและสะดวกต่อการท าความสะอาดเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์  รวมท้ังควรมีค่าบ ารุงรักษาและการสึกหรอต่ า   ตัวอย่างเช่น  ผลิตภัณฑ์ประเภท
เครื่องมือ  เครื่องจักรกล  เครื่องยนต์  และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ  ท่ีมีกลไกภายในซับซ้อน อะไหล่บาง
ช้ินย่อมมีการเส่ือมสภาพไปตามอายุการใช้งานหรือจากการใช้งานท่ีผิดวิธี  การออกแบบท่ีดีนั้นจะต้อง
ศึกษาถึงต าแหน่งในการจัดวางกลไกแต่ละช้ิน  เพื่อท่ีจะได้ออกแบบส่วนของฝาครอบบริเวณต่างๆ  ให้
สะดวกในการถอดซ่อมแซมหรือเปล่ียนอะไหล่ได้โดยง่าย  นอกจากนั้นการออกแบบยังต้องค านึงถึง
องค์ประกอบอื่นๆ ร่วมด้วย  เช่น  การใช้ช้ินส่วนร่วมกันให้มากท่ีสุด  โดยเฉพาะอุปกรณ์ยึดต่อการ
เลือกใช้ช้ินส่วนขนาดมาตรฐานท่ีหาได้ง่าย การถอดเปล่ียนได้เป็นชุดๆ การออกแบบให้บางส่วน
สามารถใช้เก็บอะไหล่  หรือใช้เป็นอุปกรณ์ส ารับการซ่อมบ ารุงรักษาได้ในตัว  เป็นต้น 
          ๑๐.การขนส่ง (Transportation) 
             ผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบควรค านึงถึงการประหยัดค่าขนส่ง   ความสะดวกในการ
ขนส่ง  ระยะทาง  เส้นทางการขนส่ง (ทางบก ทางน้ าหรือทางอากาศ ) การกินเนื้อท่ีในการขนส่ง (มิติ
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ความจุ  กว้าง ´ ยาว ´ สูง  ของรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกท่ัวไป ตู้บรรทุกสินค้า ฯลฯ) ส่วนการ
บรรจุหีบห่อต้องสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการช ารุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ได้ง่าย กรณีท่ีผลิตภัณฑ์ท่ีท า
การออกแบบนั้นมีขนาดใหญ่  อาจต้องออกแบบให้ช้ินส่วนสามารถถอดประกอบได้ง่าย เพื่อท าให้หีบ
ห่อมีขนาดเล็กลง ตัวอย่างเช่น  การออกแบบเครื่องเรือนชนิดถอดประกอบได้  ต้องสามารถบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ลงในตู้สินค้าท่ีเป็นขนาดมาตรฐานเพื่อประหยัดค่าขนส่งรวมท้ังผู้ซื้อสามารถท าการขนส่ง
และประกอบช้ินส่วนให้เข้ารูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้โดยสะดวกด้วยตัวเอง 
              งานออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีดีจะต้องผสมผสานปัจจัยต่างๆ  ท้ังรูปแบบ(form) ประโยชน์ใช้
สอย(function)  กายวิภาคเชิงกล(ergonomics)และอื่นๆ  ให้เข้ากับวิถีการด าเนินชีวิต แฟช่ัน หรือ
แนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างกลมกลืนลงตัวมีความสวยงามโดดเด่น มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ต้ังอยู่บนพื้นฐานทางการตลาด และความเป็นไปได้ในการผลิตจ านวนมาก    ส่วนการให้
ล าดับความส าคัญของปัจจัยต่างๆ ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์และความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น 
การออกแบบเส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้าตามแฟช่ัน  อาจพิจารณาท่ีประโยชน์ใช้สอย ความสะดวกสบาย
ในการใช้ และความสวยงาม เป็นหลัก แต่ส าหรับการออกแบบยานพาหนะ เช่น จักรยาน รถยนต์ 
หรือเครื่องบิน  อาจต้องค านึงถึงปัจจัยดังกล่าวครบทุกข้อหรือมากกว่านั้น 
หลักการพื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
          การออกแบบมีหลักการพื้นฐาน โดยอาศัยส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ตามท่ีได้กล่าว
มาแล้วในบทเรียนเรื่อง “ องค์ประกอบศิลป์ ” คือ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง น้ าหนัก สี และพื้นผิว 
น ามาจัดวางเพื่อให้เกิดความสวยงามโดยมีหลักการ ดังนี้ 
          ๑. ความเป็นหน่วย (Unity) ในการออกแบบ ผู้ออกแบบจะต้องค านึงถึงงานท้ังหมดให้อยู่ใน
หน่วยงานเดียวกันเป็นกลุ่มก้อน หรือมีความสัมพันธ์กันท้ังหมดของงานนั้นๆ และพิจารณาส่วนย่อยลง
ไปตามล าดับในส่วนย่อยๆก็คงต้องถือหลักนี้เช่นกัน 
         ๒. ความสมดุลหรือความถ่วง (Balancing) เป็นหลักท่ัวๆไปของงานศิลปะที่จะต้องดูความ
สมดุลของงานนั้นๆ ความรู้สึกทางสมดุลของงานนี้เป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นในส่วนของความคิดในเรื่อง
ของความงามในส่ิงนั้นๆ มีหลักความสมดุลอยู่ ๓ ประการ 
                 ๒.๑ ความสมดุลในลักษณะเท่ากัน (Symmetry Balancing) คือมีลักษณะเป็นซ้าย-
ขวา บน-ล่าง เป็นต้น ความสมดุลในลักษณะนี้ดูและเข้าใจง่าย 
                ๒.๒ ความสมดุลในลักษณะไม่เท่ากัน (Nonsymmetry Balancing) คือมีลักษณะสมดุล
กันในตัวเองไม่จ าเป็นจะต้องเท่ากันแต่ดูในด้านความรู้สึกแล้วเกิดความสมดุลกันในตัวลักษณะการ
สมดุลแบบนี้ผู้ออกแบบจะต้องมีการประลองดูให้แน่ใจในความรู้สึกของผู้พบเห็นด้วยซึ่งเป็นความ
สมดุลท่ีเกิดในลักษณะท่ีแตกต่างกันได้ เช่น ใช้ความสมดุลด้วยผิว (Texture) ด้วยแสง-เงา (Shade) 
หรือด้วยสี (Colour) 
                ๒.๓ จุดศูนย์ถ่วง (Gravity Balance) การออกแบบใดๆท่ีเป็นวัตถุส่ิงของและจะต้องใช้
งานการทรงตัวจ าเป็นท่ีผู้ออกแบบจะต้องค านึงถึงจุดศูนย์ถ่วงได้แก่ การไม่โยกเอียงหรือให้ความรู้สึก
ไม่มั่นคงแข็งแรง ดังนั้นส่ิงใดท่ีต้องการจุศูนย์ถ่วงแล้วผู้ออกแบบจะต้องระมัดระวังในส่ิ งนี้ให้มาก 
ตัวอย่างเช่น เก้าอี้จะต้องต้ังตรงยึดมั่นท้ังส่ีขาเท่าๆกัน การทรงตัวของคนถ้ายืน ๒ ขา ก็จะต้องมี
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น้ าหนักลงท่ีเท้าท้ัง ๒ ข้างเท่าๆกัน ถ้ายืนเอียงหรือพิงฝา น้ าหนักตัวก็จะลงเท้าข้างหนึ่งและส่วนหนึ่ง
จะลงท่ีหลังพิงฝา รูปปั้นคนในท่าวิ่งจุดศูนย์ถ่วงจะอยู่ท่ีใด ผู้ออกแบบจะต้องรู้และวางรูปได้ถูกต้อง
เรื่องของจุดศูนย์ถ่วงจึงหมายถึงการทรงตัวของวัตถุส่ิงของนั่นเอง 
          ๓.ความสัมพันธ์ทางศิลปะ ( Relativity of Arts) ในเรื่องของศิลปะนั้น เป็นส่ิงท่ีจะต้อง
พิจารณากันหลายข้ันตอนเพราะเป็นเรื่องความรู้สึกท่ีสัมพันธ์กัน อันได้แก่ 
                  ๓.๑ การเน้นหรือจุดสนใจ (Emphasis or CentreofInterest) งานด้านศิลปะ
ผู้ออกแบบจะต้องมีจุดเน้นให้เกิดส่ิงท่ีประทับใจแก่ผู้พบเห็น โดยมีข้อบอกกล่าวเป็นความรู้สึกร่วมท่ี
เกิดขึ้นเองจากตัวของศิลปกรรมนั้นๆ ความรู้สึกนี้ผู้ออกแบบจะต้องพยายามให้เกิดข้ึนเหมือนกัน 
                  ๓.๒ จุดส าคัญรอง ( Subordinate) คงคล้ายกับจุดเน้นนั่นเองแต่มีความส าคัญรองลง
ไปตามล าดับซึ่งอาจจะเป็นรองส่วนท่ี ๑ส่วนท่ี ๒ ก็ได้ ส่วนนี้จะช่วยให้เกิดความลดหล่ันทางผลงานท่ี
แสดง ผู้ออกแบบจะต้องค านึงถึงส่ิงนี้ด้วย 
                  ๓.๓ จังหวะ ( Rhythem) โดยท่ัวๆไปส่ิงท่ีสัมพันธ์กันในส่ิงนัน้ๆย่อมมีจังหวะ ระยะ
หรือความถ่ีห่างในตัวมันเองก็ดีหรือส่ิงแวดล้อมท่ีสัมพันธ์อยู่ก็ดีจะเป็นเส้น สี เงา หรือช่วงจังหวะของ
การตกแต่ง แสงไฟ ลวดลาย ท่ีมีความสัมพันธ์กันในท่ีนั้นเป็นความรู้สึกของผู้พบเห็นหรือผู้ออกแบบ
จะรู้สึกในความงามนั่นเอง 
                 ๓.๔ ความต่างกัน ( Contrast) เป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นเพื่อช่วยให้มีการเคล่ือนไหวไม่
ซ้ าซากเกินไปหรือเกิดความเบื่อหน่าย จ าเจ ในการตกแต่งก็เช่นกัน ปัจจุบันผู้ออกแบบมักจะหาทางให้
เกิดความรู้สึกขัดกันต่างกันเช่น เก้าอี้ชุดสมัยใหม่แต่ขณะเดียวกันก็มีเก้าอี้สมัยรัชกาลท่ี ๕ อยู่ด้วย ๑ 
ตัว เช่นนี้ผู้พบเห็นจะเกิดความรู้สึกแตกต่างกันท าให้เกิดความรู้สึก ไม่ซ้ าซาก รสชาติแตกต่างออกไป 
                 ๓.๕ ความกลมกลืน ( Harmomies) ความกลมกลืนในท่ีนี้หมายถึงพิจารณาในส่วนรวม
ท้ังหมดแม้จะมีบางอย่างท่ีแตกต่างกันการใช้สีท่ีตัดกันหรือการใช้ผิว ใช้เส้นท่ีขัดกัน ความรู้สึกส่วน
น้อยนี้ไม่ท าให้ส่วนรวมเสียก็ถือว่าเกิดความกลมกลืนกันในส่วนรวม ความกลมกลืนในส่วนรวมนี้ถ้าจะ
แยกก็ได้แก่ความเน้นไปในส่วนมูลฐานทางศิลปะอันได้แก่ เส้น แสง-เงา รูปทรง ขนาด ผิว สี นั่นเอง 
 
ขั้นตอนในการท างาน 
 ขั้นตอนในการท างานก็เป็นอีกส่วนหนึ่งท่ีมีความส าคัญต่อการท างานเช่นกัน เนื่องจากการจัด
ขั้นตอนในการท างานท่ีถูกต้อง จะมีผลให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพท้ังยังเป็นการช่วยลด
ปัญหาและอุปสรรคในการท างานอันหมายถึงช่วยลดการสูญเสียต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ ขั้นตอนใน
การท างานท่ีดีจะต้องประกอบด้วย 

- การเตรียมการ 
- การด าเนินการ 
- การประกอบ 
- การตกแต่ง 

การเตรียมการเป็นขั้นตอนแรกในการสร้างหรือผลิตช้ินงานขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนท่ีต้อง
ตัดสินใจตกลงเลือกแบบท่ีผ่านขั้นตอนต่างๆ มาแล้ว น ามาตัดสินใจเลือกเอาแบบท่ีดีท่ีสุด ตรงตาม
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แนวคิด (Concept) มากท่ีสุดพียงแบบเดียว เพื่อน ามาเขียนเพื่อการผลิตเป็นของจริงออกมา 
(Working drawing) ประกอบด้วย 

๑. ศึกษาแบบ 
การตกลงใจการออกแบบ (Design decision) นี้จะต้องเลือกแบบท่ีตรงตามเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์หรือแนวคิดท่ีต้ังไว้ให้ได้ใกล้เคียงท่ีสุด ผู้ออกแบบจะต้องเข้าใจว่าการเลือกแบบใด ๆ ก็
ตามไม่มีงานออกแบบ(Design) ใดๆ ท่ีมีความสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นในการเลือกแบบจะต้อง
เลือกแบบท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุดโดยยึดแนวคิดเป็นบรรทัดฐาน จากนั้นจึงน ามาท าเป็นงานเขียนแบบ 

การเขียนแบบเพื่อผลิตช้ินงาน (Working drawing) ท่ีสมบูรณ์ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล
ระบบรายละเอียด (Specification) ส าหรับผลงานช้ินนั้น เช่น ระบุการผลิต การสร้าง การใช้
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อย่างละเอียดพร้อมท่ีจะส่งให้ผู้ผลิต หรือส่งโรงงาน การเขียนแบบเพื่อผลิต
ช้ินงานมีส่วนส าคัญดังนี้ 

๑.๑ ภาพฉาย (Orthographic) คือ การเขียนแบบภาพด้านต่างๆ ทุกๆ ด้าน 
๑.๒ ภาพระบุรายละเอียด (Detail) คือ การเขียนแบบแสดงรายละเอียดข้อปลีกย่อย

ต่างๆ ในแต่ละจุด แต่ละส่วน อาจแสดงด้วยภาพขยายมาตราส่วนให้ใหญ่ขึ้น เพื่อให้เห็นส่วนต่างๆ ได้
ชัดเจน (Detail)  หรือภาพตัด (Section)  แล้วแต่ความจ าเป็นของช้ินงานนั้นๆ 

๑.๓ ภาพช้ินส่วนถอดประกอบ (Assembly หรือบางต าราจะเรียกว่าExploded 
assembly) คือ การเขียนแบบท่ีแสดงเกี่ยวกับการถอดและการประกอบของช้ินส่วนต่างๆ  

การเขียนแบบเพื่อผลิตช้ินงานอาจจะต้องส่งช้ินงานไปยังโรงงานท่ีต่างๆ กันแล้วแต่ความ
จ าเป็นของแบบ ดังนั้นการเขียนแบบจะต้องพิถีพิถัน ละเอียด และมีมาตรฐานสากล การใช้สัญลักษณ์
ต่างๆ การระบุค าส่ังจะต้องเขียนให้อ่านแล้วเข้าใจง่ายและเขียนแบบให้เป็นมาตรฐานสากล หรือตาม
มาตรฐานของระบบโรงงานนั้นๆ เช่น 

๑. มาตรฐานอเมริกันเนช่ันแนล สแตนดาร์ด อินสติทิต (American National 
standard Institute (ANSI) 

๒.  มาตรฐานอินเตอร์ เน ช่ันแนล สแตนดาร์ด ออร์กาไนเซ ช่ัน (International 
Standard Organization) (ISO) 

๓.  มาตรฐานแคนาดา สแตนดาร์ด แอสโซซิเอช่ัน (Canadian Standard Asociation) 
โดยท่ัวไปแล้วในประเทศไทยปัจจุบัน นิยมใช้มาตรฐาน ISO ตามระบบอุตสาหกรรม

ต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น อังกฤษ เยอรมัน ซึ่งใช้ระบบ ISO ท้ังส้ิน 
ส่ิงส าคัญในการเขียนแบบท่ีจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องนั้นบางโรงงานอาจมีแบบฟอร์ม 

ตารางตรวจรายละเอียด (Drawing checklist)  ส าหรับตรวจสอบความแน่นอนในการเขียน
รายละเอียด และช่วยให้ตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ง่าย ส่ิงท่ีต้องตรวจสอบในแต่ละส่วนจะมีส่วนส าคัญ 
ดังนี้ 

- ขนาดสัดส่วน (Dimensions) ของแต่ละช้ินงานว่าถูกต้องหรือยังตรงกับแผ่นอื่นๆ หรือไม่ 
- มาตราส่วน (scale)  แสดงมาตราส่วนท่ีถูกต้องและครบถ้วนแล้วหรือยัง 
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- ค่าก าหนดพิกัดความเผ่ือ (Tolerances) ในการเขียนแบบเพื่อการผลิตบางส่วนจะต้องให้
ค่าพิกัดความเผ่ือไว้ว่าไม่ใหญ่เกินกว่านี้หรือไม่เล็กไปกว่านี้เป็นค่าบวกหรือลบ เพื่อให้สามารถใช้กับ
งานจริง 

- มาตรฐานเดียวกัน (Standard) ก าหนดอุปกรณ์ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
- ผิวส าเร็จ (Surface texture or finishing) คือ ผิวหน้าบนสุดของผลงานช้ินนั้นมีลักษณะผิว

อย่างไร ถูกต้องหรือไม่ 
- วัสดุ (material) การก าหนดวัสดุท่ีน ามาผลิตถูกต้องหรือยัง 
เมื่อเขียนแบบแล้ว จะต้องท าหุ่นจ าลองอีกครั้งหนึ่งเพื่อศึกษาหาความเป็นไปได้ในเรื่องของ

รายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ หุ่นจ าลองในขั้นตอนนี้มีลักษณะต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หุ่นจ าลอง
เหมือนจริง ซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี้ 

- หุ่นจ าลอง (Mock-up) เป็นหุ่นจ าลองขนาดเท่าของจริง หรือท่ีเรียกว่า  ต้นแบบ 
(Dummy) เป็นหุ่นจ าลองท่ีแสดงรายละเอียดภายนอกท้ังหมดเหมือนกับของจริงท่ีจะน าไปจ าหน่าย 
หุ่นจ าลองประเภทนี้จะมีรายละเอียดทุกแง่มุม แม้แต่กล่องใส่หนังสือคู่มือการใช้เอกสารประกอบ
โฆษณาการขาย เป็นหุ่นจ าลองท่ีเน้นให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 

- ตัวต้นแบบ (Prototype) มีขนาดสัดส่วนทุกอย่างเหมือนจริงท้ังระบบกลไก การใช้งาน 
การท างานสามารถท าได้เหมือนจริงทุกประการ เพียงแต่ตัวต้นแบบไม่ใช้วัสดุท่ีเหมือนจริงตามท่ี
ก าหนดไว้ในการออกแบบในการท าต้นแบบสามารถใช้วัสดุทดแทนท่ีมีราคาถูกกว่าง่ายต่อการท างาน 
มีความแข็งแรงน้อยกว่ามาใช้ท าต้นแบบเพื่อศึกษาการท างาน การเคล่ือนไหว การควบคุม และอื่นๆ 
เพื่อหาจุดบกพร่อง ซึ่งอาจมีและน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนการผลิตจริง 

การเลือกจะท าหุ่นจ าลองชนิดใดขึ้นอยู่กับงานท่ีออกแบบไว้ อาจใช้หุ่นจ าลอง (Mock-up) 
หรือตัวต้นแบบ (Prototype) เพียงอย่างเดียว หรืออาจท าหุ่นจ าลองท้ังสองแบบข้ึนอยู่กับรูปแบบของ
ช้ินงานนั้นถ้าศึกษาจากหุ่นจ าลองแล้วมีปัญหาใดก็ตาม จะต้องแก้ไขงานเขียนแบบให้ถูกต้องก่อนส่ง
เข้าโรงงาน งานเขียนแบบท่ีดีจะเป็นหัวใจส าคัญของขั้นตอนนี้ ส่วนต่างๆ ของช้ินงานจะต้องเขียนแบบ
ตามมาตรฐานสากล มีขนาดสัดส่วนเข้าสเกล (Scale) ระบุขนาดสัดส่วนท่ีถูกต้อง รายละเอียด
ประกอบการผลิตอย่างครบถ้วน มีภาพตัดแสดงส่วนท่ีถูกบังมีส่วนขยายในส่วนท่ีเล็กให้เห็นชัดเจน
และขึ้นละเอียดมากขึ้น โดยท่ัวไปการเขียนแบบเพื่อผลิตช้ินงาน (working drawing) มักจะ
ประกอบด้วย 

๒.  งานขยายแบบ 
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รูปที่ ๙  แบบขยาย 
ท่ีมา: ผู้เขียน: นางสายชล  เชตมี 

 
๓.  แยกรายการและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

 
การด าเนินการ 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นขั้นท่ีต้องใช้ทักษะทางด้านงานไม้และความรู้ด้านเครื่องจักร เป็น
ส่ิงส าคัญในงานช่างท่ีต้องเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 

ตารางที่ ๑  ตารางการแยกรายการและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
รายการวัสดุ 
จ านวน
(ชิ้น) 

หนา 
(นิ้ว) 

กว้าง 
(นิ้ว) 

ยาว 
(นิ้ว) 

ชื่อส่วนประกอบ วัสดุที่ใช ้ ราคาต่อ
หน่วย(บาท) 

ราคารวม
(รวม) 
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๑ 
๒ 
๓ 

   แผ่นล่าง 
แผ่นข้าง 
แผ่นปิดหัว-ท้าย 

สัก 
สัก 
สัก 

๔๐ 
๑๐ 
๕ 

๔๐ 
๒๐ 
๑๐ 

รวมท้ังส้ิน ๗๐ 

ท่ีมา (เทคนิคงานไม้, ๒๕๔๐: หน้า ๔๒) 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

๑. ไม้บรรทัด ๖. เล่ือยฉลุ 
๒. ฉากลอง ๗. ค้อน 
๓. เล่ือยลันดา (ฟันตัดและฟันโกรก) ๘. ดินสอ 
๔. กบล้าง และกบผิว ๙. กระดาษทราย 
๕. บุ้งท้องปลิง ๑๐. …………… 

๔. งานวัดขีดขนาดชิ้นงาน เป็นทักษะส าคัญในงานช่างเนื่องจากวัสดุไม้หรือแผ่นไม้จาก
โรงงานมิได้มีขนาดตามมาตรฐานเสมอไป การตรวจสอบขนาดจึงเป็นเรื่องท่ีควรใส่ใจ เพื่อป้องกันการ
ผิดพลาด การวัดและก าหนดจุดสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การใช้ฉาก การใช้ขอขีด การใช้ตลับเมตร 
และการใช้เชือกชุบผงชอล์กสีขึงให้ตึงตามแนวท่ีก าหนดไว้ จับเส้นเชือกดึงและดีดกลับโดยเร็ว ผง
ชอล์กจะท้ิงรอยเป็นแนวตามยาวของเส้นเชือก นิยมใช้กับช้ินงานท่ีมีความยาวมากๆ 

  
 

        รูปที่ ๑๐  การใช้ฉาก    รูปที่ ๑๑  การใช้ขอขีด        รูปที่ ๑๒  การใช้เชือกชุบผงชอล์กสี 
 
ฉากขอขีดและการใช้เชือกชุบผงชอล์กสีเป็นเครื่องมือในกลุ่มของเครื่องมือวัดก าหนดระยะใช้

ส าหรับขีดเส้นหรือตรวจสอบขนาดช้ินงานลอกแบบหรือถอดแบบของช้ินงานท่ีมีขนาดเท่ากัน ขอขีด
ประกอบด้วยแกนปรับระยะท าจากไม้เรียบได้ฉากสามารถปรับระยะต่างๆ ได้ตามต้องการแต่ไม่เกิน
ความยาวของแกนปรับระยะซึ่งมีความยาวประมาณ ๑๐ นิ้ว หัวบังคับระยะท าจากไม้ไสเรียบเนียนได้
ฉากเจาะรูทะลุเพื่อให้แกนปรับระยะเล่ือนปรับขนาดได้ตามต้องการ โดยมีสลักล่ิมไม้หรือสกรูหางปลา
ท าหน้าท่ีบังคับแกนปรับระยะไม่ให้เคล่ือน และหมุดแหลมตอกทะลุออกมาประมาณ ครึ่ง -๑ 
มิลลิเมตร ใช้ส าหรับขีดบอกต าแหน่ง (ศิระ  จันทร์สวาสด์ิ, ๒๕๕๒: ๕๖) 
 

ท่ีมา : ช่างไม้ในบ้านฉบับปรับปรุง, ๒๕๕๒: หน้า ๕๖ 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๑๗ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

   

 
 

รูปที่ ๑๓  การวัดตรวจสอบความกว้างหรือความยาวด้วยตลับเมตร 
ท่ีมา: ช่างไม้ในบ้านปรับปรุง, ๒๕๕๒: หน้า ๔๓. 

 
 

 

 

บทสรุป 

 การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน เริ่มจากการเขียนเค้าโครงของโครงการ เป็นการสร้าง ผัง
มโนทัศน์ (Conceptual Map) หรือแผนท่ีความคิด (Mind Map) ท่ีแสดงถึงภาพรวมท้ังหมดของ
โครงการต้ังแต่ต้นจนจบ ประกอบด้วย แนวคิด หลักการ แผนงาน และขั้นตอนในการท าโครงการ
ต้ังแต่เริ่มต้นจนเสร็จส้ิน มีการก าหนดบทบาท และระยะเวลาในการด าเนินงาน ท าให้การด าเนินการ
เป็นไปอย่างรัดกุม รอบคอบ ไม่สับสน ท าให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องมองเห็นภาระงาน สามารถปฏิบัติการจัดท า
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ก่อนน าเสนอต่อครูผู้สอนหรือครูท่ีปรึกษาเพื่อขอความ
เห็นชอบก่อนน าไปปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ การสร้างหรือผลิตเป็น
กระบวนการท่ีท าให้เกิดการสร้าง ส่ิงหนึ่งส่ิงใดขึ้นมา จากการใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตท่ี การ



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๑๘ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

ด าเนินการผลิตจะเป็นไปตามล าดับข้ันตอนของการกระท าก่อนหลัง กล่าวคือจากวัตถุดิบท่ีมีอยู่จะถูก
แปรสภาพให้เป็นผลผลิตท่ีอยู่ในรูปตามต้องต้องการ เพื่อให้หารผลิตบรรลุวัตถุประสงค์จึงจ าเป็นต้องมี
การจัดการให้อยู่ในรูปของระบบการผลิต การผลิตท่ีมรประสิทธิภาพนั้นจะต้องค านึงถึงปัจจัยด้าน
ปริมาณ คุณภาพ เวลา และราคา ซึ่งท้ังหมดนี้ จะต้องน ามารวมไว้ในระบบการผลิตหรือการสร้าง
ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน โดยมีการวางแผนและก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานโครงการงานเครื่องเรือน 
ควบคุมการท างานในทุกขั้นตอน รวมถึงการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ช่วยจ๊ิกซ์และฟิกซ
เจอร์ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งในการสร้างหรือผลิตเครื่องเรือน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ และได้ผล
ผลิตเป็นเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์งานไม้ท่ีสมบูรณ์แบบสามารถใช้งานได้จริง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบ หน่วยที่ ๓ 
 

ค าสั่ง จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
๑. โครงการแบ่งออกเป็นกี่ส่วน 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
๒. การเขียนโครงการมีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๑๙ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

....................................................................................................................................................... 
๓. ในการเขียนโครงการควรใช้ถ้อยค า หรือส านวนอย่างไรบ้าง 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
๔. การเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม มีลักษณะอย่างไรบ้าง 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
๕. วิธีกระบวนการกลุ่มมีลักษณะดังนี้ 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

....................................................................................................... 
 

 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๒๐ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

๖. เป้าหมายของโครงการ ควรเขียนอย่างไรบ้าง 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

๗. วิธีด าเนินงานของโครงการควรกล่าวถึงในลักษณะใดบ้าง 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับในโครงการ ควรเขียนในลักษณะใด 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

๙. การติดตามละประเมินผลควรเขียนระบุในลักษณะใด 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

๑๐. ส่วนน า หมายถึงอะไร จงยกตัวย่างประกอบ 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๒๑ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

เฉลยแบบทดสอบ หน่วยที่ ๓ 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
๑. โครงการแบ่งออกเป็นกี่ส่วน 

โครงการแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ 
๑. ส่วนหน้า 
๒. ส่วนเนื้อหา 
๓. ภาคผนวกและบรรณานุกรม 

๒. การเขียนโครงการมีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง 
กาเขียนโครงการมี ๑๒ ขั้นตอน ดังนี้ 
(๑) ช่ือโครงการ 
(๒) หลักการและเหตุผล ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 
(๓) วัตถุประสงค์ 
(๔) เป้าหมาย 
(๕) วิธีด าเนินงาน 
(๖) ระยะเวลาและสถานท่ีด าเนินงาน 
(๗) ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ 
(๘) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(๙) การติดตามและประเมินผล 
(๑๐) ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีคาดว่าอาจเกิดขึ้น 
(๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ ให้ระบุช่ือหรือบุคคลท่ีท างานร่วมกัน 
(๑๒) ท่ีปรึกษาโครงการ ให้ระบุช่ือท่ีปรึกษาในการท าโครงการ 

๓. ในการเขียนโครงการควรใช้ถ้อยค า หรือส านวนดังนี้ 
๑ ใช้ภาษาให้ถูกต้อง 
๒. ให้ภาษาให้กะทัดรัด 
๓. ให้ภาษาใช้ชัดเจน 
๔. ใช้ภาษาให้เหมาะสม 
๕. ใช้ภาษาให้สุภาพ 
 

๔. การเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม มีลักษณะอย่างไรบ้าง 
การเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม มีลักษณะดังนี้ 
๑. ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการตลอดเวลา โดยมีบทบาทในการแสดงความ

คิดเห็น คิดค้น วิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา แสวงหาหนทางท่ีจะค้นพบในส่ิงท่ีต้องการ อัน
เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และผลการเรียนรู้นั้นจะเกิดจากตัวผู้เรียนโตรงตรง 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๒๒ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

๒. การเรียนรู้โดยวิธีกระบวนการกลุ่มนี้ จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่ม 

๓. ครูท าหน้าท่ีเป็นเพียงผู้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและช่วย
ประสานงานให้การสัมมนาด าเนินการไปอย่างราบรื่น จึงถือได้ว่าครูก็อยู่ในฐานะของผู้เรียนคนหนึ่ง 

๔. ผู้เรียนสามารถเข้าใจในส่ิงท่ีเรียนได้อย่างถ่องแท้ด้วยตนเอง โดยการเรียนรู้นั้นจะมี
ความสัมพันธ์กับความต้องการและประสบการณ์ของแต่ละกลุ่ม 

๕. การเรียนรู้วิธีกระบวนการกลุ่มจะเป็นการเรียนรู้ใย ๓ ลักษณะ คือ 
๕.๑ การเรียนรู้เรื่องของตนเอง 
๕.๒ การเรียนรู้เรื่องของสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่ม 
๕.๓ การเรียนรู้เรื่องกระบวนการกลุ่ม 

๕. วิธีกระบวนการกลุ่มมีลักษณะดังนี้ 
วิธีกระบวนการกลุ่มมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
๑. ขั้นวางแผน 
๒. ขั้นลงมือปฏิบัติ 
๓. ขั้นค้นพบ 
๔. ขั้นวิเคราะห์ 
๕. ขั้นประเมินผล 
๖. ขั้นน าไปใช้ 

๖. เป้าหมายของโครงการ ควรเขียนอย่างไรบ้าง 
เป้าหมายของโครงการ เป็นการบอกถึงความต้องการหรือทิศทางในการปฏิบัติงานท่ี

ระบุในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลาและพื้นท่ีในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และกิจกรรมของโครงการ 

 

 

 

๗. วิธีด าเนินงานของโครงงานควรกล่าวถึงในลักษณะใดบ้าง 
วิธีด าเนินงาน เป็นการกล่าวถึงล าดับข้ันตอนการท างาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ี

ก าหนดในโครงการ วิธีด าเนินการมักจ าแนกเป็นกิจกรรมต่างๆ โดยแสดงให้เห็นชัดเจนต้ังแต่
เริ่มต้นจนจบกระบวนการว่ามีกิจกรรมใดท่ีต้องท า ท าเมื่อใด ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบ และจะท า
อย่างไร อาจจะต้องเป็นปฏิทินปฏิบัติงานประกอบ รวมท้ังแสดงระยะเวลาด าเนินการควบคู่ไป
ด้วย 

๘. ท่ีท่ีคาดว่าจะได้รับในโครงการ ควรเขียนในลักษณะใด 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ เป็นการกล่าวถึงผลประโยชน์ท่ีพึงจะได้รับจากความส าเร็จของ

โครงการเป็นการคาดคะเนผลท่ีจะได้รับเมื่อส้ินสุดการปฏิบัติโครงการ ซึ่งผลท่ีได้รับต้องเป็นไปทาง
ท่ีดีท้ังเชิงปริมาณ และคุณภาพ 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๒๓ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

๙. การติดตามและประเมินผลควรเขียนระบุในโครงการอย่างไรบ้าง 
เป็นกาประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ ซึ่งต้องระบุวิธีการประเมินผลให้ชัดเจนว่า

จะประเมินโดยวิธีใด อาจจะเขียนเป็นข้อๆ หรือเขียนรวมๆ กันก็ได้ เช่น จากการสังเกต จากการ
ตอบแบบสอบถาม (ควรระบุว่าใครเป็นผู้ประเมิน) เป็นต้น 
๑๐. ส่วนน า หมายถึงอะไร จงยกตัวอย่างประกอบ 

ส่วนน า หมายถึง ส่วนท่ีให้ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงการนั้นๆ ส่วนน าของโครงการ
มุ่งตอบค าถามต่อไปนี้ คือ โครงการนั้นคือโครงการอะไร เกี่ยวข้องกับใคร ใครเป็นผู้เสนอหรือ
ด าเนินโครงการ โครงการนั้นมีความเป็นมา หรือความส าคัญอย่างไร ท าไมจึงจัดโครงการนั้น
ขึ้นมา และมีวัตถุประสงค์อย่างไร ประกอบด้วย ปก ค าน า และสารบัญ 

 
 

 

 

  



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๒๔ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 
แบบทดสอบหลังเรียน 

หน่วยที่ ๓ การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน 
 

ค าช้ีแจง จงท าเคร่ืองหมาย X ทับตัวอักษร ก ข ค ง ข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 

๑. ข้อใดคือประโยชน์ของโครงการ 
 ก. ช่วยให้การท างานไม่มีปัญหา  ข. ช่วยให้ท างานเสร็จส้ินก่อนก าหนดได้ 
 ค. ช่วยก าหนดงบประมาณได้  ง. ช่วยวางแผนการท างานได้ตรงเป้าหมาย 
๒. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ท่ีดี 
 ก. เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการสร้างฝันและจินตนาการ 
 ข. บอกส่ิงท่ีต้องการอย่างชัดเจน 
 ค. บอกเวลาเริ่มต้นและส้ินสุด 
 ง. วัดและประเมินผลได้ 
๓. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของการเขียนโครงการ 
 ก. เป้าหมาย    ข. งบประมาณ 
 ค. สถานท่ี    ง. ค าน า 
๔. ข้อใดบอกให้รู้ขั้นตอนและรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
 ก. สถานท่ี    ข. วิธีด าเนินงาน 
 ค. เป้าหมาย    ง. ระยะเวลา 
๕. ข้อใดเป็นความส าคัญท่ีสุดของโครงการ 
 ก. เป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนงาน 
 ข. เป็นส่ิงท่ีแสดงมาตรฐานของหน่วยงาน 
 ค. เป็นการตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล 
 ง. เป็นตัวก าหนดการท างานของบุคคลในองค์กร 
๖. ข้อใดไม่ใช่หลักการและเหตุผล 
 ก. เขียนความเป็นมาของโครงการ 
 ข. เขียนความส าคัญของโครงการ 
 ค. เขียนอธิบายให้ชัดเจนเป็นความเรียง 
 ง. เขียนอธิบายรายละเอียดเป็นข้อๆ ให้ชัดเจน 
๗. ข้อใดช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 ก. ชนะการประกวด    ข. ผ่านการประเมิน 
 ค. บรรลุเป้าหมาย    ง. ผ่านการพิจารณา 
๘. ข้อใดเป็นการก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการ 
 ก. การพัฒนาชนบทในเขตเมือง 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๒๕ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 ข. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
 ค. พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ๑๒๙ แห่ง 
 ง. พัฒนางานบริการสาธารณสุขข้ันพื้นฐาน 
๙. โครงการในข้อใดมุ่งเน้นคุณธรรมด้านภูมิคุ้มกันให้นักเรียนมากท่ีสุด 
 ก. โครงการทูบีนัมเบอร์วัน   ข. โครงการบ้านหลักแรก 
 ค. โครงการบ้านเอื้ออาทร    ง. โครงการ OTOP 
๑๐. โครงการใดถูกต้องตามหลักวิชาการและหลักศีลธรรม 
 ก. โครงการต้มเหล้าเถื่อนช่วยครอบครัว 
 ข. โครงการเปิดบ่อนไก่ชนหารายได้เสริม 
 ค. โครงการขายเหล้าปั่นหารายได้เสริมระหว่างเรียน 
 ง. โครงการถวายโซลาเซลจ าน าพรรษาแทนการถวายเทียนจ าน าพรรษา 
 
 
  



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๒๖ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

หน่วยท่ี ๓ เร่ือง การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 

๑. ง ๒. ก ๓. ง ๔. ข ๕. ค 

 

๖. ง  ๗. ค ๘. ค ๙. ก ๑๐. ข 
 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๒๗ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 

ใบกิจกรรมที่ ๓.๑ หน่วยที่ ๓ 
ชื่อวิชา โครงการ ๒ งานเครื่องเรือน    รหัส ๒๑๐๗-

๘๕๐๓ 
สอนคร้ังที่ ๔ 

ชื่อหน่วย การเขียนโครงการ ร ว ม เ ว ล า  ๒ 
ช่ั
ว
โ
ม
ง 

ชื่อกิจกรรม การเขียนโครงการจากกิจกรรมท่ีเคยปฏิบัติ เวลา ๑ ช่ัวโมง 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๒๘ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. จุดประสงค์ท่ัวไป 
มีความรู้ ความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบการเขียนโครงการ 

๒. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
๒.๑ บอกส่วนประกอบของการเขียนโครงการได้ 
๒.๒ น าเสนอความรู้จากการศึกษาส่วนประกอบการเขียนโครงการได้ 

สมรรถนะรายหน่วย 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการเขียนโครงการ 
๒. เขียนโครงการตามหลักการ เทคนิควิธีการและหลักคุณธรรม 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
แบบฟอร์มโครงการ 

ล าดับกิจกรรม 
๑. ให้นักเรียนบอกถึงกิจกรรมท่ีเคยปฏิบัติหรือเข้าร่วมกับสถานศึกษามาคนละ ๑ 

กิจกรรม 
๒. เขียนร่างส่วนประกอบของโครงการแล้วน ากิจกรรมท่ีเคยปฏิบัติมาเติมลง ใน

ส่วนประกอบของโครงการทีละส่วนประกอบจนครบถ้วน 
๓. เขียนโครงการกิจกรรมอีกครั้งให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยลายมือท่ีสวยงาม การประเมินผล 

ใช้แบบประเมินผลงาน มีหัวข้อประเมิน ๕ หัวข้อ รวม ๒๐ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบกิจกรรมที่ ๓.๒ หน่วยที่ ๓ 
ชื่อวิชา โครงการ ๒ งานเครื่องเรือน    รหัส ๒๑๐๗-

๘๕๐๓ 
สอนคร้ังที่ ๔ 

ชื่อหน่วย การเขียนโครงการ ร ว ม เ ว ล า  ๒ 
ช่ั
ว
โ



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๒๙ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

ม
ง 

ชื่อกิจกรรม การเขียนโครงการจากกิจกรรมท่ีเคยปฏิบัติ เวลา ๑ ช่ัวโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. จุดประสงค์ท่ัวไป 

 มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องส่วนประกอบการเขียนโครงการ 
๒. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

๒.๑ ระบุส่วนประกอบของโครงการได้ 
๒.๒ เขียนโครงการในสาขาวิชาท่ีเรียนได้ถูกต้องตามหลักการและศีลธรรม 

สมรรถนะประจ าหน่วย 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการเขียนโครงการ 
๒. เขียนโครงการตามหลักการเทคนิควิธีการและหลักคุณธรรม 

เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

แบบฟอร์ม 

ล าดับกิจกรรม 

๑. ให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ว่าในสาขาวิชาท่ีตนเรียนมีกิจกรรมใดท่ีสามารถน ามาเขียน
โครงการได้ 

๒. เลือกกิจกรรมท่ีสามารถน ามาเขียนร่างโครงการได้เหมาะสมท่ีสุด ๑ โครงการ 
๓. ตรวจสอบส่วนประกอบโครงการและหลักการเขียนโครงการให้ถูกต้องตามหลัก

วิชาการและหลักศีลธรรม 
๔. เขียนโครงการกิจกรรมอีกครั้งให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยลายมือท่ีสวยงาม การ

ประเมินผล ใช้แบบประเมินผลงาน มีหัวข้อประเมิน ๕ หัวข้อ รวม ๒๐ คะแนน 
 
 
 
 
 

 

ใบกิจกรรมที่ ๓.๓ หน่วยที่ ๓ 
ชื่อวิชา โครงการ ๒ งานเครื่องเรือน    รหัส ๒๑๐๗-

๘๕๐๓ 
สอนคร้ังที่ ๕ 

ชื่อหน่วย การเขียนโครงการ ร ว ม เ ว ล า  ๒ 
ช่ั
ว



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๓๐ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

โ
ม
ง 

ชื่อกิจกรรม ช่วยเพื่อนสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน D.I.Y เวลา ๔ ช่ัวโมง 
(ปฏิบัติด้วยตนเอง) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. จุดประสงค์ท่ัวไป 
 มีความรู้ และความเข้าใจวิธีการเขียนโครงการและการสร้างผลิตภัณฑ์งานเครื่อง

เรือน 
๒. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ตามโครงการด้วยจรรยาบรรณ

ด้วยวิชาชีพ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้ถูกต้อง 
สมรรถนะประจ าหน่วย 

 ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ตามโครงการด้วยจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

๑. ใบกิจกรรมท่ี ๓.๒ 
๒. รายการไม้ส าเร็จ 

ล าดับ ช้ินส่วน รายการไม้และขนาด (mm) จ านวน หมายเหตุ 

๑ A เสาไม้ ๔๒X๔๒X๑๐๑๕ ม.ม. ๒ ไม้สน 
๒ B ฐานไม้ ๔๒X๑๒๕X๒๔๐ ม.ม. ๒ ไม้สน 
๓ C พื้นไม้ระแนง ๓๘X๓๘X๔๕๐ ม.ม. ๔ ไม้สน 

๔ D ไม้ส่วนบน ๔๒X๑๕๐X๓๖๖ ม.ม. ๑ ไม้สน 

๕ E ราวไม้ ø ๒๕X๓๙๐ ม.ม. ๑ ไม้สน 
๖ F ไม้กลมตกแต่ง ø ๕๐ (๒”) ๑ ไม้สน 

 
 
 
 

 

ใบกิจกรรมที่ ๓.๓ หน่วยที่ ๓ 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๓๑ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

ชื่อวิชา โครงการ ๒ งานเครื่องเรือน    รหัส ๒๑๐๗-
๘๕๐๓ 

สอนคร้ังที่ ๕ 

ชื่อหน่วย การเขียนโครงการ ร ว ม เ ว ล า  ๒ 
ช่ั
ว
โ
ม
ง 

ชื่อกิจกรรม ช่วยเพื่อนสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน D.I.Y เวลา ๔ ช่ัวโมง 
 

๓. รายการอุปกรณ ์

ล าดับ รายการอุปกรณ ์ จ านวน หน่วย 
๑ ตะปูเกลียว เบอร์ ๘ #X๒ ๑

๒⁄  ๑๘ ตัว 
๒ กาวทาไม้ (ภายใน) ,กาววิทยาสตร์ (กาวร้อน) - - 
๓ ดอกเจาะคว้าน ขนาด ø ๑” ๑ ดอก 
๔ สลักเดือยไม้ ขนาด ø ๘X๓๕ ๑ อัน 
๕ กระดาษทรายขัดไม้เบอร์ ๒, เบอร์๐ - - 
๖ แลคเกอร์กระป๋อง ๓ กระป๋อง 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๓๒ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 
๔. รายการเครื่องมือ 

 
๑.เล่ือยฉลุไฟฟ้า                                                    ๕.สว่านไฟฟ้าพร้อมดอกสว่าน 
 
 
๒. ฉากเหล็ก                                                        ๖. สว่านไขควงไร้สาย 
 
 
๓. ดินสอ                                                            ๗. เครื่องขดักระดาษทราย 
 
 
 
๔. ตลับเมตร                                                       ๘. ซีแคลมป์หรือเอฟแคบมป์ 

 

 

ใบกิจกรรมที่ ๓.๓ หน่วยที่ ๓ 
ชื่อวิชา โครงการ ๒ งานเครื่องเรือน    รหัส ๒๑๐๗-

๘๕๐๓ 
สอนคร้ังที่ ๕ 

ชื่อหน่วย การเขียนโครงการ ร ว ม เ ว ล า  ๒ 
ช่ั
ว
โ
ม
ง 

ชื่อกิจกรรม ช่วยเพื่อนสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน D.I.Y เวลา ๔ ช่ัวโมง 
 

ขั้นเตรียม 
๑. ครูเตรียมแบบท่ีต้องการให้นักเรียนสร้างเป็นช้ินงานตามจ านวน กลุ่ม แบบ “ท่ีแขวน

เส้ือผ้า” ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน D.I.Y (Doil yourself) 
๒. ครูเตรียมไม้สนส าเร็จให้ได้ขนาดตามแบบทุกช้ิน จัดเป็นชุดตามจ านวนกลุ่ม 
๓. เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ ตามจ านวนกลุ่ม 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๓๓ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

๔. เตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ช่วยจ๊ิกซ์และฟิกเจอร์ท่ีต้องใช้ตรวจสอบความพร้อมของ
เครื่องมือให้พร้อมใช้งานได้จริง 

๕. เตรียมการประกอบช้ินงาน ความแน่นของช้ินงานขึ้นอยู่กับช้ินส่วนต่างๆ ท่ีน ามาประกอบ
มีความเท่ียงตรง และได้ขนาดตามแบบถ้ามีจ๊ิกซ์ประกอบท่ีเหมาะสม ก็จะท าให้การประกอบงานมี
ความแม่นย าเท่ียงตรง และช้ินงานมีคุณภาพ 

๖. เตรียมกระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ ๒ และเบอร์ ๐ ส าหรับขัดผิวไม้ให้เรียบเนียนเป็นการ
เตรียมผิวก่อนการท าสี 

๗. ขัดผิวไม้ เตรียมผิวก่อนการท าสี ด้วยการพ่นแลคเกอร์เคลือบผิวรอจนแห้งสนิท แล้วขัดให้
เรียบเนียน และพ่นแลคเกอร์ซ้ า ท าซ้ าแบบเดิมประมาณ ๒-๓ ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบกิจกรรมที่ ๓.๓ หน่วยที่ ๓ 
ชื่อวิชา โครงการ ๒ งานเครื่องเรือน    รหัส ๒๑๐๗-

๘๕๐๓ 
สอนคร้ังที่ ๕ 

ชื่อหน่วย การเขียนโครงการ ร ว ม เ ว ล า  ๒ 
ช่ั
ว
โ
ม
ง 

ชื่อกิจกรรม ช่วยเพื่อนสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน D.I.Y เวลา ๔ ช่ัวโมง 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๓๔ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

ล าดับกิจกรรม (แนวทางการปฏิบัติ) 
ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม กลุ่มละ ๓ คน ร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน 

D.I.Y ตามแบบงานตัวอย่างตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
๑. ศึกษาแบบตัวอย่างหรือต้นแบบของจริง 
๒. วิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบการสร้าง ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน D.I.Y ก่อรสร้าง 
๓. แยกรายการ เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ และเครื่องมือ 
๔. งานขยายแบบเพื่อน าไปจัดสร้างช้ินงานจริง 

การด าเนินงาน 
๕. งานขัดขนาดช้ินงาน 
๖. สร้างจ๊ิกซ์และฟิกซ์เจอร์เพื่อน าไปใช้งาน 
๗. งานตัดไม้ ไสไม้ เจาะไม้ ขึ้นรูป กัดขอบ และขัดไม้ด้วยเครื่องมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(การประกอบช้ินงาน) 
๘. น าพื้นไม้ระแนง (C) ทากาวยึดเข้ากับฐานไม้ (B) ขันตะปูเกลียว เบอร์ ๘#X๒ ๑

๒⁄ ” โดย
ใช้ฉากทาบให้ได้ฉาก 

๙. น าเสา (A) ๒ ขามาเจาะรูผายปากด้านล่างท่ียึดกับไม้ระแนงส่วนยึดกับราวและยึดไม้
ส่วนบน 

๑๐. น าขา (A) ๒ ขา เจาะรูคว้านด้านในขนาด ø ๑” เพื่อใส่ราวไม้ควรจับยึดช้ินงานให้
แน่นด้วย เอฟแคลมป์ หรือ ซีแคลมป์ 

๑๑. ยึดปลายเสา (A) ๒ เสา กับไม้ระแนง (C) ทากาวขันตะปูเกลียว เบอร์ ๘#X๒ ๑
๒⁄ ” 

๑๒. ทากาว ขันตะปูเกลียว เบอร์ ๘#X๒ ๑
๒⁄ ” ตรงส่วนพื้นไม้ระแนงระยะห่างระหว่างพื้น

ไม้ระแนง ๒๓ ม.ม. จากนั้นก็ทากาวยึดพื้นไม้ระแนง ๒ ท่อนท่ีเหลือ 
๑๓. ใส่ราวไม้กลมท่ีเจาะไว้ใน (ข้อ ๑๐) ทากาวขันยึดตะปูเกลียว เบอร์ ๘#X๒ ๑

๒⁄ ” (เจาะรู
น าตะปูเกลียวที่หัวไม้กลมท้ัง ๒ ข้าง) 

๑๔. ตัดฉลุไม้ส่วนบน (D) ได้ตามแบบ 
 

 

 

ใบกิจกรรมที่ ๓.๓ หน่วยที่ ๓ 
ชื่อวิชา โครงการ ๒ งานเครื่องเรือน    รหัส ๒๑๐๗-

๘๕๐๓ 
สอนคร้ังที่ ๕ 

ชื่อหน่วย การเขียนโครงการ ร ว ม เ ว ล า  ๒ 
ช่ั



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๓๕ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

ว
โ
ม
ง 

ชื่อกิจกรรม ช่วยเพื่อนสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน D.I.Y เวลา ๔ ช่ัวโมง 
 

๑๕. น าไม้ส่วนบน (D) ยึดเข้ากับส่วนปลายบนของเสา ทากาวขันยึดด้วยตะปูเกลียว เบอร์ 
๘#X๒ ๑

๒⁄ ” พร้อมกับตัดส่วนปลายบนของเสาให้ได้สัดส่วนกับไม้ส่วนบน ส่วนตรงปลายด้านบนของ
ไม้ส่วนบน เจาะรูตรงกลาง ขนาด ø ๑๐ ม.ม. ลึก ๑๘ ม.ม. 

๑๖. เจาะรูไม้กลมตกแต่ง (F) ø ๑๐ ม.ม. ลึก ๑๘ ม.ม. ใส่สลักเดือยไม้แล้วน ามาใส่ในรู
ตรงปลายไม้ส่วนบนท่ีเจาะไว้แล้ว พร้อมหยอดด้วยกาววิทยาศาสตร์ (กาวร้อน) ซึ่งจะแห้งเร็ว 
จากนั้นขัดตกแต่งช้ินงานด้วยกระดาษทรายเบอร์ ๒ ตามด้วยเบอร์ ๐ ให้เรียบเนียนท่ัวทั้งช้ินงาน 
การตกแต่ง 

๑๗. ขั้นตกแต่งผิว และเก็บรายละเอียด เตรียมผิวด้วยการขัดกระดาษทราย 
๑๘. ขั้นการพ่นน้ ามันเคลือบแข็งผลิตภัณฑ์ งานพ่นแลคเกอร์ประมาณ ๒-๓ ครั้ง 

กติกาพื้นฐาน 
ใช้เวลาในการสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน D.I.Y ๔ ช่ัวโมง (ช่ัวโมงปฏิบัติ) ตามล าดับ

ขัน้ตอนการวางแผนโครงการงานเครื่องเรือน 
เกณฑ์ตัดสิน แพ้-ชนะ มี ๓ ชนิด 

รางวัลเรียงตามล าดับคะแนนท่ี ๑,๒ และ๓ โดยรางวัลท่ี ๓ ส าหรับกลุ่มท่ีสร้าง “ท่ีแขวน
เส้ือผ้า” ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน D.I.Y (Do it yourself) เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด และมีรูปแบบ
และขนาด สัดส่วนตรงตามแบบ 
ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันตรวจสอบและสังเกตช้ินงานของทุกลุ่มแล้วช่วยกันวิเคราะห์ อภิปราย และ
สังเคราะห์จนได้ข้อมูลและรูปแบบท่ีสมบูรณ์และส่งตัวแทนกลุ่มมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน ใน ๒ 
ประเด็น 

ประเด็นท่ี ๑ สรุปกรอบแนวคิดขั้นตอนและรูปแบบการปฏิบัติงาน 
ประเด็นท่ี ๒ แนวคิดใหม่ท่ีท าให้เกิดการสร้างสรรค์เครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ 

 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๓๖ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 
ใบงานท่ี ๑ หน่วยที่ ๓ 

รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน จ านวน ๒ ช่ัวโมง 
สัปดาห์ท่ี ๔ วัน/เดือน/ปี ช่ือหน่วย การเขียนโครงการ ผู้สอน 

นางสายชล เซตมี 

ช่ือ......................................................... ช้ัน................... เลขท่ี................... กลุ่ม................. 
 
ค าส่ัง : ให้นักเรียนเขียนส่วนประกอบของโครงการตามรูปแบบวิธีการเขียน 
โครงการตามหลักวิชาการให้ถูกต้อง 
 
ก าหนดให้      ๑. ตัวอย่างโครงการ      ๒.แบบฟอร์ม 

แบบฟอร์มรูปแบบโครงการ 
ช่ือโครงการ ................................................................................................................................ 
ผู้ท าโครงการ 

๑. .................................................................................................................................. 
๒. .................................................................................................................................. 
๓. .................................................................................................................................. 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
๑. ................................................................................................................................... 
๒. ................................................................................................................................... 

หลักการและเหตุผล ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

คะแนนเตม็         ๑๐ 

คะ 

คะแนนท่ีได้ 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๓๗ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 
ใบงานท่ี ๑ หน่วยที่ ๓ 

รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน จ านวน  ช่ัวโมง 
สัปดาห์ที่  วัน/เดือน/ปี  ผู้สอน 

นางสายชล เซตม ี

ช่ือ................................................................. ช้ัน................... เลขท่ี................... กลุ่ม................. 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. ................................................................................................................................... 
๒. ................................................................................................................................... 
๓. .................................................................................................................................... 

เป้าหมาย 
๑. .................................................................................................................................... 
๒. .................................................................................................................................... 
๓. .................................................................................................................................... 

วิธีด าเนินการ 
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย ธ.ค. 

             

             

             
             
             

คะแนนเตม็         ๑๐ 

คะ 

คะแนนท่ีได้ 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๓๘ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 
ใบงานท่ี ๑ หน่วยที่ ๓ 

รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน จ านวน ๒ ช่ัวโมง 
สัปดาห์ท่ี  วัน/เดือน/ปี ช่ือหน่วย การเขียนโครงการ ผู้สอน 

นางสายชล เซตม ี

ช่ือ................................................................ ช้ัน................... เลขท่ี................... กลุ่ม................. 
 
ระยะเวลาเนินการ 
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
สถานท่ีด าเนินการ 
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
งบประมาณ 
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. ........................................................................................................................................ 
๒. ......................................................................................................................................... 
๓. ....................................................................................................................................... 

การติดตามและประเมินผล 
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
ปัญหาและอุปสรรค 

๑. ...................................................................................................................................... 
๒. ...................................................................................................................................... 
๓. ...................................................................................................................................... 

 

คะแนนเตม็        ๑๐ 

คะ 

คะแนนท่ีได้ 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๓๙ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 
ใบงานท่ี ๑ หน่วยที่ ๓ 

รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน จ านวน ๒ ช่ัวโมง 
สัปดาห์ที่  วัน/เดือน/ปี  ผู้สอน 

นางสายชล เซตม ี

ช่ือ............................................................. ช้ัน................... เลขท่ี................... กลุ่ม................. 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๑. ..................................................................................................................................... 
๒. ..................................................................................................................................... 
๓. .................................................................................................................................... 
๔. ..................................................................................................................................... 
๕. ...................................................................................................................................... 
 

ข้อเสนอแนะของท่ีปรึกษาโครงการ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ..........................................................       ลงช่ือ...............................................................
(......................................................)                    (.......................................................) 

       ต าแหน่ง.......ผู้เสนอโครงการ........                                ต าแหน่ง.......ท่ีปรึกษาโครงการ....... 
          …………../…………………/……………….                                             ………………/………………./………………. 
 

ลงช่ือ.............................................................. 
(............................................................) 
ต าแหน่ง......ผู้อนุมัติโครงการ..... 

............../………………./……… 

  

คะแนนเตม็        ๑๐ 

คะ 

คะแนนท่ีได้ 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๔๐ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

แบบประเมินผลงานการเขียนโครงการ 
---------------------------------------------- 

  

ช้ันป/ีแผนกวิชา/ห้อง.......................................................................................................................... 

เลขที่ 

หัวข้อประเมิน 

รูปแบบ 
(๔ คะแนน) 

การใช้ภาษา 
(๔ คะแนน) 

เน้ือหา 
(๔ คะแนน) 

อักขรวิธี 
(๔ คะแนน) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์
 (๔ คะแนน) 

รวม 
(๒๐ คะแนน) 

๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       
๑๕       
๑๖       
๑๗       
๑๘       
๑๙       
๒๐       

….………………………………………. 
(……………………………………….) 

ผู้ประเมิน 
เกณฑ์การประเมินผล 

 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
๑. รูปแบบ เขียนได้ถูกต้อง เขียนได้ถูกต้อง เขียนได้ถูกต้องตาม เขียนไม่ถูกต้อง



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๔๑ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

ตามหลักการเขียน
โครงการมี
องค์ประกอบ
ครบถ้วน 

ตามหลักการเขียน
โครงการมี
องค์ประกอบเป็น
ส่วนใหญ่ 

หลักการเขียน
โครงการมี
องค์ประกอบ
บางส่วน 

ตามหลักการเขียน
มีองค์ประกอบไม่
ครบ 

๒. การใช้ภาษา ใช้ระดับภาษา
ถูกต้องเหมาะสม
การเขียนโครงการ 

ใช้ระดับภาษา
ถูกต้องเหมาะสม
การเขียนโครงการ
ส่วนใหญ่ 

ใช้ระดับภาษา
ถูกต้องเหมาะสม
การเขียนโครงการ
บางส่วน 

ใช้ระดับภาษาไม่
ถูกต้องไม่
เหมาะสมกับการ
เขียนโครงการ 

๓. เน้ือหา น าเสนอเน้ือหาได้
อย่างเหมาะสม
ครบถ้วนสมบูรณ ์

น าเสนอเน้ือหาได้
ค่อนข้างสมบูรณ ์

น าเสนอเน้ือหาได้
พอสมควร 

น าเสนอและสื่อ
ความไม่ชัดเจน 

๔. อักขรวิธี สะกดค าได้ถูกต้อง สะกดค าผิดไม่เกิน 
๒ ค า 

สะกดค าผิดไม่เกิน 
๔ ค า 

สะกดค าผิดไม่เกิน 
๖ ค า 

๕. คุณลักลักษณะ 
อันพึง
ประสงค ์

มิวินัย ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการ
ท างานและมี
มารยาทในการ
เขียน 

มิวินัย ใฝ่เรียนรู้
ค่อนข้างมุ่งมั่นใน
การท างาน 

มิวินัย ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการท างาน
พอสมควร 

ขาดความใส่ใจ ใฝ่
เรียนรู้ ไม่มุ่งมั่นใน
การท างาน 

 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๗ – ๒๐ ดีมาก 
๑๓ – ๑๖ ดี 
๑๐ – ๑๒ พอใช้ 
ต่ ากว่า ๑๐ ปรับปรุง 

 
 

ใบประเมินผลปฏบิัติงานด้านคุณ จริยธรรม ใบงานที่ ๑ 
เร่ือง การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน 

ท่ี หัวข้อการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
๑ การตรงต่อเวลา     
๒ มีส่วนร่วมในการท างาน     
๓ ความพร้อมในการท างาน     

๔ 

ทัศนคติในการท างาน 
๔.๑ ความรับผิดชอบ 

    

๔.๒ การจัดเก็บเครื่องมือเครื่องจักร     
๔.๓ การท าความสะอาด/ความปลอดภัย     



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๔๒ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

รวมคะแนน     
รวมคะแนนทั้งหมด  

 
หลักเกณฑ์ให้คะแนน           ดีมาก        ได้    ๑๐   คะแนน 

ดี              ได้    ๗     คะแนน 
พอใช้         ได้    ๕     คะแนน 
ปรับปรุง      ได้    ๓     คะแนน 
ไม่มีงานส่ง   ได้    ๐     คะแนน 
 

 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้ประเมิน 
(..............................................) 

 

 

ใบงานท่ี ๒ หน่วยที่ ๓ 
ชื่อวิชา โครงการ ๒ งานเครื่องเรือน    รหัส ๒๑๐๗-

๘๕๐๓ 
สอนคร้ังที่ ๔ 

ชื่อหน่วย การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน ร ว ม เ ว ล า  ๒ 
ช่ั
ว
โ
ม
ง 

ชื่อกิจกรรม การเขียนโครงการในสาขาวิชาท่ีเรียน เวลา ๔ ช่ัวโมง 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๔๓ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

๑. ระบุส่วนประกอบของการเขียนโครงการได้ 
๒. เขียนโครงการในสาขาวิชาท่ีเรียนได้ถูกต้องตามหลักการ 
๓. อภิปราย วิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนโครงการงานเครื่องเรือนได้ 

เงื่อนไข 
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๓ คน อภิปรายและร่วมกันคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อเขียน

โครงการงานเครื่องเรือน โดยเลือกประเภทของโครงการตามความต้องการในการเลือกจัดท าจาก
ท้ัง ๓ ประเภท โดยก าหนดช้ินงานมาเองในประเภทท่ีกลุ่มเลือก พร้อมท้ังเขียนโครงการประเภทท่ี
เลือก ตามแบบฟอร์มรูปแบบโครงการ จากช้ินงานท่ีก าหนด และภาพประกอบ เพื่อน าเสนอ
ผลสรุปจากแนวคิดของกลุ่ม 
ส่ือการเรียน เครื่องมือ อุปกรณ์ 

๑. ใบความรู้ เรื่องหลักการเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 
๒. ส่ือของจริง 
๓. ส่ือ Power Point และส่ือ Story Board 
๔. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
๕. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 
๖. โทรทัศน์ 

 

 

ใบงานท่ี ๒ หน่วยที่ ๓ 
ชื่อวิชา โครงการ ๒ งานเครื่องเรือน    รหัส ๒๑๐๗-

๘๕๐๓ 
สอนคร้ังที่  

ชื่อหน่วย การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน รวมเวลา  ช่ัวโมง 
ชื่อกิจกรรม การเขียนโครงการในสาขาวิชาท่ีเรียน เวลา       ช่ัวโมง 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๔๔ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 
ล าดับขั้นการด าเนินการ 

๑. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ เลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม กลุ่มละ ๓ 
คน ร่วมกันจัดท าโครงการงานเครื่องเรือนตามประเภทท่ีเลือกจัดท าและเขียนแบบภาพประกอบ 
ตามแบบฟอร์มรูปแบบโครงการตามหัวข้อต่อไปนี้ 

 ช่ือโครงการ 
 ผู้ท าโครงการ 
 ครู/อาจารย์ที่ปรึกษา 
 หลักการและเหตุผล ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 
 วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย 
 วิธีด าเนินการ 
 ระยะเวลาด าเนินการ 
 งบประมาณ 
 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 การติดตามและประเมินผล 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ข้อเสนอแนะของท่ีปรึกษาโครงการ 

๒. แต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนโครงการงานเครื่องเรือนและช่วยกันวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
ข้อมูลให้ได้ผลงานตามท่ีก าหนด 

๓. ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน โดยผู้แทน รายงานผลจากการอภิปรายท่ีท ากิจกรรมการ
เขียนโครงการงานเครื่องเรือน และเขียนแบบภาพประกอบตามท่ีได้รับมอบหมายหน้าช้ันเ รียน 
ตามแบบประเมินผลใบงาน 

 

ใบงานที่ ๒ หน่วยที่  
ชื่อวิชา โครงการ ๒ งานเครื่องเรือน    รหัส ๒๑๐๗-

๘๕๐๓ 
สอนคร้ังที่  

ชื่อหน่วย การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน รวมเวลา  ช่ัวโมง 
ชื่อกิจกรรม การเขียนโครงการในสาขาวิชาท่ีเรียน เวลา       ช่ัวโมง 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๔๕ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 
๔. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย ผลงานตามใบกิจกรรมท่ี ๓.๒ ครูให้ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติม (กรณีท่ีนักเรียนท างานผิดพลาดตลอด) แล้วร่วมกันแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ ใน
การปฏิบัติงาน (กรณีท่ีท างานไม่เสร็จให้ท าส่งใหม่) อย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 

๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าโครงการงานเครื่องเรือน พร้อมการเขียนแบบภาพประกอบท่ี
ผ่านการตรวจจากครูแล้วบันทึกในรูปส่ือคอมพิวเตอร์แผ่น CD (ใช้โปรแกรมเวิร์ดและเพาว์พอยต์
น าเสนอ) ก าหนดส่งผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ถัดไป 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนรวมตามแบบประเมินผลใบงาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

 

 

แบบประเมินผลใบงานที่ ๒ หน่วยที่ ๖ 
ชื่อวิชา โครงการ ๒ งานเครื่องเรือน    รหัส ๒๑๐๗-๘๕๐๓ สอนคร้ังที่ ๖ 
ชื่อหน่วย การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน  

ชื่อกิจกรรม การเขียนโครงการในสาขาวิชาท่ีเรียน  



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๔๖ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

หัวข้ออภิปราย หลักการและเหตุผลในการเลือกโครงการงานสร้างเครื่องเรือน 
ช่ือกลุ่ม      _______________________________________________________ 
ช่ือสมาชิก   ๑. ____________________   ๒. ______________________ 

๓. ____________________   ๔. ______________________ 
๕. ____________________ 
 
รายการประเมิน คะแนนเต็ม ผลคะแนน หมายเหตุ 

๑. การแบ่งหน้าท่ี 
๒. การท างานเป็นทีม 
๓. ความรับผิดชอบ 
๔. การอภิปรายกลุ่ม 
๕. การแสดงความคิดเห็น 
๖. ความพร้อมในการน าเสนอ 
๗. บุคลิกในการน าเสนอ 
๘. ความชัดเจนของการน าเสนอ 
๙. การตอบข้อซักถาม 
๑๐. การสรุปประเด็นส าคัญ 

๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 ผล/คะแนน 
ดี            = ๙ – ๑๐ 
ปานกลาง   = ๗ – ๘ 
พอใช้        = ๔ – ๖ 
ปรับปรุง     = ๑ – ๓ 
คะแนนเต็ม 
รวม ๑๐๐ คะแนน 

รวมคะแนนที่ได้   
 

 
         ลงช่ือ.............................................ผู้ประเมนิ 

(......................................................) 
................../……………/…………… 

 
 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล 

ค าช้ีแจง ให้ท าเคร่ืองหมาย √ และ หากนักเรียนมีพฤติกรรมนั้น ลงในช่องรายการ 
ท่ี ช่ือ-นามสกล พฤติกรรม รวม 

  ความสนใจ การแสดง 
ความคิดเห็น 

การตอบ 
ค าถาม 

การยอมรับ
ฟังคนอื่น 

ท างานตามที ่
มอบหมาย 

 



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๔๗ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑  
๑                       
๒                       
๓                       
๔                       
๕                       
๖                       
๗                       
๘                       
๙                       
๑๐                       
๑๑                       
๑๒                       
๑๓                       
๑๔                       
๑๕                       

เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
๑. ดีมาก = ๔ สนใจฟัง ไม่พูดคุยในช้ันเรียน มีค าถาม ตอบค าถามถูก ท างานส่งตามเวลา 
๒. ดี  = ๓ พฤติกรรมการแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ ๗๐% 
๓. ปานกลาง = ๒ พฤติกรรมการแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ ๕๐% 
๔. ปรับปรุง = ๑ เข้าช้ันเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ส่งงานไม่ตรงเวลา 

ลงช่ือ.....................................ผู้สังเกต 
(.......................................) 

.........................../……………………………/…………………… 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้รายกลุ่ม 
ค าช้ีแจง ให้ท าเคร่ืองหมาย √ และ หากนักเรียนมีพฤติกรรมนั้น ลงในช่องรายการ 

ท่ี ช่ือ-นามสกล พฤติกรรม รวม 

  ความสนใจ การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การตอบ 
ค าถาม 

การยอมรับ
ฟังคนอื่น 

ท างานตามที ่
มอบหมาย 

 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑  
๑                       
๒                       
๓                       
๔                       



 

การเขียนโครงการงานเคร่ืองเรือน ๒๔๘ หน่วยบทที่ ๓ 

 
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

๕                       
๖                       
๗                       
๘                       
๙                       
๑๐                       
๑๑                       
๑๒                       
๑๓                       
๑๔                       
๑๕                       

เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
๑. ดีมาก = ๔ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ๙๐ – ๑๐๐% หรือปฏิบัติบ่อยครั้ง 
๒. ดี  = ๓ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ๗๐ – ๘๙%   หรือปฏิบัติบางครั้ง 
๓. ปานกลาง = ๒ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ๕๐ – ๖๙%   หรือปฏิบัติครั้งเดียว 
๔. ปรับปรุง = ๑ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ๕๐%        หรือมไม่ปฏิบัติเลย 

ลงช่ือ.....................................ผู้สังเกต 
(.......................................) 

.........................../……………………………/……………………  
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บรรณานุกรม 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน). รายละเอียดคู่มือโครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” ปี ๒๕๕๗. กรุงเทพฯ : 
๒๕๕๗. 

๑. เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในการใช้ส่ือ 
๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
๑.๒ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 
๑.๓ โต๊ะวางช้ินงานตัวอย่าง 
๑.๔ ส่ือของจริงท่ีต้องใช้เฉพาะเรื่อง 
๑.๕ ส่ือเอกสารวารสารอื่น ๆ 

วิธีการใช้งานสื่อการสอน 

๒. วิธีใช้ส่ือ Power Point และภาพเคล่ือนไหว 
๒.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ Microsoft Office ๒๐๐๗ 
๒.๒ ท่ีมุมด้านซ้ายของหน้าจอจะมีลักษณ์ (        คือการถอยกลับ 

การเล่ือนไปข้างหน้า) เมื่อต้องการย้อนกลับให้กด ๑ ครั้ง และถ้าต้องการเล่ือน
ไปข้างหน้าให้กด ๑ ครั้ง เพื่อน าเสนอแต่ละบรรทัด คลิกท่ีรูปภาพ (       ) เพื่อ
ใช้ส่ือภาพเคล่ือนไหว 
 ๒.๓ หากเป็นส่ือของจริงหรือหุ่นจ าลอง ต้องช้ีแจงให้นักศึกษาวิธีการ
จับ วิธีการถอด วิธีการประกอบ การจัดวาง และการใช้งาน ให้ถูกต้อง 

ข้อแนะน าการใช้สือ่การสอน 
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ฝ่ายวิชาการอาชีวศึกษา. ความรู้เก่ียวกับงานอาชีพ. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนา คุณภาพวิชาการ, 
๒๕๕๑. 

พูลสุข เอกไทยเจริญ. การเขียนรายงานการค้นคว้า. กรุงเทพฯ : สุวีริยา สาส์น, ๒๕๕๑. 

เพ็ญศรี เลิศเกียรติวิทยา และคณะ. โครงการ(ประเภทวิชาพาณิชยกรรม). กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์
เอมพันธ์จ ากัด, ๒๕๕๒. 

ยุทธ ไกยวรรณ์. วิธีการทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, ๒๕๕๑. 

ศิระ  จันทร์สวาสดิและคณะ. D.I.Y. DO IT… YOURSELF. กรุงเทพฯ : บริษัท แบลค แอนด์ เด็กค์
เคอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด., ๒๕๔๗. 

สาคร คันธโชติ. การออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๗ 

สายชล วิสุทธิ์สมุทร. โครงการวิชาชีพ. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์เอมพันธ์จ ากัด, ๒๕๔๗ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช ๒๕๕๖ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เล่มที่ ๓. กรุงเทพฯ : พิมพ์ที่แผนกวิชาการ
พิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี, ๒๕๕๗ 

ส านักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษา, ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ. 
การจัดท าโครงการ. กรุงเทพฯ : ส าเนาเอกสาร, ๒๕๕๑. 

หน่วยศึกษานิเทศก์, ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน. นครปฐม: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสินทวีกิจ พริ้นต้ิง, ๒๕๕๙. 

 

 

 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

Donald B. Peschke. Woodsmith Vol. ๓๗/No.๒๑๙. Los Angeles in United States, 
๒๐๑๕. 

Donald B. Peschke. Woodsmith Vol. ๓๗/No.๒๒๐. Los Angeles in United States, 
๒๐๑๕. 

Julian Cassell. WOODWORK STEP BY STEP. London in United Kingdom, ๒๐๑
https://sites.google.com/a/srisongkram.ac.th 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
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เว็บไซต์  

http://www.netra.lpru.ac.th 

http://www.udomfurniture.co.th 

http://www.en.rmutr.ac.th 

http://www.terrabkk.com 

https://www.sites.google.com/a/srisongkram.ac.th/athittiyakornph๑๕/w๙ 

http://www.netra.lpru.ac.th/~weta/ch-๒/..๑๓-๐๗-๒๕๕๗ 
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ชุดการสอนที่ ๔ 
เร่ือง โครงการ สร้างเคร่ืองเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

 

ค าชี้แจง ชุดการสอน เรื่อง โครงการงานสร้างเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ ต้องการให้นักเรียน 
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดท าโครงการสร้างและพัฒนาส่ิงระดิษฐ์ เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์  จากความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ๆ เกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบ โครงสร้างหรือกลไกลของผลิตภัณฑ์ รวมท้ังกรรมวิธี
ในการผลิต การเก็บรักษา หรือการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้น
ใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม ทันสมัยข้ึน มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. จุดประสงค์ท่ัวไป 
๑.๑ มีความรู้และเข้าใจในวิธีการเขียนโครงการและการสร้างเครื่องเรือน ประเภทส่ิงท่ี

ประดิษฐ์ 
๑.๒ มีทักษะในการเขียนโครงการและการสร้างงานเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ ตาม

หลักวิชาการ 
๑.๓ เขียนโครงการส่ิงโดยยึดหลักวิชาการตามสมรรถนะรายวิชา หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและหลักศีลธรรม 
๑.๔ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ส่ิงประดิษฐ์ 

 ๒. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 ๒.๑ อธิบายหลักการเขียนโครงการส่ิงประดิษฐ์ได้ 
 ๒.๒ อธิบายส่วนประกอบของโครงการส่ิงประดิษฐ์ได้ 
 ๒.๓ อธิบายข้ันตอนการเขียนโครงส่ิงประดิษฐ์ได้ 
 ๒.๔ เขียนโครงการส่ิงประดิษฐ์ท่ีถูกต้องตาหลักวิชาการสมรรถนะรายวิชา หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักศีลธรรมได้ 
 ๒.๕ อธิบายความส าคัญ เรื่อง การสร้างและพัฒนาทางงานเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์
ประเภทส่ิงประดิษฐ์ได้ 
 ๒.๖ อธิบายลักษณะส าคัญของการวางแผนสร้างและพัฒนางานเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์
ประเภทส่ิงประดิษฐ์ได้ถูกต้อง 

 ๒.๗ จ าแนกประเภท และแยกรายการวัสดุ ดารเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ได้ถูกต้อง 
 ๒.๘ บอกลักษณะ หน้าท่ีการใช้งานของวัสดุและเครื่องมือ พร้อมท้ังแยกประเภท และ
จัดท ารายการวัสดุ และเครื่องมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 ๒.๙ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ตามโครงการและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้ถูกต้อง 
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 ๓. ส่วนประกอบของชุดการสอนทที่ ๔ โครงการ สร้างเคร่ืองเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์มี
ดังนี้ 
 ๓.๑ คู่มือครู ชุดการเรียนท่ี ๔ เรื่องโครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
 ๓.๒ โครงการสอนท่ี ๔ เรื่องโครงการเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
 ๓.๓ เอกสารประกอบการสอน เรื่องโครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
 ๓.๔ ใบงาน โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
 ๓.๕ แบบฝึกหัด เรื่องเครื่องสร้างเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
 ๓.๖ แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนและการปฏิบัติงาน 
 ๓.๗ แบบทดสอบก่อนเรียนแลหลังเรียน ชุดการสอนท่ี ๔ เรื่อง โครงการสร้างเครื่อง
เรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
 ๓.๘ แบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดการสอนท่ี ๔ เรื่อง โครงสร้างเครื่องเรือน
ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
 ๓.๙ เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดการสอนท่ี ๔ เรื่อง โครงการสร้าง
เครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
 ๓.๑๐ ส่ือประกอบการสอน เรื่องโครงสร้างเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
 ๔. เวลาที่ใช ้
 ใช้เวลาในการสอน จ านวน ๖ ช่ัวโมง 
 ๕. การเตรียมการล่วงหน้า 
 ส่ิงท่ีครูต้องเรียมการล่วงหน้า มีดังนี้ 
 ๕.๑ ศึกษาคู่มือครูและแผนการสอน ท่ี ๔ เรื่อง โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภท
ส่ิงประดิษฐ์ 
 ๕.๒ กิจกรรมเสริมการเรียนรู้เรื่อง โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
 ๕.๓ ใบงานเรื่อง โครงสร้างเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
 ๕.๔ ตัวอย่างช้ินงาน โครงการสร้างเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
 ๕.๕ แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนและปฏิบัติ 
 ๕.๖ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ชุดการสอนท่ี ๔ เรื่องโครงการสร้างเครื่อง
เรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
 ๕.๗ เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนชุดการสอนท่ี ๔ เรื่อง โครงการสร้าง
เครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
 ๖. สื่อการเรียนการสอน 
 ๖.๑ ชุดการสอนท่ี ๔ โครงการสร้างเครื่องเรือนระเภทส่ิงประดิษฐ์ 
 ๖.๒ ส่ือ Power Point และส่ือ Story Board 
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 ๖.๓ ส่ือของจริง 
 ๖.๔ ตัวอย่างส่ือ ช้ินงาน โครงการเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ท้ังวัสดุส่ิงพิมพ์และ
ไม่ใช่ส่ิงพิมพ์ 
 ๖.๕ ใบงานเรื่อง โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
 ๖.๖ ตัวอย่างช้ินงาน โครงการงานเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
 ๗. การจัดชั้นเรียน 
 การจัดช้ันเรียนตมปกติส าหรับการสอนทฤษฎี โดยจัดการเรียนการสอนแบบอภิปราย 
อธิบาย สาธิต สรุปการเรียน ภาคปฏิบัติจัดกลุ่มการปฏิบัติงานโดยแบ่งกลุ่มๆ ละ ๓ คน เพื่อให้
นักเรียนได้ปฏิบัติงานโดยครูเตรียมโต๊ะเขียนแบบ เครื่องมือ ปุปกรณ์โต๊ะปฏิบัติการฝึกงานในโรงงาน
ช่างเครื่องเรือและตกแต่งภายในให้ใช้ครบทุกกลุ่ม ครุสาธิตให้ดูและควบคุมดูแลพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานให้ค าช้ีแนะหากพบปัญหา และให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือน
ประเภทส่ิงประดิษฐ์ตามโครงการ 

๘. วิธีใช้ชุดการสอน 
 ๘.๑ ศึกษาคู่มือและแผนการสอน 
 ๘.๒ ศึกษาวิธีการใช้ส่ือการเรียนการสอน 
 ๘.๓ ศึกษาวิธีการเขียนโครงการและสร้างเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
 ๘.๔ ศึกษาวิธีการวัดผลและประเมินผล 
 

๙. ขั้นด าเนินการสอน 

 ๙.๑ ครูชี้แจงให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของนักเรียนในการใช้ชุดการสอน 
 ๙.๒ ครูชี้แจงกับนักเรียนตกลงวิธีการ วัดผล ประเมินผล พร้อมก าหนดเวลาท่ีส่งช้ินงาน

ครู 
 ๙.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบ่งออกเป็นขั้นตอน ดังนี ้
  ขั้นที่ ๑ ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
  ขั้นที ่๒ น าเข้าสู่บทเรียน (Motivation) 
  ขั้นที่ ๓ ให้เนื้อหา (Information) 
  ขั้นที่ ๔ สร้างแนวคิดใหม่ (Synthesis) 
  ขั้นที่ ๕ ประกอบกิจกรรมการเรียน (Application) 
  ขั้นที่ ๖ สรุปผล (Progress) 
  ขั้นที่ ๗ ทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
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๙.๔ ขณะนักเรียนปฏิบัติงานตามใบงาน ครูควรควบคุมดูแลลการปฏิบัติงานของ
นักเรียน หากนักเรียนมีปัญหาขณะปฏิบัติงานจะได้ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ 

๙.๕ ครูควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักเรียนให้เป็นไปตามข้ันตอนตามใบ
งาน 

๙.๖ การสรุปบทเรียนละการปฏิบัติงานคงเป็นกิจกรรมส่วนของนกัเรียนทุกกลุ่ม หรือ
ตัวแทนกลุ่มร่วมกันสรุปบทเรียนและการปฏิบัติงาน 

๙.๗ สังเกตพฤติกรรมนักเรียนระหว่างการเรียนและการปฏิบัติงาน 

๙.๘ ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนชุดท่ี ๔ เรื่อง โครงการสร้างเครื่องเรือนระเภท
ส่ิงประดิษฐ์ 

๙.๙ ตรวจผลงานการปฏิบัติงานตามใจใบงาน และแบบทดสอบหลังเรียนแล้วแจ้งผลให้
นักเรียนทราบ 

๙.๑๐ สอนซ่อมเสริมหรือมอบหมายงานเพิ่มให้กับนักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ 

 ๑๐. วิธีการใช้สื่อการเรียนการสอน ชุดการสอนที่ ๔ เร่ือง โครงการสร้างเคร่ืองเรือน
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
  นักเรียนศึกษาวิธีการเรียนด้วยตนเองจากคู่มือ หรือผู้สอนช้ีแจงให้ผู้เรียนทราบถึงวิธีการ
เรียนด้วยตนเอง โดยใช้ชุดการเรียนเรื่อง โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ 

๑๑. บทบาทของนักเรียน 

 ๑๑.๑ นักเรียนปฏิบัติตามค าน าของครูและกลุ่ม 
 ๑๑.๒ นักเรียนต้องท ากิจกรรมตามท่ีมอบกมายและร่วมกันอภิปราย 
 ๑๑.๓ นักเรียนต้องปฏิบัติงานตามใบงาน 
 ๑๑.๔ นักเรียนต้องส่งช้ินงานให้ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

 ๑๒. การวัดและประเมินผล 

 ๑๒.๑ วิธีวัดผล 
 ๑๒.๑.๑ สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนและการปฏิบัติงาน 
 ๑๒.๑.๒ ตรวจผลจากแบบฝึกหัด/การอภิปราย 
 ๑๒.๑.๓ ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 
 ๑๒.๑.๔ ตรวจผลการปฏิบัติงานตามใบงาน 
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 ๑๒.๑.๕ ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๑๒.๒ เครื่องมือวัด 
 ๑๒.๒.๑ แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนและปฏิบัติงาน 
 ๑๒.๒.๒ แบบฝึกหัด/ใบประเมินผลการอภิปราย 
 ๑๒.๒.๓ แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 
 ๑๒.๒.๔ ใบประเมินผลการปฏิบัติงานตามใบงาน 
 ๑๒.๒.๕ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๑๒.๓ เกณฑ์การประเมินผล 

 ๑๒.๓.๑ นักเรียนได้คะแนนพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

๑๒.๓.๒ คะแนนรวมตามแบบประเมินผลงาน ใบงาน ไม่ต่ ากว่างร้อยละ ๖๐ 
   ๑๒.๓.๓ คะแนนแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  

๑๒.๓.๔ คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 

โครงการสอนรายวิชา 

วิชา โครงการ ๒ งานเครื่องเรือน 
หน่วยที่ ๔  โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ คร้ังที่ ๖ 
เรื่อง     ๑. อธิบายความหมายของสิ่งประดิษฐ ์

๒. เขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภทสิง่ประดิษฐ์ 
๓. ปฏิบัติการสร้างเครื่องเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

คาบการสอน ๖ 
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม รายการสอน 
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๑. อธิบายหลักการเขียนโครงการสิ่งประดิษฐ์ได้ 
๒. อธิบายส่วนประกอบของโครงการสิง่ประดิษฐ์ได้ 
๓. อธิบายข้ันตอนการเขียนโครงการสิ่งประดิษฐ์ได้ 
๔. เขียนโครงการสิง่ประดิษฐ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
สมรรถนะรายวิชาหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักศีลธรรมได้ 
๕. อธิบายความส าคัญ เรื่อง การสร้างและพัฒนาทาง
งานเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ได้ 
๖. อธิบายลักษณะส าคัญของการวางแผนสร้างและพัฒนา 
งานเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ได้ถูกต้อง 
๗. จ าแนกประเภทและแยกรายการวัสดุการเตรียม
เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ได้ถูกต้อง 
๘. บอกลักษณะหน้าท่ีการใช้งานของวัสดุและเครื่องมือ
พร้อมทั้งแยกประเภทและจัดท ารายการวัสดุ และ
เครื่องมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๙. ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนประเภท
สิ่งประดิษฐ์ตามโครงการและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้ถูกต้อง 

๔. โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
    ๔.๑ โครงการสิ่งประดิษฐ ์
          ๔.๑.๑ ความหมายของสิ่งประดิษฐ์ 
          ๔.๑.๒ ความเป็นมาของสิ่งประดิษฐ ์
          ๔.๑.๓ คุณลักษณะของผู้เรียนในการจัดท า
โครงการสิง่ประดิษฐ ์
          ๔.๑.๔ ตัวอย่างโครงการเครื่องเรือน
ประเภทสิ่งประดิษฐ ์
    ๔.๒ การเขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภท
สิ่งประดิษฐ ์
    ๔.๓ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือน 
ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งประดิษฐ ์
          ๔.๓.๑ การวางแผนงานสร้างสิ่งประดิษฐ ์
          ๔.๓.๒ การศึกษาแบบโครงการสิ่งประดิษฐ ์
          ๔.๓.๓ การแยกรายการวัสดุและการเตรียม
เครื่องมือ วัสดุ-อุปกรณ ์
          ๔.๓.๔ การสร้างและพัฒนาเครื่องเรือน
ประเภทสิ่งประดิษฐ ์
         ๔.๓.๕ ข้ันตอนในการปฏิบัติการสร้าง 

วิธีการสอน 
     บรรยาย/ภาพตอบ กิจกรรมกลุ่ม สาธิต นักเรียนฝึกปฏิบัติงานด้วยตนเองเวลาปฏิบัติงานตามใบงานครูควร
ก าหนดตามความพร้อมของเครื่องมือและเครื่องจักร 
สื่อการสอน 
     สื่อประกอบการสอน Power Point แผ่นที่ ๕/๕-๑/
๓๙ สื่อของจริงใบความรู้แบบฝึกหัดใบงานแบบทดสอบ 

หนังสืออ้างอิงบรรณานุกรมล าดับที่ ๕-๙ 

การประเมินผล 
     คะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน แบบประเมินผลใบงาน แบบฝึกหัด แบบประเมิน
พฤติกรรม ระหว่างการเรียนและการปฏิบัติงานและคะแนนจากแบบทดสอบผลวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

 

แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๔ 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ หน่วยท่ี๔ (๒-๔-๒) 

ช่ือหน่วยโครงการงานเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ สัปดาห์ท่ี ๖ 

ชื่อเร่ือง โครงการส่ิงประดิษฐ์ จ านวน ๖ ช่ัวโมง 
หัวเร่ือง 

๑. โครงการส่ิงประดิษฐ์ 
๒. เขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
๓. ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
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สาระส าคัญ 
      โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์จากความคิดสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์จากความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบโครงสร้างหรือกลไกของ
ผลิตภัณฑ์ รวมท้ังกรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษาหรือการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น
หรือท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม ทันสมัยข้ึน มีประสิทธิภาพมากขึ้นและในการ
เรียนโครงการงานเครื่องเรือน ประเภทส่ิงประดิษฐ์จากแบบฟอร์มรูปแบบโครงการ ตามหลัก
วิชาการ ท่ีนักเรียนได้เลือกประเภทท่ีน ามาจัดท าไว้แล้ว ซึ่งโครงการงานสร้างเครื่องเรือนประเภท
ส่ิงเป็นหนึ่งในสามประเภทท่ีต้องเลือกจัดท า และโครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ท่ีเป็นผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูปท่ีผลิตจากไม้ โดยนักเรียนสารถสร้างเทคนิคและกรรมวิธีการผลิตตามขั้นตอนการสร้าง
เครื่องเรือนผลิตภัณฑ์จากไม้และวัสดุอื่นเป็นสมรรถนะหลักของนักเรียนท่ีเรียนในสาขาวิ ชา
อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายในและเครื่องเรียนผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างขึ้นยังสามารถน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อการประกออาชีพและสังคมได้ โดยครูและนักเรียนมีจุดมุ่งหมายร่วมกันท่ีจะคัดเลือก
ผลงานของนักเรียนท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเพื่อส่งเข้าร่วมประกวดส่ิงประดิษฐ์รุ่นใหม่ตาม
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและการประกันคุณภาพ 
สมรรถนะประจ าหน่วย 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงการส่ิงประดิษฐ์ 
๒. เขียนโครงการส่ิงประดิษฐ์ตามหลักการ เทคนิค วิธีการ สมรรถนะสาขาวิชาและหลัก

คุณธรรม 
๓. ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์โครงการส่ิงประดิษฐ์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     จุดประสงค์ท่ัวไป 
           ๑.๑ มีความรู้และเข้าใจวิธีการเขียนโครงการส่ิงประดิษฐ์ 
 

 

แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๔ 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ หน่วยท่ี๔ (๒-๔-๒) 

ช่ือหน่วยโครงการงานเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ สัปดาห์ท่ี ๖ 

ชื่อเร่ือง โครงการส่ิงประดิษฐ์ จ านวน ๖ ช่ัวโมง 
           ๑.๒ มีทักษะในการเขียนโครงการส่ิงประดิษฐ์ตามหลักวิชาการ 
           ๑.๓ เขียนโครงการส่ิงประดิษฐ์โดยยึดหักวิชาการตามสมรรถนะรายวิชาและหลักศีลธรรม 
           ๑.๔ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์โครงการส่ิงประดิษฐ์ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
     ๒. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
           ๒.๑ อธิบายหลักการเขียนโครงการส่ิงประดิษฐ์ ไม้ 
           ๒.๒ อธิบายส่วนประกอบของโครงการส่ิงประดิษฐ์ ไม้ 
           ๒.๓ อธิบายข้ันตอนการเขียนโครงการส่ิงประดิษฐ์ ไม้ 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๒๖๒ หน่วยบทที่ ๔  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

           ๒.๔ เขียนโครงการส่ิงประดิษฐ์ถูกต้องตามหลักวิชาการและสมรรถนะรายวิชา 
           ๒.๕ อธิบายความส าคัญเรื่องการสร้างและพัฒนางานเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์
ส่ิงประดิษฐ์ได้ 
           ๒.๖ อธิบายลักษณะส าคัญของการวางแผนงานสร้างและพัฒนางานเครื่องเรือนหรือ
ผลิตภัณฑ์ส่ิงประดิษฐ์ได้ถูกต้อง 
           ๒.๗ จ าแนกประเภท และแยกรายการวัสดุและการเตรียมเครื่องมือวัสดุ-อุปกรณ์ได้
ถูกต้อง 
           ๒.๘ บอกลักษณะ หน้าท่ีการใช้งานของวัสดุและเครื่องมือพร้อมท้ังแยกประเภทและจัด
รายการวัสดุและเครื่องมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
           ๒.๙ สรุป ลักษณะและการใช้ประโยชน์ในการฝึกทักษะการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือน
หรือผลิตภัณฑ์พร้อมท้ังการใช้เครื่องมือได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน  
           ๒.๑๐ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ส่ิงประดิษฐ์ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้ถูกต้อง 
           ๒.๑๑ สรุปความคิดรวบยอดในขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาทักษะและฝีมือในการ
ปฏิบัติงานสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์งานไม้ประเภทส่ิงประดิษฐ์  
สาระการเรียนรู้  
    ๑. โครงการสร้างเครื่องเรือนประเทส่ิงประดิษฐ์ 
           ๑.๑ โครงการส่ิงประดิษฐ์ 
                 ๑.๑.๑ ความหมายของส่ิงประดิษฐ์ 

 

แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๔ 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน  รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ หน่วยท่ี๔ (๒-๔-๒) 

ช่ือหน่วยโครงการงานเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ สัปดาห์ท่ี ๖ 

ชื่อเร่ือง โครงการส่ิงประดิษฐ์ จ านวน ๖ ช่ัวโมง 
                 ๑.๑.๒ ความเป็นมาของส่ิงประดิษฐ์ 
                 ๑.๑.๓ คุณลักษณะของผู้เรียนในการจัดท าโครงการส่ิงประดิษฐ์ 
                 ๑.๑.๔ ตัวอย่างโครงการเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ตาหลักวิชาการ 
           ๑.๒ เขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ตามหลักการ 
           ๑.๓ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
                 ๑.๓.๑ การวางแผนงานสร้างส่ิงประดิษฐ์ 
                 ๑.๓.๒ การศึกษาแบบโครงการส่ิงประดิษฐ์ 
                 ๑.๓.๓ การแยกแยะรายการวัสดุและการเตรียม เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
                 ๑.๓.๔ การสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
                 ๑.๓.๕ ขั้นตอนในการปฏิบัติการสร้าง 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
    ใช้วิธีการสอนแบบแบ่งกลลุ่มท างานและฝึกทักษะปฏิบัติ (Committee working and 
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instruction for psychomotor domain method) การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-
based Learning : PjBL) เฉพาะบางหัวข้อในรายวิชา การสร้างความรู้ในการจัดการเรียนการสอน
แบบ MIAP โดยพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนขึ้น มีช่ือเสียง MISAP Model (มีทรัพย์โมเดล) มี
องค์ประกอบ ๕ ขั้นตอน 
     สัปดาห์ท่ี ๖  
     เตรียมความพร้อมก่อนการเรียน จัดเตรียมเอการประกอบการสอนให้พร้อม เรียกช่ือนักเรียน
และจดบันทึกลงเวลาเรียน 

๑. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน จากส่ือ “แบบทดสอบก่อนเรียน” 
๒. ครูผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยทบทวนหลักการเรียนโครงการงานเครื่องเรอืนท้ัง ๓ ประเภท

ให้กับนักเรียนในช้ันเรียน เมื่อนักเรียนพิจารณาศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของ
โครงการและตัดสินใจเลือกจัดท าโครงการส่ิงประดิษฐ์จึงวางแผนด าเนินงานโครงการงานเครื่อง
เรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ เริ่มเขียนโครงร่างโครงการส่ิงประดิษฐ์ท่ีนักเรียนเลือกจัดท าพร้อมท้ัง
เขียนแบบส าเร็จขิงช้ินงานเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการสร้างหรือพัฒนา จากนั้นครูสอนจึง
ให้นักเรียนเริ่มการเขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ ท่ีนักเรียนเลือกจัดท า 
 

 

แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๔ 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ หน่วยท่ี๔ (๒-๔-๒) 

ชื่อหน่วยโครงการงานเครื่องเรอืนประเภทส่ิงประดิษฐ์ สัปดาห์ท่ี ๖ 

ชื่อเร่ือง โครงการส่ิงประดิษฐ์ จ านวน ๖ ช่ัวโมง 
๓. ขั้นให้ข้อมูลและการสอนโดยการปฏิบัติการให้เนื้อหาและสรุป 

ครูให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ตาม
หัวข้อต่อไปนี้ 

๓.๑ โครงการส่ิงประดิษฐ์ 
           ๓.๑.๑ ความหมายของส่ิงประดิษฐ์ 

                   ๓.๑.๒ ความเป็นมาของส่ิงประดิษฐ์ 
                   ๓.๑.๓ คุณลักษณะของผู้เรียนในการจัดท าโครงการส่ิงประดิษฐ์ 
                   ๓.๑.๔ ตัวอย่างโครงการเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
            ๓.๒ เขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ตามหลักวิชาการ 
     ๔. ขึ้นสอนโดยการแสวงหาความรู้ใหม่ 
         ครูแจกแบบฟอร์มโครงการให้นักเรียนฝึกเขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
คนละ ๑ โครงการ ท่ีนักเรียนเลือกจัดท า โดยเขียนให้ครบองค์ประกอบของโครงการส่ิงประดิษฐ์ตาม
หลักวิชาพร้อมท้ังเขียนแบบส าเร็จของช้ินงานเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ โดยปฏิบัติการเขียนแบบได้
อย่างสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนท้ังรูปแบบ สัญลักษณ์ ขนาด สัดส่วน การก าหดมาตราส่วน รายละเอียด
ของแบบ แบบขยาย และรายการประกอบแบบเพื่อประกอบโครงการในการปฏิบัติการสร้างและ
พัฒนาเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ส่งในช่ัวโมงเรียนให้ครูผู้สอน ตรวจสอบให้ค าแนะน า
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และแก้ไขข้อบกพร่อง ให้ส าเร็จสมบูรณ์ ก่อนท าแบบท่ีเขียนไปสร้างเป็นช้ินงานจริง 
     ๕.ขึ้นประกอบกิจกรรมการเรียน 
            ๕.๑ ครูน าเสนอเนื้อหาด้วยการน าตัวอย่าง ช้ินงานเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ ของจริงใน
โครงการงานเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์และให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ศึกษา
เพิ่มเติมจากเอกสารประกอบดารเรียนหน่วยที่ ๔ เรื่องโครงการสร้างเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
            ๕.๑ ครูน าเสนอเนื้อหาด้วยเพาเวอร์พอยต์ เรื่อง ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือน
ผลิตภัณฑ์ประเภทส่ิงประดิษฐ์และสาธิต ขั้นตอนในการปฏิบัติงานในส่ือใบงาน 
            ๕.๓ มอบหมายให้นักเรียนฝึกปฏิบัติงานสร้างเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์จากโครงการตาม
ประเภทท่ีนักเรียนเลือกจัดท า แล้วให้ปฏิบัติตามใบกิจกรรมท่ี_________เรื่อง___________ 
 

 

แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๔ 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ หน่วยที๔่ (๒-๔-๒) 

ชื่อหน่วยโครงการงานเครื่องเรอืนประเภทส่ิงประดิษฐ์ สัปดาห์ท่ี ๖ 

ชื่อเร่ือง โครงการส่ิงประดิษฐ์ จ านวน ๖ ช่ัวโมง 
๕.๓.๑ การปฏิบัติท่ีได้รับมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรับฟังการสาธิตตัวอย่างโครงการ

ตามแบบฟอร์มรูปแบบโครงการตามหลักวิชาเพื่อเน้นพื้นฐานความเข้าใจให้กับนักเรียน ก่อนเริ่ม
ปฏิบัติการสร้างช้ินงานส่ิงประดิษฐ์ โครงการงานเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์และให้นักเรียนถอด
แบบงานเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ท่ีไม้ออกแบบและเขียนแบบส าเร็จพร้อมกัน ก าหน ขนาด สดส่วน 
สัญลักษณ์ และใช้สีตามรูปแบบให้ถูกต้องก่อนน าไปใช้ 
        ๕.๓.๒ การจัดท ารายงานและโครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับจัดท า
โครงการจากการวางแผนโครงงานเครื่องเรือนท่ีนักเรียนได้จัดท าไว้แล้ว เมื่อแต่ละกลุ่มได้สรุปหัวข้อ
เรื่องท่ีจะน ามาจัดท าแล้วท าการตรวจสอบแผนงานและหัวข้อโครงการท่ีนักเรียนเป็นผู้ก าหนดพร้อม
ท้ังให้ค าแนะน าเป็นรายกลุ่มและสรุปเป็นขั้นตอน 
                  ๕.๓.๒.๑ นักเรียนก าหนดหัวข้อโครงการภายในกลุ่มของโครงการส่ิงประดิษฐ์ท่ีเป็น
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปสร้างจากไม้ และสามารถ น าไปใช้เป็นประโยชน์เพื่อสังคมได้ และมีจุดมุ่งหมายท่ี
จะคัดเลือกผลงสนของนักเรียนท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เพื่อส่งเข้าประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษา และระดับภาคต่อไป ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
และงานประกันคุณภาพ 
                   ๕.๓.๒.๒ ช้ีแจงการจัดท าเอกสารแบบฟอร์ม น าเสนอผลงานส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ใน
ลักษณะการท าวิจัยโดยท าการวิจัยโดยน าตัวอย่างเอกสารแบบฟอร์มท่ีมีการจัดท าผ่านมาแล้ว มาเป็น
ตัวอย่างส่ือของจริงในการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา และจัดท าตามตัวอย่าง การจัดท ารายงาน
และโครงการในรายวิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน ได้น าแนวคิดในการออกแบบ (Concept) มา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา และน าแนวทางเขียนเนื้อหาบทท่ี ๑ ซึ่งมีบทน า โดยอธิบายวิธีการ
เขียนขั้นตอนและการเรียบเรียงข้อมูลเนื้อหาในแต่ละหัวข้อตามลักษณะการเขียนงานวิจัย 
                  ๕.๓.๒.๓ เริ่มกรปฏิบัติงานด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบและเขียนแบบ ขยาย



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๒๖๕ หน่วยบทที่ ๔  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

แบบ และถอดแบบ แยกรายละเอียดต่างๆ ในการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ประเภท
ส่ิงประดิษฐ์ 
 
 
 
 

 

แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๔ 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ หน่วยที๔่ (๒-๔-๒) 

ช่ือหน่วยโครงการงานเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ สัปดาห์ท่ี ๖ 

ชื่อเร่ือง โครงการส่ิงประดิษฐ์ จ านวน ๖ ช่ัวโมง         
     ๖. ขั้นตรวจผลงาน ตามเกณฑ์การประเมินผลงาน โดยครูผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ 
และแนวทางการพิจารณา เพื่อให้นักเรียนน าไปปรบัปรุงแก้ไข และสร้างผลงานให้ดีขึ้น 
            ๖.๑ ครูตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
            ๖.๒ ครูตรวจช้ินงาน การปฏิบัติงานการสร้างและพิจารณาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์
ประเภทส่ิงประดิษฐ์และให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
     ๗. ขั้นสรุปและประสานความรู้ 
            ๗.๑ ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์ช้ินงาน 
             ๗.๒ ครูบอกลักษณะข้อดี ข้อเสีย และวิธีแก้ไขงานท่ีมีปัญหา เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการ
แก้ปัญหา เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 
     ๘. การน าไปใช้ 
            ๘.๑ ครูบอกให้นักเรียนค้นคว้าหาประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาและต้องฝึกปฏิบัติงานบ่อยๆ 
เพื่อให้มีทักษะมากขึ้น 
           ๘.๒ ครูให้นักเรียนเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ และช้ินงาน เพื่อฝึกความมีระเบียบ 
           ๘.๓ ครูให้นักเรียนท าความสะอาดบริเวณท่ีท างาน เพื่อฝึกให้รู้จักการท าความสะอาด 
           ๘.๔ ครูแจกใบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน) 
           ๘.๕ ครูแจกใบเฉลยค าตอบ 
           ๘.๖ ครูให้นักเรียนประเมินผล การตรวจแบบทดสอบของเพื่อนแล้วจัดเก็บคะแนนของแต่
ละคน 
           ๘.๗ ครูประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะ
รายวิชา ตลอดจนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

งานที่มอบหมาย 
๑. ให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารต่างๆ และส่ือออนไลน์ ท่ีเกี่ยวกับ เรื่อง  

โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๒๖๖ หน่วยบทที่ ๔  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

๒. บันทึกผลการสังเกตโดยศึกษาจากประสบการณ์ท่ีพบเห็น และการเรียนรู้จากสภาพจริงด้วย
ตนเอง 

 

 

แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๔ 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ หน่วยที่๔ (๒-๔-๒) 

ชื่อหน่วย โครงการงานเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ สัปดาห์ที่ ๖ 

ชื่อเร่ือง โครงการส่ิงประดิษฐ์ จ านวน ๖ ชั่วโมง 
ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้        

๑. แบบทดสอบก่อนเรียน 
๒. เอกสาร/หนังสือ/ต ารา 
     ๒.๑ เอกสารประกอบการเรียน วิชา โครงการ ๒ งานเครื่องเรือน 
     ๒.๒ ใบความรู้ หน่วยที่ ๔ โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
     ๒.๓ หนังสือโครงการประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
๓. ใบกิจกรรม 
    ๓.๑ ใบกิจกรรที่ ๔.๑ เรื่อง “การเขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์” 
     ๓.๒  กิจกรรมท่ี ๔.๒ เรือง “งานสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ส่ิงระดิษฐ์” 
๔. แบบฝึกหัดขั้นวัดผลการเรียนรู้ พร้อมเฉลย 
๕. ส่ือโสตทัศน์ 

๕.๑ วีดิทัศน์ เรื่องโครงการงานเครื่องเรือน ประเภทส่ิงประดิษฐ์จาก 
(http://____________(จากยูทูป)  

๕.๒ วีดิทัศน์ เรื่องโครงการงานเครื่องเรือนประเภท ธุรกิจและการบริการจาก 
(http://____________(กรุงไทยยุวรรณัช)   

๕.๓ วีดีทันศ์ เรื่องโครงการงานเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัยจาก 
(http://___________(จากยูทูป) 

๕.๔ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
๕.๕ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ พร้อมจอ 

๖. ส่ือเพาเวอร์พอยต์ (PowerPoint) เรื่อง 
๖.๑ หลักการเขียนโครงการงานเครื่องเรือน (แผนท่ี...............................) 
๖.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ (แผ่นท่ี...................) 

* หมายเหตุ : ส่ือเพาเวอร์พอยต์ ครูผู้สอนจัดท าตามบริบทของนักเรียนและสถานศึกษา 
๗. ส่ือของจริง (ตัวอย่างโครงการงานเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
     ๗.๑ กิจกรรมท่ี ๑ เล่มส าเร็จเรียบร้อยแล้วของโครงการ”ชุดฝึกหัดนับเลขเด็กก่อนวัยเรียน” 

ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๒๖๗ หน่วยบทที่ ๔  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๔ 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน  รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ หน่วยที่๔ (๒-๔-๒) 

ชื่อหน่วย โครงการงานเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ สัปดาห์ที่ ๖ 

ชื่อเร่ือง โครงการส่ิงประดิษฐ์ จ านวน ๖ ชั่วโมง 
     ๗.๒ กิจกรรมท่ี ๑ ผลิตภัณฑ์โครงการ”ชุดฝึกหัดนับเลขเด็กก่อนวัยเรียน” ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
๘. ใบงาน/ใบมอบหมายงาน 
๙. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน) พร้อมเฉลย (เช็คให้แน่ใจว่ายังใช่อยู่มั้ย) 

๑๐. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะรายวิชา 
ตลอดจนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักฐานการเรียนรู้ 
๑. ผลคะแนนทดสอบ 
๒. ผลงานนักเรียน 
๓. ผลการประเมินพฤติกรรมกิจกรรม 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
๑. เครื่องมือประเมิน 

๑.๑ แบบทดสอบ 
๑.๒ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๑.๓ แบบประเมินพฤติกรรมการท างาน 
     ๑.๓.๑ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล 
     ๑.๓.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมบุคคล 
๑.๔ คะแนนจากการท าแบบฝึกหัด เรื่อง โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
๑.๕ คะแนนแบบทดสอบก่อก่อนเรียนและหลังเรียนชุดท่ี ๔ เรื่อง โครงการสร้างเครื่องเรือน

ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
๑.๖ คะแนนจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามใบงาน 
๑.๗ คะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนและการปฏิบัติงาน 
๑.๘ คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

 

 

แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๔ 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ หน่วยที่๔ (๒-๔-๒) 

ชื่อหน่วย โครงการงานเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ สัปดาห์ที่ ๖ 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๒๖๘ หน่วยบทที่ ๔  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

ชื่อเร่ือง โครงการส่ิงประดิษฐ์ จ านวน ๖ ชั่วโมง 
เกณฑ์การประเมินผล 

๑. แบบทดสอบ 
๙-๑๐            คะแนน           ดีมาก 
๗-๘              คะแนน           ดี 
๕-๖              คะแนน           พอใช้ 
น้อยกว่า ๕      คะแนน           ควรปรับปรุง 

๒. การสังเกตและประเมินผลการร่วมอภิปรายและตอบค าถามคะแนนรวม ๒๐ คะแนน 
๓. แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียน เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
๔. แบบฝึกหัดในใบงาน เกณฑ์การผ่านร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
๕. การประเมินผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์การประเมินผล เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๖. การประเมินพฤติกรรมด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เกณฑ์การประเมินผ่านร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

กิจกรรมเสนอแนะ 
๑. อ่านทบทวนเนื้อหาในหน่วยที่ ๔ โครงสร้างเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
๒. นักเรียนน าช้ินงานตัวอย่างมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ช้ินงานตามใบงานเพิ่มเติม 
๓. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม หรือทบทวนเนื้อหาจาก เว็บไซต์ท่ีห้องศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใน

เวลาว่าง 
๔. อ่านเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ท่ี ๔ เรื่อง โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทการจัดท าธุรกิจและ

บริการ 

เอกสารอ้างอิง 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) รายละเอียดคู่มือโครงการ “กรุงไทยยุววาณิ” ปี ๒๕๕๗. 

กรุงเทพฯ:๒๕๕๗ 
ฝ่ายวิชาการอาชีวศึกษา.ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ.กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ

,๒๕๕๗ ยุทธ ไกยวรรณ์.วิธีวิจัยทางธุรกิจ.กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่ือส่งเสริมกรุงเทพ,๒๕๕๑, 
ส านักงานมาตรฐานอาชีวศึกษา,ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.กระทรวงศึกษาธิการ.การ

จัดท าโครงการ.กรุงเทพฯ : ส าเนาเอกสาร,๒๕๕๑. 

 
เอกสารประกอบการเรียน 

วิชา โครงการ ๒ งานเคร่ืองเรือน     รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ    พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๒๖๙ หน่วยบทที่ ๔  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 
 
 

หน่วยบทที่ ๔ 
เรื่อง โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

 
 
 

นางสายชล  เชตม ี
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง อาชีวศึกษากรุงเทพ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดประสงค์พฤติกรรม 

๑. อธิบายหลักการเขียนโครงการสิ่งประดิษฐ์ได้ 
๒. อธิบายส่วนประกอบของโครงการสิง่ประดิษฐ์ได้ 
๓. อธิบายข้ันตอนการเขียนโครงการสิ่งประดิษฐ์ได้ 
๔. เขียนโครงการสิง่ประดิษฐ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการสมรรถนะรายวิชาหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

และหลักศีลธรรมได้ 
๕. อธิบายความส าคัญ เรื่อง การสร้างและพัฒนาทางงานเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ได้ 
๖. อธิบายลักษณะส าคัญของการวางแผนสร้างและพัฒนา งานเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ได้

ถูกต้อง 
๗. จ าแนกประเภทและแยกรายการวัสดุการเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ได้ถูกต้อง 
๘. บอกลักษณะหน้าท่ีการใช้งานของวัสดุและเครื่องมือพร้อมทั้งแยกประเภทและจัดท ารายการวัสดุ และ

เครื่องมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ตามโครงการและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือน าไปใช้



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๒๗๐ หน่วยบทที่ ๔  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
  

เนื้อหา หน่วยบทที่ ๔ 

๑. โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
    ๑.๑ โครงการสิ่งประดิษฐ ์
          ๑.๑.๑ ความหมายของสิ่งประดิษฐ์ 
          ๑.๑.๒ ความเป็นมาของสิ่งประดิษฐ ์
          ๑.๑.๓ คุณลักษณะของผู้เรียนในการจัดท าโครงการสิ่งประดิษฐ์ 
          ๑.๑.๔ ตัวอย่างโครงการเครื่องเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
    ๑.๒ การเขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
    ๑.๓ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือน ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
          ๑.๓.๑ การวางแผนงานสร้างสิ่งประดิษฐ ์
          ๑.๓.๒ การศึกษาแบบโครงการสิ่งประดิษฐ์ 
          ๑.๓.๓ การแยกรายการวัสดุและการเตรียมเครื่องมือ วัสดุ-อุปกรณ์ 
          ๑.๓.๔ การสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
          ๑.๓.๕ ข้ันตอนในการปฏิบัติการสร้าง 

 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๒๗๑ หน่วยบทที่ ๔  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที่ ๔ โครงการงานเคร่ืองเรือน ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

 

ค าช้ีแจง  จงเขียนเคร่ืองหมายกากบาททับข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

๑. ข้อใดกล่าวถูกต้อง  เกี่ยวกับโครงการส่ิงประดิษฐ์ 
ก.  เป็นส่ิงท่ีผู้เรียนสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ 

  ข.  เป็นส่ิงท่ีครูผู้สอนสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ 
 ค.  เป็นส่ิงท่ีผู้เรียนคัดลอกมาจากแนวความคิดของผู้อื่น 
 ง.  เป็นส่ิงท่ีครูสอนคัดลอกมาจากแนวความคิดของผู้อื่น 
๒.  ข้อใดหมายถึง  การมีความรู้ทางด้านวิชาการ 
 ก.  เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากการฝึกฝนจนเกินความเช่ียวชาญ 
 ข.  เป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผลงานท่ีออกมาประสบความส าเร็จได้ตามจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ 
 ค.  เป็นความรู้ท่ีถูกต้องเพื่อป้องกันความผิดพลาดซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ 
 ง.  เป็นส่ิงท่ีท าให้บุคคลในอาชีพนั้นได้รับการยอมรับและเป็นท่ีน่าเช่ือถือแก่บุคคลท่ัวไป 
๓.  ความรู้ทางด้านวิชาการหาได้จากแหล่งใด 
 ก.  จากครูผู้สอน 
 ข.  จากการค้นคว้าต ารา 
 ค.  จากการสร้างสรรค์ของตนเอง 
 ง.  ข้อ ก. และข้อ ข. รวมกัน 
๔.  ข้อใดหมายถึง  การมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
 ก.  เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากการฝึกฝนจนเกิดความเช่ียวชาญ 
 ข.  เป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผลงานท่ีออกมาประสบความส าเร็จได้ตามจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ 
 ค.  เป็นความรู้ท่ีถูกต้องเพื่อป้องกันความผิดพลาดซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ 
 ง.  เป็นส่ิงท่ีท าให้บุคคลในอาชีพนั้นได้รับการยอมรับและเป็นท่ีน่าเช่ือถือแก่บุคคลท่ัวไป 
๕.  ทักษะในการปฏิบัติงาน หาได้จากแหล่งใด 
 ก.  เรียนรู้จากผู้รู้   ข.  ค้นคว้าด้วยตนเอง 
 ค.  เป็นพรสวรรค์ของแต่ละคน ง.  สอบถามเพื่อนร่วมห้องเรียน 
๖.  ข้อใดหมายถึง  จรรยาบรรณ 
 ก.  เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากการฝึกฝนจนเกิดความส าเร็จได้ตามจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ 
 ข.  เป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผลงานท่ีออกมาประสบความส าเร็จได้ตามจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ 
 ค.  เป็นความรู้ท่ีถูกต้องเพื่อป้องกันความผิดพลาดซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ 
 ง.  เป็นส่ิงท่ีท าให้บุคคลในอาชีพนั้นได้รับการยอมรับและเป็นท่ีน่าเช่ือถือแก่บุคคลท่ัวไป 
๗.  ข้อใดหมายถึง  เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 ก.  เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากการฝึกฝนจนเกิดความเช่ียวชาญ 
 ข.  เป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผลงานท่ีออกมาประสบความส าเร็จได้ตามจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ 
 ค.  เป็นความรู้ท่ีถูกต้องเพื่อป้องกันความผิดพลาดซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ 
 ง.  เป็นส่ิงท่ีท าให้บุคคลในอาชีพนั้นได้รับการยอมรับและเป็นท่ีน่าเช่ือถือแก่บุคคลท่ัวไป 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๒๗๒ หน่วยบทที่ ๔  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

๘.  ข้อใดเป็นส่ิงท่ีผู้เรียนควรเลือกปฏิบัติในการท าโครงการส่ิงประดิษฐ์ 
 ก.  ควรเลือกประดิษฐ์ส่ิงท่ีครูผู้สอนส่ังเท่านั้น 
 ข.  ควรเลือกประดิษฐ์ส่ิงท่ีก าลังนิยมถึงแม้จะไม่มคีวามรู้ในส่ิงนั้น ๆ ก็ตาม 
 ค.  ควรเลือกประดิษฐ์ส่ิงท่ีมีราคาสูง เพื่อจะได้สร้างช่ือเสียงให้แก่ตนเองได้ 
 ง.  ควรเลือกประดิษฐ์ส่ิงท่ีเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของตนเอง และสมาชิกในกลุ่ม 
๙.  ข้อใดไม่ใช่ข้อก าหนดของโครงการส่ิงประดิษฐ์ 
 ก.  ต้องท าเพียงคนเดียวเท่านั้น 
 ข.  ต้องเกิดจากความถนัดและความสนใจของบุคคลหรือของกลุ่ม 

 ค.  ต้องเป็นงานท่ีสร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพใน 
 สาขางาน 

 ง.  ต้องเกิดจากการบูรณาการความรู้ ประสบการณ์ และทักษะท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานใน 
  สาขางาน 
๑๐. ผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในโครงการส่ิงประดิษฐ์คือใคร 
 ก.  ตัวผู้เรียน 
 ข.  เพื่อนร่วมกลุ่ม 
 ค.  ครูใหญ่ 
 ง.  ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการประเมินโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที่ ๔ เร่ืองโครงการสร้างเคร่ืองเรียนประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

 
 
 
 
 
 
 เฉลย 

 
๑. ก       ๒. ค ๓. ง  ๔. ก  ๕. ข 
    
 
๖. ง      ๗. ข  ๘. ง  ๙. ก  ๑๐. ก 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๒๗๓ หน่วยบทที่ ๔  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๒๗๔ หน่วยบทที่ ๔  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 
 

 
ความหมายของสิ่งประดิษฐ์ 
 สิ่งประดิษฐ์  หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบ โครงสร้างหรือ
กลไกของผลิตภัณฑ์ รวมท้ังกรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษา หรือการปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม 
 สิ่งประดิษฐ์  หมายถึง ผลงาน ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการ วิธกีาร มาตรการ 
หรือระบบ รวมท้ังการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนวิทยาการต่างๆ ทีดีเด่น และพิสูจน์แล้วว่าเป็น
ประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมโลกท้ังด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และด้านการสาธารณสุข 
 สิงประดิษฐ์  หมายถึง การหาข้าวของใหม่ๆ ท่ีไม่มีใครท ามาก่อน แต่นวัตกรรมจะเป็นการน า
ของท่ีมีอยู่แล้วมาพัฒนาให้เป็นของใหม่ได้ 
 จากความหมายของส่ิงประดิษฐ์ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ส่ิงประดิษฐ์ หมายถึง 
ผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนวิธีการต่างๆ ท่ีสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ โดยมีลักษณะแตกต่างไปจาก
เดิม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๒๗๕ หน่วยบทที่ ๔  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ ๑ โครงการเรื่องเรือนไม้ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
ท่ีมา: www.careandliving.com 

 
ความเป็นมาของสิ่งประดิษฐ์ 

 

การประดิษฐ์คร้ังแรก 
เช่ือกันว่าการประดิษฐ์ครั้งแรกอยู่ในช่วงสมัยท่ีมนุษย์ยุคก่อนๆ หรือยุคของมนุษย์สายพันธุ์  

The Abominable Snowman ซึ่งพัฒนามาจากลิง หลักฐานถูกค้นพบในถ้ าเก่าแก่ของขั้วโลกเหนือ 
จากเครื่องมือท่ีใช้ท ามาหากินโดยนักส ารวจชาวอเมริกัน มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ และทีมงานเป็นผู้
ค้นพบ จากการตรวจสอบทางแลปทดลองอย่างละเอียดพบว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ มีสภาพคงอยู่มา
นานนับพันๆ ปี หรือในช่วง ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ B.C.  ราวๆ ๑,๐๐๐-๔,๐๐๐ ก่อนพุทธศักราช ของใช้
ต่างๆ แม้จะอยู่ในสภาพที่เก่าแก่ แต่ก็สามารถทราบได้ถึงวิวัฒนาการของมนุษย์ในยุคนัน้จากสิง
ประดิษฐ์เล็กๆ ของมนุษย์จนมาถึงเครื่องบินล ายักษ์ในปัจจุบัน เป็นส่ิงประดิษฐ์ท่ีเกิดจากมนุษย์ท้ังส้ิน 
 
 
ยุคในการประดิษฐ์ 
 

เราสามารถแบ่งการประดิษฐ์ออกเป็น ๓ ช่วงตามเวลา และอุปกรณ์การประดิษฐ์ 
 ยุคต้น ( ก่อนคริสต์ศักราช – ต้นปี ค.ศ.๕๐๐ ) 

   มนุษย์เรียนรู้การใช้ไฟฟ้าและในการหลอมโลหะ ตีอุปกรณ์ ท าแก้ว ยุคนี้เป็นยุคเฟื่องฟูของ
ศาสนาและการท ามาค้าขาย ในยุคท่ีมีการแบ่งชนช้ันนี้ ผู้คนจ าเป็นต้องมีการน าของไปถวายหรือบูชา 
ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมทางศาสนาหรือว่าการบูชา การท านาย ท าให้มีการท าเหมืองแบบเก่าเป็นจ านวน
มาก เพื่อขุดทอง เงินและทองแดง ส าหรับใช้ท าเครื่องประดับต่างๆ  นอกจากนี้ยุคนี้ยังเป็นยุตท่ีเฟื่อง
ฟูด้านเครื่องแต่งกาย เช่ือกันว่าผู้คนรู้จักการย้อมผ้า แล้วถักทอแบบหยาบๆ ได้โดยอาศัยตัวไหมและ
ยางจากต้นไม้ ในทางเขตยุโรปผู้คนนิยมท าเครื่องเกราะ ดาบ เครื่องเงิน มงกุฎขณะท่ีอุตสาหกรรมต่อ



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๒๗๖ หน่วยบทที่ ๔  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

เรือยังเฟื่องฟูอีกด้วย ผู้คนนิยมเดินทาง โดยเฉพาะฝรั่งเศสและอังกฤษท่ีชอบล่าเมืองขึ้น ท่ีอยู่อาศัย
เป็นแบบบ้านไม้ช้ันเดียวที่แน่นหนา การประดิษฐ์เป็นแบบพื้นๆ แต่มีศิลปะมากกว่าทางเอเซียหรือ
แอฟริกา การประดิษฐ์ในแถบเอเชียไม่ค่อยได้รับความสนใจ บ้านเป็นแบบเก่าท่ีท าจากไม้ ผู้คนจะ
นิยมค้าขายอาหารกิจกรรมทางศาสนามากกว่า เช่นเดียวกับแอฟริกาท่ีการประดิษฐ์ไม่ค่อยเจริญ
เทียบเท่าแถบยุโรป 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒  ส่ิงประดิษฐ์ยุคต้น 
ท่ีมา www.mwit.ac.th โทรศัพท์ในยุคแรก 

www.tcdc.or.th สัญญาณกันขโมยแบบสอดใต้ประตู 
 *ยุครุ่งเรือง ( ช่วงกลาง ค.ศ.๕๐๐ - ๑๓๕๐ ) 
    นักประดิษฐ์ทางยุโรปเริ่มรู้จักการใช้ไฟฟ้า อาชีพนักวิทยาศาสตร์เจริญมากท าให้การ
ประดิษฐ์ก้าวหน้าไปด้วย มีการค้นพบคุณสมบัติของไฟฟ้าเป็นครั้งแรก ท าให้มีการประดิษฐ์ส่ิงของ
ต่างๆ มากมาย เช่น การค้นพบคล่ืนวิทยุ มอเตอร์ สนามพลัง ท าให้มีการสร้างรถยนต์ หลอดไฟ วิทยุ 
โทรทัศน์ และส่ิงของอิเล็กทรอนิกส์อีกมากมาย เมื่อเทียบกับทางแถบแอฟริกาและเอเชีย ซึ่งทาง
เอเซียได้รับอิทธิพลจากทางแถบยุโรป ท าให้เจริญตามด้วย แต่ไม่มีเรื่องของการประดิษฐ์ มักเป็นด้าน
การบริโภค  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ภาพที่ ๓  ส่ิงประดิษฐ์ยุครุ่งเรือง 
ท่ีมา: www. krabiradioboran.blogspot.com 

 www.oknation.nationtv.tv 
 www.news.rmutt.ac.th 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๒๗๗ หน่วยบทที่ ๔  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

ทางแถบอเมริกาเริ่มมีคนย้ายเข้าไปอยู่ในเขตของชนชาวพื้นเมือง และคนนั้นมาจากทางแถบยุโรป ซึ่ง
น าส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ มาด้วย ส่วนออสเตรีย และแอฟริกา เป็นประเทศท่ีไม่สนใจการประดิษฐ์ 

*ยุคปัจจุบัน ( ค.ศ.๑๓๕๐ - ปัจจุบัน ) 
มนุษย์เริ่มรู้จักการใช้ซิป มีการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมาย เช่น คอมพิวเตอร์ 

โทรศัพท์มือถือ จรวด เรือด าน้ า อุปกรณ์ไฮเทคต่างๆ มีการใช้คล่ืนสัญญาณโทรศัพท์และกระจายไป
ท่ัวโลก แต่ก็ยังไม่ท่ัวถึงและเท่ากันท่ัวประเทศ โดยเฉพาะมหาอ านาจอย่างอเมริกาท่ีมีนักประดิษฐ์
มากกว่าและมีความพร้อม ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลท าให้เกิดความก้าวหน้าเร็วขึ้น แล้ว
เปล่ียนการท างานเป็นการท างานแบบองค์กร หรือทีมนั่นเอง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔  ส่ิงประดิษฐ์ยุคปัจจุบัน 
ท่ีมา: www.geekologie.com 

    www.clipmass.com 
     www.clipmass.com 

         www.techmoblog.com 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๒๗๘ หน่วยบทที่ ๔  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 
คุณลักษณะของผู้เรียนที่ควรเลือกท าโครงการสิ่งประดิษฐ์ 
 ผู้เรียนท่ีเลือกท าโครงการวิชาชีพประเภทโครงการส่ิงประดิษฐ์ จะต้องพิจารณาตนเอง
หรือทีมงานก่อนตัดสินใจเลือก เพื่อให้โครงการหรือช้ินงานออกมามีประสิทธิภาพซึ่งคุณลักษณะของ
ผู้เรียนหรือทีมงานควรมีดังนี้ 

๑. มีความรู้ทางด้านวิชาการ การประดิษฐ์ต่างๆ ย่อมต้องใช้ความรู้ทางวิชาการอย่าง
แท้จริงมาเป็นพื้นฐานการท างาน เพื่อให้ได้ผลงานท่ีถูกต้อง มีหลักการ และมีความเป็นไปได้ซึ่งหาก
ผู้เรียนมรความสนใจประดิษฐ์งานด้านใด ก็ควรเสาะแสวงหาความรู้ทางด้านวิชาการให้เกี่ยวข้องกับ
ช้ินงานนั้นๆ ให้ครอบคลุม และเป็นความรู้ท่ีถูกต้องเพื่อป้องกันความผิดพลาดซึ่งอาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายขึ้นได้ เช่น หากประดิษฐ์หุ่นยนต์ ผู้เรียนต้องหาความรู้เกี่ยวกับกลไกการท างานของ
หุ่นยนต์ และอื่นๆ การหาความรู้ทางวิชาการในปัจจุบันท าได้ไม่ยาก มีแหล่งค้นคว้าหาความรู้มากมาย 
หากผู้เรียนสนใจอย่างแท้จริง 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕  คุณลักษณะของผู้เรียนท่ีควรเลือกท าโครงการส่ิงประดิษฐ์ 
ท่ีมา: สายชล  เชตมี. ถ่ายภาพ, ๒๕๕๙. 

๒. มีทักษะในการปฏิบัติงาน ทักษะในการปฏิบัติงานมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าความรู้
ทางกว่าการ ความรู้ทางวิชาการสามารถหาได้จากการค้นคว้าจากต าราหรือเรียนรู้จากผู้รู้หรือผู้ท่ีมี



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๒๗๙ หน่วยบทที่ ๔  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

ความช านาญในงานนั้นๆ ส่วนทักษะเกิดขึ้นจากการฝึกฝนจนเกิดความเช่ียวชาญการมีทักษะในการ
ปฏิบัติงานจะช่วยให้ช้ินงานท่ีประดิษฐ์มานั้นมีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ตามจุดมุ่งหมาย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๖  ทักษะในการปฏิบัติงาน 
ท่ีมา: สายชล  เชตมี. ถ่ายภาพ, ๒๕๕๙. 

 

๓. มีจรรยาบรรณ จรรยาบรรณเป็นส่ิงท่ีทุกอาชีพพึงมี การมีจรรยาบรรณท าให้อาชีพนั้น
ได้รับการยอมรับและเป็นท่ีน่าเช่ือถือแก่บุคคลท่ัวไป ผู้เรียนจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและมีจิตส านึกในหน้าท่ีรัยผิดชอบ อันเป็นพื้นฐานท่ีดีท่ีจะเป็นผู้ประกอบอาชีพท่ีมี
จรรยาบรรณในอนาคต 

๔. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ การเลือกประกอบใดก็ตาม บุคคลนั้นต้องมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพที่เลือก จึงจะปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข การท่ีผู้เรียนเลือกประดิษฐ์ช้ินงานใดก็ตามย่อมต้องมี
เจตคติท่ีดีท่ีดีต่องานนั้นด้วย จึงจะท าให้ผลงานท่ีออกมาประสบผลส าเร็จได้ตามจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้
นอกจากนี้ผู้เรียนยังต้องปฏิบัติงานด้วยความสุภาพอ่อนน้อม ไม่สร้างปัยหาหรือท าให้เกิดการแตกแยก
ในหมู่คณะด้วย 

อย่างไรก็ดีโครงการส่ิงประดิษฐ์มีขอบเขตกว้างมาก มีต้ังแต่การประดิษฐ์ช้ินงานง่ายๆ ใช้
เวลาไม่มากนัก และเสียค่าใช้จ่ายไม่เพียงกี่ร้อยบาท  จนถึงช้ินงานท่ียุ่งยากสลับซับซ้อน ใช้เวลามาก 
และเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมาก ดังนั้นผู้เรียนจึงควรเลือกท าโครงการท่ีเหมาะสมกับตนเอง ทีมงาน 
ความรู้ ความสามารถ ความสนใจ ตลอดจนเวลา และงบประมาณท่ีต้องใช้ด้วย เพื่อให้ผลงานท่ี
ออกมานั้นประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดของการท าโครงการ 

 
 
 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๒๘๐ หน่วยบทที่ ๔  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 
 

ตัวอย่างโครงการประดิษฐ์ 
 

 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๒๘๑ หน่วยบทที่ ๔  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 
 
 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๒๘๒ หน่วยบทที่ ๔  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๒๘๓ หน่วยบทที่ ๔  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๒๘๔ หน่วยบทที่ ๔  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 
 
 
 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๒๘๕ หน่วยบทที่ ๔  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 
 
 
 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๒๘๖ หน่วยบทที่ ๔  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 
 
 
 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๒๘๗ หน่วยบทที่ ๔  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

๖. สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
เป็นผลงานท่ีประดิษฐ์โดยใช้หลักการออกแบบและเขียนแบบและผลิตหุ่นจ าลองสาขาวิชา

ออกแบบผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปโดสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนตกแต่งภายใน 
 

๗. ภูมิหลังของศิลปะหรือวิชาการเกี่ยวข้อง 
 ในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การน าเอาสัตถุดิบท่ีมีอยู่ภายในประเทศมาใช้ให้ก่อเกิด
ประโยชน์นั้นจะต้องมีการวางแผนและค านึงผลประโยชน์ท่ีจะได้รับคืนกลับมา การใช้สอยเพื่อเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตขึ้นมานั้นจะต้องมีคุณค่าต่อคุณภาพของชีวิตผู้ใช้ ท าให้ผู้ใช้สามารถท่ีจะ
อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งปัจจุบันวัตถุดิบภายในประเทศค่อนข้างมีจ านวนลดน้อยลงไป
เรื่อยๆ การทดแทนต้องมีระยะเวลาท่ียาวนาน ดังนั้นจึงต้องมีการเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับชนิดของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตขึ้นมาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์คืนกลับมามากให้ท่ีสุด 
 
 ไม้เป็นวัตถุดิบท่ีมีอยู่ในประเทศละเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งในการ
อ านวยความสะดวก และมีประโยชน์ให้มนุษย์ในทางตรง ไม้ท่ีได้จากป่าสามรถน ามาแปรรูปเพื่อใน
การก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย ใช้ท าเครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิเช่น ของเล่น ของท่ี
ระลึก ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านพักอาศัย 
 ผลิตภัณฑ์ของเล่นส าหรับเด็กท่ีท าจากไม้นั้นได้รับความนิยมเหมือนกับวัสดุชนิดอื่นๆ 
เช่นเดียวกับพลาสติก แต่ข้อแตกต่างก็คือผลิตภัณฑ์ของเล่นท่ีท าจากไม้ท าให้ได้สัมผัสกับวัสดุท่ีเป็น
ธรรมชาติมากท่ีสุดและยังช่วยให้เกิดการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ท้ังในด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กเป็นอย่างดี 
 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของเล่นส าหรับเด็กมีความจ าเป็นในการ
เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนส าหรับเด็ก ผู้คิดประดิษฐ์จึงมีแนวความคิดท่ีจะออกแบบและประดิษฐ์
อุปกรณ์ฝึกหัดการนับเลขส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน ซึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีขนาดเล็ก พกพาสะดวก ละ
เป็นการส่งเสริมการใช้วัสดุท่ีมีอู่ในประเทศไทยให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
 

๘. ลักษณะและการมุ่งหายของการประดิษฐ์ 
 ๑.เพื่อส่งเสริมการจัดท าส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ในสถานศึกษา 
 ๒.เพื่อจัดท าอุปกรณ์ฝึกหดการนับเลขส าหรับเด็กอ่อนวัยเรียน 
 ๓. เพื่อประยุกต์และการพัฒนาทักษะความรู้ในสาขาวิชาท่ีเรียน และสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์
คิดค้นของคนรุ่นใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
๙. ค าอธิบายเขียนโดยย่อ 
 ๑.ออกแบบเขียนแบบร่าง อุปกรณ์ฝึกหัดการนับเลขส าหรับเด็กอ่อนวัยเรียน 
 ๒.เขียนแบบขยายเท่าของจริง และภาพก าลังประกอบ 
 ๓.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต 
 ๔.น าไปข้ึนรูปขยายเท่าของจริง 
 ๕.น ามาประกอบตามแบบ 
 ๖.ตกแต่งท าสี  บรรจุภัณฑ์ให้เรียบร้อย 
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 โดยแสดงเป็นแผนภูมิดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐.การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ 
 

ออกแบบเขียนแบบร่าง 

เขียนแบบขยายเท่าของจริง 

เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต 

น าไปข้ึนรูปตามแบบ 

น ามาประกอบตามแบบ 

ตกแต่งท าสีบรรจุภัณฑ์ 
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๑๑.วิธีการประดิษฐ์ท่ีดีท่ีสุด 
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 “เหมือนกับท่ีกล่าวไว้แล้วในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์” 
๑๒.การน าการประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ 
 ๑. เป็นส่ิงประดิษฐ์ท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการจ าหน่าย 
 ๒. เป็นอุปกรณ์ฝึกหัดการนับเลขอย่างง่ายส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน 
 ๓. เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถประยุกต์และพัฒนารูปแบบให้สอดคล้องต่อพฤติกรรมของผู้ใช้
ต่อไป 
๑๓.บทสรุปการประดิษฐ์ 
 อุปกรณ์ฝึกหัดการนับเลขส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากไม้เนื้ออ่อนบรรจุ
ภัณฑ์เป็นกล่อง ใช้วัสดุท่ีไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ท้ังนี้ ผู้ปกครองควรให้ความดูเลขละอธิบายอย่าง
ใกล้ชิด ส่วนประกอบมีตลับเก็บลูกเต๋า ขนาดหนา ๗ เซนจิเมตร x กว้าง ๑๖ เซนติเมตร x ยาว ๒๑ 
เซนติเมตร,ลูกเต๋า หมายเลข หนา ๔.๕ เซนติเมตร x กว้าง ๔.๕ เซนติเมตร x ยาว ๔.๕ เซนติเมตร 
ลักษณะการน าไปใช้ประโยชน์ คือ เพื่อใช้ในการเล่นแลละการฝึกทักษะทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาของเด็กก่อนวัยเรียนเป็นการฝึกให้เด็กเรียนรู้ในเรื่องขิงคณิตศาสตร์และการัด
เรียงรูปภาพ ตามล าดับ เป็นการฝึกสมาธิและเตรียมก่อนเข้าเรียนให้กับเด็กก่อนวัยเรียนได้เป็นอย่างดี 
๑๔. วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการประดิษฐ์ 

ตารางรายการวัสดุอุปกรณ์ 
ล าดับ รายการ จ านวน ราคา หมายเหตุ 

๑. ไม้สนขาว ขนาด ๒”x๘” ๒เมตร ๑ ท่อน ๒๕๐ บาท  
๒. ไม้สนขาว ขนาด ๒”x๒” ๒เมตร ๑ ท่อน ๑๓๕ บาท  
๓. ตัวล็อคตลับกล่อง ๒ ตัว ๔๔ บาท  
๔. บานพับผีเส้ือ ๑ กล่อง ๙๐ บาท  
๕.  สีพ่นขาว ๒ กระป๋อง ๙๐ บาท  
๖. สีพ่นเหลือง ๑ กระป๋อง ๔๕ บาท  
๗. สีพ่นแดง ๑ กระป๋อง ๔๕ บาท  
๘. สีพ่นน้ าเงิน ๑ กระป๋อง ๔๕ บาท  
๙. สีพ่นเขียว ๑ กระป๋อง ๔๕ บาท  

๑๐. ทินเนอร์ ๑ ปี๊ป ๓๕๐ บาท  
๑๑. แลคเกอร์ ๑ควอท ๑๕๐ บาท  
๑๒. กาวสเปรย์ ๑ กระป๋อง ๓๔๕ บาท  
๑๓. กาวน้ าวิทยาศาสตร์ ๕ หลอด ๑๐๐ บาท  

ตารางรายการวัสดุอุปกรณ์ 
ล าดับ รายการ จ านวน ราคา หมายเหตุ 

๑๔. 
ดอกเราท์เตอร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ 
มม. 

๑ ตัว ๒๗๐ บาท 
 

๑๕. ดอกเราท์เตอร์เจาะรูบานพับถ้วย ๑ ตัว  ๔๓๐ บาท  
๑๖. กระดาษทรายขัดแลคเกอร์ เบอร์ ๒๔๐ ๑ โหล ๖๐ บาท  



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๒๙๕ หน่วยบทที่ ๔  
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๑๗. กระดาษทรายเบอร์ ๑,๒ ๑ โหล ๖๐ บาท  
๑๘. ตัวอักษรหมายเลขส าเร็จรูป ๒๐ ตัว ๒๐๐ บาท  
๑๙. ดอกเราท์ครึ่งวงกลม ๑ ตัว ๔๐๐ บาท  
๒๐. หัวตะปูเกลียว ๑ ตัว ๗๕ บาท  
๒๑. หมึกพิมพ์ชนิดสี ๑ ตลับ ๑๒๐๐ บาท  
๒๒. หมึกพิมพ์ชนิดสี ขาว-ด า ๑ ตลับ ๑๒๐๐ บาท  
๒๓. กระดาษถ่ายเอกสาร  ขนาด A๔  ๑ รีม ๑๑๐ บาท  
๒๔. สต๊ิกเกอร์ชนิดใส ๒ แผ่น ๔๓ บาท  
๒๕. กระดาษกาวสองหน้า หนา ๑๑  ๒ ม้วน ๔๐ บาท  
๒๖. กระดาษชนิดท ากล่องบรรจุภัณฑ์ ๑ แผ่น ๑๕ บาท  
๒๗. กระดาษกล่อง ๕๐๐ G ๑ แผ่น ๑๕ บาท  
๒๘. กระดาษปอนด์สีโปสเตอร์ ๑ แผ่น ๘ บาท  
๒๙. สต๊ิกเกอร์กระดาษสี ๑ ชุด ๒๖ บาท  
๓๐. กระดาษโปสเตอร์ ๒ แผ่น ๕ บาท  
๓๑. กระดาษสีโปสเตอร์ ๒ แผ่น ๘ บาท  
๓๒. กระดาษสีโปสเตอร์ ๑ ชุด ๑๐ บาท  
๓๓. ใบมีดคัดเตอร์ ๑ ชุด ๒๖ บาท  
๓๔. ป้ายสต๊ิกเกอร์ ๑ ชุด ๒๗ บาท  
๓๕. สตีกเกอร์อักษร ๓ ชุด ๑๗๔ บาท  
๓๖. คัดเตอร์ ๑ อัน ๑๗ บาท  
๓๗. สีพ่นรองพื้น ๑ กระป๋อง ๔๕ บาท  

 
๑๕. งบประมาณที่ใช้ในการประดิษฐ์ 
 ๑. จ านวน ๖,๕๐๐ บาท 
 ๒. แหล่งท่ีได้งบประมาณ จากสถานศึกษาสนับสนุนการจัดท าส่ิงประดิษฐ์ 
ขั้นตอนหรือกระบนการออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์นั้นโดยท่ัวๆ ไปมีอยู่ ๙ ขั้นตอนคือ 

๑. การก าหนดขอบเขตของปัญหา (Problem identification) 
๒. การค้นคว้าหาข้อมูล (Information) 
๓. การวิเคราะห์ (Analysis) 
๔. การสร้างแนวคิด (Conceptual design) 
๕. การออกแบบร่าง (Preliminary design) 
๖. การคัดเลือก (Selection) 
๗. การออกแบบรายละเอียด (Detail design) 
๘. การออกแบบข้ันสุดท้าย (Design finalization) 
๙. การประเมินผล (Evaluation) 

๕.๑ การก าหนดขอบเขตของปัญหา 
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 ในการออกแบบโดยท่ัวไปเกิดจากความต้องการของมนุษย์ท่ีตอบสนองต่อประโยชน์ใช้สอย 
ความสะดวกสบาย ดังนั้นนักออกแบบจึงต้องเข้าใจเนื้อหาและธรรมชาติเฉพาะของงานออกแบบนั้นๆ 
อย่างกระจ่างชัดเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของส่ิงนั้นๆ โดยเฉพาะความต้องการและประโยชน์ใช้สอย 
(Need and function) รวมท้ังความพร้อมของตนเองท่ีจะท างานในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ความ
ช านาญเฉพาะ ขอบเขต ของการท างาน การท างาน คามถนัด ความสนใจงานลักษณะนั้น เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการออกแบบ 
 การก าหนดขอบเขตปัญหาคือ การตั้งโจทย์หรือปัญหาในงานการออกแบบ ซึ่งเป็นเป้าหมาย
ของส่ิงท่ีจะออกแบบ โดยการพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดขอบเขตของงานเพื่อ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นการหาค าตอบหรือผลลัพธ์จากโจทย์ก็คือการออกแบบนั้นเอง 
 โจทย์หรือปัญหาในการออกแบบจะแตกต่างจากโจทย์ทางการค านวณซึ่งเป็นโจทย์หรือปัญหา
ท่ีมีการก าหนดอย่างชัดเจนมีขอบเขตเงื่อนไขตายตัว เพื่อได้ค าตอบหรือผลลัพธ์ท่ีถูกต้องเพียงค าตอบ
เดียว ส่วนโจทย์หรือปัญหาในการออกแบบเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากข้อขัดข้อง ความไม่เหมาะสม 
ความไม่สะดวก ประสิทธิภาพในการท างานน้อย ประโยชน์ใช้สอยด้อย ความสะดวกสายน้อย ฯลฯ 
ดังนั้นลักษณะปัญหาจะเป็นประเด็นปัญหาท่ีมีความแตกต่างกัน ขั้นอยู่กับวิธีการมองปัญหา ความ
รอบคอบในการคิดแก้ปัญหาของนักออกแบบ ดังนั้นโจทย์หรือปัญหาในการออกแบบจึงเป็นส่ิงท่ีท้า
มายส าหรับนักออกแบบเสมอ เพราะปัญหาเดียวกันนักออกแบบกลายๆ คนอาจมีมุมมองเฉพาะของ
แต่ละคน ซึ่งสามารถต้ังโจทย์ท่ีแตกต่างกันและมีวิธีค้นหาผลลัพธ์ท่ีแตกต่างกันไปด้วย โจทย์หรือการ
ต้ังปัญหาจึงมีอิทธิพลต่อลักษณะการออกแบบและผลลัพธ์เป็นอย่างมาก ลักษณะของการต้ังปัญหา
หรือการตั้งโจทย์ โดยท่ัวไปมักแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

๑. โจทย์แบบแคบ  (Close-ended) เป็นปัญหาท่ีต้องการค าตอบท่ีมีความหมายชัดเจน
เฉพาะ แปรเปล่ียนได้น้อย มีความแน่นอนตายตัว มักใช้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่าง เช่น 
เก้าอี้หรือเตียงส าหรับสระผล 

๒. โจทย์แบบกว้าง (Open-ended) เป็นการต้ังปัญหาหรือโจทย์ท่ีต้องการค าตอบเป็นไปได้
หลายทิศทาง มักไมมีเงื่อนไขตาตัว โจทย์จะมีลักษณะกว้างๆ ไม่ระบุปัญหาท่ีชัดเจนอย่างใดอย่างหนึ่ง 
เช่น ปัญหาการพักผ่อนของร่างการมนุษย์ถ้าเป็นโจทย์แบบแคบ อาจจะออกแบบเก้าอี้ส ารับนั่ง
พักผ่อน ในขณะเดียวกันโจทย์แบบเปิดกว้าง อาจจะคิดได้หลากหลายกันออกไป เช่น  
 * ออกแบบเก้าอี้ส าหรับพักผ่อน 
 * ออกแบบเตียงนอนผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 
 * ออกแบบเครื่องนวดร่างกาย 
 * ออกแบบเครื่องผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 
 โดยท่ัวไปปัญหาแบบกว้างมักจะมีโอกาสคิดสร้างสรรค์ได้มากกว่าปัญหาแบบแคบ ใน
ขณะเดียวกันโจทย์จะต้องมีความชัดเจนแน่นอน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหาข้อมูลและการน าเสนอ
ของนักออกแบบเอง ลักษณะของการตั้งปัญหาหรือการต้ังโจทย์ส าหรับงานออกแบบควรมีลักษณะท่ี
กระตุ้นท้าทาย (Challenge) กว้างครอบคลุม (Open-ended) และก าหนดความชัดเจน (Precise-
definition) 
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 ในการต้ังโจทย์แบบกว้างการค้นหา หาข้อมูลเพื่อรองรับโจทย์มีกว้างมากและข้อมูล
หลากหลายต่อเมื่อมีการค้นคว้าและมีความรู้มากพอเพียง การปรับเปล่ียนโจทย์เพื่อให้แคบลงก็
สามารถท าได้เมื่อจะเริ่มท าการออกแบบ 
๕.๒ การค้นคว้าหาข้อมูล 
 ส่ิงท่ีมีบทบาทความส าคัญอย่างยิ่งในการออกแบบ ต้ังแต่เริ่มต้นเตรียมการไปจนถึงหลักการ
ออกแบบก็ คือ ข้อมูล หากปราศจากข้อมูลงานออกแบบท่ีเกิดขึ้นก็ไม่ต่างกับการสร้างอาคารท่ี
ปราศจากฐานรากนั่นเองจะท าให้งานออกแบบช้ินนั้นขาดพื้นฐานของความเป็นจริงและความ
น่าเช่ือถือ ข้อมูลส าหรับงานออกแบบมีการจ าแนกได้หลายวิธีตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดช้ินข้อมูลแต่ละ
ข้อมูลจะมีความเหมาะสมส าหรับการน าใช้ในลักษณะต่างๆ กัน นักออกแบบจึงควรพิจารณาเลือก
ข้อมูลอย่างพินิจพิเคราะห์จึงจะได้รับประโยชน์ ขอมูลส าหรับการออกแบบจ าแนกได้ ๓ วิธีดังนี้ 

๑. การจ าแนกข้อมูลตามเนื้อหา 
สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
(๑) ข้อมูลทั่วไป (General information) ได้แก่ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับปัญหา เช่น ประวัติ

ความเป็นมา บันทึกประวัติศาสตร์ (Historical records) วัสดุ เทคโนโลยี หลักเกณฑ์ต่างๆ ส าหรับ
งานออกแบบประเภทนั้นๆ ข้อมูลเหล่านี้แม้จะไม่ได้น ามาใช้ในการออกแบบโดยตรง แต่เป็นส่วนช่วย
ในด้านพื้นฐานความเข้าใจเบ้ืองต้นเกี่ยวกับธรรมชาติเฉพาะของงานออกแบบ ข้อมูลส่วนนี้มักได้มา
จากเอกสาร ต ารา ผลงานการวิจัยท่ีเคยมีมาก่อน 

(๒) ข้อมูลเฉพาะ (Specific information) เป็นข้อมูลท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
งานออกแบบ เช่น ข้อมูลด้านผู้ใช้งาน คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุและกรรมวิธีการผลิต วิธีการจ าหน่าย 
ความต้องการของผู้บริโภค ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน ฯลฯ ข้อมูลส่วนนี้มักได้จากการวิเคราะห์ การ
สังเกต การศึกษาจากข้อมูล ผลิตภัณฑ์เดิมท่ีใกล้เคียง การค้นคว้า และข้อมูลจากเอกสารต่างๆ 
ประกอบ เป็นต้น 

๒. การจ าแนกข้อมูลตามคุณภาพ 
แบ่งข้อมลูออกแบบ ๒ ประเภท 
(๑) ข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ (Hard information) เป็นข้อมูลท่ีผ่านการสอบจากหลายๆ 

แหล่งท่ีกล่าวตรงกัน หลักฐานข้อเท็จจริงทางศาสตร์สาขาต่างๆ ผลการวิจัย ผลการตรวจสอบ ผล
การพิสูจน์ท่ีน่าเช่ือถือข้อมูลประเภทนี้สามารถน าไปใช้อ้างอิงในงานออกแบบได้ โดยใช้อธิบายอย่างมี
เหตุมีผลสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินเลือกวิธีแก้ปัญหา 

(๒) ข้อมูลท่ียังไม่ผ่านการตรวจสอบ (Soft information) ได้แก่ข้อมูลท่ีเป็นเพียงข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ แนวความคิด การคาดการณ์ในอนาคต ผลการส ารวจท่ียังไม่ผ่านการทดสอบหรือ
พิสูจน์ท่ีแน่นอน การน าข้อมูลประเภทนี้ไปใช้งานจะต้องใช้อย่างระมัดระวังและรอบคอบ ท้ังยังต้อง
หาวิธีตรวจสอบหรือยืนยันข้อมูลนั้นๆ เป็นการสนับสนุนให้ข้อมูลนั้นน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น 

๓. การจ าแนกข้อมูลจากแหล่งที่มา 
สามารถแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มคือ 
(๑) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลท่ีมีผู้คนศึกษารวบรวมและเผยแพร่ไว้แล้ว ส่วนใหญ่จะ

อยู่ในรูปของต ารา (Textbook) เอกสารประกอบการสัมมนา นักออกแบบสามารถน ามาศึกษาและใช้
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อ้างอิงในงานอกีทีหนึ่งข้อมูลประเภทนี้จะช่วยในการประยัดเวลาและค่าใช้จ่าย แต่ข้อมูลอาจขาด
ความลึกซึ้งเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับปัญหา แหล่งท่ีส าคัญท่ีเก็บข้อมูลประเภทนี้คือห้องสมุดของ
หน่วยงานต่างๆ หนังสือท่ีสะสม เป็นต้น 

(๒) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลท่ีผู้รับได้มาโดยตรงจากผู้ให้ข้อมูลซึ่งมักจะไม่สามารถ
ค้นหาได้ ในต ารา เอกสารหรือส่ิงพิมพ์ต่างๆ ท่ีเผยแพร่อยู่ท่ัวไป ข้อมูลประเภทนี้นักออกแบบจะต้อง
ค้นหาเอง โดยการเตรียมแบบอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต การทดลองและบันทึกข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลักษณะข้อมูลประเภทนี้จะมีความถูกต้องน่าเช่ือถือหรือน่ายอมรับมากน้อยเพียงใด 
ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของการเตรียมงาน ผู้ให้ข้อมูลและแหล่งท่ีมาของข้อมูล เช่น ข้อมูลท่ีได้จาก
ผู้เช่ียวชาญ (Experienced person-expert) หลายๆ คนท่ีมีแนวคิดแตกต่างกัน ข้อมูลจากสังเกต 
(Observation) เช่น การสังเกตพฤติกรรม ของผู้บริโภค การบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นและข้อมูลท่ีได้
จากการทดลอง (Experiment) เป็นข้อมูลท่ีต้องทดลอง ทดสอบอย่างชัดเจนด้วยตนเอง และน าผล
การทดลองไปปรับปรุง ข้อมูลปฐมภูมินี้จะน่าเช่ือถือได้ขึ้นอยู่กับการเตรียมการ การจดบันทึกการใช้
อุปกรณ์บันทึก การหาเหตุผลและผลในการพิจารณาข้อมูลนั้นๆ เพราะมีปัจจัยต่างๆ ท่ีอยู่เหนือกา
ควบคุม เช่น เวลา สถานที การควบคุมอารมณ์ สถานการณ์ต่างๆ อาจท าให้ข้อมูลนั้นผันแปรจาก
ความเป็นจริงไปได้ 

ข้อมูลท่ีมีบทบาทส าคัญในการรวบรวมส่ิงท่ีอยู่ในขอบเขตของปัญหา ท้ังท่ีเป็นทฤษฎีหลัก
ความเป็นจริงและข้อคิดเห็น เพื่อสร้างความคุ้นเคย ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับปัญหา รายละเอียด
ประเด็นการศึกษาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการค้นหาแนวทางความเป็นไปของปัญหา ข้อมูลระยะนี้
มักจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นท่ีใช้ประกอบในการพิจารณารับงานและสามารถค้นหาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
ดังนั้นข้อมูลท่ีค้นคว้ามาเพื่อการออกแบบจะแบ่งช่วงระยะเวลาออกเป็น ๓ ระยะคือ 

ระยะท่ี ๑ ข้อมูลก่อนการออกแบบ เป็นการศึกษาเพื่อดูความเป็นไปได้ของโครงการหรือ
ปัญหาท่ีต้องไว้การเตรียมข้อมูลเบ้ืองต้นเพื่อให้ทราบความเป็นไปเกี่ยวกับปัญหา รายละเอียดประเด็น
การศึกษาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการค้นหาแนวทางความเป็นไปได้ของทุกปัญหา ข้อมูลระยะนี้มัก
เป็นขอ้มูลเบ้ืองต้นท่ีใช้ประกอบในหารพิจารณารับงานและสามารถค้นหาได้ในระยะเวลาส้ันๆ  

ระยะท่ี ๒ ข้อมูลระหว่างการออกแบบ เป็นการหาข้อมูลเพื่อเพิ่มรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับงานออกแบบ มักใช้ในการสร้างแนวความคิด การออกแบบการพัฒนาแบบอาจมีการ
เลือกใช้ข้อมูลจากการสังเกตการทดลองประกอบการพิจารณาแก้ปัญหาในการออกแบบ 

ระยะท่ี ๓ ข้อมูลระหว่างการออกแบบ เมื่อส้ินสุดกระบวนการออกแบบแล้วก็ยังคงต้องหา
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการติชมผลงาน ช้ีข้อผิดพลาด ประเมินผลรวมท้ังการวิจารณ์ของบุคคลต่างๆ เพื่อ
เป็นประโยชน์ในหารปรับปรุงพัฒนางานออกแบบ ท้ังยังใช้เป็นข้อมูลส าหรับการออกแบบในครั้งต่อๆ 
ไป 

ข้อมูลท่ีค้นคว้ามาแล้วนักออกแบบจะต้องน ามารวบรวม แยกแยะประเภทหรือหัวข้อต่างๆ 
ให้เป็นหมวดหมู่หรือกลุ่มในแต่ละประเภทของข้อมูลให้ชัดเจน และน าหัวข้อแต่ละหัวข้อมาพิจารณา
หาความเช่ือมโยงประเด็นต่างๆ โดยขยายความจากหัวข้อใหญ่ไปหาหัวข้อย่อยๆ เพิ่มขึ้นเพื่อให้
ครอบคลุมเนื้อหาท่ีมีผลกระทบต่องานออกแบบนั้น จัดท าตารางจ าแนกหัวข้อเรื่องให้ชัดเจน และ
รวบรวมหัวข้อย่อยของแต่ละหัวข้อเรื่องมาจัดเรียงตามความต้องการ ล าดับความส าคัญ ความต่อเนื่อง
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ของหัวข้อย่อย ในส่วนใดท่ีขาดหายไปจะสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างเป็นระบบ ท้ังยังสามารถ
เห็นภาพรวบรวมของข้อมูลท้ังหมดแจ่มชัดยิ่งขึ้น 

๕.๓ การวิเคราะห์ 
 หลังจากรวบรวมข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการออกแบบจากแหล่งต่างๆ แลจัดแยกหมวดหมู่ 
เรียงตามล าดับความส าคัญของเนื้อหาแล้ว จะต้องน าข้อมูลนั้นวิเคราะห์ เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ 
แยกแยะอย่างเป็นระบบมากขึ้น ให้สามารถมองเห็นปัญหาหลักท่ีมีผลต่อแนวคิดในการออกแบบใน
การแก้ปัญหาและลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจเลือกการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุด การวิเคราะห์
ข้อมูลจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการสร้างแนวคิดในการออกแบบ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลมีหลายวิธี
ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนแต่ละปัญหาท่ีไม่เหมือนกัน นักออกแบบมักจะมีวิธีการพฒันาและ
วิเคราะห์แนวทางด้วยตนเองจากประสบการณ์ในการท างาน 
 โดยท่ัวไปการวิเคราะห์ข้อมูลจะมีข้ันตอนในการวิเคราะห์คล้ายคลึงกันและมีหลักใหญ่ๆ ดังนี้ 

๑. รวบรวมข้อมูล ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาในด้านต่างๆ ของผลิตภัณฑ์เดิม เช่น โต๊ะและเก้าอี้
จากท่ีเดิมมีอยู่ โดยแบ่งข้อมูลท่ีหามาได้เป็นหมวดหมู่ 

๒. น าข้อมูลที่แยกเปน็หมวดหมู่ มาก าหนดจุดมุ่งหมายด้านต่างๆ เพื่อน าไปสู่การออกแบบ 
๓. น าข้อมูลท่ีแยกเป็นหมวดหมู่นั้นมา รวมให้เป็นหัวข้อส าคัญ จัดจ าแนกใหม่ตามความ

เกี่ยวข้องและความเหมาะสมกับการน าไปใช้งานในการออกแบบ 
๔. น าประเด็นในการออกแบบแต่ละเรื่อง มาทบทวนและปรับปรุงแก้ไข หรือเปล่ียนแปลง

มุมมองในการออกแบบ โดยเช่ือมโยงความสัมพันธ์กันในแต่ละกลุ่ม 
๕. สรุปผลการวิเคราะห์เพื่อมองเห็นภาพพจน์ลักษณะท่ีควรจะเป็นของผลิตภัณฑ์หรือ

ผลงานนั้นๆ 
 
จุดมุ่งหมาย ออกแบบเก้าอี้จดค าบรรยายของนักศึกษาภายในห้องเรียนส าหรับนักศึกษาอายุ  

๑๗-๓๐ปี 
 
รูปท่ี ๕.๑ ตัวอย่างการวิเคราะห์แก้ปัญหาการออกแบบชุดโต๊ะและเก้าอี้ส าหรับห้องเรียน 
ตารางท่ี ๕.๑ ตัวอย่างแสดงการรวบรวมประเด็นหลักในการออกแบบโต๊ะและเก้าอี้ส าหรับห้องเรียน 

ประเด็นการออกแบบ ประเด็นการวิเคราะห์ 
๑. ลักษณะของท่ีนั่ง -ท่าทางการนั่ง 

-ความแตกต่างของร่างการ 
-สรีระวิทยาของร่างการมนุษย ์
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๒. ลักษณะของเก้าอี้ด้านข้าง (Seat profile) -ความแตกต่างของร่างการ 
-สรีระวิทยาของร่างการมนุษย ์
-แรงกดท่ีเกิดขณะท างานในจุดต่างๆของ
ร่างกาย 

ประเด็นการออกแบบ ประเด็นการวิเคราะห์ 
๓. ความสัมพันธ์ระหว่างโต๊ะกับเก้าอี้ -ท่าทางการนั่งท่านั่งต่างๆ 

-พฤติกรรมในการท างาน 
-ท่ีว่างในการขยับตัวขณะท างาน (การ
เปล่ียนแปลงอิริยาบถการเคล่ือนไหว) 

๔. รูปแบบรูปทรงความงาม -โครงสร้างของโต๊ะ + เก้าอี้ 
-วัสดุหลัก วัสดุรอง 
-กรรมวิธีการผลิต 
-รสนิยม ค่านิยม ความเช่ือ 
-กลุ่มผู้ซื้อ อายุ เพศ 
-พื้นผิว (Texture) 
-สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ (รูแปทรง) 
-ทฤษฎีสี สีสัน 
-อุปกรณ์ท่ีเกีย่วข้องกับเฟอร์นิเจอร์ 
-กราฟฟิก 
-ฯลฯ 

๕. ความปลอดภัย -สภาพแวดล้อมในการท างาน 
-ความสะดวกในการใช้ 
-สภาพแวดล้อมของห้องเรียน 

๖. การผลิต ความต้องการของตลาด -ราคาขาย ต้นทุน ราคาวัสดุ ก าไร 
-โรงงานผลิต เครื่องมือผลิต เงื่อนไขผู้ผลิต  
-ราคาผลิต แรงงาน วัตถุดิบ 
-ความต้องการของผู้ซื้อ อ านาจการซื้อ 

 
๕.๔ การสร้างแนวคิด (Conceptual design) 
 งานออกแบบท่ีดีนั้นสามารถรู้ได้อย่างชัดเจนจากการอ่านแนวคิดในการออกแบบ แนวคิดนั้น
จะแสดงคุณค่าของงานท่ีน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะท่ีไม่เหมือนใคร แตกต่างจากการออกแบบ
พื้นๆ ท่ีขาดลักษณะเฉพาะ หรืองานท่ีลอกเลียนมาจากผู้อื่น ผู้อกแบบท่ีขาดแนวคิดหลักมักจะเริ่มการ
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สร้างรูปแบบจากงานท่ีอยู่เดิม เพียงปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมบางส่ิงลงไปท าให้ขาดคุณลักษณะเด่น
ในผลงานนั้นๆ ผู้ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ท่ีดีและมีข้อมูลพร้อมจะสามารถสร้างสรรค์ย่อมขึ้นอยู่กับ  
 ในกระวนการความคิดสร้างสรรค์ย่อมขึ้นอยู่กับ 

๑. ความรู้พื้นฐานของแต่ละคน (Individual’s knowledge) คืออย่างน้อยผู้นั้นต้องทราบ
ว่าปัญหาท่ีมีอยู่ในปัจจุบันนั้น ในอดีตเคยแก้ปัญหาอย่างไร 

๒. จิตนาการ (Imagination) คือ อย่างน้อยเขาจะต้องคิดได้ว่าจะมีทางอื่นหรือวิธีอื่นท่ีแก้ไข
ปัญหานี้ได้หรือไม่ มีอะไรบ้าง อย่างไร 

๓. การพิจารณา (Judgment) ต้องมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ให้ได้ว่าวิธีแก้ปัญหานั้น 
สามารถน ามาปฏิบัติและเป็นประโยชน์ท่ีสุด 
๕.๔.๑ วิธีการคิดสร้างสรรค์ 
 ในกระบวนการคิดเป็นขั้นตอนส าคัญของการสร้างให้เกิดเป็นผลงานในระดับต่างๆ ความคิด
สร้างสรรค์จึงเกิดจากการน าเอาลักษณะของอย่างใดอย่างหนึ่ง บวกเข้ากับกระบวนการ ผนวกเข้ากับ
ความคิดและน าไปพัฒนาหรือประยุกต์ให้เข้ากัน เป็นการผสมผสานข้อมูล ประสบการณ์และเงื่อนไขท่ี
มีอยู่เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดผลงานใหม่ แนวคิดใหม่นี้อาจแตกต่างจากเดิมโดยส้ินเชิงหรืออาจแตกต่าง
จากเดิมไปเล็กน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถทางการคิดของแต่ละคน กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์
นั้น ทอแรนซ์และไมเออร์ (Torrance,E.Paul & Myers R.E. ๑๙๗๒) ได้แบ่งระยะขั้นตอนเป็นขั้นๆ 
ดังนี ้
 ขั้นที่ ๑ การพบความจริง (Fact finding) เป็นระยะท่ีเกิดความรู้สึกกังวลสับสน วุ่นวาย 
(Mess) เกิดขึ้นในจิตใจ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไรจากจุดนี้ให้หาข้อมูลพิจารณาดูว่า ความ
สับสนวุ่นวายยุ่งยากหรือส่ิงท่ีเรากังวลใจคืออะไร 
 ขั้นที่ ๒ การค้นพบปัญหา (Problem finding) เกิดจากการที่สามารถพิจารณาโดยรอบคอบ
แล้วเข้าใจและสรุปได้ว่า ความกังวลใจ ความสับสนวุ่นวายในใจนั้นก็คือ การเกิดมีปัญหาขึ้นนั่นเอง 
 ขั้นที่ ๓ การตั้งสมมติฐาน (Idea finding) เมื่อรู้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นก็จะพยายามคิดและ
ต้ังสมมติฐานขึ้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการทดสอบสมมติฐานในขั้นต่อไป 
 ขั้นที่ ๔ การค้นพบค าตอบ (Solution finding) เป็นการพบค าตอบจากการทดสอบ
สมมติฐานในขั้นที่ ๓ 
 ขั้นที่ ๕ ยอมรับผลการค้นพบ (Acceptance finding) ขั้นตอนนี้จะเป็นการยอมรับค าตอบท่ี
ได้จากการพิสูจน์เรียบร้อยกว่าจะแก้ปัญหาให้ส าเร็จได้อย่างไร และการแก้ปัญหาหรือการค้นพบ
น าไปสู่หนทางท่ีจะท าให้เกิดแนวคิดหรือส่ิงใหม่ท่ีเรียกว่า โอกาสใหม่ (New challenge) 
วอลลาส (Wallas,G.๑๙๖๒) ได้กล่าวถึงกระบวนของความคิดสร้างสรรค์ เกิดความคิดส่ิงใหม่ๆ โดย
การลองผิดลองถูก (Trail and error) และได้แบ่งขั้นตอนไว้เป็น ๔ ขั้นคือ 
 ขั้นที่ ๑ ขั้นเตรียม (Preparation) เป็นขั้นเตรียมข้อมูลต่าง ๆ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับการกระท า 
หรือแนวทางท่ีถูกต้อง ความคิดท่ีเกิดขึ้นมานั่นมิใช่ความบังเอิญแต่เป็นผลจากการเตรียมการ ความรู้
ประสบการณ์ การค้นหาค าตอบจากปัญหามาเป็นเวลานาน 
 ขั้นที่ ๒ ขัน้การฟักตัวของความคิด  (Incubation) เป็นขั้นตอนท่ีอยู่ในความวุ่นวาย ข้อมูล
ต่าง ๆ ท้ังใหม่และเก่าสะเปะสะปะ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่สามารถจะขมวดความคิดนั้นได้ เป็น
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ระยะของการสับสนควรหยุดพักความพยายามท่ีจะคิดอย่างต้ังใจ และสงบใจช่ัวระยะหนึ่ง อาจหันไป
ท างานอย่างอื่น เพื่อปล่อยให้จิตใต้ส านึกได้ดึงเอาความรู้และประสบการณ์ท่ีเก็บไว้ในความทรงจ า
ขึ้นมาใช้ในการเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาต่อไป 
 ขั้นที่ ๓ ขั้นตอนประกายความคิด (Illumination) หรือขั้นความคิดกระจ่างชัด เป็นขั้นที่
ความคิดสับสนนั้นได้ผ่านการเรียบเรียงและสามารถเรียบเรียงและเช่ือมโยงกับความสัมพันธ์ต่างๆ เข้า
ด้วยกันให้มีความกระจ่างชัดและมองเห็นภาพพจน์ มโนทัศน์ของความคิด อาจเป็นความคิดท่ีเราไม่
คาดหวัง หากไม่ได้รับความสนใจ ความคิดนั้นอาจเลือนหายไป แต่ประกายความคิดนั้นเป็นเพียง
จุดเริ่มต้นเท่านั้น ยังคงขาดความละเอียด ความสมบูรณ์พอท่ีจะน าไปใช้งานได้จริง ดังเช่น การค้นพบ
ของอาร์คิเมดิส ได้ค้นพบวิธีหาน้ าหนักของวัตถุเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของทองค า 
 ขั้นที่ ๔ ขั้นทดสอบความคิดและพิสูจน์ให้เห็นจริง (Verification) เป็นขั้นที่ได้รับความคิด ๓ 
ขั้นจากข้างต้น เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นความคิดท่ีเป็นจริงและถูกต้อง เป็นระยะสุดท้ายเพื่อท าให้ส่ิงท่ีคิดได้
นั้นสัมฤทธิ์ผลและสามารถน าไปแก้ไขปัญหา ด้วยการน าข้อมูล ความรู้ ความช านาญ และ
ประสบการณ์มาผนวกเข้าด้วยกัน ตรวจสอบพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข ท าให้ความคิดนั้นชัดเจนยิ่ง
รอบคอบมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุท่ีท าให้แนวความคิดนั้นกลายเป็นต้นแบบของผลงานต่อไป 
 ๕.๔.๒ สติปัญญากับความคิดสร้างสรรค์ 
 สติปัญญามีความสัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์หรือไม่นัน้ มักมีการถกเถียงกันอยู่เสมอใน
การท างานทุกอย่างจะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์เข้าไปช่วยพัฒนาคุณภาพของงาน และองค์กร
ต่างๆ เพื่อให้ผลงานนั้นมีการปรับปรุงให้ง่ายข้ึน ทันสมัยข้ึน ปลอดภัยข้ึน หรือสะดวกสบายมี
ประโยชน์ใช้สอยมกขึ้นซึ่งมีผู้ท่ีต้องการพัฒนาตนเองจะคิดหนทางในการใฝ่แสวงหาแนวทางในการ
ท างานนั้น คุณสมบัติของผู้ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์มีดังนี้ 
 ๑. เป็นคนท่ีช่างสังเกต สามารถรับรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัวได้อย่างรวดเร็ว 
 ๒. ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ รู้จักสะสมความรู้ การจัดหาหมวดหมู่ของความรู้ ความคิดอย่างมี
ระบบ 
 ๓. มีเทคนิคในการจ าท่ีดี เช่น มีวิธีการบันทึกข้อมูล สามารถเรียกข้อมูลนั้นมาใช้ได้เมื่อ
ต้องการเทคนิคในการจ ามีหลายวิธี เช่น 
 (๑) ใช้วิธีเช่ือมโยงด้วยเหตุการณ์ เรื่องราวเช่ือมโยงโดยการจัดกลุ่ม-แยกประเภทหรือการ
เช่ือมโยงโดยการเรียงล าดับ 
 (๒) ใช้วิธีการจ าภาพ 
 (๓) ใช้วิธีการจ าค าย่อ 
 (๔) ใช้วิธีผูกเป็นเรื่องราว หรือผูกค าให้คล้องจอง 
 ๔. มีความสามรถในการผสมผสานแนวคิดหลายๆ อย่างเข้าด้วยกัน หรือประยุกต์วิธีการ
หลายๆ วิธีเข้าด้วยกัน คิดในส่วนท่ีเป็นภาพรวมและส่วนย่อยให้เป็นระบบ 
 ๕. มีความสามารถในการจัดการ วางแผน เตรียมการอย่างรอบคอบ 
 ๖. มีความสามรถใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
 ๗. รู้จักต้ังช่ือข้อสังเกต ข้อสมมติฐานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นวิธีฝึกช่วยให้คิดเป็น และสามารถ
หาเหตุผลได้เหมาะสมกับปัญหา 
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 ๘. มีความมุ่งมั่นในความคิดสูง ตลอดจนมีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติ เมื่อจุดประกาย
ความคิดแล้ว ควรสานต่อความคิดนั้นให้เป็นผลส าเร็จ 
 จากคุณสมบัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ไม่มีความสัมพันธ์กับสติปัญญาแต่
อย่างใดความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นจากความคิด การรู้จักแก้ปัญหาด้วยความรู้ ความช านาญ 
ประสบการณ์และการคิดหาเหตุผลท่ีสัมพันธ์กัน การมีความคิดสร้างสรรค์มาก-น้อย ดี-ไม่ดี ไม่ได้
ขึ้นอยู่กับการศึกษาหรือระดับความฉลาดเป็นส าคัญ แต่ขึ้นอยู่กับพลังการจิตนาการท่ีมีอยู่ในใจของแต่
ละคนมากกว่า บางครั้งความคิดอาจจะคิดได้โดยแวบข้ึนมา โดยท่ีเราไม่ด้ังใจ และเป็นความคิดท่ี
แปลกใหม่ได้เช่นกัน แต่การน าความคิดเช่นนี้มาใช้จะต้องพิจารณาจากฐานความรู้และประสบการณ์
ให้รอบคอบด้วย 

๑.๔.๓ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
การคิดในเชิงการออกแบบมีการคิดได้หลายวิธี หลายรูปแบบ เพื่อเช่ือมโยงความคิดให้เข้ากับ

ปัญหาความรู้ ประสบการณ์ จิตนาการ ได้อย่างลงตัว เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานมีวิธีการคิดและ
การแก้ปัญหาต่างกันออกไป บางเทคนิคสามารถคิดได้เพียงคนเดียวบางผลงานจะต้องอาศัย 
ผู้ร่วมงาน เพื่อไปสู่ จุดมุ่งหมายท่ีต้องการ นักออกแบบท่ีดีจะต้องรู้จักเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสมกับ
ช้ินงานนั้น เทคนิคในการใช้ความคิดมีหลายวิธี เช่น 

๑. การระดมความคิด (Brainstorming) เป็นวิธีการรวบรวมความคิดจากนักออกแบบ
หลายๆ คนมาแลกเปล่ียนความคิดเห็น ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน จดบันทึกและรวบรวมแนวคิด
ท้ังหลายแยกให้เพื่อค้นหาท าข้อมูลหรือความคิดต่อไป 

๒. การคิดเปรียบเทียบ (Synaptic) เป็นการคิดแบบอุปมา (Analogy) เปรียบเทียบปัญหา
กับประเด็นในการออกแบบดังนี้ 

(๑) การเปรียบเทียบโดยตรง (Direct analogy) เป็นการน าส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น หรือ
ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ซึ่งมีลักษณะตรงกัน 

(๒) การเปรียบเทียบตามความรู้สึกส่วนตัว (Personal analogy) เป็นการน าตัวเองเข้า
ไปเปรียบเทียบโดยสมมติว่าตนเองนั้นเป็นอย่างนัน้จะมีความรู้สึกอย่างไร 

(๓) การเปรียบเทียบในเชิงลักษณ์ (Symbolic analogy) เป็นการน าส่ิงท่ีเป็นนามธรรม
มาใช้เปรียบเปรย 

(๔) การเปรียบเทียบเชิงเพ้อฝัน (Fantasy analogy) เป็นการน าจินตนาการความอยาก 
ความคิดเพ้อฝันมาใช้สมมติเปรียบเทียบในงานออกแบบ 

๑. การคิดแบบแยกส่วน (Morphology) เป็นวิธีการเสนอแนวคิดหลายๆ ทางเป็นจ านวน
มากส าหรับแต่ละส่วนประกอบและน ามาพิจารณาสรุปเลือกวิธีการที่เหมาะสมรวมเข้ากัน 

๒. การคิดแบบทีละขั้นตอน (Problem area analysis) การคิดโดยการใช้ความรู้
ประสบการณ์ ในการแยกส่วนประกอบของปัญหาออกเป็นขั้นตอนตามล าดับความส าคัญ แล้วจึง
ค่อยๆ สรุปประเด็นขอบเขตของทางเลือกในแต่ละขั้นตอนให้แคบลงและลึกไปในรายละเอียดให้มาก
ขึ้น 
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๓. การคิดแบบชีวประยุกต์ (Bionics) เป็นเทคนิคการคิดทุ่งให้นักออกแบบสังเกตและศึกษา
วิเคราะห์อย่างมระบบ โดยเลียนแบบการแก้ปัญหาตามธรรมชาติ เป็นการประยุกต์เอาหลักการมาใช้
แก้ปัญหาทางตรงและอ้อม เช่น  

๑) การปรับ (Adapt) เช่น ลูกกล้ิงทาสีดัดแปลงมาจากลูกกล้ิงท่ีใช้พิมพ์ ท่ีปัดน้ าฝนหลัง
รถลอกแบบมาจากท่ีปัดน้ าฝนหน้ารถ เป็นต้น  

๒) การเปล่ียน (Modify) เช่นการน าดินปืนมาเปล่ียนเป็นดอกไม้ไฟ การใช้แสดงเลเซอร์
ในการสร้างภาพ ผ่าตัด รักษาโรค ฯลฯ 

๓) การเพิ่มขึ้น (Magnify) เป็นการเพิ่มจ านวน เช่น เครื่องเจาะสว่านรูเดียวเพิ่มขึ้นเป็น
ว่านเจาะรูหลายรู เป็นต้น 

๔) การลดลง (Minimize) เช่น การออกแบบแผนวงจรไฟฟ้าเล็กลง ร่มกันแดดพับได้
หลายตอน เก้าอี้ พับเป็นกระเป๋าหิ้ว คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา เป็นต้น 

๕) การแทนท่ี (Substitute) เช่น การใช้แสงอาทิตย์แทนน้ ามัน การใช้พลาสติกแทนไม้ 
เป็นต้น 

๖) การจัดใหม่ (Re arrange) เช่น การท าแผ่นไม้วิทยาศาสตร์ (Particle board) เป็น
วัสดุในการท าเครื่องเรือน การใช้โทรทัศน์วงจรปิดส าหรับการศึกษาแทนการใช้สมุดหรือหนังสือ การ
วางเครื่องยนต์แนวขวางเป็นต้น 

๗) การกลบข้าง (Reverse) เช่น การวางเครื่องรถยนต์ไว้หน้า-หลัง 
๘) การผสมผสาน (Combine) เช่น การผสมเส้นใยวิทยาศาสตร์เข้ากับเส้นใยธรรมชาติ 
๙) การตันทอน (Eliminate) เช่น การติดต้ังตู้เก็บเงินค่ารถประจ าทางเพื่อลดพนักงาน

ขายต๋ัว 
๑๐) การลองลักษณะอื่น (Put to other uses) เช่น การออกแบบท่ีเหลาดินสอด้วย

ไฟฟ้าการออกแบบดินสอเปล่ียนไส้ได้ซึ่งต่างจากดินสอท่ีต้องเหลาไส้ เป็นต้น 
๕.๕ การออกแบบร่าง (Preliminary design) 
 นักออกแบบทุกแขนง (Every kind of design) และศิลปิน (Artist) จะฝึกสเกตซ์ภาพอย่าง
รวดเร็วด้วยความเคยชินเพื่อหาหนทางแปลความคิดให้เกิดเป็นภาพ โดยท่ัวไปนักออกแบบจะร่าภาพ
หลายๆภาพส่วนใหญ่ร้อยกว่าภาพขึ้นไป และจดโน้ตลงไปในภาพร่างนัน้เพื่อเป็นแนวคิด (Idea) ภาพ
ร่างครั้งแรกมักมีขนาดเกยังไม่ชัดเจนและมี่รายละเอียด เป็นการบันทึกความคิด แนวทางต่างๆ 
เกี่ยวกับปัญหารูปแบบของสเกตซ์ (Type of sketch) มี ๓ รูปแบบ คือ 

๑. ฟรีแฮนด์สเกตซ์ (Free-hand sketch) การสเกตซ์มือเปล่าเป็นการร่างภาพอย่างรวดเร็ว 
ส่ือความคิดได้ชัดเจน 

๒. ธรัมเนลสเกตซ์ (Thumb-nail sketch) การสเกตซ์มือเปล่าเป็นรูปเล็กๆ เปรียบเทียบได้
กับเล็บหัวแม่มือ เป็นการเขียนรูปเล็กๆ เน้นเรื่อความเร็วและปริมาณ 

๓. ไอเดียสเกตซ์ (Idea sketch) คือ สเกตซ์หาแนวคิดในการปรับปรุง พัฒนา แก้ไขปัญหา
ของงาน ลงเป็นรูปภาพ คือ มีท้ังภาพและค าอธิบายประกอบถึงแนวคิดนั้นๆ 

 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๓๐๕ หน่วยบทที่ ๔  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 การร่างภาพเพื่อหาแนวทางจะใช้ดินสอหรือปากกา ก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน 
กระดาษท่ีใช้ กระดาษอะไรก็ได้ ส่ิงส าคัญส าหรับการสร้างสรรค์งานของนักออกแบบอยู่ท่ีทักษะในการ
วาด ถ้าผู้วาดภาพมีทักษะในการวาดภาพน้อยก็จะท าให้งานออกแบบมีขีดจ ากัดไปด้วยกลายเป็นว่า 
จะออกแบบได้เฉพาะส่ิงท่ีวาดได้เท่านั้น รูปแบบของภาพร่างจะเป็นการเขียนอย่างอสระตามความ
ถนัดของนักออกแบบแต่ละคน อาจเป็นรูปภาพรูปทรงท่ีมีสัดส่วนอย่างหยาบๆ มีส่วนประกอบส าคัญ
บางส่วน หรือมีค าอธิบายประกอบภาพร่างนั้นๆ เป็นการบันทึกและส่ือความคิดของผู้ออกแบบ ภาพท่ี
ร่างนั้นอาจมีสัดส่วนท่ีไม่ถูกต้องเพราะเป็นเพียงแนวคิดเท่านั้น เมื่อผู้ออกแบบเขียนภาพได้มาก คาม
คิดต่างๆ ก็จะถูกขัดเกลาให้เกิดส่ิงท่ีถูกต้อง ชัดเจนแม่นย า ภาพท่ีนิยมร่างมากท่ีสุดส าหรับการ
ออกแบบ คือ ทัศนียภาพ (Perspective) และอาจมีภาพฉาย (Orthographic elevation) รูปด้าน
และรายละเอียด (Detail) ส่วนย่อต่างๆ ประกอบแนวคิดนั้นด้วย หลังจากการร่าภาพพจน์ได้ภาพท่ี
สมบูรณ์ และผู้ออกแบบพึงพอใจแล้วจะมีการปรับรูปร่างรูปทรง สัดส่วน มาตราส่วน เพิ่มหรือลดส่วน
เพื่อให้ภาพร่างนั้นสมบูรณ์ขึ้น จากนั้นจึงมาก าหนดมาตราส่วนเพื่อให้เห็นสัดส่วนท่ีแท้จริงยิ่งขึ้น 

 
ในการร่างภาพหาแนวคิดนั้นบางครั้งอู้ออกแบบก็ไม่สามารถมองรูปทรงได้ชัดเจน จะต้องท า

หุ่นจ าลองเพื่อศึกษาช้ินงานในลักษณะดังนี้ 
๑. สตัลดีโมเดล (Study mode) เป็นหุ่นจ าลองท่ีท าขึ้นเพื่อวิเคราะห์รูปทรง สัดส่วน ท่ีท าขึ้น

อย่างง่ายๆ ใช้สเกลหยาบๆ มีรายละเอียดน้อย โดยใช้วัสดุท่ีแปรรูปได้ง่าย เช่น กระดาษ ไม้ ดินน้ ามัน 
พลาสติก ศึกษาความสัมพันธ์ในส่วนต่างๆ ของช้ินงาน 

๒. สเกลโมเดล (Scale model) เป็นหุ่นจ าลองท่ีท าขึ้นเพื่อศึกษารูปทรง สัดส่วน ให้ดูเป็น
จริงมักจะแสดงรายละเอียดท่ีเห็นภายอกเท่านั้น 

๓. ซิสเทมเลย์เอาด์โมเดล (System layout model) เป็นหุ่นจ าลองท่ีมีลักษณะคล้ายคลึง
กับสเกลโมเดล (Scale model) ซึ่งมักใช้กับงานออกแบบท่ีมีความซับซ้อนมากๆ จุดประสงค์เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหนว่ยงานย่อยๆ หรือหน่วยงานใหญ่ๆ ท่ีแยกออกจกกันได้ เช่น หน่วยงาน
ประสานทางพิกัดของเฟอร์นิเจอร์ (Module system furniture) ท่ีสามารถน ามาต่อกันในรูปแบบ
ต่างๆ กันได้หลายลักษณะเพื่อศึกษาหน่วยประสานทางพิกัดนั้นๆ  

การเลือกใช้หุ่นจ าลองแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบ หรือสเกตซ์ดีไซด์ (Sketch design) ของ
ช้ินงานนั้นๆ ผู้ออกแบบจะต้องเลือกชนิดของหุ่นจ าลองท่ีเหมาะสมกับช้ินงาน ในบางครั้งอาจจะต้อง
ท าหุ่นจ าลอง ท้ัง ๓ รูปแบบ และหลายๆ ครั้งจนกว่าจะได้ช้ินงานท่ีผู้ออกแบบพอใจ 

จากนั้น ผู้ออกแบบจะน าแนวคิดกับภาพร่างท่ีสมบูรณ์มาเขียนใหม่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น มี
รายละเอียดและประณีตขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางการเลือกแบบเท่านั้น เปรียบเหมือนเป็ นการจุด
ประกายของความคิดให้เข้ากับภาพร่างนั่นเอง หรือเรียกว่า ไอเดียสเกตซ์ (Idea sketch) 

 
๕.๖ การคัดเลือก (Selection) 
 การน าแบบร่างสเกตซ์ดีไซน์ (Sketch design) ท่ีร่างไว้เป็นจ านวนมากและตรงตา
เป้าหมายกับแนวคิด (Concept) แล้ว นักออกแบบจะต้องน ามากล่ันกรองคัดเลือกแบบต่างๆ ซึ่งน า
แนวคิดนั้นเขียนแบบ โดยใส่มาตราส่วนให้ความละเอียดประณีตกับแบบนั้นๆ ให้มี สัดส่วน 
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(Dimension) ท่ีถูกต้องตรงกับความเป็นจริงให้มากท่ีสุด ถ้าเป็นผลงานช้ินใหญ่ก็จะย่อมาตราส่วนลง 
ถ้าเป็นของเล็กก็ขยายมาตราส่วนให้ใหญ่ขึ้น ตามหลักการเขียนแบบในขั้นตอนนี้บางทีก็เรียกว่า ดีไซน์
รีไฟน์เมนต์ (Design refinement) นักออกแบบจะเลือกแบบของงานจากแบบร่างท่ีดีท่ีสุดจากหลายๆ 
แบบเอาไว้เพียง ๓-๔ แบบ มาเขียนแบบตามแนวคิดท่ีเลือกมาแล้วจากการร่างภาพ (Sketch design) 
ในขั้นตอนเขียนแบบนี้นักออกแบบควรแก้ไขเพิ่มเติม ตัดทอน ในช้ินงานนั้นเพราะจะท าให้เป้าหมาย
ของการออกแบบเปล่ียนไป หรืออาจจะออกนอกทางไม่ตรงตามแนวคิดท่ีต้ังไว้แต่แรกท้ังยังท าให้งาน
นั้นเสียเวลามากขึ้น อาจกลายเป็นงานท่ี “ไม่มีวันส าเร็จ” นักออกแบบท่ีเริ่มฝึกฝน มักจะพบปัญหา
เหล่านี้บ่อยครั้ง ดังนั้นก่อนถึงขั้นตอนนี้ นักออกแบบควรคิดและแก้ไขงานต้ังแต่การร่างภาพให้ลงตัว
เสียก่อนต้ังแต่แรก แล้วจึงลงมือปฏิบัติ เมื่อก าหนดสัดส่วนลงในช้ินงาน งานก็ปรากฏออกมาเป็น
รูปร่าง สามารถตรวจสอบขาดท่ีแน่นอนได้ ถ้าพบว่าผลงานนั้นยังไม่ดีพอก็กลับไปร่างภาพใหม่อีกครั้ง 
 ในขั้นตอนการคัดเลือกแบบหรือช้ินงานนี้ นักออกแบบมักจะมีความรู้สึกชอบในส่วนใด
ส่วนหนึ่งหรือผลงานบางช้ินของขั้นตอนแรก (Preliminary ideas) และเห็นว่าส่ิงท่ีคิดได้ในตอนแรก
นั้นสมบูรณ์ สวยงามถูกใจเสียจริงๆ ความรู้สึกนี้อาจบิดบังคับความถูกต้อง ท าให้ผู้ออกแบบไม่เห็น
จุดบกพร่องข้อเสียในงานของตนซึ่งนั้นก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่างหนึ่งท่ีมักจะคิดเข้าข้างต้นเอง 
ดังนั้นนักออกแบบจะต้องเช่ือมั่นในส่ิงท่ีถูกค้นพบใหม่และรู้สึกถึงความบกพร่องของงานของตนเอง
ขณะท่ีท างานวิเคราะห์หาหนทางแก้ไขจุดบกพร่องหรือข้อผิดพลาดนั้นๆ ให้ดีและสมบูรณ์ การแก้ไข
แบบนั้นไม่ใช่หมายความว่างานช้ินนั้นล้มเหลวจะต้องกลับไปต้ังต้นใหม่ แต่เป็นการแก้ไขท่ีสามารถ
ป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นอาจมีการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขบางส่วนโดยรักษาแนวคิดเดิมไว้ และ
เมื่อแก้ไขจนลงตัวดีแล้ว จึงน ามาวิเคราะห์อื่นๆ ต่อไป 
 เมื่อเลือกแบบเรียบร้อยแล้ว น าแบบท่ีเลือกไว้ ๓-๔ แบบวิเคราะห์ส่วนต่างๆ นอกจาก
ความงามตามหลักการทางศิลปะ จะต้องค านึงถึงรายละเอียดอื่นๆ อีกท่ีเป็นส่วนประกอบกับช้ินงาน
นั้นๆ ส่ิงต่างๆ ท่ีต้องวิเคราะห์มีหลายอย่างเพิ่มข้ึน และละเอียดขึ้นกว่าเดิม เช่น  
 * เทคโนโลยีทางการผลิต วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต 
 * อุปกรณ์ตัวยึดต่างๆ ข้อต่อของเฟอร์นิเจอร์ 
 * ความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายมนุษย์กับการใช้งาน (Ergonomic) เช่น การเคล่ือนไหว
ของมนุษย์การรับรู้ทางตา ทางโสดของมนุษย์ สภาพแวดล้อม ฯลฯ 
 * แนวโน้มของศักยภาพทางการตลาด 
 * การโฆษณา 
 * การขาย ราคาขาย ก าลังซื้อ 
 * ช่องทางการตลาด 
 * การขนส่ง  
 * ค่าจ้างแรงงาน พลังงานเครื่องจักรในการผลิต 
 * งบประมาณ 
 * ฯลฯ 
๕.๗ การออกแบบรายละเอียด (Detail design) 
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 การน าแบบท่ีผ่านการคัดเลือกแล้วมาพัฒนาเพื่อเพิ่มเสริมแต่งรายละเอียดของ
ส่วนประกอบต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในขั้นตอนนี้จะเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
ข้อปลีกย่อยไม่ว่าจะเป็นรายวาด้านรูปแบบ ด้านความสะดวกในการใช้งาน ด้านการผลิต การหาวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับแบบและโรงงานผลิตหรือการประกอบช้ินส่วนเพื่อสะดวกในการผลิต นัก
ออกแบบจะต้องท างานร่วมกับวิศวกรนักการวิทยาศาสตร์ (Ergonomics) หรือนักวัสดุศาสตร์ เพื่อหา
ข้อสรุปแบบร่างและการเขียนแบบคร่าวๆ ให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น ข้ันตอนนี้เป็นขั้นตอนส าคัญซึ่ง
จะต้องตรวจตราทุกส่วนเพื่อให้ความคิดสร้างสรรค์เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง การตรวจตราอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วนจะท าให้ผลงานมีคุณค่าและความชัดเจนผลงานบางช้ินท่ีเกิดแนวคิดธรรมดาๆ อาจ
กลายเป็นงานท่ีน่าสนใจได้ 
 นอกจากจะตรวจตราผลงานท่ีออกแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้ว นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์
จะต้องค านึงถึงกระบวนการผลิต การค านวณหาเวลาของกระบวนการผลิต เพื่อให้ระบบการผลิต
สะดวกรวดเร็วขึ้นเพราะงานบางช้ินจะต้องออกแบบอุปกรณ์ท่ีช่วยเสริมหรือจับยึดช้ินงานระหว่างการ
ผลิต ดังนั้นการออกแบบรายละเอียดของเฟอร์นิเจอร์ จะท าให้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ตลอดจน
เวลาการผลิตค่าใช้จ่ายและแผนการผลิต อีกท้ังยังตรวจสอบผลงานให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
หรือข้อก าหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ได้ 
๕.๘ การออกแบบขั้นตอนสุดท้าย (Design finalization) 
 ขั้นตอนนี้เป็นตอนท่ีตัดสินใจตกลงเลือกแบบท่ีผ่านขั้นตอนต่างๆ น ามาตัดสินใจเลือกเอา
แบท่ีดีท่ีสุด ตรงตามแนวคิด (Concept) มากท่ีสุด เพียงแบบเดียว เพื่อน ามาเขียนแบบเพื่อการผลิต
เป็นของจริงออกมา (Working drawing) 
 การตกลงใจในการออกแบบ (Design decision) นี้จะต้องเลือกแบบท่ีตรงตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์หรือแนวคิดท่ีต้ังไว้ให้ได้ใกล้เคียงท่ีสุด ผู้ออกแบบจะต้องเข้าใจว่าเลือกแบบใดๆ ก็ตามไม่
มีงานออกแบบ (Design) ใดๆ ท่ีมีความสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นในการเลือกแบบจะต้องเลือก
แบบท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุด โดยยึดแนวคิดเป็นบรรทัดฐาน จากนั้นจึงน ามาท าเป็นงานเขียนแบบ 
 การเขียนแบบเพื่อผิตชิ้นงาน (Working drawing) ท่ีสมบูรณ์ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล
ระบบรายละเอียด (Specification) ส าหรับผลงานช้ินนั้น เช่น ระบุการผลิต การสร้าง การใช้
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอย่างละเอียดท่ีจะส่งให้ผู้ผลิต หรือส่งโรงงาน การเขียนแบบเพื่อผลิตช้ินงาน
ส่วนส าคัญดังนี้ 

๑. ภาพฉาย (Orthographic) คือการเขียนแบบภาพด้านต่างๆ ทุกๆ ด้าน 
๒. ภาพระบุรายละเอียด (Detail) คือการเขียนแบบแสดงรายละเอียดข้อปลีกย่อยต่างๆ 

ในแต่ละจุด แต่ละส่วนอาจแสดงด้วยภาพขยายมาตราส่วนใหญ่ขึ้น เพื่อให้เห็นส่วน
ต่างๆ ได้ชัดเจน (detail) หรือภาพตัด (Section) แล้วแต่ความจ าเป็นของช้ินงาน
นั้นๆ 

๓. ภาพชิ้นส่วนถอดประกอบ (Assembly) หรือบางต าราจะเรียกว่า (Exploded 
assembly) คือการเขียนแบบท่ีแสดงเกี่ยวกับการถอดและการประกอบช้ินส่วนต่างๆ 
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การเขียนแบบเพื่อผลิตช้ินงานอาจจะต้องส่งช้ินงานไปยังโรงงานท่ีต่างๆ กันแล้วแต่ความ
จ าเป็นของแบบ ดังนั้นการเขียนแบบจะต้องพิถีพถิัน ละเอียด และมาตรฐานสกล การใช้สัญลักษณ์
ต่างๆ การระบุค าส่ังจะต้องเขียนให้อ่านแล้วเข้าใจง่ายและเป็นมาตรฐานสากลเช่นกัน ในส่วนท่ีจะต้อง
ผลิตด้วยเครื่องมือเครื่องจักรชนิดใดก็จะต้องระบุในแบบและเขียนแบบให้เป็นมาตรฐานสากล หรือ
ตามมาตรฐานของระบบโรงงานนั้นๆ เช่น 

๑. มาตรฐานอเมริกันเนช่ันแนล สแตนดาร์ด อินสติทิต อินสติทิต (American National 
Standard Institute) (ANSI) 

๒. มาตรฐานอินเตอร์เนช่ันแนล สแตนดาร์ด ออร์กาไนเซช่ัน (Inermation Standard 
Organization) (ISO) 

๓. มาตรฐานแคนนาดา สแตนดาร์ด แอสโซซิสเอช่ัน (Cannada Standard 
Association)  

 โดยท่ัวไปแล้วในประเทศไทยปัจจุบัน นิยมใช้มาตรฐาน (ISO) ตาระบุอุตสาหกรรม
ต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น อังกฤษ เยอรมัน ซึ่งใช้ระบบ ISO ท้ังส้ิน 
 ส่ิงส าคัญในการเขียนแบบท่ีจะตองตรวจสอบให้ถูกต้องนั้นบางโรงงานอาจมีแบบฟอร์ม 
ตารางตรวจรายะเอียด (Drawing checklist) ส าหรับตรวจสอบความแน่นอนในการเขียนรายละเอียด
และช่วยให้ตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ง่าย ส่ิงท่ีต้องตรวจสอบในแต่ละส่วนจะมีส่วนส าคัญดังนี้ 

๑. ขนาดสัดส่วน (Dimensions) ของแต่ละช้ินงานว่าถูกต้องหรือยังตรงกับแผ่นอื่นๆ 
หรือไม ่

๒. มาตราส่วน (Scale) แสดงมาตราส่วนท่ีถูกต้องและครบถ้วนแล้วหรือยัง 
๓. ค่าก าหนดพิกัดความเผ่ือ (Tolerances) ในการเขียนแบบเพ่อการผลิตบางส่วน

จะต้องให้ค่าพิกัดความเผ่ือไว้ว่าไม่ใหญ่เกินกว่านี้หรือไม่เล็กไปกว่านี้เป็นค่าบวกหรือลบเพื่อให้สามารถ
ใช้กับงานจริง 

๔. มาตรฐานเดียวกัน (Standard) ก าหนดอุปกรณ์ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
๕. ผิวส าเร็จ (Surface texture or finishing) คือ ผิวหน้าบนสุดของผลงานช้ินนั้นมี

ลักษณะผิวอย่างไรถูกต้องหรือไม ่
๖. วัสดุ (Material) การก าหนดวัสดุท่ีน ามาผลิตถูกต้องหรือยัง 
เมื่อเขียนแบบแล้ว จะต้องท าหุ่นจ าลองอีกครั้งหนึ่งเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องของ

รายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ หุ่นจ าลองในขั้นตอนนี้มีลักษณะต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ต้นแบบหุ่นจ าลอง
เหมือนจริงซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี ้

 
๑. หุ่นจ าลอง (Mock-up) เป็นหุ่นจ าลองเท่าของจริง หรือท่ีเรียกว่า ต้นแบบ (Dummy) 

เป็นหุ่นจ าลองท่ีแสดงรายละเอียดภายนอกท้ังหมดเหมือนกันกับของจริงท่ีจะน าไปจ าหน่าย 
หุ่นจ าลองประเภทนี้จะมีรายละเอียดทุกแง่มุม แม้แต่กล่องใส่หนังสือคู่มือการใช้เอกสารโฆษณาการ
ขาย เป็นหุ่นจ าลองท่ีเน้นให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 

๒. ต้นแบบ (Prototype) มีขนาดสัดส่วนทุกอย่างเหมือนจริงท้ังระบบกลไกล การใช้งาน 
การท างาน สามารถท าได้เหมือนจริงทุกประการ เพียงแต่ตัวต้นแบบไม่ใช่วัสดุท่ีเหมือนจริงตาท่ี
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ก าหนดไว้ในการออกแบบในการท าต้นแบบสามารถใช้วัสดุแทนท่ีมีราคาถูกกว่า ง่ายต่อการท างาน มี
ความแข็งแรงน้อยกว่ามาใช้ท าต้นแบบเพื่อศึกษาการท างาน การเคล่ือนไหว การควบคุม และอื่นๆ 
เพื่อหาจุดบกพร่อง ซึ่งอาจมีและน ามาปรับปรับแก้ไขก่อนการผลิตจริง 

การเลือกจะท าหุ่นจ าลองชนิดใดขึ้นอยู่กับงานท่ีออกแบบไว้ อาจใช้หุ่นจ าลอง (Mock-up) 
หรือตัวต้นแบบ (Prototype) เพียงอย่างเดียว หรืออาจท าหุ่นจ าลองแบบข้ึนอยู่กับรูปแบบของช้ินงาน
นั้นๆ ถ้าศึกษาหุ่นจ าลองแล้วมีปัญหาใดก็ตาม จะต้องแก้ไขงานแบบตามมาตรฐานสากลมีขนาด
สัดส่วนเข้าสเกล (Scale) ระบุขนาดสัดส่วนท่ีถูกต้อง รายละเอียดประกอบการผลิตอย่างครบถ้วน มี
ภาพตัดแสดงส่วนท่ีถูกบัง มีส่วนขยายในส่วนท่ีเล็กให้เห็นชัดเจนและละเอียดยิ่งขึ้น โดยท่ัวไปการ
เขียนเพื่อผลิตช้ินงาน (Working drawing) มักจะประกอบด้วย 

๑. เขียนแบบภาพฉาย (Orthographic views) 
๒. เขียนแบบภาพช่วย (Auxiliary views) 
๓. เขียนแบบภาพสามมิติ (Pictorial drawing or perspective) 
๔. เขียนแบบภาพตัด (Section drawing) 
๕. เขียนแบบรายละเอียด (Detail drawing) 
๖. เขียนแบบภาพส่วนประกอบ (Assembly drawing) 
๗. เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical engineering drawing) 
๘. รายการประกอบแบบ (Specification) 
ซึ่งเป็นงานเขียนแบบท่ีจะส่งเข้าโรงงานหรือผู้ผลิตต่อไป ในส่วนของการออกแบบนั้น

เพื่อให้งานออกแบบสมบูรณ์ทุกขั้นตอนและเพื่อแสดงภูมิปัญญาของผู้ออกแบบช้ินงานนั้นต้ังแต่เริ่ม
โครงการจนช้ินงานส าเร็จโดยท่ัวไปมักประกอบด้วย 

๑. โครงการการอกแบบ (Schematic design) 
๒. ภาพวาดและการจัดวาง (Drawing & layout) 
๓. ตารางข้อมูล (Chart) 
๔. แผนภูมิ (Graphs) 
๕. ออกแบบร่าง (Sketch design) 
๖. ภาพแสดงส่วนประกอบท้ังหมดของช้ินงานในลักษณะเหมือนจริง (Technical 

publication illustration) ซึ่งเป็นสามิติ เช่น ทัศนียภาพ (perspective) หรือภาพเขียนแบบสามมิติ 
(Pictorial drawing) 
๕.๙ การประเมินผล (Evaluation)  
 ในกระบวนการออกแบบต้ังแต่แรกลงมือร่างภาพจนกระท่ังส าเร็จเป็นช้ินงาน ระหว่างการ
ปฏิบัติงานจะต้องมีการประเมินผลงานในแต่ละขั้นตอน ต้ังแต่การเลือกแบบร่าง การตัดสินใจคัดเลือก
แบบเพื่อน ามาสู่กระบวนการผลิต อาจมีการประเมินผลงานทุกขั้นตอนระหว่างการออกแบบโดยการ
เสนอแนวทางเลือกหลายวิธีและหลายรูปแบบ เพื่อแยกแยะผลงานท่ีมี มีคุณภาพ ลดอัตราการเส่ียง
ต่อการผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นต้ังแต่ผลงานยังอยู่ในระยะขั้นต้นๆ หรืออาจเกิดจากการกระบวนการ
ผลิต ดังนั้นในการพิจารณาผลงานแต่ละขั้นตอนจะมีการประเมินจากผู้รู้ ผู้เช่ียวชาญหลายๆ ฝ่าย
ตลอดจนการทดลองน าผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไปใช้งานเพื่อหาจุดบกพร่องน ามาพัฒนาต่อไป 
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 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานมักใช้การประเมินทางด้านความงามจากแนวทางของ
ศิลปะส่วนทางด้านการออกแบบนั้นไม่มีการตั้งกฎเกณฑ์ตายตัว ข้ึนอยู่กับว่าจะเป็นผลงานประเภทใด 
มีลักษณะเฉพาะของงานนั้นเป็นอย่างไร โดยท่ัวไปมักใช้หลักกว้างๆ ดังนี้ 

๑. การศึกษาลักษณะเฉพาะของงาน ในการออกแบบงานแต่ละประเภทลักษณะของงาน
จะต่างกัน เช่น งานออกแบบเก้าอี้จะมุ่งเน้นทางด้านความสะดวกสบาย แข็งแรง สง่างาม ทนทาน 
สามารถรองรับร่างกายมนุษย์ได้ดี ในขณะท่ีงานออกแบบผู้มุ่งเน้นในด้านการเก็บส่ิงของสัมภาระต่างๆ 
เนื้อที่ใช้สอยเป็นส าคัญ ดังนั้นลักษณะท่ีต่างกันย่อมท าให้การพิจารณาเกณฑ์การประเมินต่างกัด้วย 

๒. จุดมุ่งหมายของงาน ผู้ประเมินผลงานของนักออกแบบจะต้องเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของ
งานและคามต้องการในการใช้สอยตามจุดประสงค์นั้นๆ 

๓. ข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ประเมินจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับงานช้ินนั้น เช่น กฎหมาย 
ข้อบังคับ เงื่อนไขในการผลิต ความปลอดภัยในการใช้งาน ฯลฯ เพื่อน ามาพิจารณาผลงานท่ีกระทบ
ต่อการออกแบบงานนั้นๆ 

๔. เกณฑ์ทางการออกแบบ เน้นถึงประโยชน์ใช้สอยท่ีเหมาะสมกับงาน เช่น ความถูกต้อง
ของสรีระของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ความสะดวกสบายในการใช้งาน ความปลอดภัย การบ ารุงรักษา ความ
ทนทาน ความงามท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน ความมีเอกภาพท่ีส่ือถึงคุณค่าของผลงาน ฯลฯ 

๕. ปัจจัยในด้านการผลิต ประเมินการเลือกใช้วัสดุท่ีเหมาะมหาได้ง่ายคุณสมบัติตรงตาม
ประโยชน์ใช้สอย กรรมวิธีการผลิตท่ีเหาะสมกับวัสดุและระดับของเทคโนโลยี นิดของอุปกรณ์
เครื่องจักรท่ีใช้ในการผลิต  

๖. ปัจจัยทางการตลาด ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย แสดงภาพพจน์
น่าเช่ือถือของผู้ผลิตราคาเหมาะสม การสร้างความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ ฯลฯ 

จะเห็นได้ว่าการประเมินผลงานการออกแบบมีการพิจารณาหลายขั้นตอน ในแต่ละ
ขั้นตอนเน้นไปในด้านต่างๆ บางครั้งการตัดสินใจเลือกแบบนั้นอาจไม่สามารถช้ีขาดลงไปได้ว่าแบบ
หนึ่งจะสามารถน ามาใช้งานได้ การประเมินผลงานจากบุคคลหลายกลุ่ม หรือจากการทดลองใช้จะท า
ให้ตัดสินใจเลือกงานได้ดีขึ้น ถ้าไม่สามารถเลือกมาได้อาจใช้วิธีผสมผสาน โดยรวมหรือตัดทอน เพื่อให้
เกิดผลงานช้ินใหม่ ซึ่งจะให้ผลงานมีคุณภาพและตรงตามความต้องมากขึ้น 
 
สรุป 
 กระบวนการออกแบบเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้ผลงานการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ประสบ
ผลส าเร็จตามความต้องการของผู้บริโภคและเกิดความจรรโลงใจต่อผู้พบเห็น การน ากระบวนการ
ออกแบบมาใช้ในการท างานจะท าให้เกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ท่ีง่ายและเป็นระบบมากขึ้น 
ตลอดจนมีแนวทางในการเลือกพิจารณาแบบร่างท่ีเหมาะสมเพื่อน ามาออกแบบในขั้นตอนต่อๆไป 
กระบวนการออกแบบนั้นมีหลายขั้นตอน ซึ่งนักแบบอาจข้ามขั้นตอนใดตอนหนึ่งหรือจะเน้นขั้นตอน
ใดขั้นตอนหนึ่งก็ได้ เพราะกระบวนการออกแบบไม่ใช่เป็นกฎตายตัวสามารถยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ดังนั้น กระบวนการการออกแบบจึงเป็นเพียงแนวหรือทิศทางเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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ค าน า 
 โครงงานวิจัยเล่มนี้หนึ่งของการประกวดโครงงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ท้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ส่งผลงาน ซึ่งเกิดจากการฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทาศาสตร์ท่ีเป็นระบบบูรณาการร่วมกับความรู้ในเชิงช่าง โดยคณะผู้จัดท าเป็น
นักเรียนในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ได้น าการบูรณาการการฝึกหัด
ประเภทช่างการออกแบบมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนท่ัวไปชุมชนท้องถิ่นและสังคม 
จึงท าการศึกษาโครงงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เรื่อง “ชุดฝึกหัดการนับเลขส าหรับเด็กอนุบาล” 
ขึ้นเพื่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานการประดิษฐ์ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ โดยใช้เศษไม้เป็นวัสดุเหลือท้ิงจากโรงงานและวัสดุท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดของสังคม 
 
          คณะผู้จัดท า 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดท าอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัย
เรียนหรืออนุบาล เพื่อประยุกต์และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากไม้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม และสามารถช่วยให้เด็กมีพัฒนาการในการเรียนรู้ และทักษะในกล้ามเนื้อมือ และ
ความคิดจากการทอลองใช้ผลิตภัณฑ์ “ชุดฝึกหัดการนับเลขส าหรับเด็กอนุบาล” เป็นส่ิงประดิษฐ์ของ
นักเรียน สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ผลท่ีได้รับ
จากการน าไปใช้ทดลองกับเด็กอนุบาล โรงเรียนเด็กเล็กในเขตวัดดอนเมือง เด็กอนุบาลจะสนใจและ
ชอบเล่นฝึกทักษะ และต่อภาพอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด และสีสันท่ีใช้ก็มีความสวยงามดึงดูดความสนใจ
องเด็กเป็นอย่างมาก รวมท้ังวัสดุท่ีน าไปใช้เป็นไม้ ซึ่งไม่มีพิษภัยต่อสุขภาพของเด็กด้วยส่ิงประดิษฐ์ช้ิน
นี้ จึงเป็นผลงานท่ีมีคุณค่าในตัวเองอย่างมาก 
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บทที่ ๑ 
บทน า 

๑.๑ กระบวนการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 
การออกแบบเป็นวิธีการช่วยลดความผิดพลาดในการท างานเพื่อค้นหาวิธีการเหมาะสม ใน

การแก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพในงานนั้นๆ โดยเฉพาะการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือช้ินงานท่ีมี
ข้อมูลหรือปัญหาค่อนข้างมาก จ าเป็นต้องใช้ผู้ร่วมงานเฉพาะทางหลายสาขา เพื่อสร้างสรรค์งานให้มี
คุณภาพกระบวนการออกแบบจึงมีความจ าเป็นเพื่อให้การท างานนั้นเป็นไปอย่างมีระบบเป็นขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานออกแบบนั้นส่วนใหญ่มักไม่สามารถแยกแยะแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน 
กระบวนการออกแบบจึงเป็นการวางแผนการท างานไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้นัก
ออกแบบและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆ ปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนมีการก าหนดเกี่ยวกับแผนการออกแบบมี
การแบ่งการท างานไว้หลายขั้นตอนซึ่งมีผู้เสนอรูปแบบไว้ต่างๆ กัน และมีขั้นตอนท่ีแต่ละขั้นตอนท่ี
แตกต่างกัน การเลือกวิธี การแบ่งขั้นตอนลักษณะใดๆนั้นย่อมขึ้นอยู่กับวิธีการท างานตามความถนัด
ของนักออกแบบและความเคยชินของบุคคลนั้นเป็นส าคัญ 

 การด าเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยท่ัวไปมีหลักพื้นฐานเป็นขั้นตอนเรียงไปตามล าดับ 
นักออกแบบมักจะด าเนินไปตามข้ันตอนเพื่อให้ได้ซึ่งงานการออกแบบท่ีสมบูรณ์ นักออกแบบท่ีมีความ
เช่ียวชาญบางท่านอาจข้ามข้ันตอนบางขั้นตอนหรืออาจรวมขั้นตอนบางขั้นตอนเข้าด้วย ท้ังนี้แล้วแต่
ดุลพินิจ และความช านาญของบุคคลนั้น งานออกแบบบางอย่างท่ีมีกระบวนการท่ีซับซ้อนยุ่งยากมาก 
นักออกแบบอาจเพิ่มข้ันตอนหรือแบ่งย่อยการด าเนินการในบางขั้นตอนให้ละเอียดลงไปอีกก็ได้ ดังนั้น
ขั้นตอนในการด าเนินการออกแบบจึงเป็นเพียงทางส าหรับผู้ท่ียังขาดประสบการณ์ขาดความช านาญ
และส าหรับนักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อท าความเข้าใจในการด าเนินงานตามขั้นตอน 
กระบวนการออกแบบจึงเป็นแนวทางในการด าเนินการออกแบบ เพื่อให้ผู้ออกแบบสามารถใช้อิสรภา
พางความคิดของตนได้อย่างไร้ขอบจ ากัด 
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ 
  ๑. ศึกษาลักษณะรูปแบบ ขนาด และสีของไม้ท่ีเหมาะสมกับการท าประดิษฐ์ ชุดฝึกหัด
การนับเลขส าหรับเด็กอนุบาล 
  ๒. ศึกษาความคิดเห็นของผลิตภัณฑ์ ชุดแบบฝึกหัดการนับเลขส าหรับเด็กอนุบาล 
 

๑.๓ ขอบเขตของการท างาน(ขอบเขตการสร้างสิ่งประดิษฐ์ และการประเมินประสิทธิภาพ
สิ่งประดิษฐ์) 
  การท าโครงการส่ิงประดิษฐ์ครั้งนี้มุ่งท่ีจะศึกษา ลักษณะ รูปแบบ ขนาดและสีของไม้ ท่ีได้
จากการเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ของการท าเฟอร์นิเจอร์ในท้องถิ่น แล้วน ามาทดลองตัดขนาด โดยการใช้
อุปกรณ์ช่วยจิกและฟิกเจอร์ในการตัดให้ได้ขนาดตามรูปแบบท่ีต้องการ เพื่อสร้างเป็นผลิตภัณ ฑ์
รูปแบบใหม่ ให้เป็นศิลปะส าหรับเด็ก และเป็นการฝึกทักษะของสมองและกล้ามเนื้อมือของเด็ก โดยท่ี
คณะผู้จัดท าทดลองสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคดอนเองละน าไปให้โรงเรียน
อนุบาลในเขตดอนเมืองทดลองใช้กับเด็กอนุบาลเด็กเล็กด้วย 
 

๑.๔ ค าจ ากัดความ 
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  เด็กอนุบาล หมายถึง เด็กท่ีมีอายุประมาณ ๔-๖ ปี อาจจะอยู่ในช้ันก่อนวัยเรียน เตรียม
อนุบาล หรือ อนุบาล  
  การนับเลข หมายถึง กระบวนการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เป็นกาฝึกความจ าและการนับ
เลขของเด็กเล็ก 
  ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงความคิดเห็นท่ีได้เห็น และได้ทดลองใช้ของผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูปท่ีน ามาท าการวิจัย 
  ชุดการฝึกนับเลขส าหรับเด็กอนุบาล หมายถึง การน าเศษวัสดุไม้ท่ีเหลือใช้จากโรงงานผ่าน
กระบวนการขึ้นรูป ให้รูปทรงเรขาคณิต ส่ีเหล่ียม ขนาดเท่าฝ่ามือเด็กและมีสีสันสดใสชวนให้สนใจ ใช้
ส าหรับการฝึกทักษะการนับเลขส าหรับเด็ก 
  คุณลักษณะเฉพาะ หมายถึง ลักษณะรูปแบบ ขนาด และสีของผลิตภัณฑ์ ท าให้เกิดความ
น่าสนใจและเน้นคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 
 

๑.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  ๑. ทราบคุณลักษณะของไม้ท่ีน ามาใช้แปรรูปผลิตภัณฑ์ ชุดฝึกหัดการนับเลขเด็กอนุบาล 
  ๒. ประดิษฐ์ชุดฝึกหัดการนับเลขเด็กอนุบาล ด้วยเศษวัสดุไม้ ขึ้นรูปตามแบบไม้อย่าง
เหมาะสม 
  ๓. เพิ่มมูลค่าของวัสดุจากเศษวัสดุเหลือใช้ให้มีราคาสูงขึ้น 
  ๔. นักเรียน ได้น าวิชาความรู้ท่ีได้จากวิชาอุปกรณ์ช่วย จ๊ิกซ์และฟิกซ์เจอร์เบื้องต้นการ
ออกแบบและเครื่องเรือนท้องถิ่นมาใช้ในการประดิษฐ์ 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๒ 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

๑. การออกแบบเฟอร์นเิจอร์ 
  การออกแบบมีอิทธิพลต่อโลกในยุคปัจจุบันนี้มาก ไม่ว่าส่ิงใดๆ ในโลกล้วนเกิดจากฝีมือ
มนุษย์การเปล่ียนแปลงรูปทรงของธรรมชาติให้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับความต้องการด้าน
ใช้งาน ความสะดวกสบายและทางด้านจิตใจเป้นความต้องการของมนุษย์อย่างไม่มีขีดจ ากัด มนุษย์
ต้องการส่ิงใหม่ๆ อยู่เสมอ จึงเกิดแรงผลักดันให้มีการสร้างสรรค์ผลิตผลงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เมื่อ
เราพิจารณาส่ิงต่างๆ รอบตัวเรา สังเกตได้ว่าแต่ละส่ิงนั้นล้วนมีการการท้ังส้ิน เช่น บ้ านพักอาศัย 
มนุษย์รู้จักการน าวัสดุท้องถิ่นมาประกอบเป็นมี่พักอาศัย หลบแดด หลบฝน หรือเพื่อความเป็นส่วนตัว 
จนกลายมาเป็นปัจจัยหนึ่งในส่ิง 
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ท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและมีวิวัฒนาการแปรเปล่ียนมาโดยตลอดตามความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ 
มีการออกแบบดัดแปลง แก้ไขและปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัยเทคโนโลยียุคสมัยนั้น 
  ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก็เช่นเดียวกันย่อมมีวิวัฒนาการแปรเปล่ียนตามไปด้วย เราจึงพบเห็นส่ิง
อ านวยความสะดวกสบายและเพิ่มความสุขทางกายใจมากยิ่งขึ้นดังเช่นทุกวันนี้ 
 
๑.๑ ความหมายของการออกแบบ 
  เดล จี เคลฟเวอร์ (Dale G. Cleaver ๑๙๗๒) ได้ให้ค าจ ากัดความของการออกแบบว่า 
“เป็นการจัดระเบียบวิธี หรือการจัดองค์ประกอบของแบบให้มีคุณค่าทางสุนทรียภาพ ซึ่งผู้ออกแบบ
อาจจะใช้จัดงานให้มีช่วงจังหวะ มีความสมดุลในการทรงตัว และมีความงามในสัดส่วนท่ีดี” 
  ดอริส คอกซ์ และบาร์บารา วาร์เรน (Doris Cox and Babara Warren ๑๙๖๑) ได้ให้
ความหมายของการออกแบบว่า “การออกแบบเป็นการประดิษฐ์หรือวางแผนส าหรับงานท่ีมี
จุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน การออกแบบอาจจะส าหรับงานท่ีมีหน้าท่ีใช้สอยโดยเฉพาะ เช่น เก้าอี้ การ
ออกแบบเส้นใยและลาย หรืออาจจะเป็นการวางแผนส าหรับโครงงานท่ีจะท าการออกแบบ จึงเป็น
กิจกรรม และพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีต้องใช้สติปัญญา” 
  สปาร์ค (Sparke ๑๙๘๗) กล่าวว่า การออกแบบเป็นแนวความคิดท่ีซับซ้อน คือเป็นท้ัง
กระบวนการและผลลัพธ์ของกระบวนการนั้น ๆ ในลักษณะท่ีเป็นรูปร่าง รูปแบบ และความหมายของ
ส่ิงของท่ีถูกออกแบบข้ึนมา 
  เยาว์ฤทธิ์ กระตุกฤกษ์ (ม.ป.ป.) ได้ให้ความหมายว่า “การออกแบบ คือพื้นฐานการ
กระท าของมนุษย์ไม่ว่าจะท าอะไรสักอย่างหนึ่ง ซึ่งมีเหตุผลท่ีแน่นอน หรือไม่มีเหตุผลก็ไม่มีการ
ออกแบบ (No reason no design) 
  วิรัตน์ พิชญไพบูลย์ (๒๕๒๗) ได้ให้ความหมายของการออกแบบว่า “การออกแบบ คือ 
การใช้ความคิดในการสร้างสรรค์ (Creative) งานศิลปะ ด้วยการเลือก การจัดวัสดุและเครื่องมือ เพื่อ
สร้างงานศิลปะท่ีมีรูปลักษณะให้เหมาะสมกับหน้าท่ีในด้านความงามและอัตถประโยชน์  หรือ
สร้างสรรค์งานศิลปะบริสุทธิ์ท่ีมีความมุ่งหมายในด้านความงดงาม  ความซาบซึ้ง ความสะเทือนใจ
เพื่อให้เกิดความนิยม” 
  สาคร คันธโชติ (๒๕๒๘) ได้ให้ความหมายการออกแบบว่า “การออกแบบ หมายถึง การ
รวบรวม หรือจัดองค์ประกอบท้ังท่ีเป็น ๒ มิติและ ๓ มิติ เข้าด้วยกันอย่างมีหลักเกณฑ์ การน า
องค์ประกอบของการออกแบบมาจัดรวมกันนั้น ผู้ออกแบบจะต้องค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย และ
ความงามอันเป็นคุณลักษณะส าคัญของการออกแบบ” 
  ค าว่า “เฟอร์นิเจอร์” (Furniture) มีช่ือเรียกเรียกเป็นภาษาไทย. หลายอย่าง เช่น เครื่อง
เรือนเคหะภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องใช้ภายในบ้าน หรือ เครื่องตกแต่งบ้าน. ดังนั้น  เฟอร์นิเจอร์ จึง
หมายถึง เครื่องตกแต่งบ้านพักอาศัย หรือ อาคาร  มีประโยชน์ใช้สอย. สะดวกสบายในการใช้
งาน เฟอร์นิเจอร์เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอุปโภค ซึ่งได้แก่ โต๊ะอาหาร โต๊ะท างาน ตู้ชนิดต่างๆ เก้าอี้ 
เตียงนอน ช้ันวางของ ตอดจนส่ิงของท่ีใช้ตกแต่งอาคารเป็นต้น 
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  ด้ังนั้นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ (Furniture design) คือ การออกแบบเครื่องเรือน เครื่อง
ตกแต่งภายในอาคารท่ีค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความงาม ความสะดวกในการใช้งานท่ีดีท่ีสุด โดย
เน้นด้านประโยชน์ใช้สอยก่อนความงาน 
 

๑.๒ ประโยชน์ของเฟอร์นิเจอร์ 
 เฟอร์นิเจอร์ท่ีใช้กันในปัจจุบันได้มีผู้แบ่งประเภทของเฟอร์นิเจอร์หลายวิธีดังนี้ 
 ๑.๒.๑ การแบ่งเฟอร์นิเจอร์ตามลักษณะที่ต้ัง 
 การแบ่งเฟอร์นิเจอร์ตามลักษณะท่ีต้ังแบ่งเป็น ๒ ประเภทดังนี้ 

๑. เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ภายนอกอาคาร (OUT-DOOR FURNITURE)  
เฟอร์นิเจอร์ภายนอกอาคารเป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีวางอยู่นอกอาคาร เช่น ตามสวนสาธารณะ 

ตามถนน ตามสนามหญ้าหรือท่ีสาธารณะท่ัวไป มีลักษณะต่อสภาพแวดล้อมสูง เช่น แดด ฝน ความ
ช่ืน มนุษย์และสัตว์ต่างๆ เช่น แมลง ลวก มอด สัตว์เล้ียง เป็นต้น เป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีน้ าหนักมาก ใช้
วัสดุและโครงสร้างแข็งแรงเพื่อป้องกันการเคล่ือนย้าย การสูญหายและทนต่อสภาพแวดล้อม 

๒. เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ภายในอาคาร (IN-DOOR FURNITURE)  
เฟอร์นิเจอร์ภายในอาคารเป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีใช้ภายในบ้านพักอาศัย ส านักงาน หรืออาคาร

ท่ัวไปเป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยตรง ซึ่งจะต้องมีรูปทรงท่ีสัมพันธ์กับภายนอกในอาคาร 
เนื้อที่ว่าง ทางเดิน  (Circulation) ขนาดของห้องเหมาะกับขนาดสัดส่วนร่างกายมนุษย์ เปรียบเสทอน
มนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางและเฟอร์นิเจอร์เป็นส่ิงแวดล้อม 

๑.๒.๒ การแบ่งเฟอร์นิเจอร์ตามลักษณะ 
การแบ่งเฟอร์นิเจอร์ตามรูปลักษณะแบ่งเป็น ๓ ประเภทคือ 
๑.ประเภทตู้ (BOX-TYPE FURNITURE)  
เฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้ท าหน้าท่ีเป็นท่ีเก็บภาชนะส่ิงของต่าง ๆ และรับน้ าหนักของภาชนะ

และส่ิงของท่ีเก็บโดยตรง สนองความต้องการของผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์ท้ังทางด้านประโยชน์ใช้สอยและ
เพื่อการตกแต่ง ได้แก่ ตู้เต้ีย ตู้สูง ตู้แขวน ตู้วางของ เป็นต้น 

๒. ประเภทขา (Legs-type furniture)  
เฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้ท าหน้าท่ีรับน้ าหนักของคนโดยตรง และรับน้ าหนักอุปกรณ์และ

ส่ิงของต่างๆ เป็นส่วนรองลงมา เฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้ ได้แก่ เก้าอี้ประเภทต่างๆ โต๊ะประเภทต่างๆ 
๓. ประเภทบุ (Upholstery- type furniture) 
เฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้จะมีโครงสร้างท่ีประกอบด้วย ฟองน้ า ฟองยาง ใยสังเคราะห์ เส้น

ใยต่างๆ ซ่อมอยู่ภายใน เช่น เก้าอี้บุนวมประเภทต่างๆ 
๑.๒.๓ การแบ่งเฟอร์นิเจอร์ตามลักษณะการติดต้ัง 
การแบ่งเฟอร์นิเจอร์ตามลักษณะการติดต้ังแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ 
๑. เฟอร์นิเจอร์ประเภทติดต้ังถาวร (Built-in furniture) 
เป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีสร้างติดกับอาคารมีลักษณะพิเศษเฉพาะ โดยออกแบบและสร้างให้

เหมาะสมหรือเข้าชุดกับอาคารนั้นๆ  
๒. เฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว (Free standing furniture or movable furniture) 
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เป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีสามารถเคล่ือนย้ายได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ส่วนใหญ่มีน้ าหนักเบา
หรืออาจถอดประกอบได้สะดวกในการหาต าแหน่งท่ีว่าง 

๑.๒.๔ การแบ่งเฟอร์นิเจอร์ตามสถานที่ใช้ 
 การแบ่งเฟอร์นิเจอร์ตามสถานท่ีใช้ แบ่งเป็น ๔ ประเภทใหญ่ๆ คือ 
๑. เฟอร์นิเจอร์ท่ีใช้ในบ้านพักอาศัย เช่น เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ เตียง ช้ันวางของต่างๆ 
๒. เฟอร์นิเจอร์ท่ีใช่ในส านักงาน เช่น โต๊ะท างาน ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะพิมพ์ดีด เก้าอี้ท างาน 

เป็นต้น 
๓. เฟอร์นิเจอร์ท่ีใช้ในชุมชน เช่น เก้าอี้ ในสวนสาธารณะ เก้าอี้ในรถไฟ ตู้เก็บของ

สาธารณะเป็นต้น 
๔. เฟอร์นิเจอร์ท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการ เช่น ตู้เก็บเครื่องมือ เก้าอี้ท าฟัน โต๊ะทดลองทาง

วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
๑.๒ หลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 

 ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์มีแนวทางออกแบบอยู่ ๒ แนวทาง คือ 
๑. การออกแบบโดยสนองตอบบุคคลเพียงคนเดียว หรือกลุ่มเล็กๆ เพียงกลุ่มเดียว มุ่งการ

ใช้งานเฉพาะอาคารหรือสถานท่ีนั้นๆ จะออกแบบให้กับผู้จ้างเฉพาะรายโดยออกแบบให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ว่าจ้าง การผลิตก็เพียงแต่ควบคุมให้ผู้ผลิตให้ได้ตรงตามท่ีนักออกแบบต้องการ 

๒. การออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อสนองตอบคนกลุ่มใหญ่ มีขอบเขตกว้างขวาง ดังนั้นจึง
ต้องศึกษากลุ่มผู้ใช้ ต้นทุนการผลิต การตลาด เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ วัสดุ 
กระบวนการผลิต ฯลฯ น ามาวิเคราะห์สรุปเพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการออกแบบเน้นกระบวนการผลิต
ในระบบอุตสาหกรรม (Mass production)  
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์โดยทั่วไปมักจะมีหลักในการออกแบบดังนี้ 
๑. เฟอร์นิเจอร์นั้นใช้เพื่ออะไร 
: ต้องสะดวกต่อการใช้ (Easy to used & convenience) 
๒. เฟอร์นิเจอร์นั้นจะใช้วัสดุชนิดใด? 
: ต้องใช้วัสดุท่ีเหมาะสม (Most suitable material) 
๓. เฟอร์นิเจอร์นั้นควรมีโครงสร้างอย่างไร? 
: ต้องมีโครงสร้างแข็งแรงและทนทาน (Strong & durable construction) 
๔. เฟอร์นิเจอร์นั้นควรใช้เทคนิคและกระบวนการผลิตอย่างไร 

 : ต้องใช้เทคนิคการผลิตท่ีสอดคล้องกับวัสดุท่ีเหลือใช้ (Processing method that is suitable for 
the material) 

 ๕. เฟอร์นิเจอร์ควรมีราคาเท่าไหร่? 
: ต้องมีราคาและคุณภาพที่สมดุลกัน (Cost & quality should be matched) 
๖. เฟอร์นิเจอร์มีรูปร่างและสีสันอย่างไร 
: ต้องมีรูปร่างและสีสันท่ีเข้ากันได้ (Form & color should be harmony & beautiful method) 
  ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จะต้องมีหลักการออกแบบท่ีสัมพันธ์กับการออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน ใช้วัสดุท่ีเหมาะสม โครงสร้างแข็งแรงทนทาน ใช้เทคนิคการผลิต
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ท่ีสอดคล้องกับผู้ใช้มีราคาคุณภาพท่ีสมดุล เพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยได้ครบถ้วนและลดต้นทุนการ
ผลิตให้ได้มากท่ีสุดนอกจากนี้ต้องมีรูปร่างและสีสันท่ีเข้ากันได้มีจุดประสงค์เพื่อจูงใจผู้ซื้อและส่งเสริม
การขาย 
 
 
 
๑.๔ องค์ประกอบของการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 
  ส่ิงท่ีควรทราบในการออกแบบ คือ องค์ประกอบของการออกแบบ (Element of 
design) ซึ่งเป็นส่วนประกอบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ เพื่อให้เกิดความงดงาม สมส่วน เป็น
ท่ียอมรับทางสากล ซึ่งมีลักษณะต่างๆ ดังนี้ 

๑. จุด (Dot) 
จุดเป็นพื้นฐานอันแรกของการออกแบบ จุดเรียงตัวกันอย่างต่อเนื่องจะท าให้เกิดเส้น

ทิศทางและรูปร่าง 
๒. เส้น (Line) 
เส้นเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุดของการออกแบบทุกส่ิงล้วนเกิดจากการน าเส้นมาประกอบกัน 

  ความรู้สึกของเส้น 
  เส้นต้ัง : ให้ความรู้สึก มั่นคงแข็งแรง สง่า สงบ ไม่เคล่ือนไหว น่าเกรงขาม  
  เส้นนอน : ให้ความรู้สึกเงียบสงบ ราบเรียบ เฉยชา 
  เส้นเฉียง : ให้ความรู้สึกไม่มั่นคง ความไม่สมดุล ไม่อยู่นิ่ง ว่องไว 
  เส้นหยักหรือเส้นซิกเซก : ให้ความรู้สึก สับสนวุ่นวาย เคล่ือนไหวอย่างมีพลัง แหลมคม 
  เส้นโค้ง : .ให้ความรู้สึก อ่อนไหว อ่อนช้อย อ่อนแอ เศร้า 

๓. รูปร่าง (Shape) รูปทรง (Form) 
รูปร่างและรูปทรงเกิดจากการน าเส้นตรงและเส้นโค้งมาประกอบด้วยกันจนเป็นรูป 

รูปร่างจะมีลักษณะเป็น ๒ มิติ ส่วนรูปทรงจะมีลักษณะ ๓ มิติ 
รูปร่างและรูปทรงมีลักษณะแตกต่างกันแบ่งออกได้ดังนี้ 
(๑) รูปแบบตามธรรมชาติ (Organic form) คือรูปลักษณะท่ีใกล้เคียงกับธรรมชาติมาก

ท่ีสุด ซึ่งได้รงบันดาลใจจากพืช สัตว์ รูปร่างมนุษย์ 
(๒) รูปแบบเรขาคณิต (Geometric form) คือรูปแบบท่ีประกอบท่ีประกอบด้วยเส้นตรง

และเส้นโค้งเป็นรูป เช่น ส่ีเหล่ียม สามเหล่ียม ห้าเหล่ียม หกเหล่ียม แปดเหล่ียม วงกลม วงรี รูป
ทรงกระบอก เป็นต้น 

(๓) รูปแบบอิสระ (Free from or abstract) เป็นรูปแบบท่ีไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็น
รูปแบบชองอะไร นิยมในศิลปะสมัยใหม่ เป็นรูปแบบท่ีแตกต่างจากรูปแบบตามธรรมชาติ และ
รูปแบบเรขาคณิต เช่น รูปหัวใจ กีต้าร์ เป็นต้น 
 ๔. ลักษณะผิว (Texture) 
 ลักษณะผิวเป็นคุณสมบัติภายนอกของวัสดุ ซึ่งมีผลต่อความรู้สึก ความงาม และประโยชน์
ใช้สอยลักษณะผิวของวัสดุจะให้ความรู้สึกเรื่องน้ าหนัก ระยะ ลักษณะผิวหยาบให้ความรู้สึกหนักและ
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ใกล้กว่า ลักษณะผิวละเอียด ลักษณะของผิวที่มีบทบาทต่อประโยชน์ใช้สอยและบังคับการออกแบบไป
ในตัว เช่น กระจกให้คามรู้สึกนุ่มนวล หรูหรา ผิวเรียบล่ืนมันของกระเบื้องเคลือบช่วยให้สะดวกต่อ
การท าความสะอาด ผิวนุ่มๆ ของพรหมในห้องให้คามรู้สึกอบอุ่นและนุ่มนวลยามพักผ่อน 

๔. สี (Color) 
สีเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลมากในการออกแบบ ซึ่งการออกแบบจะใช้สีใดนั้นขึ้นอยู่กับสีท่ีใช้และ

สถานท่ีผู้ออกแบบจะต้องมีความรู้เรื่องทฤษฎีสี เช่น สภาพสีส่วนร่วม สีตัดกัน สีคู่ ตรงข้าม สีร้อน สี
เย็น และมีความรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของสีท่ีมีความรู้สึกของมนุษย์ เช่น 

สีเขียว ให้ความรู้สึกสดช่ืน เบิกบาน เจริญเติบโต 
สีแดง ให้ความรู้สึก เร่งเร้า ต่ืนเต้น รุนแรง ดึงดูดความสนใจ 
สีเหลือง ให้ความรู้สึก สว่างสดใส สงบสุข 
สีฟ้า  ให้ความรู้สึก สว่างสดใส สงบสุข 
สีเทา  ให้ความรู้สึก สงบนิ่งเฉย เก่าแก่ 
สีขาว ให้ความรู้สึก ความว่างเปล่า บริสุทธิ์ สะอาด กว้างขวาง ฯลฯ 
สีแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
๑. สีธรรมชาติ เป็นสีที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติ (Naturalistic color) เช่น สีของ

แสงอาทิตย์ที่ใกล้ลับขอบฟ้า สีของดวงไฟ ป้ายนีออน  
๒. สีของวัสดุ (Material color or real color) คือ สีของวัสดุแท้ เช่น สีของหินอ่อน 

อิฐ เนื้อไม้ซึ่งบางครั้งเราไม่ต้องใช้สีเคลือบผิวเนื้อแท้ของวัสดุนั้นๆ 
๓. สีท่ีเกิดจากการใช้เนื้อสีทา (Hue or scientific color) เป็นสีวิทยาศาสตร์ ใช้เพื่อให้

ได้สีตามความต้องการ นอกจากจะท าให้วัสดุสวยงามแล้วยังเพิ่มความคงทนแก่วัสดุต่างๆ อีกด้วย 
๖. ลวดลาย  
ลวดลายมี่ท้ังลวดลายจากธรรมชาติ และลวดลายท่ีคิดประดิษฐ์ขึ้น เช่นลวดลายของเนื้อ

ไม้ ลวดลายหนังสัตว์ ลวดลายของผ้า 
๗. ช่วงระยะ 
ช่วงระยะ หมายถึงระยะช่อง ๒ ประเภท ช่องว่างวัสดุ (Positive space) และช่องว่าง

รอบๆ ตัววัตถุ (Negative space) ท่ีส าคัญช่องว่างในตัวของวัตถุและช่องว่างรอบๆ ตัววัตถุจะต้องมี
ความสัมพันธ์กันและท าให้ผลิตภัณฑ์นั้นเด่นชัดขึ้น หากจัดวางเนื้อที่ 

หลักการออกแบบ (Principle of design) เป็นการน าเอาองค์ประกอบของการ
ออกแบบมาจัดโดยให้ความรู้สึกท่ีสัมพันธ์กัน ซึ่งได้แก่ ความกลมกลืน (Harmony) จังหวะ (Rhythm) 
ความสมดุล (Balance) การเน้น (Emphasis) สัดส่วน (Proportion) เอกภาพ (Unity) และความต่าง 
(Contrast) 

 
๑. ความกลืน (Harmony) 

 ความกลืน คือ ความกลืนท่ีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งอาจจะท าให้เกิดผล ๒ ประเภทคือ 
ถ้ากลมกลืนมากเกินไปงานนั้นก็จะดูราบเรียบ ขาจุดสนใจ ขาดเอกลักษณ์ ประการท่ี ๒ ถ้างานนั้นไม่
กลมกลืนกันจะท าให้รู้สึกยุ่งเหยิง ซับซอน ขาดเอกลักษณ์เช่นกัน ฉะนั้นย่อมเป็นหน้าท่ีโดยตรงของนัก
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ออกแบบท่ีจะต้องวางเค้าโครงคามกลมกลืน หรือขัดแย้งกันเล็กน้อย เพื่ อท าให้งานท่ีออกแบบดีขึ้น 
ความกลมกลืนอาจจะเกิดขึ้นหลายลักษณะ เช่น 

(๑) ความกลมกลืนในลักษณะของรูปแบบ คือ การสร้างความกลมกลืนกันให้เด่นชัดใน
แต่ละยุคสมัย ซึ่งบางทีเราเรียกว่า “สไตล์” (Style) เช่น แบบหลุยส์ แบบญี่ปุ่น แบบไทย แบบจีน 
แบบสเปน เป็นต้น 

(๒) ความกลมกลืนในลักษณะใกล้เคียงกันจะกลมกลืนกัน เส้นลักษณะต่างกันจะขัดกัน 
* เส้นลักษณะใกล้เคียงกันจะกลมกลืนกัน เส้นลักษณะต่างกันจะขัดกัน 
* รูปร่างและรูปทรง ลักษณะใกล้เคียงกันจะกลมกลืนกัน 
* รูปร่างและรูปทรง ลักษณะต่างกันจะขัดแย้งกัน 

 (๓) ความกลมกลืนในลักษณะผิว (เรียบ ขรุขระ มัน หยาบ ด้าน) ล้วนให้ความรู้สึกท้ังนั้น 
จะท าให้ กลมกลืนเหมือนกัน หรือสัมพันธ์กันหรือขัดแย้งเล็กน้อยเพื่อให้ผลงานงดงามข้ึน 
 (๔) ความกลมกลืนกันของสีและน้ าหนัก หมายถึง การก าหนดลักษณะของสี จะให้มี
น้ าหนักอ่อนอย่างไร จึงจะท าให้กลมกลืนกัน การใช้คู่สีควรใช้จ าวนเปอร์เซนต์เท่าไร อย่างไร เป็น
สัดส่วนเท่าไหร่จึงจะดูสวย 
 (๕) ความกลมกลืนของความคิด หมายถึง ความกลมกลืนของเรื่องราว หรือลักษณะ
ท้ังหมดของผลงาน ถึงแม้จะสามารถใช้องค์ประกอบของการออกแบบได้กลมกลืนขนาดไหนก็ตาม ถ้า
เรื่องราวท้ังหมดเข้ากันไม่ได้ งานช้ินนั้นอาจดูขัดตา ให้วามรู้สึกท่ีผิดปกติ 

๒. จังหวะ (Rhythm)  
จังหวะ คือ ส่ิงท่ีปรากฏต่อสายตาท่ีมีท้ังความเคล่ือนไหวและหยุดนิ่ง มีจังหวะในตัวของ

มันเองกับส่ิงแวดล้อมอื่นๆ หรือเนื้อท่ีว่าง จังหวะยอมมีความส าคัญท่ีจะท าให้เกิดความงามได้ และ
รวมถึงการวางของจังหวะสีให้เกิดความลอดคล้องและสัมพันธ์กัน 

๓. ความสมดุล (Balance)  
ความสมดุล หมายถึง ความรู้สึกเท่ากันท้ัง ๒ ด้าน เช่น รูปร่างของมนุษย์เท่ากันท้ังซ้าย

และขวาตามหลักการออกแบบความสมดุลแบ่งออกเป็น ๓ แบบคือ 
(๑) ความสมดุลแบบเท่ากันทุกประการ ๒ ข้าง (Symmetrical balance) เป็นแบบ

ธรรมดาและง่ายท่ีสุด คือ มีแกนกลางแล้วส่วนท่ีถัดออกไปเท่ากันท้ัง ๒ ข้างทุกประการ ไม่ว่าจะเป็น
น้ าหนัก ปริมาณ สีสัน หรือให้ความรู้สึกประทับใจท่ีเท่ากัน 

(๒) ความสมดุลแบบสองข้างไม่เท่ากัน (Asymmetrical balance) คือ การสมดุลท่ีมี
แกนกลางแล้วถัดออกไปท้ัง ๒ ข้างไม่จ าเป็นต้องเหมือกัน แต่แล้วให้ความรู้สึกท่ีเท่ากัน เป็นการจัด
วางให้มีปริมาตรน้ าหนัก หรือสีสันท่ีท าให้เกิดการสมดุล เช่น สมดุลด้วยสี ผิว หรือแสงเงา เป็นต้น  

(๓) ความสมดุลแบบมีจุดหมุน (Radial balance or rotate balance) คือ ความสมดุล
ท่ีเริ่มจากจุดศูนย์กลางแล้วกระจายออกไปโดยรอบ หรือกระจายออกไปโดยรอบ หรือกระจายออกไป
ให้เกิดความสมดุลเฉพาะส่วนในลักษณะตรงกันข้าม 

ตัวอย่างพนังพิงของเก้าอี้ ๓ แบบท่ีมีความสมดุลแตกต่างกัน ดังรูปท่ี ๑.๑๖ 
๔. การเน้น (Emphasis)  
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การเน้น คือ การแสดงจุดต่างๆ ให้เห็นเด่นชัดในเฟอร์นิเจอร์แต่ละชนิด อาจเน้นโดยสี 
รูปทรง การใช้เส้นท่ีผิดแปลกไปจากเดิม หรือการใช้วัสดุท่ีต่างชนิดกันเพื่อสร้างจุดเด่น 

๕. สัดส่วน (Proportion)  
สัดส่วน คือ ความสัมพันธ์ของขนาดกว้าง ยาว สูงหรือมีปริมาตรท่ีสัมพันธ์กัน เช่น เก้าอี้

ท างานต้องสัมพันธ์กับโต๊ะท างาน การท่ีจะให้สัดส่วนของส่ิงต่างๆ เปล่ียนไปจะต้องมีความรู้เรื่อง สี 
เส้น ช่วงระยะ เช่น เก้าอี้สีเข้มจะดูเล็กกว่าเก้าอี้ท่ีสีอ่อน เก้าอี้ท่ีใช้เส้นนอนมากๆ จะท าให้ดูเต้ียกว่า
ปกติ การวางจังหวะของส่ิงต่างๆ เปล่ียนไปท าให้เกิดความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับรูปแบบนั้นๆ 
เป็นต้น 

๖. เอกภาพ (Unity)  
เอกภาพ คือ ความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่างๆ คล้องจองกันได้เป็นออย่างดี มีลักษณะ

ท่ีสัมพันธ์กันในทุกๆวัน 
๗. ความแตกต่าง (Contract) 
ความแตกต่างกันเป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นเพื่อช่วยให้มีการเคล่ือนไหวไม่ซ้ าซากเกินไปหรือ

เกิดความเบื่อหน่ายจ าเจในการตกแต่งเช่น การจัดห้องอาจมีเฟอร์นิเจอร์ ท่ีไม่เข้ากนอยู่ ๑ ตัว ท่ี
แตกต่างจากตัวอื่นๆ ท าให้เกิดความรู้สึกไม่จ าเจซ้ าซากเกินไป เป็นต้น 

 
๑.๕ ความสัมพันธ์ระหว่างประโยชน์ใช้สอยและรูปทรง 

 ความสัมพันธ์ระหว่าประโยชน์ใช้สอยและรูปทรง (Relation between function and 
from) ก็เป็นปัญหาอยู่เสมอว่าในการออกแบบนั้นจะยึดหลักอะไรก่อนหลัง หรือควรจะไปพร้อมๆ กนั 
จึงท าให้การออกแบบได้ผลดี ดังนั้นจึงเป็นหน้าท่ีของนักออกแบบจะตัดสินเอาเองว่า งานแต่ละชนิด
ต้องการอะไรเป็นส าคัญดังนี้  

๑. งานท่ีต้องการประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก ได้แก่ งานทุกชนิดท่ีมุ่งประโยชน์ใช้สอย
มากกว่าความสวยงามของรูปร่าง เช่น ต้องการออกแบบเก้าอี้พักผ่อนให้มีความนุ่มสบาย ฉะนั้นการ
ออกแบบจะยึดเก้าอี้เป็นหลัก ส่วนคางามนั้นจะบังเกิดขึ้นมากนน้อยนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นส่ิงท่ีส าคัญ แต่
จะพยายามท าให้เกิดความสอดคล้องกับลักษณะใช้สอยมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 

๒. งานท่ีต้องการรูปร่างเป็นหลัก เพื่อออกแบบให้ได้สวยแล้วประโยชน์จะได้มากหรือ
น้อยหรือไม่ได้เลยนับว่าเป็นส่ิงส าคัญ งานประเภทนี้มักจะเป็นงานศิลปะและงานฝีมือ (Art and 
craft) เสียเป็นส่วนใหญ่ เช่น ของตกแต่งบ้าน รูปป้ันปะติมากรรม เป็นต้น 

๓. งานท่ีต้องการประโยชน์ใช้สอยและรูปทรงพร้อมๆ กัน ในวงการออกแบบทุกสาขา
มักจะมีการโต้แย้งกันเสมอว่า รูปทรงต้องมาก่อนประโยชน์ใช้สอย (Function follow form) หรือ
ประโยชน์ใช้สอยต้องมาก่อน (Form follow function) นั้นต้องแล้วแต่นิดและความต้องการท่ีจะ
แสดงออก และในงานออกแบบบางชนิดต้องการท้ังประโยชน์ใช้สอยและรูปทรงไปพร้อมๆกัน เพื่อ
สร้างความกลมกลืนกันให้ได้มากท่ีสุดดังค ากล่าวว่า “รูปทรงและประโยชน์ใช้สอยเสมือนหนึ่งเป็นส่ิง
เดียวกัน” (Form and function are one)  

๑.๖ หลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้ทนัสมัย 
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 งานออแบบท่ีดุแล้วให้ความรู้สึกว่าทันสมัย  (Modern sign) เข้ากันสมัยนิยม มีหลักการ
พิจาณาดังนี้  

๑. สามารถใช้ได้จริงๆ ตรงกับความจ าเป็น (Need) ในชีวิตประจ าวัน 
๒. การออกแบบตรงกับความต้องการอย่างชัดแจ้งในช่วงเวลานั้น 
๓. เกิดประโยชน์มนด้านความก้าวหน้าท้ังทางศิลปะและประโยชนใช้สอยไปพร้อมๆ กัน 
๔. มีการใช้วัสดุใหม่หรือวัสดุรีไซเคิล เทคนิคใหม่ มีการพัฒนาให้ดีกว่าท่ีเคยเห็นอยู่

ตามปกติสามารถเลือกใช้วัสดุท่ีเหมาะสม 
๕. มีการพัฒนาด้านรูปทรง พื้นผิว และสี ซึ่งเกิดจากความต้องการโดยตรงท่ีสอดคล้อง

ท่ีเหมาะสมกับวัสดุท่ีใช้เทคนิคการผลิต 
๖. มีความชัดเจนในด้านคุณภาพ (Qualities) ละความงามของของวัสดุท่ีใช้ อย่าท าให้

วัสดุดูเหมือนว่าเป็นอย่างอื่นท่ีท าให้เกิดการเข้าใจผิดต่อวัสดุท่ีแท้จริงนั้น ไม่พยายามบิดบังพื้นผิวที่
แท้จริงของวัสดุ 

๗. ลักษณะงานสามารถบ่งบอกวิธีการใช้อย่างชัดเจน เช่น ไม่ท าไม้งานท่ีผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม (Mass-production) มีลักษณะเหมือนกับงานหัตถกรรม (Handmade) 

๘. มีการใช้วัสดุและกรรมวีการผลิตอย่างกลมกลืนกันเป็นท่ีน่าพอใจ สร้างความพึง
พอใจให้กู้พบเห็น 

๙. สามารถใช้เครื่องจักรในการผลิตอย่างเหมาะสมและสะดวกส าหรับการคบคุมการ
ผลิต 

๑๐. สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในวงกว้าง 
๑๑. มีความแข็งแรงทนทาน โดยเลือกใช้โครงสร้างให้เหมาะสม ค านึงถึงความปลอดภัย

ขณะใช้งาน 
๑๒. มีความสะดวกสบายในการใช้งาน (Ergonomics) ค านึงถึงสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับการ

ใช้งานขนาด และขีดจ ากัดของผู้ใช้ เช่น เก้าอี้ ต้องมีขนาดสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับการใช้งาน 
๑๓. มีความสวยงามน่าใช้ คือต้องออกแบบท่ีผลิตภัณฑ์มีรูปร่าง ขนาด สีสัน สวยงามน่า

ใช้นอกจากนั้นนักออกแบบจะต้องช่วยยกระดับเกี่ยวกับรสนิยมในด้านรูปร่าง ขนาด สีสัน แก่ผู้ใช้ให้ดี
ขึ้น 

๑๔. มีราคาพอสมควร นักออกแบบท่ีดีต้องรู้จักก าหนดการใช้วัสดุให้ถูกต้อง รวมท้ัง
กรรมวิธีการผลิตท่ีเหมาะสม ผลิตได้ง่าย สะดวก ท้ังยังรวมไปถึงราคาของงานนั้นๆให้มีราคาเหมาะสม
กับวัสดุ และสมควรตามความต้องการของมนุษย์ 

๑๕. การขนส่ง การออกแบบจะต้องค านึงถึงการประหยัดค่าขนส่ง ขนส่งสะดวก กินเนื้อ
ท่ีในการขนส่งหรือไม่ การขนส่งทางบกทางน้ าหรือทางอากาศต้องท าการบรรจุหีบห่ออย่างไร โดยไม่
ท าให้เกิดการช ารุดเสียหาย ขนาดของรถตู้บรรทุกสินค้า หรือเนื้อท่ีท่ีใช้ในการขนส่งมีความกว้าง
อย่างไร 

๑๖. การซ่อมแซมง่าย ต้องท าการออกแบบให้สามารถแก้ไขได้และการสึกหรอต่ า 
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นอกจากนี้แล้วนักออกแบบจะต้องแสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนักออกแบบ ไม่ว่าจะ
เป็นรูปแบบ สีสัน หรือเทคนิคท่ีนักออกแบบแต่ละคนจะพึงมี ซึ่งส่ิงนี้นับว่าเป็นเครื่องแสดงถึง
ความสามารถของนักออกแบบได้ว่ามีฝีมือหรือความสามรถระดับไหน 

 
รูปท่ี ๑.๑๙ ตัวอย่าเฟอร์นิเจอร์ท่ีออกแบบได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งาน 
 
สรุป 
 ส่ิงท่ีส าคัญส่วนหนึ่งของการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ คือ องค์ประกอบของศิลปะและหลักการ
แบบท่ีมีส่วนช่วยให้เฟอร์นิเจอร์นั้นมีรูปทรงท่ีดี เหมาะสมกลมกลืนกันในด้านความคิดสร้างสรรค์ 
ความงามและประโยชน์ใช้สอยตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน นอกจากนั้นยังต้อง
ค านึงถึงลักษณะเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีโครงสร้างท่ีดี แข็งแรง สามารถผลิตได้ง่าย มีความปลอดภัยและ
ทนทานต่อการใช้งานเหมาะสมกับสรีระร่างกายมนุษย์ในเรื่องของขนาด ขีดจ ากัดของผู้บริโภค ใช้วัสดุ
ท่ีเหมาะสมกับรูปทรงตลอดจนการก าหนดราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ การตลอดและการขนส่ง ไม่
คิดเพ้อฝันจนไม่อยูบนฐานของความเป็นจริง 
 
 

๑) อลูมิเนียมซัลเฟต (Aluminum sulphate) 
๒) แอมโมเนียมโบรไมค์ (Ammonium bromide) 
๓) แอมโมเนียมคลอไรค์ (Ammonium chloride) 
๔) ซิงคลอไรค์ (Zinc chloride) 
๕) แมกนิเซียมคลอไรด์ (Magnesium Ahloride) 
๖) โซเดียมฟอสเฟต (Sodium phosphate) 

 
 โดยใช้น้ ายาดังกล่าว ๑ ปอนด์ต่อไม้ ๑ ลูกบาศก์ฟุต และการอัดน้ ายาเข้าไปในเนื้อไม้จะ
ท ากับไม้เนื้ออ่อนเท่านั้น ซึ่งจะท าให้ไม้ทนทานพอๆ กับไม้เนื้อแข็ง แต่ถึงอย่างไรก็ดีสภาพการรับ
น้ าหนักก็ยังสามารถรับได้เท่ากับไม้เนื้อแข็ง 
 

 (๑๔) คุณสมบัติของไม้ 
 การท าเฟอร์นิเจอร์ไม้ท่ีมีคุณภาพดีและสวยงามนั้น ขึ้นอยู่กับการเลือกวัสดุท่ีน ามาใช้ 
โดยเฉพาะทิศทางของลายไม้ (Fiber direction) ซึ่งนอกจากจะท าให้เกิดลวดลายท่ีสวยงามแล้วยังรับ
แรง หรือเกิดคามแข็งแรงท่ีแตกต่างกันด้วย 
 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้จึงควรเลือกไม้ท่ีเหมาะสม เนื่องจากคุณสมบัติของไม้
แปรเปล่ียนได้จึงควรเลือกจุดเด่นของไม้ให้ได้มากท่ีสุด หลีกเหล่ียงข้อเสียของไม้ และชนิดของไม้ให้
เหมาะสมกับการงาน เช่น ความช่ืนสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับไม้ท่ีใช้ท าเฟอร์นิเจอร์ประมาณ ๘-๑๑ 
เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น ซึ่งจะมีผลต่อการหดการขยายตัว การงอกการบิด การแตกปริ ผิดแผกไปจากรูป
เดิมท่ีต้องการได้ 
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 นอกจากนี้การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้อาจหาวัสดุอื่นๆ มาประกอบ เพื่อให้สวยงามมี
จุดเด่นขึ้นหรือสอดคล้องกับงานต่างๆ อาจใช้เหล็ก อะลูมิเนียม หนัง ผ้า พลาสติก หรือวัสดุใหม่มา
ประกอบด้วยเพื่อให้รูปทรงและเกิดความสวยงาม 
เทคนิคการน าไม้ธรรมชาติไปใช้กับงานเฟอร์นิเจอร์ 
 ส าหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้แล้วเทคนิคในการผลิตเป็นส่ิงส าคัญมาก เพราะจะมีผลโดยตรงต่อ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และราคา และท่ีส าคัญคือมีผลต่อรูปร่างท่ีปรากฏ (Form appreciably) ด้วย
ฉะนั้นในการตัดสินใจท่ีจะเลือกว่าควรจะใช้เทคนิคในการผลิตรูปแบบใดจึงจะสอดคล้องกับลักษณะ
ของเครื่องจักรเครื่องมือท่ีจะท าการผลิตและรูปร่าง (Form) ท่ีนักออกแบบต้องการ เทคนิคท่ีนิยมใช้
เฟอร์นิเจอร์มีดังนี้ คือ 

๑. เทคนิคแบบขุดเจาะ (Block word or sculpture techniques) เทคนิคแบบนี้ 
คือการน าเอาไม้ขนาดใหญ่ น ามาขุด เจาะเหลาแต่งให้มีรูปร่างหรือช้ินส่วนตามท่ีต้องการ ซึ่งจะต้องใช้
เวลาในการผลิตนานงานประเภทนี้มักจะพบในสมัยโบราณและสมัยกลางท่ีชอบน าเอามาใช้ในการ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ เช่น การท าบันได ท าสาก ท าเก้าอี้ เป็นต้น ซึ่งแม้ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการน าเอา
เทคนิคแบบนี้มากับเฟอร์นิเจอร์อยู่ แต่เป็นบางช้ินส่วนท่ีต้องการมาประกอบเท่านั้น โดยเฉพาะ
ประเทศเดนมาร์คยังนิยมเทคนิคแบบนี้อยู่ 

๒. เทคนิคแบบไม้แผ่นตรง (Solid wood or string wood technique) เทคนิคนี้
เป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป คือ การน าเอาไม้จริงลักษณะตรงต้ังแต่สองชินขึ้นไปน ามาประกอบติดกัน 
เพื่อท าเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ซึ่งลักษณะเช่ือมต่อกันนั้น วิธีง่ายท่ีสุดคือ ใช้ตะปูยึดหรือใช้กาวยึด ส่วน
วิธีการท่ียุ่งยากมากกว่านั้น คือ การเข้าเดือย เข้าล้ิน และบางวิธีการต้ องการช่างฝีมือและความ
ช านาญเป็นพิเศษ เทคนิคแบบนี้นิยมใช้ในระบบอุตสาหกรรม (Mass production) มาก เพราะ
สะดวกรวดเร็วในการผลิตและง่ายแก่การท าด้วยเครื่องจักร 

๓. เทคนิคแบบงอไม้ (Bending wood techniques) ลักษณะเฟอร์นิเจอร์แบบนี้มี
ความต้องการด้านโค้งเว้า (Shapes) เป็นพื้นฐาน ซึ่งวิธีการดัดนั้นสามารถท าๆได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับ
คุณสมบัติเฉพาะตัวของไม้แต่ละชนิดว่ามีความอ่อนตัวและความแข็งตัวมากน้อยเพียงใด ตลอดจนมี
ความเหนียวทนต่อการดัดได้แค่ไหน มักจะพบบอยู่เสมอว่าไม้บางชนิดเมื่อดัดแล้วมีรอยแตกร้าวหรือ
คืนตัวได้ง่าย 

วิธีการดัดแบบด้ังเดิม คือการน าไม้ไปต้มจนนิ่มตัว แล้วดัดโค้งตามแบบโลหะท่ีดัดไว้แล้ว 
โดยการยึดต้นไม้ติดกันแบบโลหะนั้นเป็นจุดๆ ปล่อยท้ิงไว้จนแห้ง จะได้รูปโค้งตามแบบต้องการแต่ละ
วิธีการดังท่ีกล่าวมานี้ไม่สามารถใช้ดัดกับมุมท่ีโค้งมากๆ ได้ นอกจากจะใช้เทคนิคแบบใช้ไม้แผ่นบาง 
(Veneer) ปะไปตามตัวแบบทีละช้ัน จนได้ความหนาตามท่ีต้องการ การปะท่ีนิยมท ากันก็จะใช้กาวทา
แทรกในทุกๆ ช้ันของแผ่นไม้แผ่นบาง 

๔. เทคนิคแบบไม้ประสาน (Laminated wood or plywood technique) เทคนิค
แบบไม้ผสานคือ การน าไม้มีขนาดเล็กๆ หรือบางๆ ประกอบด้วยกัน ซึ่งอาจแบ่งไว้ ๓ ลักษณะ คือ
ลักษณะแบบไม้อัดแบบไม้ประสาน และแบบผสม 

(๑) ลักษณะแบบอัด เป็นการประสานกันระหว่างไม้แผ่นบางหลายๆ ช้ินมารวมกัน 
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(๒) ลักษณะแบบไม้จริงประสาน เป็นการน าแผ่นไม้ท่อนไม้ขนาดเล็กประสานเข้าด้วยกัน
ท าให้เป็นแท่งหนาขึ้น เพื่อให้เป็น ไปตามความต้องการในด้านการออกแบบ 

(๓) ลักษณะแบบผสม เป็นการประสานผสมกับวัสดุชนิดอื่นท่ีไม่ใช่ไม้ เช่น พลาสติก และ 
โลหะต่างๆ 
 จุดประสงค์ในการใช้เทคนิคแบบไม้ประสาน (Laminated wood) 

(๑) เพื่อป้องกันการบิดงอไม ้
(๒) เพื่อท าให้น้ าหนักเบาขึ้น 
(๓) ต้องการใช้ประโยชน์จากไม้ราคาแพงให้มากท่ีสุด 
(๔) เพื่อความสวยงามของลักษณะเฉพาะผิวของไม้แต่ละชนิดและความต้องการในด้าน

ออกแบบ 
๕. เทคนิคแบบแม่พิมพ์ (Molded plywood) เป็นการน าไม้แผ่นบางมาซ้อนทับกัน

หลายๆ ช้ันลงบนแม่พิมพ์ เทคนิคแบบนี้จะมีขอบเขตจ ากัดในด้านการออกแบบมากขึ้น เพราะการจะ
ออกแบบให้มุมโค้งหรือเว้าซับซ้อนไม่ได้เพราะจะไม่สามารถถอดออกจากแม่พิมพ์ได้ ฉะนั้นการ
ออกแบบรูปร่าง (Form) และประโยชน์ใช้สอย (Function) จะถูกจ ากัดลงไปบ้าง 

๒. ไม้วิทยาศาสตร์ 
ไม้วิทยาศาสตร์เป็นไม้ท่ีผลิตขึ้นมาทดแทนธรรมชาติซึ่งมาราคาแพงและหายาก ประกอบ

กับการขาดแคลนวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีต้องใช้ไมเป็นวัตถุดิบ เช่น อุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมกรอบรูป อุตสากรรมก่อสร้างและตกแต่ง เป็นต้น 

ไม้วิทยาศาสตร์เป็นไม้ท่ีผลิตได้โดยการน าไม้ท่อน กิ่งไม้ เศษไม้ มาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิต
ให้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และมีราคาถูกกว่าการใช้ไม้จริง 

แผ่นไม้วิทยาสตร์ แบ่งออกเป็นกลุ่มกว้างๆ ได้ ๓ กลุ่มคือ 
(๑) กลุ่มแผ่นไม้วิทยาศาสตร์ท่ีใช้ไม้แผ่นบางหรือไม้แผ่นไม้แปรรูปเล็กๆ มาประสานกัน  

(Laminated board) แผ่นวัสดุในกลุ่มนี้โดยท่ัวไปมักจะประกอบด้วยวัตถุท่ีท าจากแผ่นไม้บาง หรือท่ี
เรียกว่า วีเนียร์ (Veneer) ซึ่งได้จากการปอดหรือฝานด้วยเครื่องจักร แล้วน ามาอัดซ้อนกันโดยให้ไม้
บางแต่ละวางขวางเส้ียนซึ่งกันและกัน โดยปกติการวางขวางเส้นนั้นจะวางขวางเป็นมุมฉาก แผ่นวัสดุ
ดังกล่าวนี้อาจจะท าด้วยการน าเอาแผ่นไม้บางล้วนๆ มาวางซ้อนกันจนมีความหนาตามความต้องการ 
หรืออาจจะใช้แผ่นไม้แปรรูปช้ินเล็กๆ ยาวๆ มาเรียงต่อกันเป็นไส้ (Core) แทนแผ่นไม้เพื่อเป็น
โครงสร้างภายในและวัสดุแผ่นไม้บางวางปิดด้านบนและด้านล่างการวางไม้บางสลับกันในแต่ละช้ินจะ
ทากาวน าเข้าเครื่องอัดและอบให้กาวแห้ง แล้วน ามาขัดกระดาษทราย ตัดให้ได้ขนาดและได้ฉาก คัด
แยกเกรดตามความต้องการ การวางไม้บางสลับเส้ียนไม้บางจะมีจ านวนเป็นค่ีเสมอ เพื่อให้เกิดความ
สมดุล แผ่นหน้าท้ัง ๒ ด้านจะเส้ียนตามกัน จ านวนช้ันของไม้บางจะมีต้ังแต่ ๓,๕,๗,๙ ช้ัน จนได้ความ
หนาคามต้องการ ซึ่งมีขนาด ๔,๕,๘,๑๐,๑๒,๑๕ และ ๒๐ แผ่นไม้ในกลุ่มนี้ประกอบด้วย 

๑) ไม้อัด (Plywood) เป็นไม้ท่ีอยู่ในกลุ่มแผ่นไม้วิทยาศาสตร์ท่ีใช้ไม้เล็ก (Laminated 
board) ผลิตได้โยใช้ไม้บางท่ีปอกหรือฝานจากไม้ซุงนานาชนิด ความหนาของแผ่นไม้บางท่ีใช้รวมท้ัง
การจัดทิศทางในกานวางแผ่นไม้บางซ้อนกัน จะให้ความแข็งแรงและคุณภาพของไม้อัดท่ีผลิตได้นั้น 
เปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความหนาบางของแผ่น จะมีความกว้าง ๔ ฟุต ยาว ๘ ฟุตเป็นปริมาตรฐาน 
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๒) แผ่นไม้อัด ไส้ไม้ประกับต้ัง หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปว่า ลามินบอร์ด (Lamin board) เป็น
ไม้อัดอีก ประเภทหนึ่งท่ีมีไส้ท าจากไม้แปรรูปช้ินยาวๆ หรือท าจากแผ่นวัสดุท่ีใช้เป็นวัตถุดิบมาอัด
ติดกันด้วยกาวให้เป็นแผ่น ช้ินไม้หรือช้ินวัสดุนั้นกว้างไม่เกิน ๗ มิลลิเมตร แผ่นไม้อัดไส้ไม้ประกับต้ังนี้
มักจะน าไปใช้แผ่นปูหน้าโต๊ะหรือช้ันวางของของท่ีต้องรับน้ าหนักมากๆ 

๓) แผ่นไม้อัด ไส้ไม้ระแนงหรือ บล็อกบอร์ด (Block board) คือ ไม้อัดประเภทหนึ่งท่ีมีไส้
ท ามาจากไม้แปรรูปช้ินเล็กๆ ยาวๆ มาเรียงต่อกัน  หรือมีไส้ท ามาจากแผ่นวัสดุท่ีใช้เป็นวัตถุดิบอื่นๆ 
โดยเป็นชิ้นไม้น ามาเรียงต่อกันเป็นไส้ ช้ินไม้นัน้จะเรียงให้แต่ละด้านชิดกันโดยไม้ใช้กาวแต่จะคงรูปอยู่
ได้โดยใช้แผ่นไม่บางหรือแผ่นไม่อัดทากาวปิดทับทางด้านนอกท้ัง ๒ ด้าน แต่ในปัจจุบันการใช้แผ่นไม้
ประเภทนี้ความนิยมน้อยลงกว่าเดิม 

(๒) กลุ่มแผ่นไม้วิทยาศาสตร์ที่ใช่ช้ินไม้สับอัด (particle board) อาจใช้วัตถุดิบจ าพวกท่ีมี
เซลลูโลส (Cellulose material) แต่ละชนิดต่างกันไป เช่นจากไม้ จากป่าลินนิน (Flax) และจากชาน
อ้อย (Bagasse) เป็นต้น วัตถุดิบเหล่านี้จะถูกน ามาผ่านเข้ากระบวนการต่างๆ โดยการตัดเป็นชิ้นเล็กๆ 
และน ามารวมกันเป็นแผ่นโดยใช้ตัวประสานอินทรีย์หรือกาวสังเคราะห์ร่วมกับแรงอัด ความร้อน 
ความช่ืน สารเร่งแข็งของกาวและสารต้านทานความช้ืน ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับสารกันน้ า ผลิตภัณฑ์แผ่น
ช้ินไม้อัดประกอบด้วย 

๑) แผ่นไม้อัดสับอัด (Wood chip board) เป็นการน าเอาวัตถุดิบจากไม้ท่อน จากต้นไม้
ท่ีตัดสางออก จากสวนป่าจากเศษไม้ต่างๆ มาสับย่อยเป็นช้ินเล็กๆ และแยกขนาดโดยตะแกรงหรือ
การใช้ลมเป่าให้ลอยตัวจากวิธีดังกล่าวท าห้ามารถเรียงช้ินสับนั้นให้เป็นแผ่น โดยแยกออกเป็นช้ินไมท่ี้
ต้องการช้ินไม้หยาบจะถูกเรียงแผ่นให้เป็นไส้ในของแผ่น ส่วนช้ินไม้ละเอียดก็จะถูกเรียงเป็นผิวของ
แผ่นท้ัง ๒ ด้านท าให้ง่ายต่อการตกแต่งและง่ายต่อการน าไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องเรือน แผ่นไม้สับ
อัดแบ่งออกได้เป็นหลายช้ินคุณภาพแต่ละช้ินอยู่กับขนาดของวัตถุดิบท่ีสับเป็นช้ินเล็กๆ การแผ่
กระจายตัวของช้ินไม้ขณะสร้างแผ่น คุณสมบัติของกาวท่ีใช้ในการประสานและคุณภาพของการอัด 

๒) แผ่นชานอ้อยอัด (Bagasse board) ท าจากช้ินส่วนของชานอ้อยท่ีเหลือจกโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตน้ าตาล 

๓) แผ่นเสนใยป่านลินินอัด (Flax board) ท าจากเศษป่านลินท่ีเหลือจากโรงงานทอผ้าลิน
นินแผ่นเส้นใยป่านลินนินอัดส่วนใหญ่จะมีผิวเรียบแต่มีความแข็งแรงน้อยกว่าแผ่นไม่สึกอัด 

๔) แผ่นเกล็ดไม้อัด (Flake board) คือแผ่นวัสดุท่ีท ามาจากไม้หรือฝานออกมาเป็นเกล็ด
บางๆ แล้วน าเกล็ด ไม้นั้นมาอัดกันทางด้านแบนด้วยกาวหรือวัตถุประสานอย่างอื่น  ดังนั้นทางด้าน
ราบหรือด้านแบบของเกล็ด ไม้จึงนาดกับผิวของแผ่น 

๕) แผ่นเกล็ดไม้อัดเรียงช้ิน (Oriented strand board : OSB) แผ่น OSB เป็นแผ่นช้ินไม้
อัดชนิดพิเศษซึ่งผลิตจากช้ินไม้ท่ีมีลักษณะแบน บางและมีความยาวมาก เมื่อเปรียบเทียบกับควากว้าง
ช้ินไม้ชนิดนี้ เรียกว่า “สแตรนด์” (Stand) ขนาดโดยประมาณของช้ินสแตรด์ คือกว้าง ๔๐ มิลลิเมตร 
ยาว ๖๐ มิลลิเมตร และหนา ๔ มิลลิเมตร แผ่น OSB มักผลิตแบบโครงสร้าง ๓ ช้ิน โดยใช้เทคนิค
พิเศษ ท าให้ชช้ินสแตรด์ท่ีใช้เป็นผิวชั้นบนและล่างของแผ่นถูกเรียงตัวตามความยาวของแผ่น ส่วน
ช้ินสแตรด์ส่วนกลาง (Core layer) จะถูกท าให้เรียงตัวตามความกว้างของแผ่น ท าให้เกิดโครงสร้างท่ี
สมบูรณ์ในแผ่นท านองเดียวกันกับลักษณะของโครงสร้างแผ่นไม้อัด 
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๖) แผ่นไม้เอกพันธุ์ (Homogeneous board) คือ แผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด (Particle 
board) ท่ีจ าจากช้ินไม้ท่ีสับย่อยได้มีขนาดเล็ก แล้วน าช้ินไม้ท่ีสับย่อยนั้นเข้าด้วยกันให้แผ่น ด้วยเครื่อง
อัดก าลังสูงท่ีมีไส้แน่น 

๓) กลุ่มแผ่นไม้วิทยาศาสตร์ท่ีใช้เส้นใยของไม้หรือมัดเส้นใยของไม้ (Fiber board) ซึ่งได้
จากการย่อยชิ้นไม้สับโดยผ่านขบวนการท่ีใช้ความร้อนสูง ได้เป็นเส้นใยแล้วน าเส้นใยนั้นมาเรียงเป็น
แผ่นโปร่งๆ หลังจากนั้นเข้าเครื่องอัดให้เป็นแผ่นตามขนาดท่ีต้องการ แผ่นเส้นใยไม้อัดท่ีผลิตออกมา
นั้นมีหลายแบบแตกต่างกันตามสภาพความเปียกแห้งของเส้นใยขณะท าแผ่น และชนิดของกาวท่ี
น ามาใช้ รวมท้ังปริมาณท่ีใช้เป็นตัวประสานด้วย ความนาแน่นของเส้นใยไม้อักจะแตกต่างกันไปตาม
ก าลังของเครื่องจักรท่ีใช้ แผ่นเส้นใยไม้อัดทุกแผ่นท่ีผลิตออกมาจะมีคุณภาพสม่ าเสมอ ครอบคลุมไป
ท่ัวความหนา อย่างไรก็ตามในระหว่างการผลิตอาจผสมสารอื่นๆ ลงไปด้วย เพื่อให้เส้นใยไม้อัดท่ีผลิต
ขึ้นมามีความแข็งแรง มีความต้านทานความช้ืน ต้านทานไฟ ต้านทานแมลงหรือการผุ ซึ่งออกเป็น
ชนิดย่อยๆ ได้ดังนี้ 

๑) แผ่นใยไม้อัดอ่อน (Soft board) มักจะผลิตโดยกรรมวิธีเปียก มีน้ าหนักเบามีความ
หนาแน่นต่ า คือ ประมาณ ๔๐๐-๔๐๐ กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร เป็นแผ่นใยไม้อัดท่ีไม่มีการอัดร้อน 
(Hot Pressing) แต่ใช้วิธีอบแผ่นใยให้แห้งแทน แผ่นใยไม้อัดอ่อนท่ีผลิตเป็นการค้าส่วนมากมีความ
หนาแน่นประมาณ ๒๓๕-๒๗๕ กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร แผ่นใยไม้อัดอ่อนส่วนใหญ่จะเพื่อ
วัตถุประสงค์เป็นฉนวนป้องกันอากาศร้อนหนาวเนื่องจากการประสานตัวของแผ่นเส้นใยในแผ่นไม้อัด
อ่อนส่วนใหญ่นั้นอยู่เกณฑ์ต่ า จึงไม่เหมาะท่ีจะน าไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 

๒) แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่ปานกลาง (Medium density fiber board : MDF) แผ่น
ใยไม้อัดชนิดนี้เป็นแผ่นใยไม้อัดท่ีมีความหนาแน่ตังแต่ ๕๐๐-๘๐๐ กิโลกรัม/ลูกบาศก์ ระดับวาม
หนาแน่นท่ีผลิตส่วนมากอยู่ระหว่าง ๗๐๐-๗๕๐ กิโลกรัม/ลูกบาศก์ แผ่นเอ็มดีเอฟเป็นผลิตภัณฑ์แผ่น
ไม้วิทยาศาสตร์ท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียงไม้ธรรมชาติมากท่ีสุด 

๓) แผ่นใยไม้อัดแข็ง (Hard board) ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มีความหนาแน่นสูง คือ มีความ
หนาแน่นต้ังแต่ ๘๐๐-๑๒๐๐ กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพของแผ่นใยไม้อัดแข็งนั้นอยู่ในระดับสูง
มาก ท้ังนี้เกิดจากการอัดด้วยเครื่องจักรท่ีมีก าลังอัดสูง และเกิดการเช่ือมตัวในระหว่างเส้นใยท่ี
ประสานซึ่งกันและกนัโดยกาวธรรมชาติท่ีเกิดจากไม้ท่ีใช้เป็นวัตถุดิบ ในกรรมวิธีการผลิตจะใช้กาว
วิทยาศาสตร์เข้าช่วยบ้าง เพื่อเพิ่มคุณสมบัติความแข็งแรงให้สูงขึ้นระดับความหนาแน่นท่ีผลิตเป็น
อุตสาหกรรมอยู่ในช่วง ๑๐๐-๑,๐๐๐ กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

แผ่นเส้นใยไม้อัดชนิดความหนาแน่นปานกลาง (MDF) เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่กึ่งกลางระหว่าง
แผ่นใยไม้อัดแข็ง (Hard board) กับแผ่นไม้สับอัด (wood chip board) เพราะในกรรมวิธีการผลิต 
เอ็มดีเอฟนั้นผลิตท่ีใช้ผสมเช่นเดียวกับกรรมวิธีการผลิตแผ่นไม้สับอัด ในวงการอุตสากรรมเครื่องเรือน
นิยมใช้แผ่นช้ินไท้สับอัด (Particle board) และแผ่นเส้นใยไม้อัดชนิดความหนาแน่นปานกลางเป็น
ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ เช่นตู้ เตียง โต๊ะ มากกว่าแผ่นไม้วิทยาศาสตร์ประเภทอื่นๆ เนื่องจาก
แผ่นไม้สับอัดปาร์ติเกิลบอร์ดมีราคาถูก ความแข็งแรงปานกลางส่วนเอ็มอีเอฟบอร์ดมีกลสมบัติและ
กายสมบัติ (Mechanical and physical characteristics) ใกล้เคียงกับไม้ธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้เอ็มอี
เอฟบอร์ดจึงสามารถน าไปใช้งานได้หลายประเภทแทนไม้ธรรมชาติได้ดี 
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เทคนิคการน าไม้วิทยาศาสตร์ไปใช้งานเฟอร์นิเจอร์ 
ไม้วิทยาศาสตร์ที่นิยมใช้ในเฟอร์นิเจอร์มีหลายชนิด เช่น ไม้อัด ปาร์ติเกิลบอร์ด และเอ็มดี

เอฟบอร์ดข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้งาน 
ไม้อัดนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีความสะดวกไม้ต้องไส มีความหนาแน่นอน 

แข็งแรงไม่แตกร้าว ดัดขึ้นรูปได้ ในงานเฟอร์นิเจอร์นิยมใช้ไม้อัดควบคู่ไปกับธรรมชาติ เป็น
เฟอร์นิเจอร์ชนิดโครง (Hollow core) โดยใช้ไม้ธรรมชาติเป็นโครงภายในของเฟอร์นิเจอร์และใช้ไม้
อัดปิดทับหน้าท่ีเกิดความสวยและความคงทน นอกจากนี้ไม้อัดยังสามารถน ามาเป็นโครงสร้าง
เฟอร์นิเจอร์โดยการดัดโค้งด้วยการประกบกันเป็นแผ่นหนาและอัดเข้ากับแม่พิมพ์ด้วยแรงอัด เพื่อให้
ส่วนโค้งตามแบบส่วนใหญ่ใช้ในส่วนของท่ีนั่ง พนักพิงและขาเฟอร์นิเจอร์ 

ปาร์ติเกิลบอร์ด เป็นแผ่นไม้วิทยาศาสตร์ที่มีรูพรุนมากกว่าและผิวหน้าท้ังสองด้านไม่เรียบ
เท่ากับเอ้มดีเอฟบอร์ด ในการใช้งานจึงต้องน าไปเปิดทับด้วยกระดาษพิมพ์ลายอาบกาวเมลามีนหรือ
ไม้บางหรือวัสดุปิดผิวอื่นๆ ซึ่งมีลายหรือสีแตกต่างๆ กัน ท าให้มีความสวยงามและน าไปผลิตเป็น
เฟอร์นิเจอร์ได้ เช่น ตู้ โต๊ะ เตียง ประเภทถอดประกอบ (Knock-down) เป็นต้น นอกจากนี้ยังนิยมใช้
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเสียง เช่น ท าตู้ล าโพง ตู้โทรทัศน์ ตู้เครื่องเสียงต่างๆ 

เอ็มดีเอฟบอร์ด เป็นผลิตภัณฑ์ไม้ท่ีมีผิวเรียบแน่น เนื้อละเอียด มีความหนาแน่นเสมอกัน
ท้ังแผ่นปราศจากต าหนิ จึงสามารถน าเคลือบผิวด้วยเล็กเกอร์ สี หรือน าไปปิดทับหน้าด้วยกระดาษ
อาบกาวเมลามีนหรือบาง หรือ วัสดุผิอื่นๆ ได้ดีมาก โดยไม่ต้องขัดผิวหรือแบบวัสดุรองพื้นใดๆ ท้ังจะ
ไปปรากฏร่องรอยให้เห็นบนแผ่นวัสดุท่ีปิดผิวด้วย สันของแผ่นเอ็มดีเอฟบอร์ดมีลักษณะแน่นเรียบและ
ปราศจากรูพรุน จึงสามารถใช้เครื่องจักรตัดแต่งให้เป็นรูปโค้งมนหรือรูปใดๆ ได้ โดยจะปิดทับเส้น
ขอบนั้นๆ เอ็มดีเอฟบอร์ด มีแรงยึดเหนี่ยวตะปูเกลียวทั้งด้านหน้าและด้านสันของแผ่นสูง ท้ังนี้เพราะ
มีความหนาแน่นมากตลอดท่ัวท้ังแผ่น ดังนั้น เอ็มดีเอฟ จึงเป็นแผ่นไม้วิทยาศาสตร์ท่ีใกล้เคียงกับไม้
ธรรมชาติท่ีสุด จึงสามารถน าไปผลิตเฟอร์นิเจอร์ กรอบรูป กรอบกระจกเครื่องใช้ในส านักงานได้
มากมายหลายประเภท 

การผลิตแผ่นไม้วิทยาศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อการน าแผ่นไม้มาใช้ทดแทนไม้ธรรมชาติ 
โดยพยายามให้เกิดความคงทนและมีความเหมาะสมในการน าไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ กัน ท้ัง
ปาร์ติเกิลและเอ็มดีเอฟบอร์ดท่ีรูปร่างเช่นเดียวกัน คือ เป็นแผ่นไม้ท่ีมีความเรียบของผิวท้ังสองด้าน มี
ความกว้าง ยาวและหนาแตกต่างกันไปอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ขนาด กว้างยาว ท่ีผลิตกัน
มากและน าไปใช้อย่างแพร่หลายคือขนาด ๔x๘ ฟุต ส่วนความหนาปาร์ติเกิลจะมีความหนาระหว่าง 
๖-๓๕ มิลลิเมตร ในขณะท่ีแผ่นเอ็มดีเอฟบอร์ดจะมีควาหนาระหว่าง ๒.๕-๒๕ มิลลิเมตร เนื่องจาก
ความแข็งแรงของแผ่นปาร์ติเกิลมีน้อยกว่าเพราะมีรูพรุนอยู่ด้านในของแผ่น แต่แผ่นอ็มดีเอฟมีความ
หนาแน่นด้วยการสานของเส้นใยท่ัวถึงตลอดท้ังแผ่น จึงท าให้แผ่นเอ็มดีเอฟบร์อดมีน้ าหนักมากกว่า
แผ่นปาร์ติเกิล เพราะถ้ามีความหนามากจ าท าให้มีน้ าหนักท่ีมากเกินความเหมาะสม 

ส าหรับตลาดภายในประเทศไทยมีความต้องการแผ่นไม้วิทยาศาสตร์ ท่ีน าไปผลิต
เฟอร์นิเจอร์ประเภทต่างๆ ท่ีมีความหนา ๑๒ และ ๑๖ มิลลิเมตรเป็นส่วนใหญ่ ปริมาณการผลิตแผ่น
ปาร์ติเกิลไปเผลิตเฟอร์นิเจอร์มากกว่าเอ็มดีเอฟบอร์ด เพราะมีน้ าหนักท่ีเบากว่า ราคาท่ีถูกกว่าท้ังยัง
ท าเฟอร์นิเจอร์ในลักษณะถอดประกอบได้เช่นกัน เคล่ือนย้ายได้สะดวก ในปัจจุบันจึงพบเห็น
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เฟอร์นิเจอร์ท่ีท าจากปาร์ติเกิลบอร์ดอย่างแพร่หลาย เอ็ดมดีเอฟบอร์ดจึงเป็นไม้วิทยาศาสตร์ท่ีผลิต
เฟอร์นิเจอร์เฉพาะกลุ่มผู้บริโภคในระดับสูง ซึ่งต้องการสินค้าท่ีมีคุณภาพท่ีดีในระดับหนึ่ง เนื่องจาก
ประกอบแผ่นเอ็มดีเอฟบอร์ดเขข้าด้วยการใชอุปกรณ์ส าหรับเฟอณืนิเจอร์และตะปูควงจะแข็งแรงและ
แน่นหามากกว่าการประกอบแผ่นปาร์ติเกิล การท าสีแผ่นเอ็มดีเอฟบอร์ดจะประหัดสีมากกว่าการทาสี
บนแผ่นปาร์ติเกิลท้ังยังมีควาเรียบสม่ าเสมอของสีบนแผ่นเอ็มดีเอฟบอร์ดมากกว่า เอ็มดีเอฟบอร์ด
สามารถท าผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ท่ีมีรูปร่างโค้งมนได้สวยงามเช่นใดก็ได้โดยไต้องน าวัสดุอื่นมาเสริม 
นอกจากนี้เอ้มดีเอฟบอร์ด ยังสามารถน าไปท าค้ิวตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เพื่อเพิ่มความสวยงาม
ให้กับเฟอร์นิเจอร์ได้อีกด้วย 

เทคนิคการประกอบแผ่นปาร์ติเกิลหรือแผ่นเอ็มเอฟบอร์ด ไม่สามารถใช้เทคนิคได้
มากมายเท่ากับไม้ธรรมชาติ การประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์จึงต้องใช้อุปกรณ์ (Fitting) ส าหรับงานฟอร์
นิเจอร์รือตะปูควงเท่านั้น 

เคร่ืองจักรกลผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ 
ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ในระบบอุตสาหกรรมมีกระบวนการผลิตโดยแบ่งเป็นหลาย

ลักษณะ เช่น 
๑. การตัดไม้ แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ 

(๑) การตัดเพื่อการเตรียมการ เป็นการตัดจังหวะและตัวความยาวของไม้ โดยใช้
เครื่อง เล่ือยรัศมี (Radial saw) 

(๒) การตัดเพื่อให้ได้ขนาดเครื่องเล่ือนวงเดือย (Circular saw) 
  * การตัดหัวไม้ด้วยเครื่องตัดแผ่นเรียบ (Panel saw) 
  * ตัดไม้แผ่นวิทยาศาสตร์ด้วยเครื่องตัดแผ่นเรียบ (Sizing saw) 

๒. การไสไม้ 
  (๑)  การน าไม้มาไสให้ได้ฉากตามความกว้างและความหนาด้วยเครื่องไสส่ีหน้า (Four 
side planner)  
 (๒)  การน าไม้มาเพลาะติดกันเพื่อให้ไม้กว้างขึ้น เช่นการท าหน้าโต๊ะ 
    * ไสไม้น ามาเพลาะติดกันด้วยเครื่องไสสองหน้า (Double planner) 
    * ไสปรับหน้าให้เรียบตามด้านความหนาของไม้ด้วยเครื่องไสขนาด 
(Thickness planet) 
๓. การเจาะเข้าเดือย 
 (๑) การท าเข้าเดือยเหล่ียมด้วยเครื่องท าเดือย (Tenoner machine)  
 (๒) การเจาะรูเดือยเหล่ียมด้วยเครื่องเจาะรูเดือยเหล่ียม (Hollow chisel mortise) 
 (๓) การเจาะท าเดือยกลมด้วยเครื่องท าเดือยกลม (Dowel machine) 
 (๔) การเจาะรู้เดือยกลมด้วยเครื่องเจาะรูกลม (Boring machine) 
๔. การแปรรูปไสให้เป็นไปตามรูปแบบ 
 (๑) การท าบัวในกัดร่องด้วยเครื่องกัดวงในช้ินงาน (Router) 
 (๒) การท าบัวนอกและการท าส่วนโค้งให้เรียบร้อยด้วยเครื่องเพลาต้ัง (Spindle 
moulder) 
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 (๓) การท าไม้ให้กลมในลักษณะต่างๆ ด้วยเครื่องกลึงไม้ (Turning lathe) 
๕. การอัดประกอบ 
 (๑) การอัดช้ินส่วนหรือกรอบ (frame) ต่างๆ ใช้โต๊ะอัด (Table press) 
 (๒) การอัดส่วนโค้ง (Curve) ของช้ินส่วนเฟอร์นิเจอร์ด้วยเครื่องอัดไฮดรอกลิก 
(Hydraulic press)  
 (๓) การประกอบช้ินส่วนต่างๆ ให้เข้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ 
๖. การขัด 
 (๑) ขัดพื้นหรือแผ่นไม้หน้ากว้างด้วยเครื่องขัดสายพาน (Belt sander) 
 (๒) ขัดส่วนโค้งและด้านข้างของไม้ด้วยเครื่องขัดอเนกประสงค์ (Univar belt 
sander) 
 (๓) ขัดหัวไม้และของหัวไม้ด้วยเครื่องขัดแบบจาน (Disk-belt sander) 
 (๔) ขัดส่วนโค้งท่ีเป็นมุมเล็กๆ ด้วยเครื่องขัดขนาดเล็ก (Spiander sander) 
 กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยใช้ไม้ธรรมชาติและไม้วิทยาศาสตร์ มีกระบวนการท่ี
เหมือนกันจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยเท่านั้น ดังแผนภูมิเปรียบเทียบกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์
ดังนี้ 
รูปท่ี ๓.๑๐ ล าดับของการใช้เครื่องจักรในโรงงานท าเฟอร์นิเจอร์ 
 วัสดุในงานเฟอร์นิเจอร์ท่ัวไป นอกจากไม้แล้วแล้วยังมีวัสดุอื่นๆ ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม
ส าหรับท าเฟอร์นิเจอร์ไม่แพ้กัน และนิยมใช้กว้างขวางในปัจจุบัน อีกท้ังยังสามารถทดแทนไม้
ธรรมชาติได้เป็นอย่างดี คือ โลหะและพลาสติก 
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บทที่ ๓ 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

  การวิจัยเพื่อเป็นการศึกษา ความคิดเห็นของครูและเจ้าหน้าท่ีในวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
เกี่ยวกับความพึงพอใจ การใช้อุปกรณ์ฝึกหัดการนับเลขส าหรับเด็กก่อนวัยของนักศึกษาอุตสาหกรรม
เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ตามความพึ่งพอใจรวม ๓ ด้านคือ ๑. ด้าน
การออกแบบ ๒. ด้านไม้ท้องถิ่นที่น ามาใช้ ๓. ด้านการน าไปใช้งานโดยใช้ระเบียบการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Method) โดยมีข้นตอนการด าเนินการวจัิย ดังนี้ 

๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
๒. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
๓. เก็บรวบรวม 
๔. การวิเคราะห์ 

๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
   ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เป็นกลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วย นักเรียนนักศึกษาใน
วิทยาลัยเทคนิคดอนเองจ านวน ๗๐ คน ในเขตดอนเมืองท่ีใช้ในการวิจัยโดยใช้สถิติค่าร้อยละในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
 กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ได้กลุ่มท่ีเป็นประชากรเป็นผู้ตอบแบบสอบถามรวม ๗๐ คน 
 
๓.๒ เคร่ืองมือในการวิจัย 
 เครื่องมือกาวิจัยเป็นแบบ สอบถามซึ่งผู้วิจัย โดยค้นคว้าจากหลักสูตร งานวิจัยและเอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง เป็นแบบสอบถาม แบบสอบถามจะใช้ได้ต่อเมื่อผู้ตอบแบบสอบถามได้เห็นพิจารณาใน
ผลิตภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ฝึกหัดการนับเลขส าหรับเด็กก่อนวัย 
 
๓.๓ การเก็บข้อมูล 
 การเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินตามขั้นตอนต่างๆดังนี้ แบ่งคณะท างานสิงประดิษฐ์ออกเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเอง 
 
๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อผู้วิจัย ได้ด าเนินการวิเคราะห์คือข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลความพึงพอใจท้ัง ๓ 
ด้านของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการค่าร้อยละ 
 
 

บทที่ ๔  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิ จัยได้รวบรวมข้อมูลผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาใน
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองเกี่ยวกับความพึงพอใจ การใช้ชุดฝึกทักษะงานชุดอุปกรณ์ฝึกหัดการนับเลข
ส าหรับเด็กอ่อนวัย 
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 ผลการวิเคราะห์ผู้ตอบแทนแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี ๑ สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

๑. จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักเรียนชาย ร้อยละ ๓๗ เป็นนักเรียนหญงิ ร้อยละ ๖๓ 
๒. จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ช่วงอายุ ๑๖-๑๙ปี ร้อยละ ๗๕ 
๓. จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ช่วงอายุ ๑๙-๒๑ปี ร้อยละ ๒๕ 

 ตอนท่ี ๒ 
  ๑. ด้านการออกแบบ 

๒. ด้านการน าไปใช้งาน 
๓. ด้านความเหมาะสม 

๑. ด้านการออกแบบ 
๑. การออกแบบรูปทรงและสัดส่วน 
ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๗๐ คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเป็นร้อยละของ
ความพึงพอใจ ดังนี้ร้อยละ ๕๕ พอใช้ ร้อยละ ๒๕ ไม่ดี ๒๐ 
๒. การเพนท์สีให้ความสวยงาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๗๐ คน เป็นผู้ตอบแบบสอบสอบถามความคิดเห็นเป็นร้อยละ
ของความพึงพอใจ ดังนี้ ร้อยละ ๗๐ พอใช้ ร้อยละ ๒๐ ไม่ดี ๑๐ 
๓. ความสวยงามในการประกอบ 
ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๗๐ คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถามคิดเห็นเป็นร้อยละของความ
พึงพอใจ ดังนี้ ดี ร้อยละ ๖๒  พอใช้ ร้อยละ ๒๕ ไม่ดี ๑๓ 

๒. ด้านการน าไปใช้งาน 
๔. ไม้ท่ีน ามาประกอบชุดอุปกรณ์ฝึกหัดการนับเลขส าหรับเด็กก่อนวัย 
ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๗๐ คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาคิดเห็นเป็นร้อยละของความพึงพอใจดังนี้ 
ดีร้อยละ ๖๐  พอใช้ ร้อยละ ๓๐  ไม่ดี ๑๐ 
๕. น้ าหนักของชุดอุปกรณ์ฝึกหัดการนับเลขส าหรับเด็กก่อนวัย 
ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๗๐ คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถามคิดเห็นเป็นร้อยละของความพึงพอใจ
ดังนี ้
เบา ร้อยละ ๕๐  พอใช้ ร้อยละ ๓๐ หนัก ๒๐ 
๓. ด้านความเหมาะสม 
๖. ความเหมาะสมส าหรับเด็กก่อนวัย 
ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๗๐ คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถามคิดเห็นเป็นร้อยละความพึงพอใจดังนี้ 
ดี ร้อยละ ๘๐ พอใช้ ร้อยละ ๑๕ ไม่ดี ๕ 
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บทที่ ๕ 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับความเห็นของนักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค
ดอนเมือง เกี่ยวกับความพึงพอใจ เป็นกลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วยนักเรียนนักศึกษาจ านวน ๗๐ คน 
โดยส่งออกไปเป็นจ านวน ๗๐ ชุดได้รับการกลับคืนมาชุด ๗๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้ในการค านวณหาค่าร้อยละ 
 
๕.๑ อภิปราย 
  จากผลการศึกษาทดลองพบว่าชุดอุปกรณ์ฝึกหัดการนับเลขส าหรับเด็กอ่อนวัย เหมาะส าหรับ
เด็กก่อนวัยเป็นอย่างดี จากการสังเกตงานชุดอุปกรณ์ฝึกหัดการนับเลขส าหรับเด็กก่อนวัยสามารถได้
เด็กก่อนวัยมีความรู้ในด้านการนับเลขเป็นอย่างดี 
 
๕.๒ ข้อเสนอแนะ 
  ผลท่ีได้จากการวิจัย เกี่ยวกับความพึงใจการชุดอุปกรณ์ฝึกหัดการนับเลขส าหรับเด็กก่อนวัย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เป็นกลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วย นักเรียนนักศึกษา ๗๐ คน ผู้วิจัย
ข้อเสนอแนะประโยชน์ในการสร้างผลผลิตให้สอดคล้องกับความพึงพอใจดังนี้ 

1. ออกแบบให้หลายรูปแบบ 
2. น าไปใช้งานได้ในหลายรูปแบบ 
3. เหมาะสมส าหรับเด็กก่อนวัย 

 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
หนังสือการออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้ 
หนังสือการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ (Furniture Design) 

 
 
 
 

ตัวอย่างท่ี ๑ 
ช่ือโครงการ โครงการเครื่องอบอัตโนมัติ 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
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 ปัจจุบันประเภท ปิ้ง ย่าง อบ ได้รับความนิยม แต่อาหารปิ้ง ย่าง อบ ท่ีขายอยู่ท่ัวไปใช้เตา
ถ่านธรรมดาท่ีไม่สามารถปรับความร้อนให้สม่ าเสมอได้ จึงท าให้อาหารนั้นไหม้และก่อให้เกิดอันตราย
ต่อผู้บริโภค ดังนั้นสมาชิกภายในกลุ่มจึงได้คิดค้น ประดิษฐ์เครื่องอบอัตโนมัติท่ีสามารถควบคุม
อุณหภูมิท่ีต้องการอบได้ตามเวลาท่ีต้ังไว้ เพื่อให้อาหารสุขภาพดี 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อลดแรงงานในการอบอาหาร 
2. เพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็งจากอาหารไหม ้
3. เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้ท่ีได้เรียนมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง 

เป้าหมาย 
 เพื่อผลิตเครื่องอบอัตโนมัติท่ีสามารถประหยัดแรงงานได้ และยังท าให้อาหารที่อบนั้นมีรสชาติดี 
 
วิธีด าเนินงาน 

               เดือน/
สัปดาห์ 
 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ 

1. ข้ัน
เตรียมการ 

1.1 ประชุม
วางแผน 

1.2 ศึกษาหา
ข้อมูล 

1.3 จัดท า
โครงการ 

1.4 น าเสนอ
โครงการ 

 
 

                  

2. ข้ัน
ด าเนินการ 

2.1 วางแผนกา
ด าเนินงาน 

2.2 จัดหา
อุปกรณ์ 

2.3 ลงมือผลิต 
2.4 น า

เคร่ืองอบ
อัตโนมัติที่
เสร็จแล้วไป
ท าการ 
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2.5 น า
เคร่ืองอบ
อัตโนมัติมา
ปรับปรุง
แก้ไข 

2.6 จ าท า
รูปเล่ม
รายงาน 

2.7 ผลิตสื่อเพื่อ
น าเสนอ
ผลงาน 

3. ข้ันตอน
น าเส
นอ
งาน 

3.1 ส่งเล่ม
รายงาน 

3.2 น าเสนอ
ผลงานต่อ
คณะกรรม
การ 

                  

ระยะเวลาและสถานท่ีด าเนินการ 
 ระยะเวลาในการด าเนินการ : เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๒ 
 สถานท่ีในการด าเนินการ : วิทยาลัย………………….. 

งบประมาณ 
 รายได้ : งบประมาณจากสถาบัน จ านวน ๘,๐๐๐ บาท 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ลดแรงงานในการประกอบอาหาร 
2. ผู้บริโภคภาวการณ์เส่ียงจากการเป็นโรคมะเร็ง 
3. ผู้เรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้เรียนมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง 

การติดตามผล 
1. บันทึกการท างานของเครื่องอบอัตโนมัติทุกขั้นตอน 
2. แบบสอบถาม 

ปัญหา/อุปสรรค์ท่ีคาดว่าอาจเกิดขึ้น 
- 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นายวันชัย  เจริญศรี 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ทวี  รอบรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทสรุป 
โครงการประเภทส่ิงประดิษฐ์ (invention) หรือนวัตกรรมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ส่ิงต่างๆ ท่ีเกิด

จากความต้องการของมนุษย์เพื่อใช้ในการแสวงหาประโยชน์ในการใช้สอยหรืออ านวยความ
สะดวกสบายต่างๆ และยังส่งผลถึงประโยชน์ทางด้านสังคม ส่ิงแวดล้อมและการประกอบอาชีพด้วย 
โดยส่ิงนั้นอาจเป็นผลิตภัณฑ์ ผลิตผล หรือแนวคิดวิธีในการพัฒนาส่ิงต่างๆ ท่ีดีขึ้น ทันสมัยขึ้น และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นส่ิงท่ีครูผู้สอนต้องให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการคิดประดิษฐ์ 
คิดค้นช้ินงานท้ังในลักษณะของส่ิงประดิษฐ์และโครงการอีกท้ังท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงาน เรียนรู้จากการปฏิบัติการ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา การเสียสละ การ
ท างานร่วมกันเป็นทีม อีกท้ังเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาการ
เรียนการสอนและพัฒนาระดับคุณภาพทางด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ในการจัดการและ
ปฏิบัติการสร้างช้ินงานส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะทางวิชาชีพประยุกต์
ร่วมกับการถ่ายโยงความรู้ไปสู่สถานการณ์จริง ซึ่งเป็นสมรรถนะทางอาชีพองค์รวมท่ีจ าเป็นต้องมี เพื่อ
การปฏิบัติงานและเสริมสร้างทักษะในการท างานและประกอบอาชีพ ช่วยส่งเสริมความสามารถ
ทางด้านความรู้ และยังเปล่ียนแปลงเจตคติของผู้เรียนให้ดีขึ้น โดยผสมผสานองค์ความรู้แบบบูรณา
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การโครงการวิชาชีพและการประดิษฐ์ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดเป็นช้ินงาน ท าให้เกิดประสบการณ์การ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 
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แบบทดสอบ หน่วยบทท่ี ๔ 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
๑. ส่ิงประดิษฐ์ หมายถึงอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๒. ในยุคแรกของการประดิษฐ์ มนุษย์ได้ประดิษฐ์ส่ิงเล็กๆ ขึ้นมา ส่ิงประดิษฐ์นั้นได้แก่อะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๓. มีส่ิงใดบ้างท่ีเฟื่องฟูในยุคต้น 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๔. จากการเฟื่องฟูของการของเครื่องแต่งกาย ก่อให้เกิดส่ิงใดตามมา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕. ในยุคต้น ผู้คนแถบเอเชียนิยมส่ิงใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๖. ในยุครุ่งเรือง อาชีพใดเจริญมากท่ีสุด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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๗. ในยุครุ่งเรือง ความเป็นอยู่ในแถบเอเซียเป็นอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๘. ในยุครุ่งเรือง ชนชาวพื้นเมืองได้อพยพเข้ามาในแถบอเมริกาก่อให้เกิดส่ิงใดตามมา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๙. ในยุครุ่งเรือง ประเทศใดไม่สนใจเรื่องการประดิษฐ์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑๐. จงอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับส่ิงประดิษฐ์ ต้ังแต่ปี ค.ศ. ๑๓๕๐-ปัจจุบัน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

เฉลยแบบทดสอบ หน่วยบทท่ี ๔ 
 
๑. ส่ิงประดิษฐ์ หมายถึงอะไร 

ผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนวิธีการต่างๆ ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ โดยมีลักณะ
แตกต่างจากเดิม 

๒. ในยุคแรกของการประดิษฐ์ มนุษย์ได้ประดิษฐ์ส่ิงเล็กๆ ข้ึนมา ส่ิงประดิษฐ์นั้นได้แก่อะไร 
อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ต่างๆ 

๓. มีส่ิงใดบ้างท่ีเฟื่องฟูอยู่ในยุคต้น 
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ศาสนา การท ามาค้าขาย และเคร่ืองแต่งกาย 
๔. จากการเฟื่องฟูของเครื่องแต่งกาย ก่อให้เกิดส่ิงใดตามมา 

การย้อมผ้าและการถักทอ 
๕. .ในยุต้น ผู้คนแถบเอเชียนิยมส่ิงใด 

การค้าขายและกิจกรรมทางศาสนา 
๖. ในยุครุ่งเรือง อาชีพใดเจริญรุ่งเรืองมากท่ีสุด 

นักวิทยาศาสตร์ 
๗. ในยุครุ่งเรือง ความเป็นอยู่ในแถบเอเชียเป็นอย่างไร 

ได้รับอิทธิพลจากยุโรป ท าให้ได้รับความเจริญด้านสิ่งประดิษฐ์ตามไปด้วย 
๘. ในยุครุ่งเรือง ชนชาวพื้นเมืองได้อพยพเข้ามาในแถบอเมริกา ก่อให้เกิดส่ิงใดตามมา 

น าสิ่งประดิษฐ์มาจากยุโรปด้วย 
๙. ในยุครุ่งเรือง ประเทศใดไม่สนใจเรื่องการประดิษฐ์ 

ออสเตเลยีและแอฟริกา 
๑๐. จงอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับส่ิงประดิษฐ์ ต้ังปี ค.ศ.๑๓๕๐-ปัจจุบัน 

มนุษย์เร่ิมรู้จักการใช้ชิป มรการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมาย เช่น คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์มือถือ จรวด อุปกรณ์ไฮเทคต่างๆ มีการใช้สัญญาณโทรศัพท์และกระจายไปทั่ว
โลก แต่ก็ไม่ทั่วถึงกันทั่วระเทศ 

 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยที่ ๔ โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

ค าสั่ง จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวท าเคร่ืองหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ 

ค าช้ีแจง จงเขียนเครื่องหมายกากบาททับข้อท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
๑. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับโครงการส่ิงประดิษฐ์ 

ก. เป็นส่ิงท่ีผู้เรียนสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ 
ข. เป็นส่ิงท่ีครูผู้สอนสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ 
ค. เป็นส่ิงท่ีผู้เรียนคัดลอกมาจากแนวความคิดของผู้อื่น 
ง. เป็นส่ิงท่ีครูผู้สอนคัดลอกมาจากแนวความคิดผู้อื่น 

๒. ข้อใดหมายถึงการมีความรู้ทางด้านวิชาการ 
ก. เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการฝึกฝนจนเกิดความเช่ียวชาญ 
ข. เป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผลงานท่ีออกมาประสบความส าเร็จได้ตามจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ 
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ค. เป็นความรู้ท่ีถูกต้องเพื่อป้องกันความผิดพลาดซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายได้ 
ง. เป็นส่ิงท่ีท าให้บุคคลในอาชีพนั้นได้รับการยอมรับและเป็นท่ีน่าเช่ือถือแก่บุคคลท่ัวไป 

๓. ความรู้ทางด้านวิชาการหาได้จากแหล่งใด 
ก. จากครูผู้สอน 
ข. จากการค้นคว้าต ารา 
ค. จากการสร้างสรรค์ของตนเอง 
ง. ข้อ ก. และข้อ ข. รวมกัน 

๔. ข้อใดหมายถึงการมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
ก. เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากการฝึกฝนจนเกิดความเช่ียวชาญ 
ข. เป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผลงานท่ีออกมาประสบความส าเร็จได้ตามจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ 
ค. เป็นความรู้ท่ีถูกต้องเพื่อป้องกันความผิดพลาดซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ 
ง. เป็นส่ิงท่ีท าให้บุคคลในอาชีพนั้นได้รับการยอมรับและเป็นท่ีน่าเช่ือถือแก่บุคคลท่ัวไป 

๕. ทักษะในการปฏิบัติงาน หาได้จากแหล่งใด 
ก. เรียนรู้จากผู้รู้ ข. ค้นคว้าด้วยตนเอง 
ค. เป็นพรสวรรค์ของแต่ละคน ง. สอบถามเพื่อร่วมห้องเรียน 

๖.   ข้อใดหมายถึงจรรยาบรรณ 
ก. เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการฝึกฝนจนเกิดความเช่ียวชาญ 
ข. เป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผลงานท่ีออกมาประสบความส าเร็จได้ตามจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ 
ค. เป็นความรู้ท่ีถูกต้องเพื่อป้องกันความผิดพลาดซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายได้ 
ง. เป็นส่ิงท่ีท าให้บุคคลในอาชีพนั้นได้รับการยอมรับและเป็นท่ีน่าเช่ือถือแก่บุคคลท่ัวไป 

๗.   ข้อใดหมายถึง เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
ก. เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการฝึกฝนจนเกิดความเช่ียวชาญ 
ข. เป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผลงานท่ีออกมาประสบความส าเร็จได้ตามจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ 
ค. เป็นความรู้ท่ีถูกต้องเพื่อป้องกันความผิดพลาดซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายได้ 
ง. เป็นส่ิงท่ีท าให้บุคคลในอาชีพนั้นได้รับการยอมรับและเป็นท่ีน่าเช่ือถือแก่บุคคลท่ัวไป 

๘.    ข้อใดเป็นส่ิงท่ีผู้เรียนควรเลือกปฏิบัติงานในการท าโครงการส่ิงประดิษฐ์ 
  ก. ควรเลือกประดิษฐ์ส่ิงท่ีครูผู้สอนส่ังเท่านั้น 
  ข. ควรเลือกประดิษฐ์ส่ิงท่ีก าลังนิยมถึงแม้จะไม่มคีวามรู้ในส่ิงนั้นๆ ก็ตาม 
  ค. ควรเลือกประดิษฐ์ส่ิงท่ีมีราคาสูงเพื่อท่ีจะได้สร้างช่ือเสียงให้แก่ตนเอง 
  ง. ควรเลือกประดิษฐ์ส่ิงท่ีเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของตนเอง และสมาชิกกลุ่ม 

๙.    ข้อใดไม่ใช่ข้อก าหนดของโครงการส่ิงประดิษฐ์ 
   ก. ต้องท าเพียงคนเดียวเท่านั้น 
   ข. ต้องเกิดจากความถนัดและความสนใจของบุคคลหรือของกลุ่ม 
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 ค. ต้องเป็นงานท่ีสร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพสาขางาน 
 ง. ต้องเกิดจากการบูรณาการความรู้ ประสบการณ์ และทักษะท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน

ในสาขางาน 
๑๐.    ผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในโครงการส่ิงประดิษฐ์คือใคร 
   ก. ตัวผู้เรียน 
   ข. เพื่อร่วมกลุ่ม 
   ค. ครูใหญ่ 
   ง. ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการการประเมินโครงการ 

  



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๓๔๕ หน่วยบทที่ ๔  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

หน่วยที่ ๔ เร่ืองโครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เฉลย 

๑. ก ๒. ค ๓. ง ๔. ก ๕. ข 
    
 
๖. ง  ๗. ข ๘. ง ๙. ก ๑๐. ก 

 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๓๔๖ หน่วยบทที่ ๔  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

ใบงานที่ ๔.๑ 
รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน จ านวน      ช่ัวโมง           

สัปดาห์ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เรื่องโครงกาประเภทส่ิงประดิษฐ์ 

ผู้สอน 
นางสายชล  เชตมี 

ช่ือ__________________________________ช้ัน___________เลขท่ี____กลุ่ม_____ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ : ๑. อธิบายความหมายของส่ิงประดิษฐ์ได้ 

๒. บอกความเป็นมาของส่ิงประดิษฐ์ได้ 
ค าช้ีแจง : จงตอบค าถามโดยพิจารณาจากภาพส่ิงประดิษฐ์ 

 
 
 
 
 
จากภาพจงตอบค าถามต่อไปนี้ 

๑. ส่ิงประดิษฐ์ท าจากวัสดุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….……………………………………………… 

๒. ส่ิงประดิษฐ์มีประโยชน์อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓. จงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงประดิษฐ์นี้ว่าเหมาะสมกับใคร พร้อมบอกเหตุผล
ประกอบ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

 
 

ใบงานที่ ๔.๒ 
รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน จ านวน       ช่ัวโมง           

สัปดาห์ท่ี วัน/เดือน/ป ี
เรื่องโครงการประเภท

ส่ิงประดิษฐ์ 
ผู้สอน 

นางสายชล  เชตมี 
ช่ือ__________________________________ช้ัน___________เลขท่ี____กลุ่ม_____ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ : ๓. บอกคุณลักษณะของผู้เรียนท่ีควรเลือกท าโครงการส่ิงประดิษฐ์ได้ 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๓๔๗ หน่วยบทที่ ๔  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

ค าช้ีแจง : จงตอบค าถามโดยพิจารณาจากภาพส่ิงประดิษฐ์ 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพส่ิงประดิษฐ์ นักเรียนคิดว่าผู้ประดิษฐ์ควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

 
 

 
ใบงานที่ ๔.๓ 

รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน จ านวน       ช่ัวโมง           

สัปดาห์ท่ี วัน/เดือน/ป ี
เรื่องโครงการประเภท

ส่ิงประดิษฐ์ 
ผู้สอน 

นางสายชล  เชตมี 
ช่ือ__________________________________ช้ัน___________เลขท่ี____กลุ่ม_____ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ : ๓. เขียนโครงการส่ิงประดิษฐ์ได้ 
 
 
 
 
 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๓๔๘ หน่วยบทที่ ๔  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 
 
 
 
ค าช้ีแจง : ให้นักเรียน/นักศึกษา เขียนโครงการส่ิงประดิษฐ์มาคนละ ๑ โครงการ โดยพิจารณาจาก
เรื่องท่ีตนสนใจและชอบมากท่ีสุด ให้ตรงกับลักษณะสาขาวิชาท่ีเลือกเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในการใช้ส่ือ 
๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
๑.๒ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 
๑.๓ โต๊ะวางช้ินงานตัวอย่าง 
๑.๔ ส่ือของจริงท่ีต้องใช้เฉพาะเรื่อง 
๑.๕ ส่ือเอกสารวารสารอื่น ๆ 

วิธีการใชง้านสื่อการสอน 

๒. วิธีใช้ส่ือ Power Point และภาพเคล่ือนไหว 
๒.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ Microsoft Office ๒๐๐๗ 
๒.๒ ท่ีมุมด้านซ้ายของหน้าจอจะมีลักษณ์ (         คือการถอยกลับ 

การเล่ือนไปข้างหน้า) เมื่อต้องการย้อนกลับให้กด ๑ ครั้ง และถ้าต้องการเล่ือน
ไปข้างหน้าให้กด ๑ ครั้ง เพื่อน าเสนอแต่ละบรรทัด คลิกท่ีรูปภาพ เพื่อใช้ส่ือ
ภาพเคล่ือนไหว 
 ๒.๓ หากเป็นส่ือของจริงหรือหุ่นจ าลอง ต้องช้ีแจงให้นักศึกษาวิธีการ



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๓๔๙ หน่วยบทที่ ๔  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 

 

 

 

 
 

บรรณานุกรม 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน). รายละเอียดคู่มือโครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” ปี ๒๕๕๗. กรุงเทพฯ : 
๒๕๕๗. 

ฝ่ายวิชาการอาชีวศึกษา. ความรู้เก่ียวกับงานอาชีพ. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนา คุณภาพวิชาการ, 
๒๕๕๑. 

พูลสุข เอกไทยเจริญ. การเขียนรายงานการค้นคว้า. กรุงเทพฯ : สุวีริยา สาส์น, ๒๕๕๑. 

เพ็ญศรี เลิศเกียรติวิทยา และคณะ. โครงการ(ประเภทวิชาพาณิชยกรรม). กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์
เอมพันธ์จ ากัด, ๒๕๕๒. 

ยุทธ ไกยวรรณ์. วิธีการทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, ๒๕๕๑. 

ศิระ  จันทร์สวาสดิและคณะ. D.I.Y. DO IT… YOURSELF. กรุงเทพฯ : บริษัท แบลค แอนด์ เด็กค์
เคอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด., ๒๕๔๗. 

สาคร คันธโชติ. การออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๗ 

สายชล วิสุทธิ์สมุทร. โครงการวิชาชีพ. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์เอมพันธ์จ ากัด, ๒๕๔๗ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช ๒๕๕๖ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เล่มที่ ๓. กรุงเทพฯ : พิมพ์ที่แผนกวิชาการ
พิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี, ๒๕๕๗ 

ส านักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษา, ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ. 
การจัดท าโครงการ. กรุงเทพฯ : ส าเนาเอกสาร, ๒๕๕๑. 

หน่วยศึกษานิเทศก์, ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน. นครปฐม: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสินทวีกิจ พริ้นต้ิง, ๒๕๕๙. 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๓๕๐ หน่วยบทที่ ๔  
 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

Donald B. Peschke. Woodsmith Vol. ๓๗/No.๒๑๙. Los Angeles in United States, 
๒๐๑๕. 

Donald B. Peschke. Woodsmith Vol. ๓๗/No.๒๒๐. Los Angeles in United States, 
๒๐๑๕. 

Julian Cassell. WOODWORK STEP BY STEP. London in United Kingdom, ๒๐๑ 

 

 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

เว็บไซต์  

https://www.sites.google.com/a/srisongkram.ac.th http://www.netra.lpru.ac.th 

http://www.udomfurniture.co.th 

http://www.en.rmutr.ac.th 

http://www.terrabkk.com 

https://www.sites.google.com/a/srisongkram.ac.th/athittiyakornph๑๕/w๙ 

http://www.netra.lpru.ac.th/~weta/ch-๒/..๑๓-๐๗-๒๕๕๗ 

http://www.geekologie.com 

http://www.clipmass.com 

http://www.clipmass.com 

http://www.techmoblog.com 

http://www. krabiradioboran.blogspot.com 

http://www.oknation.nationtv.tv 

http://www.news.rmutt.ac.th 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States


โครงการงานเครื่องเรือนประเภทการจัดท าธุรกิจและบริการ ๓๕๙ หน่วยบทที่ ๕  
 

 

 
 
 
 

ค าชี้แจง ชุดการสอน เรื่อง โครงการสร้างเครื่องเรือน ประเภทธุรกิจและบริการ เหมาะส าหรับ
นักเรียนท่ีมีความพร้อม มีความมั่นใจว่าจะสามารถสร้างแรงดึงดูดใจ ให้ผู้อื่นสนใจและตัดสินใจซื้อ
สินค้าหรือเลือกใช้บริการได้ โครงการจัดท าธุรกิจ และบริการเป็นโครงการท่ีก่อให้เกิดรายได้ต่ อ
ผู้จัดท าโครงการ ลักกษณะเด่นของโครงการประเภทนี้ คือ การผลิตสินค้าเพ่อการจ าหน่าย การซื้อ
สินค้าเพื่อการจ าหน่าย หรือการให้บริการต่างๆ แก่ผู้บริโภค การท าโครงการให้ส าเร็จและบรรลุผล
ตามเป้าหมาย นักเรียนจะต้องส ารวจท้ังสภาพแวดล้อมภายในกลุ่มและสภาแวดล้อมภายนอก ซึ่งอาจ
สร้างคุณประโยชน์หรืออาจเป็นภัยคุกคามท่ีท าให้การด าเนินงานล้มเหลวได้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     ๑.จุดประสงค์ท่ัวไป 

๑.๑ มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจและบริการ 
           ๑.๒ มีทักษะในการท าโครงการจัดท าธุรกิจและบริการ 
           ๑.๓ มีทักษะในการสร้างรายได้ส าหรับโครงการจัดท าธุรกิจและบริการ 
           ๑.๔ เขียนโครงการธุรกิจและบริการโดยยึดหลักวิชาการตามสมรรถนะรายวิชา หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักศีลธรรม 
   ๒.จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
   ๒.๑ อธิบายความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและบริการได้ 
  ๒.๒ บอกแนวทางการท าโครงการจัดท าธุรกิจและบริการได 

๒.๓ วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางการสร้างรายได้ส าหรับโครงการจัดท าธุรกิจและบริการ
ได้ 

๒.๔ เขียนโครงการจัดท าธุรกิจและบริการได้ 
๒.๕ อธิยาบความส าคัญ เรื่องโครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการ 
๒.๖ อธิบายลักษณะส าคัญของการวางแผนสร้างและพัฒนางานเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์

ประเภทธุรกิจและบริการได้ถูกต้อง 
๒.๗ จ าแนกประเภท และแยกรายการวัสดุ การเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ได้ถูกต้อง 

         ๒.๘  บอกลักษณะ หน้าท่ีการใช้งานของวัสดุและเครื่องมือพร้อมท้ังแยกประเภท แดละจัดท า
รายการวัสดุ และเครื่องมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ชุดการสอนบทท่ี ๕ 
เรื่อง โครงการสร้างเครื่องเรือน ประเภทธุรกิจและบริการ 

 



โครงการงานเครื่องเรือนประเภทการจัดท าธุรกิจและบริการ ๓๖๐ หน่วยบทที่ ๕  
 

 

๒.๙ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการตามโครงการและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกเหมาะสม 
๓.ส่วนประกอบของชุดการสอนท่ี ๕  โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการ 

๓.๑ คู่มือครู ชุดการสอนท่ี ๕ เรื่องโครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการ 
      ๓.๒ โครงการสอนท่ี ๕ เรื่อง โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการ 
      ๓.๓ เอกสารประกอบการสอน เรื่อง โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการ 
      ๓.๔ ใบงาน โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการ 
      ๓.๕ แบบฝึกหัด เรื่อง โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการ 
      ๓.๖ แบบสังเกตพฤติกรรม ระหว่างการเรียนและการปฏิบัติงาน 
      ๓.๗ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ชุดการสอนท่ี ๕ เรื่องโครงการสร้างเครื่องเรือน

ประเภทธุรกิจและบริการ 
๓.๘ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดการสอนท่ี ๕ เรื่อง โครงการสร้างเครื่อง

เรือนประเภทธุรกิจและบริการ 
๓.๙ เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดการสอนท่ี ๕ เรื่องโครงการสร้าง

เครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการ 
๓.๑๐ ส่ือประกอบการสอน เรื่องโครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการ  

๔. เวลาท่ีใช้ 
     ใช้เวลาในการสอน  จ านวน ๖ ช่ัวโมง 
๕. การเตรียมการล่วงหน้า 
       ส่ิงท่ีครูต้องเตรียมการล่วงหน้า   มีดังนี้ 

๕.๑ ศึกษาคู่มือครู เรื่อง โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการ 
  ๕.๒ กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เรื่อง โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการ 
     ๕.๓ ใบงานเรื่อง โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการ 
       ๕.๔ ตัวอย่างช้ินงานเรื่อง โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการ 
         ๕.๕ แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนและปฏิบัติงาน 

๕.๖   แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ชุดการสอนท่ี ๕ เรื่องโครงการสร้างเครื่องเรือน
ประเภทธุรกิจและบริการ 
   ๕.๗ เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ชุดการสอนท่ี ๕ เรื่องโครงการสร้างเครื่อง
เรือนประเภทธุรกิจและบริการ 
๖. ส่ือการเรียนการสอน 

๖.๑  ชุดการสอนท่ี ๕ เรื่องโครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการ 
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๖.๒ ส่ือ Power Point และส่ือ Story Board 
๖.๓ ส่ือของจริง 
๖.๔ ตัวอย่างช่ือ ช้ินงาน โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการท้ังวัสดุ 

ส่ิงพิมพ์  
๖.๕ ใบงาน โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการ 
๖.๖ตัวอย่างช้ินโครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการงาน  

๗.การจัดช้ันเรียน 
          การจัดช้ันเรียนตามปกติส าหรับการสอนทฤษฎี โดยจัดการเรียนการสอนแบบอภิปราย  
อธิบาย  สาธิต  สรุปการเรียน ภาคปฏิบัติจัดกลุ่มการปฏิบัติงานโดยการแบ่งกลุ่มๆ ละ ๓ คนเพื่อให้
นักเรียนได้ปฏิบัติงานโดยครูเตรียมโต๊ะเขียนแบบ เครื่องมือ อุปกรณ์ โต๊ะ ปฏิบัติการฝึกงานในโรงงาน
ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในให้ใช้ครบทุกกลุ่ม ครูสาธิตให้ดูแลและควบคุมและพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานให้ค าช้ีแนะหากพบปัญหาและให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนประเภท
ธุรกิจและบริการตามโครงการ 
๘.วิธีใช้ชุดการสอน 

๘.๑ ศึกษาคู่มือและแผนการสอน 
๘.๒ ศึกษาวิธีการใช้ส่ือการเรียนการสอนโครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและ
บริการ ๘.๓ ศึกษาวิธีการเขียนโครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการ 
๘.๔ศึกษาวิธีการวัดผลและประเมินผล 

๙. ขั้นด าเนินการสอน 
 ๙.๑ ครูชี้แจงให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของนักเรียนในการใช้ชุดการสอน 
 ๙.๒ ครูชี้แจงกับนักเรียนกับวิธีการ วัดผล ประเมินผล พร้อมก าหนดเวลาส่งช้ินงานกับครู 
 ๙.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบ่งออกเป็นขั้นตอนดังนี้ 

  ขั้นที่ ๑ ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
  ขั้นที่ ๒ น าเข้าสู่บทเรียน (Motivation) 
  ขั้นที่ ๓ ให้เนื้อหา (Information) 
  ขั้นที่ ๔ สร้างแนวคิดใหม่ (Synthesis) 
  ขั้นที่ ๕ ประกอบกิจกรรมการเรียน (Application) 
  ขั้นที่ ๖ สรุปผล (Progress) 
  ขั้นที่ ๗ ทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
๙.๔ ขณะนักเรียนปฏิบัติงานตามใบงาน ครูควรควบคุมดูแลลการปฏิบัติงานของนักเรียน 

หากนักเรียนมีปัญหาขณะปฏิบัติงานจะได้ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ 
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๙.๕ ครูควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักเรียนให้เป็นไปตามข้ันตอนตามใบงาน 
๙.๖ การสรุปบทเรียนละการปฏิบัติงานคงเป็นกิจกรรมส่วนของนกัเรียนทุกกลุ่ม หรือ

ตัวแทนกลุ่มร่วมกันสรุปบทเรียนและการปฏิบัติงาน 
๙.๗ สังเกตพฤติกรรมนักเรียนระหว่างการเรียนและการปฏิบัติงาน 
๙.๘ ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนชุดท่ี ๔ เรื่อง โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภท

ธุรกิจและบริการ 
๙.๙ ตรวจผลงานการปฏิบัติงานตามใจใบงาน และแบบทดสอบหลังเรียนแล้วแจ้งผลให้

นักเรียนทราบ 
๙.๑๐ สอนซ่อมเสริมหรือมอบหมายงานเพิ่มให้กับนักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ 

๑๐. วิธีการใช้สื่อการเรียนการสอน ชุดการสอนที่ ๔ เร่ือง โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทธุรกิจ
และบริการ 

  นักเรียนศึกษาวิธีการเรียนด้วยตนเองจากคู่มือ หรือผู้สอนช้ีแจงให้ผู้เรียนทราบถึง
วิธีการเรียนด้วยตนเอง โดยใช้ชุดการเรียนเรื่อง โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการ 

๑๑. บทบาทของนักเรียน 
 ๑๑.๑ นักเรียนปฏิบัติตามค าน าของครูและกลุ่ม 
 ๑๑.๒ นักเรียนต้องท ากิจกรรมตามท่ีมอบกมายและร่วมกันอภิปราย 
 ๑๑.๓ นักเรียนต้องปฏิบัติงานตามใบงาน 
 ๑๑.๔ นักเรียนต้องส่งช้ินงานให้ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

 ๑๒. การวัดและประเมินผล 
 ๑๒.๑ วิธีวัดผล 
 ๑๒.๑.๑ สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนและการปฏิบัติงาน 
 ๑๒.๑.๒ ตรวจผลจากแบบฝึกหัด/การอภิปราย 
 ๑๒.๑.๓ ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 
 ๑๒.๑.๔ ตรวจผลการปฏิบัติงานตามใบงาน 
 ๑๒.๑.๕ ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๑๒.๒ เครื่องมือวัด 
 ๑๒.๒.๑ แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนและปฏิบัติงาน 
 ๑๒.๒.๒ แบบฝึกหัด/ใบประเมินผลการอภิปราย 
 ๑๒.๒.๓ แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 
 ๑๒.๒.๔ ใบประเมินผลการปฏิบัติงานตามใบงาน 
 ๑๒.๒.๕ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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 ๑๒.๓ เกณฑ์การประเมินผล 
 ๑๒.๓.๑ นักเรียนได้คะแนนพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอนและการ

ปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
๑๒.๓.๒ คะแนนรวมตามแบบประเมินผลงาน ใบงาน ไม่ต่ ากว่างร้อยละ ๖๐ 

   ๑๒.๓.๓ คะแนนแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
๑๒.๓.๔ คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 
 

 

 

 

 

 

โครงการสอนรายวิชา 
วิชา โครงการ ๒ งานเครื่องเรือน 

หน่วยที่ ๕ โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการ ครั้งที่ ๖ 
เรื่อง     ๑. อธิบายความรู้เก่ียวกับบริการ 

๑. เขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการ 
๒. ปฏิบัติการสร้างเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการ 

คาบการสอน ๖ 
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม รายการสอน 
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๑. อธิบายความรู้เก่ียวกับธุรกิจและบริการได้ 
๒. บอกแนวทางการท าโครงการจัดท าธุรกิจและบริการได้ 
๓. วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางการสร้างรายได้ส าหรับโครงการ

จัดท าธุรกิจแบริการได้ 
๔. เขียนโครงการจัดท าธุรกิจและบริการได้ 
๕. อธิบายความส าคัญ เร่ือง โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภท
ธุรกิจและบริการได้ 
๖. อธิบายลักษณะส าคัญของการวางแผนสร้างและพัฒนางาน
เคร่ืองเรือนผลิตภัณฑ์ประเภทธุรกิจและบริการได้ถูกต้อง 
๗. จ าแนกประเภทและแยกรายการวัสดุการเตรียมเคร่ืองมือวัสดุ
อุปกรณ์ได้ถูกต้อง 
๘. บอกลักษณะหน้าที่การใช้งานของวัสดุและเคร่ืองมือพร้อมทั้ง
แยกประเภทและจัดท ารายการวัสดุ และเคร่ืองมือได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
๙. ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเคร่ืองเรือนประเภทธุรกิจและบริการ
ตามโครงการและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพได้ถูกต้องเหาะสม 

๕.. โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทธุรกิจและบริการ 
    ๕.๑ โครงการธุรกิจและบริการ 
          ๕.๑.๑ ความรู้เก่ียวกับธุรกิจและบริการ 
          ๕.๑.๒ แนวทางการจัดท าโครงการธุรกิจและบริการ
งานเคร่ืองเรือน 
          ๕.๑.๓ การสร้างรายได้ส าหรับโครงการธุรกิจและ
บริการ 
          ๕.๑.๔ ตัวอย่างโครงการธุรกิจและบริการ    
๔.๒ การเขียนโครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทธุรกิจและ
บริการ 
๔.๓ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเคร่ืองเรือน ผลิตภัณฑ์ประเภท
ธุรกิจและบริการ 
          ๔.๓.๑ การวางแผนงานสร้างธุรกิจและบริการ 
          ๔.๓.๒ การศึกษาแบบโครงการธุรกิจและบริการ 
          ๔.๓.๓ การแยกรายการวัสดุและการเตรียมเคร่ืองมือ 
วัสดุ-อุปกรณ์ 
          ๔.๓.๔ การสร้างและพัฒนาเคร่ืองเรือนประเภทธุรกิจ
และบริการ 
         ๔.๓.๕ ขั้นตอนในการปฏิบัติการสร้าง 

วิธีการสอน 
     บรรยาย/ภาพตอบ กิจกรรมกลุ่ม สาธิต นักเรียนฝึกปฏิบัติงานด้วยตนเองเวลาปฏิบัติงานตามใบงานครูควรก าหนดตามความพร้อม
ของเคร่ืองมือและเคร่ืองจักร 
สื่อการสอน 
     สื่อประกอบการสอน Power Point แผ่นที่ ๖/๕-๑/๓๙ สื่อของ
จริงใบความรู้แบบฝึกหัดใบงานแบบทดสอบ 

หนังสืออ้างอิงบรรณานุกรมล าดับที่ ๖-๓๙ 

การประเมินผล 
     คะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน แบบประเมินผลใบงาน แบบฝึกหัด แบบประเมินพฤติกรรม ระหว่างการเรียน
และการปฏิบัติงานและคะแนนจากแบบทดสอบผลวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 

 

แผนการสอนหน่วยบทท่ี ๕ 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ หน่วยที๕่ (๒-๔-๒) 

ช่ือหน่วยโครงการงานเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการ สัปดาห์ท่ี ๗ 

ชื่อเร่ือง โครงการธุรกิจและบริการ จ านวน ๖ ช่ัวโมง 
หัวเร่ือง 

๑. โครงการธุรกิจและบริการ 
๒. เขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการ 
๓. ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ 

สาระส าคัญ 



โครงการงานเครื่องเรือนประเภทการจัดท าธุรกิจและบริการ ๓๖๕ หน่วยบทที่ ๕  
 

 

      การด าเนินงานโครงสร้างธุรกิจและบริการพิจารณาจากการเลือกธุรกิจท่ีถูกต้องเหมาะสม 
สอดคล้องกับจุดแข็งของนักเรียน ซึ่งหมายถึง สมรรถนะภาพวิชาชีพของนักเรียนหรือโอกาสทางธุรกิจ
ท่ีสถานศึกษามีและเป็นธุรกิจท่ีมีศักยภาพมีช่องว่างในการตลาด มีแนวคิด (Concept) ท่ีน่าสนใจและ
มีความเป็นไปได้ในธุรกิจแลพบริการ การสังเคราะห์ความรู้เป็นความแปลกใหม่ของกลยุทธ์ท่ีใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจ ท่ีแตกต่างท่ีใช้กันอยู่ท่ัวไผ เช่น มีความแปลกใหม่ของสินค้าหรือบริการมีกิจกรรมทาง
การตลาดมีแนวทางใหม่ๆ ในการระดมเงินทุน การใช้ช่องทางในการขายท่ีแตกต่างจากท่ีมีอยู่ในธุรกิจ
นั้นๆ มีผลตอบแทนทางธุรกิจ (รายได้และผลก าไร) มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีแสดงผลต่อการ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินธุรกิจ นักเรียนต้องเขียนรายงานผลกรด าเนินธุรกิจได้อย่าง
ครบถ้วน มีรายละเอียดท่ีน่าเช่ือถือ การล าดับความของแผนงานและการด าเนินการ แผนการผลิต 
แผนทางการเงิน แผนการตลาด ต้องมีรูปแบบท่ีชัดเจน การประกอบธุรกิจเน้นในส่วนของการโปร่งใส 
ความซื่อสัตย์สุจริต การเปิดเผยข้อมูล การตรวจสอบได้ และมีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ฝ่าย มีการตอบแทนคืนสู่สังคมด้วยการท ากิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยศักยภาพของธุรกิจ
และบริการสามารถคิดสร้างสรรค์ส่ิงอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและดึงดูดให้เกิดความร่วมมือหรือเกิด
ความเปล่ียนแลงท่ีดีต่อสังคม ชุมชน 
สมรรถนะประจ าหน่วย 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงการธุรกิจและบริการ 
๒. เขียนโครงการส่ิงประดิษฐ์ตามหลักการ เทคนิค วิธีการ สมรรถนะรายวิชาและหลักคุณธรรม 
๓. ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์โครงกาธุรกิจและบริการ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     จุดประสงค์ท่ัวไป 
           ๑.๑ มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจและบริการ 

 

แผนการสอนหน่วยบทท่ี ๕ 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ หน่วยที๕่ (๒-๔-๒) 

ชื่อหน่วยโครงการงานเครื่องเรอืนประเภทธุรกิจและบริการ สัปดาห์ท่ี ๗ 

ชื่อเร่ือง โครงการธุรกิจและบริการ จ านวน ๖ ช่ัวโมง 
           ๑.๒ มีทักษะในการท าโครงการจัดท าธุรกิจและบริการ 
           ๑.๓ มีทักษะสร้างรายได้โครงการจัดท าธุรกิจและบริการ 
           ๑.๔ เขียนโครงการธุรกิจและบริการโดยยึดหลักวิชาการตามสมรรถนะภาพรายวิชา หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักศีลธรรม 
     ๒. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
           ๒.๑ อธิบายความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและบริการได้ 
           ๒.๒ บอกแนวทางการท าโครงการจักท าธุรกิจและบริการได้ 
      ๒.๓ วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางกรสร้างรายได้ส าหรับโครงการจัดท าธุรกิจและบริการได้ 
           ๒.๔ เขียนโครงการจัดธุรกิจและบริการได้ 
           ๒.๕ อธิบายลักษณะส าคัญของการวางแผนงานสร้างและพัฒนางานเครื่องเรือนหรือ



โครงการงานเครื่องเรือนประเภทการจัดท าธุรกิจและบริการ ๓๖๖ หน่วยบทที่ ๕  
 

 

ผลิตภัณฑ์ส่ิงประดิษฐ์ได้ถูกต้อง 
           ๒.๖ บอกลักษณะ หน้าท่ีการใช้งานของวัสดุและเครื่องมือพร้อมท้ังแยกประเภทและจัด
รายการวัสดุและเครื่องมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
           ๒.๗ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ส่ิงประดิษฐ์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้ถูกต้องเหมาะสม 
สาระการเรียนรู้  
    ๑. โครงการสร้างเครื่องเรือนประเทธุรกิจและบริการ 
           ๑.๑ โครงการธุรกิจและบริการ 
                 ๑.๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและบริการ 

 ๑.๑.๒ แนวทางการจัดท าโครงการธุรกิจและบริการงานเครื่องเรือน 
 ๑.๑.๓ การสร้างรายได้ส าหรับโครงการธุรกิจและบริการงานเครื่องเรือน 
 ๑.๑.๔ ตัวอย่างโครงการธุรกิจและบริการ 

 ๕.๒ การเขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการ 
 ๕.๓ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ประเภทธุรกิจและบริการ 

 ๕.๓.๑ การวางแผนงานสร้างธุรกิจและบริการ 
 

 

แผนการสอนหน่วยบทท่ี ๕ 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ หน่วยที๕่ (๒-๔-๒) 
ชื่อหน่วย โครงการงานเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและ
บริการ 

สัปดาห์ท่ี ๗ 

ชื่อเร่ือง โครงการธุรกิจและบริการ จ านวน ๖ ช่ัวโมง 
                  ๕.๓.๒ การศึกษาแบบโครงการธุรกิจและบริการ 

๕.๓.๓ การแยกรายการวัสดุ และการเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
๕.๓.๔ การสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการ 
๕.๓.๕ ขั้นตอนในการปฏิบัติการสร้าง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
    ใช้วิธีการสอนแบบแบ่งกลลุ่มท างานและฝึกทักษะปฏิบัติ (Committee working and instruction 
for psychomotor domain method) การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning 
: PjBL) เฉพาะบางหัวข้อในรายวิชา การสร้างความรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ MIAP โดยพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนขึ้น มีช่ือเสียง MISAP Model (มีทรัพย์โมเดล) มีองค์ประกอบ ๕ ขั้นตอน 
     สัปดาห์ท่ี ๗  
     เตรียมความพร้อมก่อนการเรียน จัดเตรียมเอการประกอบการสอนให้พร้อม เรียกช่ือนักเรียนและ
จดบันทึกลงเวลาเรียน 

๑. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน จากส่ือ “แบบทดสอบก่อนเรียน” 
๒. ครูผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยทบทวนหลักการเรียนโครงการงานเครื่องเรอืนท้ัง ๓ ประเภท



โครงการงานเครื่องเรือนประเภทการจัดท าธุรกิจและบริการ ๓๖๗ หน่วยบทที่ ๕  
 

 

ให้กับนักเรียนในช้ันเรียน เมื่อนักเรียนพิจารณาศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของ
โครงการและตัดสินใจเลือกจัดท าโครงการธุรกิจและบริการจึงวางแผนด าเนินงานโครงการงานเครื่อง
เรือนประเภทธุรกิจและบริการ เริ่มเขียนโครงร่างโครงการธุรกิจและบริการท่ีนักเรียนเลือกจัดท าพร้อม
ท้ังเขียนแบบส าเร็จขิงช้ินงานเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการสร้างหรือพัฒนา จากนั้นครูสอนจึงให้
นักเรียนเริ่มการเขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภทส่ิงธุรกิจและบริการ ท่ีนักเรียนเลือกจัดท า 

๓.  ขั้นให้ข้อมูลและการสอนโดยการปฏิบัติการให้เนื้อหาและสรุป 
ครูให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการ

ตามหัวข้อต่อไปนี้ 
๓.๑ โครงการธุรกิจและบริการ 

 ๓.๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและบริการ 
 

 

แผนการสอนหน่วยบทท่ี ๕ 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ หน่วยที๕่ (๒-๔-๒) 

ช่ือหน่วยโครงการงานเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ สัปดาห์ท่ี ๖ 

ชื่อเร่ือง โครงการส่ิงประดิษฐ์ จ านวน ๖ ช่ัวโมง 
 ๓.๑.๒ แนวทางการจัดท าโครงการธุรกิจและบริการงานเครื่องเรือน 
 ๓.๑.๓ การสร้างรายได้ส าหรับโครงการธุรกิจและบริการงานเครื่องเรือน  
 ๓.๑.๔ ตัวอย่างโครงการเครื่องเรือนประเภทธุรกจิและบริการ 

            ๓.๒ เขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการตามหลักวิชาการ 
     ๔. ขึ้นสอนโดยการแสวงหาความรู้ใหม่ 
         ครูแจกแบบฟอร์มโครงการให้นักเรียนฝึกเขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและ
บริการ คนละ ๑ โครงการ ท่ีนักเรียนเลือกจัดท า โดยเขียนให้ครบองค์ประกอบของโครงการธุรกิจและ
บริการตามหลักวิชาพร้อมท้ังเขียนแบบส าเร็จของช้ินงานเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ โดยปฏิบัติการ
เขียนแบบได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนท้ังรูปแบบ สัญลักษณ์ ขนาด สัดส่วน การก าหดมาตราส่วน 
รายละเอียดของแบบ แบบขยาย และรายการประกอบแบบเพื่อประกอบโครงการในการปฏิบัติการ
สร้างและพัฒนาเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ประเภทธุรกิจและบริการ ส่งในช่ัวโมงเรียนให้ครูผู้สอน 
ตรวจสอบให้ค าแนะน าและแก้ไขข้อบกพร่อง ให้ส าเร็จสมบูรณ์ ก่อนท าแบบท่ีเขียนไปสร้างเป็นช้ินงาน
จริง 
     ๕.ขึ้นประกอบกิจกรรมการเรียน 
            ๕.๑ ครูน าเสนอเนื้อหาด้วยการน าตัวอย่าง ช้ินงานเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ ของจริงใน
โครงการงานเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการและให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ศึกษา
เพิ่มเติมจากเอกสารประกอบดารเรียนหน่วยที่ ๔ เรื่องโครงการสร้างเรือนประเภทธุรกิจและบริการ 
            ๕.๒ ครูน าเสนอเนื้อหาด้วยเพาเวอร์พอยต์ เรื่อง ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือน
ผลิตภัณฑ์ประเภทธุรกิจและบริการและสาธิต ขั้นตอนในการปฏิบัติงานในส่ือใบงาน 



โครงการงานเครื่องเรือนประเภทการจัดท าธุรกิจและบริการ ๓๖๘ หน่วยบทที่ ๕  
 

 

            ๕.๓ มอบหมายให้นักเรียนฝึกปฏิบัติงานสร้างเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์จากโครงการตาม
ประเภทท่ีนักเรียนเลือกจัดท า แล้วให้ปฏิบัติตามใบกิจกรรมท่ี ๕.๒ เรื่อง การสร้างและพัฒนาเครื่อง
เรือนประเภทธุรกิจและบริการ 

           ๕.๓.๑ การปฏิบัติท่ีได้รับมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรับฟังการสาธิตตัวอย่าง
โครงการตามแบบฟอร์มรูปแบบโครงการตามหลักวิชาเพื่อเน้นพื้นฐานความเข้าใจให้กับนักเรียน ก่อน
เริ่มปฏิบัติการสร้างช้ินงานเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ โครงการงานเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการ  
 

 

แผนการสอนหน่วยบทท่ี ๕ 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ หน่วยที๕่ (๒-๔-๒) 

ช่ือหน่วยโครงการงานเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ สัปดาห์ท่ี ๖ 

ชื่อเร่ือง โครงการส่ิงประดิษฐ์ จ านวน ๖ ช่ัวโมง 
 
และให้นักเรียนถอดแบบงานเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ท่ีได้ออกแบบและเขียนแบบส าเร็จพร้อม ก าหนด 
ขนาด สัดส่วน สัญลักษณ์ และให้สีตามรูปแบบให้ถูกต้องก่อน าไปใช้ 
                  ๕.๓.๒ การจัดท ารายงาน “แผนธุรกิจ” โครงการกรุงไทย ยุววาณิช  เพื่อเตรียมพร้อม
ส าหรับจัดท าโครงการจากการวางแผนโครงงานเครื่องเรือนท่ีนักเรียนได้จัดท าไว้แล้ว เมื่อแต่ละกลุ่มได้
สรุปหัวข้อเรื่องท่ีจะน ามาจัดท าแล้วท าการตรวจสอบแผนงานและหัวข้อโครงการท่ีนักเรียนเป็นผู้
ก าหนดพร้อมท้ังให้ค าแนะน าเป็นรายกลุ่มและสรุปเป็นขั้นตอน 
                         ๕.๓.๒.๑ นักเรียนก าหนดหัวข้อโครงการภายในกลุ่มของโครงการธุรกิจและบริการ
ท่ีเป็นเครื่องเรือนส าเร็จรูปสร้างจากไม้ และสามารถ น าไปใช้เป็นประโยชน์เพื่อสังคมได้ และมี
จุดมุ่งหมายท่ีจะคัดเลือกผลงสนของนักเรียนท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เพื่อส่งเข้าประกวด
โครงการกรุงไทย ยุววณิช (ชีวิตท่ีเลือกได้ใส่ใจต่อสังคม) โดยผู้เข้าซ่อมโครงการเป็นนักเรียนท่ีก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสายสามัญหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดย
สถาบันการศึกษา สามารถสนับสนุนส่งทีมเข้าร่วมโครงการได้ไม่จ ากัดจ านวนท่ัวประเทศ ตามนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและงานประกันคุณภาพ 
                             ๕.๓.๒.๒ ช้ีแจงการจัดท าเอกสารแบบฟอร์ม น าเสนอผลงานโครงการกรุงไทย 
ยุววาณิช ในลักษณะการเขียนแผนธุรกิจโดยน าตัวอย่างเอกสารแบบฟอร์มท่ีมีการจัดท าผ่านมาแล้ว มา
เป็นตัวอย่างส่ือของจริงในการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรยีนได้ศึกษา และจัดท าตามตัวอย่าง การจัดท ารายงาน
และเพื่อความพร้อมส าหรับจัดท าโครงการในรายวิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน ได้น าแนวคิดในการ
ออกแบบ (Concept) มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา และน าแนวทางเขียนเนื้อหาส่วนท่ี ๑บทสรุป
ส าหรับผู้บริหาร ซึ่งมีบทน า โดยอธิบายวิธีการเขียนขั้นตอนและการเรียบเรียงข้อมูลเนื้อหาในแต่ละ
หัวขอ้ตามลักษณะการเขียน”แผนธุรกิจ” 
โดยพิจารณาจากปัจจัย ๗ ด้าน ประกอบด้วย 

 แนวคิดธุรกิจ 



โครงการงานเครื่องเรือนประเภทการจัดท าธุรกิจและบริการ ๓๖๙ หน่วยบทที่ ๕  
 

 

 ความคิดสร้างสรรค์ 
 ผลตอบแทนทางธุรกิจ 
 การเขียนรายงานการด าเนินธุรกิจ 

 

แผนการสอนหน่วยบทท่ี ๕ 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ หน่วยที๕่ (๒-๔-๒) 

ช่ือหน่วยโครงการงานเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ สัปดาห์ท่ี ๖ 

ชื่อเร่ือง โครงการส่ิงประดิษฐ์ จ านวน ๖ ช่ัวโมง 
 การน าหลักบรรษัทภิบาลมาใช้ประกอบธุรกิจ 
 การตอบแทนคืนสู่ธรรม 
 ด้านการบริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริต 

                             ๕.๓.๒.๓ เริ่มกรปฏิบัติงานด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบด้วยเครื่อง
เรือนผลิตภัณฑ์ออกแบบและเขียนแบบ ขยายแบบ และถอดแบบ แยกรายละเอียดต่างๆ ในการสร้าง
และพัฒนาเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ประเภทธุรกิจและบริการ 
     ๖. ขั้นตรวจผลงาน ตามเกณฑ์การประเมินผลงาน โดยครูผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ 
และแนวทางการพิจารณา เพื่อให้นักเรียนน าไปปรับปรุงแก้ไข และสร้างผลงานให้ดีขึ้น 
            ๖.๑ ครูตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
            ๖.๒ ครูตรวจช้ินงาน การปฏิบัติงานการสร้างและพิจารณาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ประเภท
ธุรกิจและบริการและให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
     ๗. ขั้นสรุปและประสานความรู้ 
            ๗.๑ ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์ช้ินงาน 
             ๗.๒ ครูบอกลักษณะข้อดี ข้อเสีย และวิธีแก้ไขงานท่ีมีปัญหา เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการ
แก้ปัญหา เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 
     ๘. การน าไปใช้ 
            ๘.๑ ครูบอกให้นักเรียนค้นคว้าหาประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาและต้องฝึกปฏิบัติงานบ่อยๆ 
เพื่อให้มีทักษะมากขึ้น 
           ๘.๒ ครูให้นักเรียนเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ และช้ินงาน เพื่อฝึกความมีระเบียบ 
           ๘.๓ ครูให้นักเรียนท าความสะอาดบริเวณท่ีท างาน เพื่อฝึกให้รู้จักการท าความสะอาด 
           ๘.๔ ครูแจกใบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน) 
           ๘.๕ ครูแจกใบเฉลยค าตอบ 
           ๘.๖ ครูให้นักเรียนประเมินผล การตรวจแบบทดสอบของเพื่อนแล้วจัดเก็บคะแนนของแต่ละ
คน 
 
 

 

แผนการสอนหน่วยบทท่ี ๕ 



โครงการงานเครื่องเรือนประเภทการจัดท าธุรกิจและบริการ ๓๗๐ หน่วยบทที่ ๕  
 

 

วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ หน่วยที๕่ (๒-๔-๒) 
ช่ือหน่วยโครงการงานเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ สัปดาห์ท่ี ๖ 

ชื่อเร่ือง โครงการส่ิงประดิษฐ์ จ านวน ๖ ช่ัวโมง 
     

       ๘.๗ ครูประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะรายวิชา 
ตลอดจนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

งานที่มอบหมาย 
๑. ให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารต่างๆ และส่ือออนไลน์ ท่ีเกี่ยวกับ เรื่อง  

โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการ 
๒. บันทึกผลการสังเกตโดยศึกษาจากประสบการณ์ท่ีพบเห็น และการเรียนรู้จากสภาพจริงด้วย

ตนเอง 
ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้        

๑. แบบทดสอบก่อนเรียน 
๒. เอกสาร/หนังสือ/ต ารา 
     ๒.๑ เอกสารประกอบการเรียน วิชา โครงการ ๒ งานเครื่องเรือน 
     ๒.๒ ใบความรู้ หน่วยที่ ๕ โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการ 
     ๒.๓ หนังสือโครงการประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
๓. ใบกิจกรรม 
    ๓.๑ ใบกิจกรรที่ ๕.๑ เรื่อง “โครงการธุรกิจและบริการ” 
     ๓.๒  กิจกรรมท่ี ๕.๒ เรือง “การเขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการ” 

๓.๓ ใบกิจกรรมท่ี ๕.๓ เรือง “งานสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ประเภทธุรกิจและ
บริการ” 
๔. แบบฝึกหัดขั้นวัดผลการเรียนรู้ พร้อมเฉลย 
๕. ส่ือโสตทัศน์ 

๕.๑ วีดิทัศน์ เรื่องโครงการงานเครื่องเรือน ประเภทส่ิงประดิษฐ์จาก 
(http://____________(จากยูทูป)  

๕.๒ วีดิทัศน์ เรื่องโครงการงานเครื่องเรือนประเภท ธุรกิจและการบริการจาก 
(http://____________(กรุงไทยยุยุววณิช)   

 

 

แผนการสอนหน่วยบทท่ี ๕ 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ หน่วยที๕่ (๒-๔-๒) 

ช่ือหน่วยโครงการงานเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ สัปดาห์ท่ี ๖ 

ชื่อเร่ือง โครงการส่ิงประดิษฐ์ จ านวน ๖ ช่ัวโมง 
 

๕.๓ วีดีทันศ์ เรื่องโครงการงานเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัยจาก 



โครงการงานเครื่องเรือนประเภทการจัดท าธุรกิจและบริการ ๓๗๑ หน่วยบทที่ ๕  
 

 

(http://____________(จากยูทูป) 
๕.๔ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
๕.๕ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ พร้อมจอ 

๖. ส่ือเพาเวอร์พอยต์ (PowerPoint) เรื่อง 
๖.๑ หลักการเขียนโครงการงานเครื่องเรือน (แผนท่ี...............................) 
๖.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ (แผ่นท่ี...................) 

* หมายเหตุ : ส่ือเพาเวอร์พอยต์ ครูผู้สอนจัดท าตามบริบทของนักเรียนและสถานศึกษา 
๗. ส่ือของจริง (ตัวอย่างโครงการงานเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการ 

     ๗.๑ กิจกรรมท่ี ๑ เล่มส าเร็จเรียบร้อยแล้วของโครงการ”แผนธุรกิจ” บริษัท FINE WOOD 
FURNITURE จ ากัด โครงการ กรุงไทย ยุววณิช ประเภทธุรกิจและบริการ 

๗.๒ กิจกรรมท่ี ๑ เครื่องเรือนผลิตภัณฑ์โครงการ”แผนธุรกิจ”บริษัท FINE WOOD FURNITURE 
จ ากัด โครงการ กรุงไทย ยุววณิช ประเภทธุรกิจ และบริการ 
 ๘. ใบงาน/ใบมอบหมายงาน 
๙. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน) พร้อมเฉลย (เช็คให้แน่ใจว่ายังใช่อยู่มั้ย) 

๑๐. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะรายวิชา 
ตลอดจนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักฐานการเรียนรู้ 
๑. ผลคะแนนทดสอบ 
๒. ผลงานนักเรียน 
๓. ผลการประเมินพฤติกรรมกิจกรรม 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
๑. เครื่องมือประเมิน 

๑.๑ แบบทดสอบ 
๑.๒ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

แผนการสอนหน่วยบทท่ี ๕ 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ หน่วยที๕่ (๒-๔-๒) 

ช่ือหน่วยโครงการงานเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ สัปดาห์ท่ี ๖ 

ชื่อเร่ือง โครงการส่ิงประดิษฐ์ จ านวน ๖ ช่ัวโมง 
 

๑.๓ แบบประเมินพฤติกรรมการท างาน 
     ๑.๓.๑ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล 
     ๑.๓.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมบุคคล 
๑.๔ คะแนนจากการท าแบบฝึกหัด เรื่อง โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
๑.๕ คะแนนแบบทดสอบก่อก่อนเรียนและหลังเรียนชุดท่ี ๔ เรื่อง โครงการสร้างเครื่องเรือน



โครงการงานเครื่องเรือนประเภทการจัดท าธุรกิจและบริการ ๓๗๒ หน่วยบทที่ ๕  
 

 

ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
๑.๖ คะแนนจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามใบงาน 
๑.๗ คะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนและการปฏิบัติงาน 
๑.๘ คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

เกณฑ์การประเมินผล 
๑. แบบทดสอบ 

๙-๑๐            คะแนน           ดีมาก 
๗-๘              คะแนน           ดี 
๕-๖              คะแนน           พอใช้ 
น้อยกว่า ๕      คะแนน           ควรปรับปรุง 

๒. การสังเกตและประเมินผลการร่วมอภิปรายและตอบค าถามคะแนนรวม ๒๐ คะแนน 
๓. แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียน เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
๔. แบบฝึกหัดในใบงาน เกณฑ์การผ่านร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
๕. การประเมินผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์การประเมินผล เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๖. การประเมินพฤติกรรมด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เกณฑ์การประเมินผ่านร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

กิจกรรมเสนอแนะ 
๑. อ่านทบทวนเนื้อหาในหน่วยที่ ๕ โครงสร้างเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและริการ 
๒. นักเรียนน าช้ินงานตัวอย่างมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ช้ินงานตามใบงานเพิ่มเติม 
๓. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม หรือทบทวนเนื้อหาจาก เว็บไซต์ท่ีห้องศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใน

เวลาว่าง 
๔.  อ่านเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภททดลองลิจัย 

 

แผนการสอนหน่วยบทท่ี ๕ 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ หน่วยที๕่ (๒-๔-๒) 

ช่ือหน่วยโครงการงานเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ สัปดาห์ท่ี ๖ 

ชื่อเร่ือง โครงการส่ิงประดิษฐ์ จ านวน ๖ ช่ัวโมง 



โครงการงานเครื่องเรือนประเภทการจัดท าธุรกิจและบริการ ๓๗๓ หน่วยบทที่ ๕  
 

 
 

เอกสารอ้างอิง 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) รายละเอียดคู่มือโครงการ “กรุงไทยยุววาณิ” ปี ๒๕๕๗. 

กรุงเทพฯ:๒๕๕๗ 
ฝ่ายวิชาการอาชีวศึกษา.ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ.กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ

,๒๕๕๗ ยุทธ ไกยวรรณ์.วิธีวิจัยทางธุรกิจ.กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่ือส่งเสริมกรุงเทพ,๒๕๕๑, 
ส านักงานมาตรฐานอาชีวศึกษา,ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.กระทรวงศึกษาธิการ.
การจัดท าโครงการ.กรุงเทพฯ : ส าเนาเอกสาร,๒๕๕๑. 

 

เอกสารประกอบการเรียน 
วิชา โครงการ ๒ งานเคร่ืองเรือน     รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ    พุทธศักราช ๒๕๕๖ 



โครงการงานเครื่องเรือนประเภทการจัดท าธุรกิจและบริการ ๓๗๔ หน่วยบทที่ ๕  
 

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน 
 
 
 

ชุดที่ ๕ 
เรื่อง โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภทธุรกิจและบริการ 

 
 
 

นางสายชล  เชตม ี
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง อาชีวศึกษากรุงเทพ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
 
 
 
 
 
 

จุดประสงค์พฤติกรรม 

๑. อธิบายความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและบริการได้ 
๒. บอกแนวทางการท าโครงการจัดท าธุรกิจและบริการได้ 
๓. วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางการสร้างรายได้ส าหรับโครงการจัดท าธุรกิจแบริการได้ 
๔. เขียนโครงการจัดท าธุรกิจและบริการได้ 
๕. อธิบายความส าคัญ เรื่อง โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการได้ 
๖. อธิบายลักษณะส าคัญของการวางแผนสร้างและพัฒนางานเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ประเภท

ธุรกิจและบริการได้ถูกต้อง 
๗. จ าแนกประเภทและแยกรายการวัสดุการเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ได้ถูกต้อง 
๘. บอกลักษณะหน้าท่ีการใช้งานของวัสดุและเครื่องมือพร้อมท้ังแยกประเภทและจัดท า



โครงการงานเครื่องเรือนประเภทการจัดท าธุรกิจและบริการ ๓๗๕ หน่วยบทที่ ๕  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา หน่วยบทที่ ๕ 

๑.. โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการ 
    ๑.๑ โครงการธุรกิจและบริการ 
          ๑.๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและบริการ 
          ๑.๑.๒ แนวทางการจัดท าโครงการธุรกิจและบริการงานเครื่องเรือน 
          ๑.๑.๓ การสร้างรายได้ส าหรับโครงการธุรกิจและบริการ 
          ๑.๑.๔ ตัวอย่างโครงการธุรกิจและบริการ 
    ๑.๒ การเขียนโครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการ 
    ๑.๓ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือน ผลิตภัณฑ์ประเภทธุรกิจและบริการ 
          ๑.๓.๑ การวางแผนงานสร้างธรุกิจและบริการ 
          ๑.๓.๒ การศึกษาแบบโครงการธุรกิจและบริการ 
          ๑.๓.๓ การแยกรายการวัสดุและการเตรียมเครื่องมือ วัสดุ-อุปกรณ์ 
          ๑.๓.๔ การสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการ 
          ๑.๓.๕ ขั้นตอนในการปฏิบัติการสร้าง 



โครงการงานเครื่องเรือนประเภทการจัดท าธุรกิจและบริการ ๓๗๖ หน่วยบทที่ ๕  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที่ ๕ โครงการสร้างเคร่ืองเรียนประเภทธุรกิจและบริการ 

 

ค าช้ีแจง  จงเขียนเคร่ืองหมายกากบาททับข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

๑. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการท าธุรกิจ 

 ก. ดวงเดือนเย็บกระเป๋าจากผ้าญี่ปุ่นแล้วน าไปขายท่ีตลาดนัด 

 ข. แรมจันทร์เก็บดอกจ าปีจากต้นหลังบ้าน ไปขายกระทงละ ๑๐ บาท 

 ค. สมศรีน าเส้ือผ้าท่ีไม่ได้ใช้ไปบริจาคให้กับเด็กยากจนในชุมชนแออัด 

 ง. อ านวยซื้อปากกามาด้ามละ ๔ บาท และขายให้เพื่อนในราคา ๕ บาท 

๒. ข้อใดเป็นธุรกิจผลิตสินค้า 

 ก. ร้านขายข้าวแกง   ข. ร้านเสริมสวย 

 ค. โรงแรม    ง. โรงภาพยนตร ์

๓. ข้อใดเป็นธุรกิจบริการ 

 ก. โรงแรมกวดวิชา    ข. ร้านขายกิฟต์ช็อป 

 ค.ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า   ง. ร้านขายขนมหวาน 

๔. ปัจจัยเบื้องต้นในการประกอบธุรกิจข้อใดส าคัญท่ีสุด 

 ก. คน     ข. เงิน 

 ค. เครื่องจักร    ง. การจัดการ 



โครงการงานเครื่องเรือนประเภทการจัดท าธุรกิจและบริการ ๓๗๗ หน่วยบทที่ ๕  
 

 

๕. ปัจจัยเบื้องต้นในการประกอบธุรกิจข้อใดช่วยให้การท างานเป็นระบบ ลดปัญหาการซ้ าซ้อนในการ
ท างาน 

 ก. คน     ข. เงิน 

 ค. เครื่องจักร    ง. การจัดการ 

๖. ดวงใจปักลายบนกางเกงยีนส์ แล้วน าไปจ าหน่ายท่ีตลาดนัดสวนจตุจักร สัมพันธ์กับข้อใด 

 ก. การผลิตสินค้าเพื่อการจ าหน่าย  ข. การซื้อสินค้ามาเพื่อการจ าหน่าย 

 ค. การให้บริการ    ง. ไม่สัมพันธ์กับข้อใดเลย 

๗. รุ่งฤดีซื้อของท่ีระลึกจากอ าเภอปายมาขายในงานกิจกรรมของโรงเรียน สัมพันธ์กับข้อใด 

 ก. การผลิตสินค้าเพื่อการจ าหน่าย ข. การซื้อสินค้ามาเพื่อการจ าหน่าย 

 ค. การให้บริการ    ง. ไม่สัมพันธ์กับข้อใดเลย 

๘. ผู้เรียนในข้อใดปฏิบัติได้เหมาะสมท่ีสุด 

 ก. สมหญิงมีฝีมือในการประดิษฐ์จัดท าโครงการขนมหวานเพื่อการจ าหน่าย 

 ข. อนุชามีความสามารถด้านการออกแบบสวนหย่อมจัดท าโครงการจัดจ าหน่ายของท่ีระลึก 

 ค. นงเยาว์มีความสามารถด้านการวางแผนการตลาดจัดท าโครงการการซื้อเส้ือยืดมาเพื่อ
จ าหน่าย 

 ง. รุ่งโรจน์และเพื่อนๆ มีเงินทุนน้อย จัดท าโครงการให้บริการตรวจเช็คเครื่องยนต์ 

๙. การกระท าข้อใดสามารถสร้างข้อได้เปรียบด้านต้นทุนได้ 

 ก. เก็บเงินทุนจากสมาชิกในกลุ่มจ านวนน้อย 

 ข. จัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งท่ีมีราคาถูก 

 ค. ผลิตสินค้าทีละน้อยๆ 

 ง. ลดคุณภาพของสินค้าให้ต่ าลง 

๑๐. สินค้าข้อใดมีความแตกต่าง 

 ก. กระเป๋าถือท่ีผลิตจากงานแฮนด์เมค 

 ข. เส้ือยืดจากร้านค้าย่านประตูน้ า 

 ค. วุ้นกะทิตัดเป็นอันส่ีเหล่ียม 

 ง. กางเกงยีนส์จากตลาดนัดสวนจตุจักร 

 

 



โครงการงานเครื่องเรือนประเภทการจัดท าธุรกิจและบริการ ๓๗๘ หน่วยบทที่ ๕  
 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

หน่วยที่ ๕ เร่ือง โครงการสร้างเคร่ืองเรียนประเภทธุรกิจและบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลย 

๑. ค ๒. ก ๓. ก ๔. ก  ๕. ง 
    
 
๖. ก  ๗. ข ๘. ค ๙. ข  ๑๐. ก 

 



โครงการงานเครื่องเรือนประเภทการจัดท าธุรกิจและบริการ ๓๗๙ หน่วยบทที่ ๕  
 

 

 
 

 
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับธุรกิจและบริการ 

ความหมายของธุรกิจ 
 ธุรกิจ  หมายถึง กิจกรรมในการผลิตหรือจ าหน่ายสินค้าหรือบริการเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้หรือ
ก าไรจากการด าเนินการนั้น 
 ธุรกิจ  หมายถึง การกระท าหรือกิจกรรมต่างๆ  ของมนุษย์ท่ีด าเนินงานเกี่ยวพันกับสถาบัน
การผลิต การจ าหน่าย และการให้บริการ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค โดยมีจุดมุ่งหมายคือ
ต้องการรายได้หรือก าไรเป็นผลตอบแทน ขณะเดียวกันก็เส่ียงต่อการขาดทุนด้วย 
 ธุรกิจ  หมายถึง องค์การหรือกิจการท่ีก่อให้เกิดสินค้า หรือบริการ ซึ่งเป็นกระบวนการ
ท้ังหมดของการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาเปล่ียนสภาพตามกรรมวิธีการผลิตด้วยแรงงานคนและ
เครื่องจักรให้เป็นสินค้าหรือบริการ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ท่ีต้องการ 
 ธุรกิจ  หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีท าให้มีการผลิตสินค้า หรือบริการ มีการและเปล่ียน 
จ าหน่าย และกระจายสินค้า โดยได้รับผลก าไรจากการด าเนินกิจกรรมนั้น 
 จากความหมายของธุรกิจข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ธุรกิจ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมไม่ว่า
จะเป็นการผลิต หรือจัดสินค้า/บริการ มาเพื่อจ าหน่ายไปยงกลุ่มผู้ซื้อ โดยมีจะประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่ง
รายได้หรือผลก าไรจากการด าเนินกิจกรรมนั้น 
 จะเห็นได้ว่า การประกอบธุรกิจนั้นเกี่ยวข้องกับการผลิตหรือจ าหน่ายสินค้า/บริการ ให้แก่
กลุ่มผู้ซื้อ ท้ังสินค้าและบริการนั้น ทางการตลาดเรียกว่า ผลิตภัณฑ์ ( Product ) ซึ่งสินค้าและบริการ
มีควมแตกต่างกันดังนี้ 
 สินค้า ( Goods ) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีมองเห็นและจับต้องได้ เช่น  เส้ือผ้า รองเท้า นาฬิกา 
โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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ภาพที่ ๑  สินค้าประเภทเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ 
ท่ีมา www.banidea.com    ท่ีมา http://www.thailandwto.org 

 บริการ ( Service )  หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่สามารถจับต้องได้ ผู้ซื้อจะได้รับในรูปองค์ความ
สะดวกสบาย ความบันเทิง ความสวย เป็นต้น ตัวอย่างธุรกิจบริการ ได้แก่ ธุรกิจรับซ่อมจักรยานยนต์ 
ธุรกิจร้านเสริมสวย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรับตกแต่งสวนหย่อม ธุรกิจรับตัดเส้ือผ้า เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒ ธุรกิจบริการงานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 
ท่ีมา www.baanlaesuan.com 
www.designatelierinterior.blogspot.com 

 ปัจจัยเบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ 
 ปัจจัยเบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ มีดังนี้ 
 ๑. คน ( Man )  จัดเป็นปัจจัยเบื้องต้นในการประกอบธุรกิจท่ีส าคัญท่ีสุด เป็นผู้ริเริ่มใช้
ความคิดก่อตั้งธุรกิจขึ้นมา เป็นผู้ก าหนดว่าจะผลิตอะไร และด าเนินการอย่างไร 
 

 

 

http://www.banidea.com/
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ภาพที ่๓  คนเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการประกอบธุรกิจ 
ท่ีมา:  www.thaismescenter.com  

 ๒.เงิน (Money) เป็นเงินท่ีน ามาใช้ในการลงทุนผลิตสินค้าหรือบริการ เช่น น ามาใช้ในการจัด 
ซื้อวัตถุดิบ เช่นสถานท่ีส าหรับการด าเนินการ หรือใช้ในการจัดซื้อส่ิงอื่นๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ประกอบธุรกิจ ปัจจุบันหากผู้ประกอบการไม่มีเงินทุนเพียงพอสามารถให้บริการสินเช้ือจากสถาบัน
การเงิน หรือมีการเจรจากับผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ เพื่อผ่อนช าระหรือจ่ายภายหลังตามระยะเวลาท่ีตกลงกัน 

  

 

 

 
 

ภาพที่ ๔  เงินท่ีน ามาใช้ในการลงทุน 
ท่ีมา:  www.news.mthai.com 

 ๓.เคร่ืองจักร (Machines )  เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป
ส าหรับธุรกิจขนาดใหญ่ เครื่องจักรมีความจ าเป็นมาก เป็นส่ิงส าคัญท่ีท าให้เกิดสินค้าขึ้นมาได้ เช่น 
เครื่องผลิตลูกช้ิน เครื่องผลิตกระดาษ เครื่องตีแป้ง เป็นต้น 
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ภาพที่ ๕  เครื่องจักร เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป 
ท่ีมา: www.fact-link.com   ท่ีมา:  www.sirikrai.com 

 

 ๔.วัสดุ อุปกรณ์ ( Materials )  เป็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินการในส านักงาน หรืออุปกรณ์ประกอบท่ีท าให้สินค้ามีความสมบูรณ์ขึ้น วัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ 
ได้แก่ อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๕  วัสดุ อุปกรณ์ 

ท่ีมา: www.shopinthai.com 

 ๕. การจัดการ ( Management )  เป็นการจัดระบบให้การประกอบธุรกิจสามารถด าเนิน
ไปได้โดยปราศจากอุปสรรคใดๆ เช่น การจัดการบุคคลโดยการแบ่งงานกันท าตามความถนัด การจัด
โครงสร้างขององค์การเพื่อการประสานงานกันโดยไม่ให้เกิดปัญหาความซ้ าซ้อนในการท างาน เป็นต้น 

 

ภาพที่ ๖  การจัดการ 
ท่ีมา: www.thailandindustry.com 
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 แนวทางการท าโครงการการจัดท าธุรกิจและบริการ 
 ผู้เรียนท่ีเลือกท าโครงการการจัดท าธุรกิจและบริการ ต้องมีความรู้และทักษะเพียงพอท่ีจะ
สามารถผลิตสินค้าหรือให้บริการ เป็นที่น่าไว้วางใจในระดับท่ีลูกค้าตัดสินใจซื้อ หรือเลือกใช้บริการได้ 
ส่ิงท่ีผู้เรียนจะต้องตัดสินใจว่า จะเลือกท าโครงการการจัดท าธุรกิจและบริการใด ในท่ีนี้จะได้กล่าวถึง
แนวทางกรจัดท าโครงการธุรกิจและบริการท่ีสามารถท าได้ ดังนี้ 
 ๑.การผลิตสินค้าเพื่อการจ าหน่าย  
เป็นธุรกิจท่ีผู้เรียนซึ่งอาจเป็นรายบุคคลหรือ
รายกลุ่ม ตัดสินใจว่าจะผลิตสินค้าด้วยตนเอง 
แล้วน ามาจ าหน่ายให้แก่ผู้ซื้อ ตัวอย่างเช่น 
การท าขนมไทยเพื่อการจ าหน่าย การผลิตปุ๋ย
เพื่อการจ าหน่าย การเพาะพันธุ์ปลาพันธุ์ใหม่
เพื่อการจ าหน่าย เป็นต้น 
  

ภาพที่ ๗  การผลิตเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหน่าย 
ท่ีมา: สายชล  เชตมี. ถ่ายภาพ, ๒๕๕๙. 

 ๒.การซื้อสินค้ามาเพื่อจ าหน่าย  หรือเรียกกิจอย่างหนึ่งว่าการประกอบธุรกิจซื้อมาขายไป 
ลักษณะของธุรกิจประเภทนี้คือ ผู้เรียนหาแหล่งท่ีจ าหน่ายสินค้าท่ีคาดว่าน่าจะเป็นท่ีสนใจของผู้ซื้อ ซึ่ง
อาจเป็นสินค้าประเภทท่ีผู้ซื้อใช้เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ  คือสินค้าท่ีมีประโยชน์ต่อการด ารงชีพ  
หรือได้มีการพิจารณาแล้วว่าสินค้านี้สามารถแก้ปัญหาของเขาได้เป็นอย่างดี อีกท้ังยังเปรียบเทียบ
ระหว่างประโยชน์ท่ีได้รับกับเงินท่ีต้องจ่ายด้วย  หรือเป็นสินค้าท่ีผู้ซื้อใช้อารมณ์ในการตัดสินใจซื้อ  
สินค้าท่ีผู้ซื้อเห็นแล้วเกิดความต้องการ  ขณะเดียวกันสินค้านั้นสามารถสร้างความภาคภูมิใจ  หรือ
เป็นสินค้าท่ีใช้แล้วท าให้สังคมหรือกลุ่มเพื่อเกิดการยอมรับ  หลังจากนั้นจึงตัดสินใจซื้อสินค้าเหล่านั้น
แล้วน ามาจ าหน่ายต่อยังผู้ซื้อ 

 ๑. การให้บริการ  เป็นธุรกิจท่ีให้บริการแก่ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย  ความสวยงาม  
ความบันเทิง  เป็นต้น  เช่น  โครงการให้บริการเปล่ียนถ่ายน้ ามันเครื่อง  โครงการสปาไทย  โครงการ
ตกแต่งสวนหย่อม  เป็นต้น 

 สิ่งที่ควรพิจารณาในการตัดสินใจเลือกท าโครงการธุรกิจและบริการ 

 ก่อนท่ีผู้เรียนจะตัดสินใจเลือกจัดท าโครงการใดนั้น ต้องพิจารณาปัจจัยส าคัญหลายประการ  
ดังนี ้

 ๑.ความสามารถของตนเองหรือสมาชิกในกลุ่ม  จุดมุ่งหมายส าคัญของการจัดท าธุรกิจหรือ
บริการคือสามารถสร้างรายได้หรือผลก าไรจากการด าเนินการ  ผู้เรียนหรือสมาชิกในกลุ่มจะต้องมี
ความสามารถเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจจนสามารถบรรลุวั ตถุประสงค์ได้  ส่ิงท่ีผู้ซื้อน ามา
พิจารณาตัดสินใจซื้อ  คือประโยชน์ท่ีเขาจะได้รับจากสนค้าหรือบริการนั้น  หรือเกิดความภาคภูมิใจ
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จากการใช้สินค้าหรือบริการนั้น  ดังนั้นผู้เรียนหรือสมาชิกในกลุ่มต้องมั่นใจว่าจะท าให้ผู้ซื้อเกิดการ
ตัดสินใจซื้ออย่างมั่นใจได้ 

 ๒.เงินทุน  เงินลงทุนส าหรับโครงการการจัดท าธุรกิจหรือบริการจะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
ส่ิงท่ีผู้เรียนจะท า หากเป็นโครงการขนาดใหญ่ อาจต้องใช้เงินทุนมากกว่าโครงการขนาดเล็ก นอกจากนี้
ยังขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าหรือบริการท่ีผลิตด้วย  ดังนั้นก่อนท่ีผู้เรียนจะตัดสินใจเลือกโครงการใด  
ต้องพิจารณาถึงต้นทุนท่ีจะต้องใช้  ตลอดจนความสามารถในการจัดหาเงินทุนเหล่านั้นด้วย 

 ๓.อุปกรณ์ท่ีต้องใช้  อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการด าเนินตามโครงการ  เป็นส่ิงหนึ่งท่ีผู้เรียนควร
น ามาพิจารณา  หากเป็นอุปกรณ์ท่ีมีอยู่แล้ว  หรือสามารถจัดหาได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือเสีย
ค่าใช้จ่ายไม่มากนัก  จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้  ในทางตรงกันข้าม  หากต้องลุงทุนซื้ออุปกรณ์ใน
ราคาท่ีสูง  อาจท าให้การด าเนินการตามโครงการไม่เกิดผลก าไรขึ้นมาได้  เช่น  หากจัดท าโครงการ
ผลิตขนมไทยเพื่อการจ าหน่าย  ก็จะต้องมีอุปกรณ์ส าหรับการท าขนมชนิดนั้นๆ  หากจัดท าโครงการ
ซ่อมแซมเส้ือผ้าก็ต้องมีจักรเย็บผ้า  หากจัดท าโครงการบริการเปล่ียนถ่ายน้ ามันเครื่องก็จะต้องมี
อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการเปล่ียนถ่ายน้ ามันเครื่อง  เป็นต้น 

 ๔.สถานท่ี  สถานท่ีท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการ  ได้แก่ 

 ๔.๑  สถานท่ีผลิตสินค้า  กรณีท่ีผู้เรียนเลือกจัดท าโครงการผลิตสินค้าหรือบริการซึ่งต้องผลิต
สินค้าให้พร้อมก่อนท่ีจะน าออกจ าหน่าย  ผู้เรียนจะต้องพิจารณาว่ามีสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับการ
ผลิตสินค้าดังกล่าวหรือไม่ 

 ๔.๒  สถานท่ีต้ังร้านค้า  หรือท าเลส าหรับขายสินค้าหรือให้บริการท่ีเหมาะสม  ส่ิ งท่ีต้อง
พิจารณาเกี่ยวกับสถานท่ีร้านค้าส าหรับขายสินค้าหรือให้บริการ  จะต้องเป็นสถานท่ีท่ีมีกลุ่มลูกค้าเป็น
เป้าหมายผ่านไปมาในจ านวนท่ีมากพอ  เช่น  หากขายเส้ือผ้าวัยรุ่นต้องหาแหล่งท่ีมีวัยรุ่นผ่านไปมา  
หากเป็นร้านขายขนมไทยต้องเป็นแหล่งท่ีมีผู้บริโภคท่ีนิยมบริโภคขนมไทย  หากเปิดให้บริการเปล่ียน
ถ่ายน้ ามันเครื่องต้องเป็นแหล่งท่ีมีผู้ใช้รถผ่านไปมา  และแวะใช้บริการได้อย่างสะดวก  เป็นต้น 

 แนวทางการสร้างรายได้แก่โครงการการจัดท าธุรกิจและบริการ 

 ผู้เรียนท่ีเลือกท าโครงการการจัดท าธุรกิจหรือบริการ  จะต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับสินค้าท่ีจะ
จ าหน่าย  หรือการให้บริการอย่างถ่องแท้  เพื่อจะได้ผลิตหรือจ าหน่ายสินค้าหรือบริการนั้นให้มี
คุณภาพ  สร้างความประทับใจแก่ผู้ซื้อได้  และสามารถสร้างผลก าไรได้ในท่ีสุด  แนวปฏิบัติท่ีผู้เรียน
ควรพิจารณาเพื่อความส าเร็จของธุรกิจ  ได้แก่  

 ๑.วิเคราะห์สถานการณ์  หมายถึง  ผู้เรียนจะต้องท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
ได้แก่  ความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม  เงินทุนของกลุ่ม  ลักษณะของงานหรือกิจกรรมท่ีกระท า
ภายในกลุ่ม  และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  ได้แก่  ส่ิงท่ีจะท าให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จ หรือ
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ประความล้มเหลว  การวิเคราะห์สถานการณ์นี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  อุปสรรค  ( SWOT Analysis )  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ๑.๑  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร  เป็นส่ิงท่ีสามารถควบคุมได้  ได้แก่  ลักษณะของงาน  เงิน  และคน  หากท้ังสามส่ิงนี้อยู่มี
ลักษณะท่ีสามารถท าให้องค์การเข็มแข็ง สามารถแข่งขันกับคู่ต่อสู้ได้  กล่าวคือ  มีบุคลากรท่ีมี
ความสามารถ  มีลักษณะงานท่ีดี  มีเงินทุนจ านวนท่ีเพียงพอต่อการด าเนินงานหรือลงทุนเพิ่มใน
ส่ิงจ าเป็นหรือส่ิงท่ีสามารถสร้างผลก าไรได้อย่างมหาศาล  เหล่านี้ถือเป็นข้อได้เปรียบขององค์การหรือ
ท่ีเรียกว่า จุดแข็ง ( Strength ) ในทางตรงกันข้าม หากองค์การมีคนท่ีไร้ความสามารถ  มีลักษณะงาน
ทีไม่ก่อให้เกิดการผลิตท่ีดี  มีเงินทุนจ านวนน้อยไม่สามารถขยายกิจการหรือด าเนินกิจกรรมท่ีจ าเป็น
ได้เหล่านี้ถือเป็นข้อเสียเปรียบขององค์การ หรือเรียกว่า จุดอ่อน ( Weakness ) 

 ๑.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์การ  เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถควบคุมได้  องค์การจะต้องปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
เหล่านั้นเอง  สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีสร้างประโยชน์ให้องค์การ  สามารถท าให้องค์การด าเนินการ
ไปได้ด้วยดี  และสามารถประสบผลส าเร็จได้  เรียกว่า  โอกาส ( Opportunity )  ในทางตรงกันข้าม
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นภัยคุกคาม  ท าให้ธุรกิจไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง  หรือประสบความ
ล้มเหลวได้  เรียกว่า  อุปสรรค ( Treat ) 

  ดังนั้นผู้เรียนจึงต้องท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  และสภาพแวดล้อมภายนอก  
ก่อนท่ีจะตัดสินใจจัดท าโครงการใด  กล่าวคือ  ต้องพิจารณาว่าความสามารถของตนเองหรือสมาชิก
ในกลุ่มเป็นเช่นไร  มีวิธีการท างานท่ีดีหรือไม่  และมีเงินทุนจ านวนมากน้อยเพียงใด  และต้อ ง
พิจารณาว่าสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่นั้นเป็นโอกาสหรืออุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจ    

๒. การสร้างข้อได้เปรียบ  หากต้องการจะขายสินค้าให้ได้ ผู้เรียนท่ีเลือกท าโครงการการ
จัดท าธุรกิจหรือบริการ จะต้องสร้างจุดเด่นของสินค้าหรือบริการท่ีจ าหน่าย เพื่อความได้เปรียบ
ทางการแข็งขัน ได้รับความสนใจมากว่าสินค้าหรือบริการของกิจการอื่นๆ การสร้างข้อได้เปรียบ
สามารถกระท าได้ดังนี้ 

๒.๑ สร้างข้อได้เปรียบด้านต้นทุน  หากผู้เรียนสามารถท าให้ต้นทนของการผลิตสินค้า
หรือบริการต่ าลงได้ จะท าให้ราคาขายต่ าลงตามไปด้วย  ซึ่งหากขายในราคาต่ ากว่าคู่แข็งย่อมได้รับ
ความสนใจมากกว่า ส่ิงท่ีจะสามารถลดต้นทุนได้ ได้แก่ 
           ๑. หากเป็นธุรกิจประเภทผลิตเพื่อการจ าหน่าย  สมาชิกภายในกลุ่มอาจร่วมมือกัน
จัดหาวัตถุดิบส าหรับการผลิตจากแหล่งท่ีมีราคาถูก  ใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด  หรือหาก
จะต้องเสียค่าเช่าในการตั้งร้านค้า  พยายามต่อรองให้ได้ราคาท่ีต่ า 
           ๒. หากเป็นการซื้อสินค้ามาเพื่อจ าหน่าย  ผู้เรียนต้องพยายามพิจารณาเลือกท าเล
ท่ีต้ังร้านค้าท่ีคาดว่าจะขายสินค้าได้มากๆ  เพราะการซื้อสินค้ามาเพื่อจ าหน่ายนั้น  หากซื้อในปริมาณ
มากจะท าให้ได้สินค้าราคาต่ า ต้นทุนจึงต่ าไปด้วย 
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           ๓. หากเป็นกิจการประเภทการให้บริการ  ปฏิบัติเช่นเดียวกับการผลิตสินค้าเพื่อ
จ าหน่าย และการซื้อสินค้ามาเพื่อจ าหน่าย  คือพยายามจัดหาวัตถุดิบให้ได้ในราคาต่ า  และหากต้อง
เสียค่าเช่าต้องพยายามต่อรองให้ได้ราคาต่ า หรืออาจเลือกให้บริการถึงบ้านหรือถึง ท่ีท างาน จะช่วย
ประหยัดเรื่องค่าเช่าและยังอาจท าให้ได้รับค่าบริการเพิ่มขึ้นอีกด้วย 
 ๒.๒  การสร้างข้อได้เปรียบด้านความแตกต่างของผลิตภัณฑ์  หมายถึง การหาวิธีท าให้สินค้า
หรือบริการที่จ าหน่ายนั้นมีความแตกต่างจากของร้านอื่นๆ  ท่ีขายสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกัน  
ซึ่งการสร้างข้อได้เปรียบด้านความแตกต่างของผลิตภัณฑ์จะมีความยืนนานกว่าการสร้างข้อได้เปรียบ
ด้านต้นทุน  ตัวอย่างของการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์  เช่น หากผู้เรียนเลือกผลิตวุ้นมะพร้าว
เพื่อจ าหน่าย อาจเลือกพิมพ์ของวุ้นท่ีมีรูปร่างสวยงาม เช่น รูปการ์ตูน  รูปดาว  หรือรูปอื่นๆ  ท่ี
นอกเหนือไปจากการตัดวุ้นเป็นรูปส่ีเหล่ียมหรือวงกลม  ซึ่งมีจ าหน่ายท่ัวไปในท้องตลาด  และ
นอกจากด้านรูปร่างแล้ว  รสชาติก็เป็นส่ิงหนึ่งท่ีต้องน ามาพิจารณา หรือผู้เรียนท่ีเลือกจ าหน่ายน้ า
ผลไม้ปั่นอาจเลือกแก้วท่ีมีลายน่ารัก สวยงาม ท่ีคาดว่าจะดึงดูดลูกค้าได้ เป็นต้น 
 ผู้เรียนท่ีเลือกซื้อสินค้ามาเพื่อจ าหน่าย  เช่น การซื้อเส้ือยืดมาเพื่อจ าหน่ายอาจได้ลายของ
เส้ือยืดท่ีเหมือนกับท่ีจ าหน่ายท่ัวๆ ไป สามารถสร้างความแตกต่างด้วยการเข้าไปยังแหล่งผลิตเส้ือผ้า
แฮนด์เมค การส่ังท าจะท าให้ได้สินค้าท่ีมีความแตกต่างได้ดีกว่า 
 ผู้เรียนท่ีเลือกการให้บริการ หากต้องการสร้างความแตกต่าง ต้องพิจารณาความสามารถของ
สมาชิกในกลุ่มทุกคน ว่าสามารถให้บริการท่ีมีความเด่นเหนือกว่าร้านอื่นๆ ได้หรือไม่ เช่น การเพนต์
เล็บ ต้องสามรถท าได้สวยงาม แปลกตา ซึ่งร้านอื่นไม่สามารถท าได้ หรือการให้บริการใดก็ตาม ต้อง
สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ  โดยคิดหาวิธีกระบวนการให้บริการท่ีสร้างความพึงพอใจแก่
ลูกค้าให้มากท่ีสุด 
 ๒.๓ การสร้างข้อได้เปรียบด้านกลยุทธ์ตลาดเฉพาะกลุ่ม  กลยุทธ์ตลาดเฉพาะกลุ่มเป็นส่ิงท่ี
ธุรกิจขนาดใหญ่น ามาพิจารณา เช่น เส้ือผ้าแบรนด์เนมท้ังหลายเน้นกลุ่มลูกค้าท่ีมีรายได้สูงหรือบุคคล
ท่ีมีหน้าตาทางสังคม  ส าหรับในกิจการขนาดเล็ก หรือ ธุรกิจระยะส้ันๆ  ของผู้เรียนสามารถน ากล
ยุทธ์นี้มาประยุกต์ใช้ได้  โดยพิจารณาว่าส่ิงท่ีจ าหน่ายนั้นเหมาะกับผู้ซื้อท่ีมีลักษณะใด  เช่น เพศใด 
อายุเท่าใด อาชีพใด  มีรายได้ระดับใด และจึงเน้นท่ีลูกค้ากลุ่มนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่ ๑ 
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โครงการที่ ๒ 
ชื่อโครงการ : การจัดสวนหย่อมภายในบ้าน 
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หลักการและเหตุผล 
 การปลูกต้นไม้ไว้ในบริเวณบ้าน นิอกจกประโยชน์ของต้นไม้แล้วการปลูกต้นไม้ยังช่วยให้
บริเวณบ้านมีความสวยงามอีกด้วย แต่จะสร้างความสวยงามได้อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับศิลปะในการ
ตกแต่งของเจ้าของบ้าน 
 การให้บริการด้านการตกแต่งสวนหย่อมบริเวณบ้าน และการให้บริการบ ารุงรักษาต้นไม้
ให้มีสภาพสวยงาม เป็นการให้บริการท่ีคาดว่าจะสร้างรายได้เป็นอย่างดี เพราะในปัจจุบันผู้ซื้อบ้าน
จ านวนมากขึ้น จึงคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการตกแต่งสวนหย่อมและบ ารุงต้นไม้มากขึ้นด้วย 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้บริการตกแต่งสวนหย่อมและบ ารุงต้นไม้ภายในบริเวณบ้าน 
๒. เพื่อน าความรู้ท่ีเรียนมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริว 
๓. เพื่อก่อให้เกิดรายได้จากการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 
 เพื่อให้บริการแก่เจ้าของบ้านท่ีต้องการตกแต่งสวนหย่อมบริเวณบ้าน หรือบ ารุงต้นไม้ให้
สวยงาม โดยคิดค่าบริการครั้งละ ๕๐๐ บาท (ไม่รวมการซื้อต้นไม้ ปุ๋ย ดิน หรือของตกแต่งอื่นๆ ) 
 

 

 

 

 

 

 

วิธีด าเนินงาน 
               เดือน/
สัปดาห์ 
 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
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1. ข้ัน
เตรียมการ 
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อัตโนมัติที่
เสร็จแล้วไป
ท าการ 

2.5 น า
เคร่ืองอบ
อัตโนมัติมา
ปรับปรุง
แก้ไข 

2.6 จ าท า
รูปเล่ม
รายงาน 

2.7 ผลิตสื่อเพื่อ
น าเสนอ
ผลงาน 

 
 
 

                  

               เดือน/
สัปดาห์ 
 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ 

3. ข้ันตอน
น าเส
นอ
งาน 

3.1 ส่งเล่ม
รายงาน 

3.2 น าเสนอ
ผลงานต่อ
คณะกรรม

                  



โครงการงานเครื่องเรือนประเภทการจัดท าธุรกิจและบริการ ๓๙๐ หน่วยบทที่ ๕  
 

 

การ 

 
ระยะเวลาและสถานท่ีด าเนินการ 
 ระยะเวลาในการด าเนินการ : เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๒ 
 สถานท่ีในการด าเนินการ : บริเวณบ้านของลูกค้าผู้ใช้บริการ 

งบประมาณ 
 รายรับ : เก็บจากสมาชิกภายในกลุ่ม เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท 
 รายจ่าย :  

- ค่าวัตถุดิบ ค่ายานพาหนะ ค่าเครื่องมือส าหรับให้บริการประมาณ ๑,๐๐๐ บาท 
ผลคาดว่าจะได้รับ 

๑. บริเวณของผู้ใช้บริการมีความสวยงาม และร่มรื่นยิ่งขึ้น 
๒. น าความรู้ท่ีเรียนมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง 
๓. ก่อให้เกิดรายได้จากการด าเนินงาน 

การติดตามผล 
๑. บันทึกการท างานทุกครั้ง 
๒. แบบสอบถาม 

 
ปัญหา/อุปสรรค์ท่ีคาดว่าอาจเกิดขึ้น 

๑. มีเงินทุนน้อยจึงท าให้ขาดเรื่องมือท่ีทันสมัยและมีคุณภาพ 
๒. ผู้เรียนขาดความรู้ด้านการระชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการให้บริการที่ดี 

ผู้รับผิดชอบ 
๑. ………………………………………….. 
๒. ………………………………………….. 
๓. …………………………………………… 

ท่ีปรึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
บทสรุป  



โครงการงานเครื่องเรือนประเภทการจัดท าธุรกิจและบริการ ๓๙๑ หน่วยบทที่ ๕  
 

 

โครงการธุรกิจและบริการพิจารณาจากการเลือกธุรกิจท่ีถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับจุด
แข็งของนักเรียน ซึ่งหมายถึง สมรรถนะวิชาชีพของนักเรียน การสร้างเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและ
บริการเหมาะส าหรับนักเรียนท่ีมีความพร้อม มีความมั่นใจว่าจะสามารถสร้างแรงดึงดูดใจ ให้ผู้อื่น
สนใจและตัดสินใจซื้อสินค้าหรือเลือกใช้บริการได้ และโครงการธุรกิจและบริการยังเป็นโครงการท่ี
ก่อให้เกิดรายได้ต่อผู้จัดท าโครงการ ลักษณะเด่นของโครงการประเภทนี้คือการลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย 
หรือการใช้ไม้ผลิตช้ินส่วนของเครื่องเรือน ส่ิงท่ีปรากฏให้เป็นได คือ อายุการใช้งานท่ีมีความคงทนยืด
ยาว มีลวดลายสีสันสวยงาม มีความแข็งแรงทนทาน มีศักยภาพในการับแรง หรือน้ าหนักและรับ
แรงส่ันสะเทือนได้ดี การเลือกใช้ไม้ท่ีดีมีคุณภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน จะช่วยท าให้การสร้าง
หรือการผลิตง่ายข้ึนมีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศท่ีใช้ได้ดี ปัจจัยท่ีมีผลต่อเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์
งานไม้คือ การออกแบบท่ีมีคุณภาพดังนั้นในการออกแบบจะต้องมีการเตรียมการออกแบบท่ีดี มี
แนวคิด (Concept) ท่ีน่าสนใจ และมีความเป็นไปได้ในธุรกิจและบริการ การสังเคราะห์ความรู้เป็น
ความแปลกใหม่ของกลยุทธ์ท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจ ให้ประสบความส าเร็จและสร้างรายได้ให้กับผู้
ประกอบธุรกิจ 

แบบทดสอบ หน่วยบทท่ี ๕ 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
๑. ธุรกิจ หมายถึงอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๒. สินค้า หมายถึงอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๓. บริการ หมายถึงอะไร 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๔. ปัจจัยเบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ มีอะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



โครงการงานเครื่องเรือนประเภทการจัดท าธุรกิจและบริการ ๓๙๒ หน่วยบทที่ ๕  
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕. จงอธิบายลักษณะของการผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

๖. จงอธิบายลักษณะของธุรกิจการซื้อสินค้ามาเพื่อจ าหน่าย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๗. จงอธิบายลักษณะธุรกิจการใช้บริการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๘. การท่ีผู้เรียนจะตัดสินใจเลือกท าโครงการจัดท าธุรกิจและบริการ ควรพิจารณาส่ิงใดบ้าง จงอธิบาย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๙. จงอธิบายรายละเอียดของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑๐. จงอธิบายรายละเอียดของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 



โครงการงานเครื่องเรือนประเภทการจัดท าธุรกิจและบริการ ๓๙๓ หน่วยบทที่ ๕  
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เฉลยแบบทดสอบ หน่วยบทท่ี ๕ 
 

๑. ธุรกิจ หมายถึงอะไร 
การด าเนินการกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการผลิต หรือจัดสินค้า/บริการ มาเพื่อจ าหน่ายไปยัง

กลุ่มผู้ซ้ือโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้มาซ่ึงรายได้หรือก าไรจากการด าเนินกิจกรรมนั้น 
๒. สินค้า หมายถึงอะไร 

ผลิตภัณฑ์ที่มองเห็นและจับต้องได้ 
๓. บริการ หมายถึงอะไร 

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ ผู้ซ้ือจะได้รับในรูปของความสะดวกสบาย ความบันเทิง 
ความสวย เป็นต้น 

๔. ปัจจัยเบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ มีอะไรบ้าง 
๑. คน (Man) 
๒. เงิน (Money) 
๓. เคร่ืองจักร (Machines) 
๔. วัสดุ อุปกรณ์ (Materials) 
๕. การจัดการ (Management) 

๕. .จงอธิบายลักษณะของการผลิตเพื่อจ าหน่าย 
เป็นธุรกิจที่ผู้เรียนซ่ึงอาจเปน็รายบุคคลหรือรายกลุ่ม ตัดสินใจว่าจะผลิตสินค้าด้วยตนเอง 

แล้วน ามาจ าหน่ายใหแ้ก่ผู้ซ้ือ 
๖. จงอธิบายลักษณะของธุรกิจการซื้อมาเพื่อจ าหน่าย 

การที่ผู้เรียนพิจารณาเลือกซ้ือสินคโดยคาดว่าสินค้านั้นเป็นที่นา่สนใจ แล้วน าจ าหน่าย
ต่อไปยังผู้ซ้ือ 

๗. จงอธิบายลักษณะของธุรกิจการให้บริการ 
เป็นธุรกิจที่ให้บริการแก่ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย ความสวยงม ความบันเทิง 

๘. การท่ีผู้เรียนจะตัดสินใจท าโครงการจัดท าธุรกิจและบริการ ควรพิจารณาส่ิงใดบ้าง จงอธิบาย 
๑. ความสามารถของตนเองหรือสมาชิกในกลุ่ม 
๒. เงินทุน 
๓. อุปกรณ์ที่ต้องใช้ 
๔. สถานที่ 



โครงการงานเครื่องเรือนประเภทการจัดท าธุรกิจและบริการ ๓๙๔ หน่วยบทที่ ๕  
 

 

๙. จงอธิบารายละเอียดของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์การ เป็นสิ่งที่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ 

ลักษณะ ของงาน เงิน และคน หากทั้งสามสิ่งนี้อยู่มีลักษณะที่สามารถท าให้องค์การมีคนไร้
ความสามารถ แข่งขันกับคู่ต่อสู้ได้ เรียกว่า จุดแข็ง (Strength) ในทางตรงข้ามกัน หาก
องค์การมีคนไร้ความสามารถ มีลักษณะงานที่ไม่ก่อให้เกิดผลที่ดี มีเงินลงทุนจ านวนน้อยไม่
สามารถขยายกิจการหรือด าเนินกิจกรรมที่จ าเป็นได้ เหล่านี้ถือเป็นข้อเสียเปรียบขององค์การ 
หรือ เรียกว่า จุดอ่อน (Weakness) 

๑๐. จงอธิบายรายละเอียดของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

เป็นการวิเคราะห์เก่ียวกับสภาพแวดลอมภายนอกองค์การ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้
องค์กรจะต้องใช้ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเหล่านั้นเอง สภาพแวดล้อมภายอกที่สร้าง
ประโยชน์ให้องค์กร สามารถท าให้องค์การด าเนินการไปได้ด้วยดี และสามารถประสบผลส าเร็จ
ได้ เรียก โอกาส (Opportunity) ในทางตรงกันข้าม สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นภัยคุกคาม 
ท าให้ธุรกิจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรือประสบความล้มเหลวได้ เรียกว่า อุปสรรค์ (Treat) 

 

  



โครงการงานเครื่องเรือนประเภทการจัดท าธุรกิจและบริการ ๓๙๕ หน่วยบทที่ ๕  
 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

หน่วยที่ ๕  โครงร้างเคร่ืองเรือนประเภทธุรกิจและบริการ 
 

ค าช้ีแจง จงเขียนเคร่ืองหมายกากบาททับข้อที่ถูกต้องที่สุด 
๑. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการท าธุรกิจ 

ก. ดวงเดือนเย็บกระเป๋าจากผ้าญี่ปุ่นแล้วน าไปขายท่ีตลาดนัด 
ข. แรจันทร์เก็บดอกจ าปีต้นหลังบ้า ไปขายกระทงละ ๑๐ บาท 
ค. สมศรีน าเส้ือผ้าท่ีไม่ได้ใช่ไปบริจาคให้กับเด็กยากจนในชุมชนแออัด 
ง. อ านวยซื้อปากกามาด้ามละ ๔ บาท และขายให้เพื่อนในราคา ๕ บา 

๒. ขอใดเป็นธุรกิจการผลิตผ้า 
ก. ร้านขายข้าวแกง ข. ร้านเสริมสวย 

ค. โรงแรม ง. โรงภาพยนตร ์

๓. ข้อใดเป็นธุรกิจบริการ 
ก. โรงเรียนกวดวิชา ข. ร้านขายกิฟต์ช็อป 

ค. ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ง. ร้านขายขนมหวาน 

๔. ปัจจัยเบื้องต้นในการประกออบธุรกิจ 
ก. คน  ข. เงิน 

ค. เครื่องจักร ง. การจัดการ 

๕. ปัจจัยเบื้องต้นในการประกอบธุรกิจข้อใดช่วยให้การทงานเป็นระบบ ลดปัญหาการซ้ าซ้อนใน
การท างาน 
ก. คน  ข. เงิน 

ค. เครื่องจักร ง. การจัดการ 

๖. ดวงใจปักลายบนกางเกงยีนส์ แล้วน าไปจ าหน่ายท่ีตลาดนัดสวนจตุจักร สัมพันธ์กับข้อใด 
ก. การผลิตสินค้าเพื่อการจ าหน่าย ข. การซื้อสินค้ามาเพื่อการจ าหน่าย 

ค. การให้บริการ ง. ไม่สัมพันธ์กับข้อใด 

 

 

๗. รุ่งฤดีซื้อของท่ีระลึกจากอ าเภอปายมาขายในการกิจกรรมองโรงเรียน สัมพันธ์กับข้อใด 
ก. การผลิตสินค้าเพื่อการจ าหน่าย ข. การซื้อสินค้ามาเพื่อการจ าหน่าย 

ค. การให้บริการ ง. ไม่สัมพันธ์กับข้อใด 

๘. ผู้เรียนในข้อใดปฏิบัติได้เหมาะสมท่ีสุด 



โครงการงานเครื่องเรือนประเภทการจัดท าธุรกิจและบริการ ๓๙๖ หน่วยบทที่ ๕  
 

 

ก. สมหญิงมีฝีมือในการประดิษฐ์จัดท าโครงการขนมหวานเพื่อการจ าหน่าย 
ข. อนุชามีความสามารถด้านการออกแบบย่อมจัดท าโครงการจัดจ าหน่ายของท่ีระลึก 
ค. นงเยาว์มีความสามารถด้านการวางแผนการตลาดจัดท าโครงการซื้อเส้ือยืดมาเพื่อ

จ าหน่าย 
ง. รุ่งโรจน์และเพื่อนๆ มีเงนิลงทุนน้อย จัดท าโครงการให้บริการตรวจเช็คเครื่องยนต์ 

๙. การกระท าข้อใดสามารถสร้างข้อได้เปรียบด้านต้นทุนได้ 
ก. เก็บเงินลงทุนจากสมาชิกในกลุ่มจ าวนน้อย 
ข. จัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งท่ีมีราคาถูก 
ค. ผลิตสินค้าทีละน้อยๆ 
ง. ลดคุณภาพของสินค้าให้ต่ าลง 

๑๐. สินค้าข้อใดมีแตกต่าง 
ก. กระเป๋าถือท่ีผลิตจากงานแฮนด์เม 
ข. เส้ือยืดร้านค้าย่านประตูน้ า 
ค. วุ้นกะทิตัดเป็นอันส่ีเหล่ียม 
ง. กางเกงยีนส์จากตลาดนัดสวนจตุจักร 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยที่ ๕ เร่ืองโครงการสร้างเคร่ืองเรียนประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

 
 
 
 
 
 
 เฉลย 

๑. ค ๒. ก ๓. ก ๔. ก  ๕. ง 
    
 
๖. ก  ๗. ข ๘. ค ๙. ข  ๑๐. ก 



โครงการงานเครื่องเรือนประเภทการจัดท าธุรกิจและบริการ ๓๙๗ หน่วยบทที่ ๕  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ใบงานที่ ๕.๑ 

รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน จ านวน      ช่ัวโมง           

สัปดาห์ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เรื่องโครงกาประเภทธุรกิจและ
บริการ 

ผู้สอน 
นางสายชล  เชตมี 

ช่ือ__________________________________ช้ัน___________เลขท่ี____กลุ่ม_____ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ : ๑. อธิบายความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจและบริการได้ 
ค าช้ีแจง : ให้ผู้เรียนหารูปภาพจากนิตยสาร สารสาร หรือหนังสือพิมพ์ ติดลงในช่องว่างให้
สัมพันธ์กับค าอธิบายด้านล่าง 
 
 



โครงการงานเครื่องเรือนประเภทการจัดท าธุรกิจและบริการ ๓๙๘ หน่วยบทที่ ๕  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธุรกิจการผลิตสินค้า                                            ธุรกิจการให้บริการ 
 

 

 
 

 
 

ใบงานที่ ๕.๒ 
รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน จ านวน      ช่ัวโมง           

สัปดาห์ท่ี วัน/เดือน/ป ี
เรื่องโครงกาประเภทธุรกิจและ
บริการ 

ผู้สอน 
นางสายชล  เชตมี 

ช่ือ__________________________________ช้ัน___________เลขท่ี____กลุ่ม_____ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ :  ๒. บอกแนวทางการท าโครงการจัดท าธุรกิจและบริการได้ 

1. วิเคราะห์แนวทางการสร้างรายได้แก่โครงการจัดท าธุรกิจและบริการ
ได้ 

2. เขียนโครงการการจัดท าธุรกิจและบริการได้ 
ค าช้ีแจง : ให้ผู้เรียนพิจารณาเลือกธุรกิจในปัจจุบันท่ีประสบความส าเร็จ พร้อมอธิบายถึงวิธีการ
ด าเนินการท่ีท าให้ธุรกิจนั้นประสบความส าเร็จได้ บอกมา ๕ ข้อ 
 
 
 
 

ส่ิงท่ีท าให้บริษัท…………………………………..ประสบผลส าเร็จ 

๑. ……………………………………………………………………………………………………… 
๒. ……………………………………………………………………………………………………… 
๓. ……………………………………………………………………………………………………… 
๔. ……………………………………………………………………………………………………… 
๕. ……………………………………………………………………………………………………… 



โครงการงานเครื่องเรือนประเภทการจัดท าธุรกิจและบริการ ๓๙๙ หน่วยบทที่ ๕  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
ใบงานที่ ๕.๓ 

รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน 
จ านวน       
ช่ัวโมง           

สัปดาห์ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เรื่องโครงกาประเภทธุรกิจและ
บริการ 

ผู้สอน 
นางสายชล  เชตมี 

ช่ือ__________________________________ช้ัน___________เลขท่ี____กลุ่ม_____ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ :  ๔. เขียนโครงการธุรกิจและบริการได้ 
ค าช้ีแจง : ให้นักเรียน/นักศึกษาเขียนโครงการธุรกิจและบริการ มาคนละ ๑ โครงการ โดย
พิจารณาจาเรื่องท่ีตนสนใจและชอบมากท่ีสุด ให้ตรงกับลักษณะสาขาวิชาการท่ีเลือกเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



โครงการงานเครื่องเรือนประเภทการจัดท าธุรกิจและบริการ ๔๐๐ หน่วยบทที่ ๕  
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

๑. เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในการใช้ส่ือ 
๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
๑.๒ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 
๑.๓ โต๊ะวางช้ินงานตัวอย่าง 
๑.๔ ส่ือของจริงท่ีต้องใช้เฉพาะเรื่อง 
๑.๕ ส่ือเอกสารวารสารอื่น ๆ 

วิธีการใช้งานสื่อการสอน 

๒. วิธีใช้ส่ือ Power Point และภาพเคล่ือนไหว 
๒.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ Microsoft Office ๒๐๐๗ 
๒.๒ ท่ีมุมด้านซ้ายของหน้าจอจะมีลักษณ์ (         คือการถอยกลับ 

การเล่ือนไปข้างหน้า) เมื่อต้องการย้อนกลับให้กด ๑ ครั้ง และถ้าต้องการเล่ือนไป
ข้างหน้าให้กด ๑ ครั้ง เพื่อน าเสนอแต่ละบรรทัด คลิกท่ีรูปภาพ (       ) เพื่อใช้ส่ือ
ภาพเคล่ือนไหว 
 ๒.๓ หากเป็นส่ือของจริงหรือหุ่นจ าลอง ต้องช้ีแจงให้นักศึกษาวิธีการจับ 
วิธีการถอด วิธีการประกอบ การจัดวาง และการใช้งาน ให้ถูกต้อง 



โครงการงานเครื่องเรือนประเภทการจัดท าธุรกิจและบริการ ๔๐๑ หน่วยบทที่ ๕  
 

 

บรรณานุกรม 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน). รายละเอียดคู่มือโครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” ปี ๒๕๕๗. กรุงเทพฯ : 
๒๕๕๗. 

ฝ่ายวิชาการอาชีวศึกษา. ความรู้เก่ียวกับงานอาชีพ. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนา คุณภาพวิชาการ, 
๒๕๕๑. 

พูลสุข เอกไทยเจริญ. การเขียนรายงานการค้นคว้า. กรุงเทพฯ : สุวีริยา สาส์น, ๒๕๕๑. 

เพ็ญศรี เลิศเกียรติวิทยา และคณะ. โครงการ(ประเภทวิชาพาณิชยกรรม). กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์
เอมพันธ์จ ากัด, ๒๕๕๒. 

ยุทธ ไกยวรรณ์. วิธีการทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, ๒๕๕๑. 

ศิระ  จันทร์สวาสดิและคณะ. D.I.Y. DO IT… YOURSELF. กรุงเทพฯ : บริษัท แบลค แอนด์ เด็กค์
เคอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด., ๒๕๔๗. 

สาคร คันธโชติ. การออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๗ 

สายชล วิสุทธิ์สมุทร. โครงการวิชาชีพ. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์เอมพันธ์จ ากัด, ๒๕๔๗ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช ๒๕๕๖ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เล่มที่ ๓. กรุงเทพฯ : พิมพ์ที่แผนกวิชาการ
พิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี, ๒๕๕๗ 

ส านักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษา, ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ. 
การจัดท าโครงการ. กรุงเทพฯ : ส าเนาเอกสาร, ๒๕๕๑. 

หน่วยศึกษานิเทศก์, ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน. นครปฐม: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสินทวีกิจ พริ้นต้ิง, ๒๕๕๙. 

Donald B. Peschke. Woodsmith Vol. ๓๗/No.๒๑๙. Los Angeles in United States, 
๒๐๑๕. 

Donald B. Peschke. Woodsmith Vol. ๓๗/No.๒๒๐. Los Angeles in United States, 
๒๐๑๕. 

Julian Cassell. WOODWORK STEP BY STEP. London in United Kingdom, ๒๐๑ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

เว็บไซต์  

http://www.netra.lpru.ac.th 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States


โครงการงานเครื่องเรือนประเภทการจัดท าธุรกิจและบริการ ๔๐๒ หน่วยบทที่ ๕  
 

 

http://www.udomfurniture.co.th 

http://www.en.rmutr.ac.th 

http://www.terrabkk.com 

https://www.sites.google.com/a/srisongkram.ac.th/athittiyakornph๑๕/w๙ 

http://www.netra.lpru.ac.th/~weta/ch-๒/..๑๓-๐๗-๒๕๕๗ 

 
 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๐๘ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 

 

ค าช้ีแจง   ชุดการสอนเรื่อง โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย ส าหรับนักเรียน เป็น
การแก้ไข หรือข้อสงสัย หาค าตอบโดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ ซึ่งการทดลองและการวิจัยพื้น
จะต้องปฏิบัติตามกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีถูกต้องเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง เครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ก็เช่นกันมีวิวัฒนาการในการสร้างหรือผลิตเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ทันกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่  การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของนัก
ออกแบบซึ่ งเป็นสมรรทนะอาชีพท่ีนักเรียนต้องมี   เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาในการ
ออกแบบสร้าง  ความแข็งแรงของเครื่องเรียนผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับโครงสร้าง  ดังนั้นผู้ท่ีท าโครงการ
ทดลองและวิจัยโครงการสร้างเครื่องเรียน  จึงจ าเป็นต้องเป็นผู้ท่ีมีความสารถและความช านาญอย่าง
มาก  ต้องมีการศึกษารายละเอียดกระบวนการและข้อมูลของโครงการอย่างละเอียดชัดเจน  ก่อนลง
มือปฏิบัติ 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 

๑. จุดประสงค์ท่ัวไป 
๑.๑ มีความรู้และเข้าใจในวิธีการเขียนโครงการและการสร้างเครื่องเรือน ประเภท

ทดลอง 
๑.๒ มีทักษะในการเขียนโครงการและการสร้างงานเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย 

ตามหลักวิชาการ 
๑.๓ มีความรู้และความเข้าใจของผลการวิจัยธุรกิจ 
๑.๔ เขียนโครงการทดลองและวิจัยโดยยึดหลักหลักวิชาการตามสมรรถนะรายวิชา หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักศีลธรรม 
๑.๔ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ทดลองวิจัย 

 ๒. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 ๒.๑ อธิบายหลักการเขียนโครงการทดลองและวิจัยได้ 
 ๒.๒ อธิบายผลของการวิจัยกับธุรกิจได้ 
 ๒.๓ อธิบายหลักการทดลองและวิจัย 
 ๒.๔ บอกส่วนประกอบของโครงการทดลองและวิจัยได้ 
 ๒.๕ อธิบายขั้นตอนการเขียนโครงการทดลองและวิจัยท่ีถูกต้องตามหลักการวิชาการ 
 ๒.๖ เขียนโครงการทดลองและวิจัยท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ชุดการสอนที่ ๖ 
เร่ือง โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย 
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 ๒.๗ อธิบายลักษณะส าคัญของการวางแผนสร้างและพัฒนางานเครื่องเรือน ผลิตภัณฑ์
ประเภททดลองและวิจัยได้ 
 ๒.๘ จ าแนกประเภท และแยกรายการวัสดุ การเตรียมเครื่องมือวัสดุ-อุปกรณ์ ได้ถูกต้อง 
 ๒.๙ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนประเภททดลองและการวิจัยตามโครงการ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้ถูกต้อง 

 ๓. ส่วนประกอบของชุดการสอนทที่ ๖ โครงการ สร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและ
วิจัยมีดังนี้ 

 ๓.๑ คู่มือครู ชุดการเรียนท่ี ๖ เรื่องโครงการสร้างเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย มี
ดังนี ้
 ๓.๒ โครงการสอนท่ี ๖ เรื่องโครงการเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย 
 ๓.๓ เอกสารประกอบการสอน เรื่องโครงการสร้างเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย 
 ๓.๔ ใบงาน โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภทส่ิงทดลองและวิจัย 
 ๓.๕ แบบฝึกหัด เรื่องเครื่องสร้างเครื่องเรือนประเภทส่ิงทดลองและวิจัย 
 ๓.๖ แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนและการปฏิบัติงาน 
 ๓.๗ แบบทดสอบก่อนเรียนแลหลังเรียน ชุดการสอนท่ี ๖ เรื่อง โครงการสร้างเครื่อง
เรือนประเภททดลองและวิจัย 
 ๓.๘ แบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดการสอนท่ี ๖ เรื่อง โครงสร้างเครื่องเรือน
ประเภททดลองและวิจัย 
 ๓.๙ เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดการสอนท่ี ๖ เรื่อง โครงการสร้าง
เครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย 
 ๓.๑๐ ส่ือประกอบการสอน เรื่องโครงสร้างเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย 

 ๔. เวลาที่ใช ้
 ใช้เวลาในการสอน จ านวน ๖ ช่ัวโมง 
 ๕. การเตรียมการล่วงหน้า 
 ส่ิงท่ีครูต้องเรียมการล่วงหน้า มีดังนี้ 
 ๕.๑ ศึกษาคู่มือครูและแผนการสอน ท่ี ๖ เรื่อง โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภท
ทดลองและวิจัย 
 ๕.๒ กิจกรรมเสริมการเรียนรู้เรื่อง โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย
 ๕.๓ ใบงานเรื่อง โครงสร้างเครื่องเรือนประเภทททดลองและวิจัย 
 ๕.๕ แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนและปฏิบัติ 
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 ๕.๖ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ชุดการสอนท่ี ๖ เรื่องโครงการสร้างเครื่อง
เรือนประเภททดลองและวิจัย 
 ๕.๗ เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนชุดการสอนท่ี ๔ เรื่อง โครงการสร้าง
เครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย 
 ๖. สื่อการเรียนการสอน 
 ๖.๑ ชุดการสอนท่ี ๖ โครงการสร้างเครื่องเรือนระเภททดลองและวิจัย 
 ๖.๒ ส่ือ Power Point และส่ือ Story Board 
 ๖.๓ ส่ือของจริง 
 ๖.๔ ตัวอย่างส่ือ ช้ินงาน โครงการเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัยท้ังวัสดุส่ิงพิมพ์
และไม่ใช่ส่ิงพิมพ์ 
 ๖.๕ ใบงานเรื่อง โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย 
 ๖.๖ ตัวอย่างช้ินงาน โครงการงานเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย 
 ๗. การจัดชั้นเรียน 
 การจัดช้ันเรียนตมปกติส าหรับการสอนทฤษฎี โดยจัดการเรียนการสอนแบบอภิปราย 
อธิบาย สาธิต สรุปการเรียน ภาคปฏิบัติจัดกลุ่มการปฏิบัติงานโดยแบ่งกลุ่มๆ ละ ๓ คน เพื่อให้
นักเรียนได้ปฏิบัติงานโดยครูเตรียมโต๊ะเขียนแบบ เครื่องมือ อุปกรณ์โต๊ะปฏิบัติการฝึกงานในโรงงาน
ช่างเครื่องเรือและตกแต่งภายในให้ใช้ครบทุกกลุ่ม ครุสาธิตให้ดูและควบคุมดูแลพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานให้ค าช้ีแนะหากพบปัญหา และให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือน
ประเภททดลองและวิจัยตามโครงการ 

 
๘. วิธีใช้ชุดการสอน 
 ๘.๑ ศึกษาคู่มือและแผนการสอน 
 ๘.๒ ศึกษาวิธีการใช้ส่ือการเรียนการสอน 
 ๘.๓ ศึกษาวิธีการเขียนโครงการและสร้างเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
 ๘.๔ ศึกษาวิธีการวัดผลและประเมินผล 

๙. ขั้นด าเนินการสอน 
 ๙.๑ ครูชี้แจงให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของนักเรียนในการใช้ชุดการสอน 
 ๙.๒ ครูชี้แจงกับนักเรียนตกลงวิธีการ วัดผล ประเมินผล พร้อมก าหนดเวลาท่ีส่งช้ินงานครู 
 ๙.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบ่งออกเป็นขั้นตอน ดังนี ้
  ขั้นที่ ๑ ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
  ขั้นที่ ๒ น าเข้าสู่บทเรียน (Motivation) 
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  ขั้นที่ ๓ ให้เนื้อหา (Information) 
  ขั้นที่ ๔ สร้างแนวคิดใหม่ (Synthesis) 
  ขั้นที่ ๕ ประกอบกิจกรรมการเรียน (Application) 
  ขั้นที่ ๖ สรุปผล (Progress) 
  ขั้นที่ ๗ ทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

๙.๔ ขณะนักเรียนปฏิบัติงานตามใบงาน ครูควรควบคุมดูแลลการปฏิบัติงานของ
นักเรียน หากนักเรียนมีปัญหาขณะปฏิบัติงานจะได้ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ 

๙.๕ ครูควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักเรียนให้เป็นไปตามขั้นตอนตามใบงาน 

๙.๖ การสรุปบทเรียนละการปฏิบัติงานคงเป็นกิจกรรมส่วนของนกัเรียนทุกกลุ่ม หรือ
ตัวแทนกลุ่มร่วมกันสรุปบทเรียนและการปฏิบัติงาน 

๙.๗ สังเกตพฤติกรรมนักเรียนระหว่างการเรียนและการปฏิบัติงาน 

๙.๘ ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนชุดท่ี ๖ เรื่อง โครงการสร้างเครื่องเรือนระเภท
ทดลองและวิจัย 

๙.๙ ตรวจผลงานการปฏิบัติงานตามใจใบงาน และแบบทดสอบหลังเรียนแล้วแจ้งผลให้
นักเรียนทราบ 

๙.๑๐ สอนซ่อมเสริมหรือมอบหมายงานเพิ่มให้กับนักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ 
 ๑๐. วิธีการใช้สื่อการเรียนการสอน ชุดการสอนที่ ๖ เร่ือง โครงการสร้างเคร่ืองเรือน
ประเภททดลองและวิจัย 
  นักเรียนศึกษาวิธีการเรียนด้วยตนเองจากคู่มือ หรือผู้สอนช้ีแจงให้ผู้เรียนทราบถึงวิธีการ
เรียนด้วยตนเอง โดยใช้ชุดการเรียนเรื่อง โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย 

๑๑. บทบาทของนักเรียน 
 ๑๑.๑ นักเรียนปฏิบัติตามค าน าของครูและกลุ่ม 
 ๑๑.๒ นักเรียนต้องท ากิจกรรมตามท่ีมอบกมายและร่วมกันอภิปราย 
 ๑๑.๓ นักเรียนต้องปฏิบัติงานตามใบงาน 
 ๑๑.๔ นักเรียนต้องส่งช้ินงานให้ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

 ๑๒. การวัดและประเมินผล 

 ๑๒.๑ วิธีวัดผล 
 ๑๒.๑.๑ สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนและการปฏิบัติงาน 
 ๑๒.๑.๒ ตรวจผลจากแบบฝึกหัด/การอภิปราย 
 ๑๒.๑.๓ ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 
 ๑๒.๑.๔ ตรวจผลการปฏิบัติงานตามใบงาน 
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 ๑๒.๑.๕ ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๑๒.๒ เครื่องมือวัด 
 ๑๒.๒.๑ แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนและปฏิบัติงาน 
 ๑๒.๒.๒ แบบฝึกหัด/ใบประเมินผลการอภิปราย 
 ๑๒.๒.๓ แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 
 ๑๒.๒.๔ ใบประเมินผลการปฏิบัติงานตามใบงาน 
 ๑๒.๒.๕ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๑๒.๓ เกณฑ์การประเมินผล 

 ๑๒.๓.๑ นักเรียนได้คะแนนพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

๑๒.๓.๒ คะแนนรวมตามแบบประเมินผลงาน ใบงาน ไม่ต่ ากว่างร้อยละ ๖๐ 
   ๑๒.๓.๓ คะแนนแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  

๑๒.๓.๔ คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
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โครงการสอนรายวิชา 

วิชา โครงการ ๒ งานเครื่องเรือน 
หน่วยที่ ๖ โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย คร้ังที่ ๘ 
เร่ือง     ๑. อธิบายความรู้เกี่ยวกับการทดลองและวิจัยได้ 

๑. เขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัยได้ 
๒. ปฏิบัติการสร้างเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัยได้ 

คาบการสอน 
๖ ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม รายการสอน 
๑. อธิบายความรู้เกี่ยวกับการทดลองได้ 
๒. อธิบายผลของการวิจัยกับธุรกิจได้ 
๓. อธิบายข้ันตอนการเขียนโครงการทดลองและ

วิจัยได้ 
๔. บอกส่วนประกอบของโรงการทดลองละวิจัยได้  
๕. อธิบายข้ันตอนการเขียนโครงการการทดลอง
และวิจัยได้ 
๖. เขียนโครงการทดลองและวิจัยท่ีถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 
๗. อธิบายลักษณะส าคัญของการวางแผนสร้าง
และพัฒนางาน 
๘. จ าแนกประเภทและรายการวัสดุการเตรียม
เครื่องมือ วัสดุ-อุปกรณ์ได้ถูกต้อง 
๙. ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนประเภท
ทดลองและวิจัยตามโครงการและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพได้ถูกต้อง 

๖. โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภททดลอง
และวิจัย 
    ๖.๑ โครงการทดลองและวิจัย 
        ๖.๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับการทดลองและ
วิจัย 
        ๖.๑.๒ วิธีด าเนินงานการทดลองและ
วิจัยโครงการงานเครื่องเรือน 
        ๖.๑.๓ จรรยาบรรณของนักวิจัย 
        ๖.๑.๔ ตัวอย่างโครงการเครื่องเรือน
ประเภททดลองและวิจัย 
    ๖.๒ การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน
ประเภททดลองและวิจัย 
    ๖.๓ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่อง
เรือน ผลิตภัณฑ์ประเภททดลองและวิจัย 
        ๖.๓.๑ การวางแผนงานสร้างเครื่อง
เรือนผลิตภัณฑ์ ประเภททดลองและวิจัย 
        ๖.๓.๒ การศึกษาแบบเครื่องเรือน
ผลิตภัณฑ์ประเภททดลองและวิจัย 
        ๖.๓.๓ การแยกรายการวัสดุและการ
เตรียมเครื่องมือ วัสดุ-อุปกรณ์ 
        ๖.๓.๔ การสร้างและพัฒนาเครื่อง
เรือนประเภททดลองและวิจัย 
       ๖.๓.๕ ขั้นตอนในการปฏิบัติการสร้าง 

หน่วยที่ ๖ โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย คร้ังที่ ๘ 
เร่ือง     ๑. อธิบายความรู้เกี่ยวกับการทดลองและวิจัยได้ 

๑. เขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัยได้ 
๒. ปฏิบัติการสร้างเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัยได้ 

คาบการสอน 
๖ ชั่วโมง 

วิธีการสอน 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๑๔ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

     บรรยาย/ภาพตอบ กิจกรรมกลุ่ม สาธิต นักเรียนฝึกปฏิบัติงานด้วยตนเองเวลาปฏิบัติงานตาม
ใบงานครูควรก าหนดตามความพร้อมของเครื่องมือและเครื่องจักร 
สื่อการสอน 
     ส่ือประกอบการสอน Power Point แผ่นท่ี ๖/
๕-๑/๓๙ ส่ือของจริงใบความรู้แบบฝึกหัดใบงาน
แบบทดสอบ 

หนังสืออ้างอิงบรรณานุกรมล าดับท่ี ๖-๓๙ 

การประเมินผล 
     คะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน แบบประเมินผลใบงาน แบบฝึกหัด แบบ
ประเมินพฤติกรรม ระหว่างการเรียนและการปฏบิัติงานและคะแนนจากแบบทดสอบผลวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

 

แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๖ 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน  รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ หน่วยที่๖ (๒-๔-๒) 

ชื่อหน่วยโครงการงานเครื่องเรอืนประเภททดลองและวิจัย สัปดาห์ที่ ๗ 

ชื่อเร่ือง โครงการประเภททดลองและวิจัย จ านวน ๖ ชั่วโมง 
หัวเร่ือง 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๑๕ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

๑. โครงการประเภทการทดลองและวิจัย 
๒. เขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย 
๓. ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ 

สาระส าคัญ 
      โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย ส าหรับนักเรียน เป็นการแก้ไข หรือข้อสงสัยหา
ค าตอบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการทดลองและการวิจัยนั้นจะต้องปฏิบัติตาม
กระบวนการหรือขั้นตอนท่ีถูกต้อง เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเรื่องเรื่องหนึ่ง เครื่องเรือน
ผลิตภัณฑ์ก็เช่นกัน มีวัฒนาการในการสร้างหรือผลิตเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของนักออกแบบ เป็นสมรรถนะอาชีพท่ีนักเรียนใน
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายในต้องมีเพื่อน ามาประกอบการพิจารณาในการ
ออกแบบสร้าง ความแข็งแรงของเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับโครงสร้าง ดังนั้นผู้ท่ีท าโครงการทด 
ลองและวิจัยโครงการสร้างเครื่องเรือนจึงจ าแนกต้องเป็นผู้ท่ีมีความสามารถและความช านาญอย่างมาก
ซึ่งก็คือนักเรียนเมื่อเกิดปัญหานักเรียนตอบปัญหาช่ัวคราว(ต้ังสมมุติฐาน) นักเรียนนักออกแบบการ
ทดลอง เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือไม่ ท าการทดลองหรือศึกษาค้นคว้าเพื่อสรุปผล น าผลไปใช้ประโยชน์
ในการท่ีนักเรียนจะท าโครงการตามหัวข้อท่ีเลือกด้วยตนเอง นักเรียนต้องเป็นผู้เลือกหัวข้อ ท่ีจะค้นคว้า 
ด าเนินการวางแผนออกแบบ ประดิษฐ์สร้าง ทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูล รวมท้ังการแปลผล สรุปผล 
และการน าเสนองานโดยตัวนักเรียนเอง ครูอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นเพียงผู้สอนและคอยแนะน าดูแลให้
ค าปรึกษา นักเรียนต้องมีการศึกษารายละเอียดกระบวนการและข้อมูล ของโครงการอย่างละเอียด
ชัดเจน ก่อนลงมือปฏิบัติ 
สมรรถนะประจ าหน่วย 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงการทดลองและวิจัย 
๒. เขียนโครงการส่ิงประดิษฐ์ตามหลักการ เทคนิค วิธีการ สมรรถนะรายวิชาและหลักคุณธรรม 
๓. ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์โครงการทดลองและวิจัย 

 
 

 

แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๖ 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน  รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ หน่วยที่๕ (๒-๔-๒) 

ชื่อหน่วย โครงการงานเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการ สัปดาห์ที่ ๗ 

ชื่อเร่ือง โครงการธุรกิจและบริการ จ านวน ๖ ชั่วโมง 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     จุดประสงค์ท่ัวไป 
           ๑.๑ มีความรู้และเข้าใจวิธีเขียนโครงการทดลองและวิจัย๑.๒ มีทักษะในการเขียนโครงการ
ทดลองและวิจัยตามหลักทางวิชาการ 
           ๑.๓ มีทักษะสร้างรายได้โครงการจัดท าธุรกิจและบริการ 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๑๖ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

           ๑.๔ เขียนโครงการธุรกิจและบริการโดยยึดหลักวิชาการตามสมรรถนะภาพรายวิชา และ
หลักศีลธรรม 
     ๒. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
           ๒.๑ อธิบายหลักการเขียนโครงการส่ิงประดิษฐ์ ไม้ 
           ๒.๒ อธิบายส่วนประกอบของโครงการส่ิงประดิษฐ์ ไม้ 
           ๒.๓ อธิบายข้ันตอนการเขียนโครงการส่ิงประดิษฐ์ ไม้ 
           ๒.๔ เขียนโครงการส่ิงประดิษฐ์ถูกต้องตามหลักวิชาการและสมรรถนะรายวิชา 
           ๒.๕ อธิบายความส าคัญเรื่องการสร้างและพัฒนางานเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ส่ิงประดิษฐ์
ได้ 
           ๒.๖ อธิบายลักษณะส าคัญของการวางแผนงานสร้างและพัฒนางานเครื่องเรือนหรือ
ผลิตภัณฑ์ส่ิงประดิษฐ์ได้ถูกต้อง 
           ๒.๗ จ าแนกประเภท และแยกรายการวัสดุและการเตรียมเครื่องมือวัสดุ-อุปกรณ์ได้ถูกต้อง 
           ๒.๘ บอกลักษณะ หน้าท่ีการใช้งานของวัสดุและเครื่องมือพร้อมท้ังแยกประเภทและจัด
รายการวัสดุและเครื่องมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
           ๒.๙ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ส่ิงประดิษฐ์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 

 

แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๖ 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน  รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ หน่วยที่๖ (๒-๔-๒) 

ชื่อหน่วย โครงการงานเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย สัปดาห์ที่ ๖ 
ชื่อเร่ือง โครงการประเภททดลองและวิจัย จ านวน ๖ ชั่วโมง 
                 สาระการเรียนรู้  
    ๑. โครงการสร้างเครื่องเรือนประเทธุรกิจและบริการ 
           ๑.๑ โครงการทดลองและวิจัย 
                 ๑.๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับการทดลองและวิจัย 
                 ๑.๑.๒ วิธีด าเนินงานการทดลองและวิจัยโครงการงานเครื่องเรือน 
                 ๑.๑.๓ จรรยาบรรณของนักวิจัย 
๑.๑.๔ ตัวอย่างโครงการเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย 
           ๑.๒ เขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย 
           ๑.๓ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ประเภททดลองวิจัย 
                 ๑.๓.๑ การวางแผนงานสร้างเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ทดลองและวิจัย 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๑๗ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

                 ๑.๓.๒ การศึกษาแบบเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ประเภททดลองและวิจัย 
                 ๑.๓.๓ การแยกแยะรายการวัสดุและการเตรียม เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
                 ๑.๓.๔ การสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ประเภททดลองวิจัย 
                 ๑.๓.๕ ขั้นตอนในการปฏิบัติการสร้าง 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
    ใช้วิธีการสอนแบบแบ่งกลลุ่มท างานและฝึกทักษะปฏิบัติ (Committee working and 
instruction for psychomotor domain method) การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-
based Learning : PjBL) เฉพาะบางหัวข้อในรายวิชา การสร้างความรู้ในการจัดการเรียนการสอน
แบบ MIAP โดยพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนขึ้น มีช่ือเสียง MISAP Model (มีทรัพย์โมเดล) มี
องค์ประกอบ ๕ ขั้นตอน 
     สัปดาห์ท่ี ๖  
     เตรียมความพร้อมก่อนการเรียน จัดเตรียมเอการประกอบการสอนให้พร้อม เรียกช่ือนักเรียน
และจดบันทึกลงเวลาเรียน 

๑. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน จากส่ือ “แบบทดสอบก่อนเรียน” 
 

 

 

แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๖ 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ หน่วยที่๖ (๒-๔-๒) 

ชื่อหน่วย โครงการงานเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย สัปดาห์ที่ ๖ 

ชื่อเร่ือง โครงการประเภททดลองและวิจัย จ านวน ๖ ชั่วโมง 
๒. ครูผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยทบทวนหลักการเรียนโครงการงานเครื่องเรอืนท้ัง ๓ ประเภท

ให้กับนักเรียนในช้ันเรียน เมื่อนักเรียนพิจารณาศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของ
โครงการและตัดสินใจเลือกจัดท าโครงการวิจัยและทดลองจึงวางแผนด าเนินงานโครงการงานเครื่อง
เรือนประเภทการวิจัยและทดลอง เริ่มเขียนโครงร่างโครงการทดลองและวิจัยท่ีนักเรียนเลือกจัดท า
พร้อมท้ังเขียนแบบส าเร็จขิงช้ินงานเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการสร้างหรือพัฒนา จากนั้นครู
สอนจึงให้นักเรียนเริ่มการเขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย ท่ีนักเรียนเลือก
จัดท าขั้นให้ข้อมูลและการสอนโดยการปฏิบัติการให้เนื้อหาและสรุป 

๓. ครูให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนโครงการงานเครื่องเรอืนประเภทส่ิงประดิษฐ์ตาม
หัวข้อต่อไปนี้ 

๓.๑ โครงการทดลองและวิจัย 
           ๓.๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับการทดลองและวิจัย 

                   ๓.๑.๒ วิธีการด าเนินการทดลองและวิจัยโครงการเครื่องเรือน 
                   ๓.๑.๓ จรรยาบรรณของนักวิจัย 
                   ๓.๑.๔ ตัวอย่างโครงการเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย 
            ๓.๒ เขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัยตามหลักวิชาการ 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๑๘ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

     ๔. ขึ้นสอนโดยการแสวงหาความรู้ใหม่ 
         ครูแจกแบบฟอร์มโครงการให้นักเรียนฝึกเขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภททดลองและ
วิจัยคนละ ๑ โครงการ ท่ีนักเรียนเลือกจัดท า โดยเขียนให้ครบองค์ประกอบของโครงการทดลองและ
วิจัยตามหลักวิชาพร้อมท้ังเขียนแบบส าเร็จของช้ินงานเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ โดยปฏิบัติการเขียน
แบบได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนท้ังรูปแบบ สัญลักษณ์ ขนาด สัดส่วน การก าหดมาตราส่วน 
รายละเอียดของแบบ แบบขยาย และรายการประกอบแบบเพื่อประกอบโครงการในการปฏิบัติการ
สร้างและพัฒนาเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ส่งในช่ัวโมงเรียนให้ครูผู้สอน ตรวจสอบ
ให้ค าแนะน าและแก้ไขข้อบกพร่อง ให้ส าเร็จสมบูรณ์ ก่อนท าแบบท่ีเขียนไปสร้างเป็นช้ินงานจริง 
      
 
 

 แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๖ 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน  รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ หน่วยที๔่ (๒-๔-๒) 
ช่ือหน่วยโครงการงานเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย สัปดาห์ท่ี ๖ 

ชื่อเร่ือง โครงการส่ิงประดิษฐ์ จ านวน ๖ ช่ัวโมง 

๕. ขึ้นประกอบกิจกรรมการเรียน 
            ๕.๑ ครูน าเสนอเนื้อหาด้วยการน าตัวอย่าง ช้ินงานเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ ของจริงใน
โครงการงานเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัยและให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ศึกษา
เพิ่มเติมจากเอกสารประกอบดารเรียนหน่วยที่ ๔ เรื่องโครงการสร้างเรือนประเภททดลองและวิจัย 
            ๕.๒ ครูน าเสนอเนื้อหาด้วยเพาเวอร์พอยต์ เรื่อง ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือน
ผลิตภัณฑ์ประเภทส่ิงประดิษฐ์และสาธิต ขั้นตอนในการปฏิบัติงานในส่ือใบงาน 

   ๕.๓ มอบหมายให้นักเรียนฝึกปฏิบัติงานสร้างเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์จากโครงการตาม
ประเภทท่ีนักเรียนเลือกจัดท า แล้วให้ปฏิบัติตามใบกิจกรรมท่ี__________เรื่อง_____________ 

๕.๓.๑ การปฏิบัติท่ีได้รับมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรับฟังการสาธิตตัวอย่าง
โครงการตามแบบฟอร์มรูปแบบโครงการตามหลักวิชาเพื่อเน้นพื้นฐานความเข้าใจให้กับนักเรียน ก่อน
เริ่มปฏิบัติการสร้างช้ินงานทดลองและวิจัย โครงการงานเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัยและให้
นักเรียนถอดแบบงานเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ท่ีไม้ออกแบบและเขียนแบบส าเร็จพร้อมกัน ก าหน ขนาด 
สดส่วน สัญลักษณ์ และใช้สีตามรูปแบบให้ถูกต้องก่อนน าไปใช้ 
                   ๕.๓.๒ การจัดท ารายงานและโครงการงานเรื่องเรือนประเภทการทดลองและวิจัย 
เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับจัดท าโครงการจากการวางแผนโครงงานเครื่องเรือนท่ีนักเรียนได้จัดท าไว้แล้ว 
เมื่อแต่ละกลุ่มได้สรุปหัวข้อเรื่องท่ีจะน ามาจัดท าแล้วท าการตรวจสอบแผนงานและหัวข้อโครงการท่ี
นักเรียนเป็นผู้ก าหนดพร้อมท้ังให้ค าแนะน าเป็นรายกลุ่มและสรุปเป็นขั้นตอน 
                    ๕.๓.๒.๑ นักเรียนก าหนดหัวข้อโครงการภายในกลุ่มของโครงการทดลองและวิจัยท่ี
เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปสร้างจากไม้ และสามารถ น าไปใช้เป็นประโยชน์เพื่อสังคมได้ และมี
จุดมุ่งหมายท่ีจะคัดเลือกผลงสนของนักเรียนท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เพื่อส่งเข้าประกวด



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๑๙ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา และระดับภาคต่อไป ตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาและงานประกันคุณภาพ 

๕.๓.๒.๒ ช้ีแจงการจัดท าเอกสารแบบฟอร์ม น าเสนอผลงานส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ในลักษณะการท าวิจัยโดยท าการวิจัยโดยน าตัวอย่างเอกสารแบบฟอร์มท่ีมีการจัดท าผ่านมาแล้ว มา
เป็นตัวอย่างส่ือของจริงในการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรยีนได้ศึกษา และจัดท าตามตัวอย่าง การจัดท า
รายงานและโครงการในรายวิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน ได้น าแนวคิดในการออกแบบ (Concept) มา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา และน าแนวทางเขียนเนื้อหาบทท่ี ๑ ซึ่งมีบทน า โดยอธิบายวิธีการ
เขียนขั้นตอนและการเรียบเรียงข้อมูลเนื้อหาในแต่ละหัวข้อตามลักษณะการเขียนงานวิจัย 

 

แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๖ 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน  รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ หน่วยที่ ๔ (๒-๔-๒) 
ช่ือหน่วยโครงการงานเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย สัปดาห์ที่ ๖ 

ชื่อเร่ือง โครงการอ จ านวน ๖ ชั่วโมง 
                             ๕.๓.๒.๓ เริ่มกรปฏิบัติงานด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบและเขียน
แบบ ขยายแบบ และถอดแบบ แยกรายละเอียดต่างๆ ในการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์
ประเภทส่ิงประดิษฐ์๖. ขั้นตรวจผลงาน ตามเกณฑ์การประเมินผลงาน โดยครูผู้สอนเป็นผู้ให้
ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพิจารณา เพื่อให้นักเรียนน าไปปรับปรุงแก้ไข และสร้าง
ผลงานให้ดีขึ้น 
            ๖.๑ ครูตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
            ๖.๒ ครูตรวจช้ินงาน การปฏิบัติงานการสร้างและพิจารณาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์
ประเภททดลองและวิจัยและให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
     ๗. ขั้นสรุปและประสานความรู้ 
            ๗.๑ ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์ช้ินงาน 
             ๗.๒ ครูบอกลักษณะข้อดี ข้อเสีย และวิธีแก้ไขงานท่ีมีปัญหา เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการ
แก้ปัญหา เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 
     ๘. การน าไปใช้ 
            ๘.๑ ครูบอกให้นักเรียนค้นคว้าหาประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาและต้องฝึกปฏิบัติงานบ่อยๆ 
เพื่อให้มีทักษะมากขึ้น 
           ๘.๒ ครูให้นักเรียนเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ และช้ินงาน เพื่อฝึกความมีระเบียบ 
           ๘.๓ ครูให้นักเรียนท าความสะอาดบริเวณท่ีท างาน เพื่อฝึกให้รู้จักการท าความสะอาด 
           ๘.๔ ครูแจกใบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน) 
           ๘.๕ ครูแจกใบเฉลยค าตอบ 
           ๘.๖ ครูให้นักเรียนประเมินผล การตรวจแบบทดสอบของเพื่อนแล้วจัดเก็บคะแนนของแต่
ละคน 
           ๘.๗ ครูประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะ
รายวิชา ตลอดจนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๒๐ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

งานที่มอบหมาย 
๑. ให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารต่างๆ และส่ือออนไลน์ ท่ีเกี่ยวกับ เรื่อง 

โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย 

 

แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๖ 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน  รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ หน่วยที่๔ (๒-๔-๒) 
ช่ือหน่วยโครงการงานเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย สัปดาห์ที่ ๖ 

ชื่อเร่ือง โครงการประเภททดลองและวิจัย จ านวน ๖ ชั่วโมง 
๒. บันทึกผลการสังเกตโดยศึกษาจากประสบการณ์ท่ีพบเห็น และการเรียนรู้จากสภาพจริง

ด้วยตนเอง 
ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ 

๑. แบบทดสอบก่อนเรียน 
๒. เอกสาร/หนังสือ/ต ารา 

     ๒.๑ เอกสารประกอบการเรียน วิชา โครงการ ๒ งานเครื่องเรือน 
     ๒.๒ ใบความรู้ หน่วยที่ ๖ โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย 
     ๒.๓ หนังสือโครงการประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
๓. ใบกิจกรรม 
    ๓.๑ ใบกิจกรรที่ ๖.๑ เรื่อง “การเขียนโครงการงานเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย” 
     ๓.๒  กิจกรรมท่ี ๖.๒ เรือง “งานสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ทดลองและวิจัย” 
๔. แบบฝึกหัดขั้นวัดผลการเรียนรู้ พร้อมเฉลย 
๕. ส่ือโสตทัศน์ 

๕.๑ วีดิทัศน์ เรื่องโครงการงานเครื่องเรือน ประเภทส่ิงประดิษฐ์จาก 
(http://____________(จากยูทูป)  

๕.๒ วีดิทัศน์ เรื่องโครงการงานเครื่องเรือนประเภท ธุรกิจและการบริการจาก 
(http://____________(กรุงไทยยุวรรณัช)   

๕.๓ วีดีทันศ์ เรื่องโครงการงานเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัยจาก 
(http://____________(จากยูทูป) 

๕.๔ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
๕.๕ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ พร้อมจอ 

๖. ส่ือเพาเวอร์พอยต์ (PowerPoint) เรื่อง 
๖.๑ หลักการเขียนโครงการงานเครื่องเรือน (แผนท่ี...............................) 
๖.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ (แผ่นท่ี.................) 

* หมายเหตุ : ส่ือเพาเวอร์พอยต์ ครูผู้สอนจัดท าตามบริบทของนักเรียนและสถานศึกษา 
 
 

 

แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๖ 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๒๑ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน  รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ หน่วยที่๖ (๒-๔-๒) 
ช่ือหน่วยโครงการงานเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย สัปดาห์ที่ ๖ 

ชื่อเร่ือง โครงการประเภททดลองและวิจัย จ านวน ๖ ชั่วโมง 
๗. ส่ือของจริง (ตัวอย่างโครงการงานเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย 
     ๗.๑ กิจกรรมท่ี ๑ เล่มส าเร็จเรียบร้อยแล้วของโครงการ”ชุดเครื่องคิดเลขเนะเปียร์ส
โบนส์” ประเภททดลองและวิจัย 
     ๗.๒ กิจกรรมท่ี ๑ ผลิตภัณฑ์โครงการ”ชุดเครื่องคิดเลขดนะเปียร์สโบนสื” ประเภท
ทดลองและวิจัย 
๘. ใบงาน/ใบมอบหมายงาน 
๙. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน) พร้อมเฉลย  

๑๐. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะรายวิชา 
ตลอดจนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักฐานการเรียนรู้ 

๑. ผลคะแนนทดสอบ 
๒. ผลงานนักเรียน 
๓. ผลการประเมินพฤติกรรมกิจกรรม 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
๑. เครื่องมือประเมิน 

๑.๑ แบบทดสอบ 
๑.๒ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๑.๓ แบบประเมินพฤติกรรมการท างาน 
     ๑.๓.๑ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล 
     ๑.๓.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมบุคคล 
๑.๔ คะแนนจากการท าแบบฝึกหัด เรื่อง โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย 
๑.๕ คะแนนแบบทดสอบก่อก่อนเรียนและหลังเรียนชุดท่ี ๔ เรื่อง โครงการสร้างเครื่อง

เรือนประเภททดลองและวิจัย 
๑.๖ คะแนนจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามใบงาน 
๑.๗ คะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนและการปฏิบัติงาน 
๑.๘ คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๖ 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน  รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ หน่วยที่๖ (๒-๔-๒) 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๒๒ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

ช่ือหน่วยโครงการงานเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย สัปดาห์ที่ ๖ 
ชื่อเร่ือง โครงการประเภททดลองและวิจัย จ านวน ๖ ชั่วโมง 
เกณฑ์การประเมินผล 

๑. แบบทดสอบ 
๙-๑๐            คะแนน           ดีมาก 
๗-๘              คะแนน           ดี 
๕-๖              คะแนน           พอใช้ 
น้อยกว่า ๕      คะแนน           ควรปรับปรุง 

๒. การสังเกตและประเมินผลการร่วมอภิปรายและตอบค าถามคะแนนรวม ๒๐ คะแนน 
๓. แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียน เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
๔. แบบฝึกหัดในใบงาน เกณฑ์การผ่านร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
๕. การประเมินผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์การประเมินผล เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๖. การประเมินพฤติกรรมด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เกณฑ์การประเมินผ่านร้อยละ ๖๐ ขึ้น

ไป 

กิจกรรมเสนอแนะ 
๑. อ่านทบทวนเนื้อหาในหน่วยที่ ๔ โครงสร้างเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย 
๒. นักเรียนน าช้ินงานตัวอย่างมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ช้ินงานตามใบงานเพิ่มเติม 
๓. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม หรือทบทวนเนื้อหาจาก เว็บไซต์ท่ีห้องศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์

ในเวลาว่าง 
๔. อ่านเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง โครงการสร้างเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ไม้ 

เอกสารอ้างอิง 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) รายละเอียดคู่มือโครงการ “กรุงไทยยุววาณิ” ปี ๒๕๕๗. 

กรุงเทพฯ:๒๕๕๗ 
ฝ่ายวิชาการอาชีวศึกษา.ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ.กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ

,๒๕๕๗ ยุทธ ไกยวรรณ์.วิธีวิจัยทางธุรกิจ.กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่ือส่งเสริมกรุงเทพ,๒๕๕๑, 
ส านักงานมาตรฐานอาชีวศึกษา,ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.กระทรวงศึกษาธิการ.

การจัดท าโครงการ.กรุงเทพฯ : ส าเนาเอกสาร,๒๕๕๑. 
 

เอกสารประกอบการเรียน 
วิชา โครงการ ๒ งานเคร่ืองเรือน     รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ    พุทธศักราช ๒๕๕๖ 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๒๓ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน 
 
 
 

ชุดที่ ๖ 
เรื่อง โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย 

 
 
 

นางสายชล  เชตม ี
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง อาชีวศึกษากรุงเทพ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
 
 
 
 
 
 

จุดประสงค์พฤติกรรม 

๑. อธิบายความรู้เกี่ยวกับการทดลองได้ 
๒. อธิบายผลของการวิจัยกับธุรกิจได้ 
๓. อธิบายข้ันตอนการเขียนโครงการทดลองและวิจัยได้ 
๔. บอกส่วนประกอบของโรงการทดลองละวิจัยได้  
๕. อธิบายข้ันตอนการเขียนโครงการการทดลองและวิจัยได้ 
๖. เขียนโครงการทดลองและวิจัยท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ 
๗. อธิบายลักษณะส าคัญของการวางแผนสร้างและพัฒนางาน 
๘. จ าแนกประเภทและรายการวัสดุการเตรียมเครื่องมือ วัสดุ-อุปกรณ์ได้ถูกต้อง 

ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัยตามโครงการและ
 

เนื้อหา หน่วยบทที่ ๖  



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๒๔ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยที่ ๖ โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย 

 
ค าช้ีแจง  จงเขียนเครื่องหมายกากบาททับข้อมูลท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
๑.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการวิจัย 
 ก.  เป็นการศึกษาค้นหาข้อเท็จจริง 
 ข.  เป็นทฤษฎีของการด าเนินธุรกิจ 
 ค.  เป็นงานท่ีต้องใช้ความพยายาม  ซื่อสัตย์  ขยัน  และอดทน 
 ง.  เป็นงานท่ีต้องใช้ความกล้าหาญและเด็ดเด่ียว 
๒.  เกี่ยวกับการน าเสนอผลการวิจัย  ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก.  การน าเสนอผลการวิจัยจะต้องปราศจากคดีใด ๆ 
 ข.  การน าเสนอผลการวิจัยไม่ควรน าเสนอเพียงคนเดียว 
 ค.  การน าเสนอผลการวิจัยต้องแทรกความคิดเห็นของผู้วิจัยด้วย 
 ง.  การน าเสนอผลการวิจัยควรยกเว้นประเด็นท่ีท าให้ผู้บริหารไม่พอใจ 
๓.  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการวิจัย 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๒๕ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 ก.  ช่วยให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ 
 ข.  ช่วยแก้ปัญหาของผู้บริหารหรือกิจการ 
 ค.  ช่วยให้ทราบแนวทางการด าเนินธุรกิจในอนาคต 
 ง.  ช่วยให้พนักงานฝ่ายวิจัยมีผลงานเพื่อน าเสนอต่อผู้บริหาร 
๔.  ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการวิจัย 
 ก.  ต้ังวัตถุประสงค์  ข.  ต้ังสมมุติฐาน 
 ค.  ออกแบบวิจัย   ง.  เลือกหัวข้อท่ีจะท าการวิจัย 
๕.  การแจกแจงรายละเอียดของหัวข้อ  หรือประเด็นของเรื่องท่ีจะศึกษาเป็นข้อ ๆ  หมายถึงข้อใด 
 ก.  ต้ังวัตถุประสงค์  ข.  ต้ังสมมุติฐาน 
 ค.  ออกแบบวิจัย   ง.  เลือกหัวข้อท่ีจะท าการวิจัย 
 
 
๖.  การหาข้อมูลดิบจากต้นก าเนิดด้วยตนเอง  หมายถึงข้อใด 
 ก.  ข้อมูลปฐมภูมิ  ข.  ข้อมูลทุติยภูมิ 
 ค.  ข้อมูลท่ียังไม่ได้จัดระเบียบ ง.  ข้อมลูจากกลุ่มตัวอย่าง 
๗.  ข้อใดไม่ใช่การเก็บข้อมูลโดยการส ารวจ 
 ก.  การสังเกตการณ์ 
 ข.  การเก็บข้อมูลจากโทรศัพท์ 
 ค.  การเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม 
 ง.  การเก็บข้อมูลทางไปรษณีย์ 
๘.  ข้อใดหมายถึงค่าเฉล่ีย 
 ก.  ค่ากลาง 
 ข.  ค่าท่ีเกิดขึ้นบ่อยท่ีสุด 
 ค.  ค่าท่ีเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลตัวเลข ๒ ชุด 
 ง.  ค่าท่ีอยู่ตรงกลางระหว่างค่าต่ าสุดและค่าสูงสุด 
๙.  ข้อใดหมายถึงค่าฐานนิยม 
 ก.  ค่ากลาง 
 ข.  ค่าท่ีเกิดขึ้นบ่อยท่ีสุด 
 ค.  ค่าท่ีเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลตัวเลข ๒ ชุด 
 ง.  ค่าท่ีอยู่ตรงกลางระหว่างค่าต่ าสุดและค่าสูงสุด 
๑๐.  เรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย  ซึ่งท าให้ผู้วิจัยมองเห็นปัญหาชัดเจนยิ่งขึ้น  หมายถึงข้อใด 
 ก.  เอกสารอ้างอิง   ข.  เอกสารประกอบการวิจัย 
 ค.  เอกสารค้นคว้า   ง.  เอกสารสนับสนุน 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๒๖ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

หน่วยที่ ๖ เร่ือง โครงการสร้างเคร่ืองเรียนประเภททดลองและวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลย 

๑. ข ๒. ก ๓. ง ๔. ง ๕. ก 

 

๖. ก  ๗. ก ๘. ก ๙. ข ๑๐. ก 
 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๒๗ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 
 
 

 
 
 

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการทดลองและวิจัย 

 การทดลองและการวิจัย  เป็นกระบวนการในการคิดค้นหาความรู้ใหม่ ค าตอบใหม่ ท่ี
ผู้ท าการวิจัยต้องการทราบเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 การวิจัย  มาจากภาษาอังกฤษว่า Research ซึ่งเรียกว่า Research มาจากค าว่า Re 
หมายถึง ใหม่ ท าใหม่ และค าว่า  Search  หมายถึง  การค้นหา การค้นคว้า ดังนั้นค าว่า การวิจัย 
หรือ Research  จึงหมายถึง  การค้นหาความรู้ใหม่ๆ หรือหาค าตอบใหม่ๆ เพื่อน าค าตอบนั้นมาใช้
งานหรือแก้ไขปัญหา ซึ่งผลการวิจัยท่ีน่าเช่ือถือนั้น มีระเบียบ และมีกฏเกณฑ์ 
 ลักษณะส าคัญของการวิจัย  การวิจัยเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีการปฏิบัติเป็นล าดับขั้น 
มีวิธีการท่ียึดถือกันมา ลักษณะส าคัญของการวิจัยมีดังนี้ 

๑.  การวิจัยเป็นการศึกษาค้นหาข้อเท็จจริง เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ  หรือตรวจสอบ
ทฤษฎีและน าค าตอบท่ีค้นพบนั้นไปแก้ไขปัญหาต่างๆ 
 ๒.  การวิจัยต้องใช้ความพยายาม ซื่อสัตย์ ขยัน และอดทด ในการเฝ้าติดตาม บันทึก แม้ว่า
บางครั้งต้องใช้เวลาท่ียาวนาน ดังนั้นหากผู้วิจัยขาดคุณสมบัติ การวิจัยนั้นก็จะไม่สามารถประสบ
ความส าเร็จได้  
 ๓.  การวิจัยต้องอาศัยความกล้าหาญเด็ด
เด่ียวของผู้ท าการวิจัย เพราะบางครั้งเรื่องท่ีท าการ
วิจัยอาจเกี่ยวข้องกับองค์ท่ีส าคัญ และหากน า
ผลการวิจัยมาเผยแพร่แล้ว อาจถูกต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนทางวิจัยได้ 
 ๔.  การวิจัยเป็นงานท่ีผู้ท าการวิจัยต้องมี
ความรู้ ความช านาญในเนื้อหา หรือเรื่องท่ีจะศึกษา ภาพที่ ๑ การทดลองและวิจัยส่ิงประดิษฐ์ 

ท่ีมา centerweb/news/NewsDetail 
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ซึ่งในการศึกษาวิจัยนั้น ผู้ท าการวิจัยจะต้องเป็นไป
ตามระเบียบวิธีวิจัยอย่างถูกต้อง 

๕. การวิจัยเป็นกระบวนการีมีเหตุผล และ
มี เป้ าหมาย  การน า เสนอผลการวิ จัยจะ ต้อง
ปราศจากคติใดๆ 

๖. การวิจัยจะต้องมีการจดบันทึก และ
รายงานผลอย่างละเอียด เพราะบางครั้งส่ิงท่ีไม่เห็น
ว่ า เป็นประโยชน์ ในขณะท่ีท าการวิ จัย  อาจมี
ประโยชน์ในภายหลังก็ได้ 

๗. การวิ จัยต้องอาศัยเครื่องมือ  และ
เทคนิคต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี
เท่ียงตรง และน่าเช่ือถือ 

๘. การวิจัยเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่ หากน าผลการวิจัยเก่ามาใช้ จะต้องเป็น
การน ามาใช้เพื่อจุดประสงค์ใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓ การสร้าง ทดลองและหาประสิทธิภาพของ ชุดอุปกรณ์ส านักงานเอนกประสงค์ 
ท่ีมา http://www.krusaijai.com 

 

 

ประโยชน์ของการวิจัย  การวิจัยมีประโยชน์ดังนี้ 
๑. ช่วยให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนวิทยาการของศาสตร์ต่าง ๆ ได้กว้างมาก

ยิ่งขึ้น 

ภาพที่ ๒ การทดลองและวิจัย 
ท่ีมา www.youtube.com 
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๒. ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเป็นข้อสงสัยได้ หากบุคคลหรือธุรกิจมีปัญหา ต้องการทราบ
ค าตอบ สามารถท าการวิจัย ค าตอบท่ีได้จากการวิจัยจะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีสงสัยได้  เช่น ธุรกิจ
ต้องการทราบว่า  ลูกค้ามีความพึงพอใจสินค้าใหม่ท่ีออกจ าหน่ายหรือไม่  ผู้บริหารต้องการทราบ
ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารแนวใหม่ของบริษัท  ส่ิงเหล่านี้เป็นปัญหาท่ี
ต้องการทราบ จึงท าการวิจัยเพื่อให้ได้ค าตอบของปัญหานั้น ๆ 

๓. ช่วยให้องค์การสามารถปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  กล่าวคือ หาก
ผู้บริหารใหม่ไม่ทราบแนวทางการด าเนินงานในด้านใดด้านหนึ่ง อาจใช้วิธีการวิจัยเพื่อหาค าตอบแล้ว
ด าเนินงานไปตามแนวทางนั้น เช่น บริษัทผู้ผลิตส่ือ ต้องการทราบว่าประชาชนส่วนใหญ่รับทราบ
ข้อมูลจากส่ือชนิดใดมากท่ีสุด  จึงท าการวิจัยเพี่อน าค าตอบมาปรับปรุงแนวทางการเลือกผลิตส่ือให้
สอดคล้องกับลูกค้าให้มากท่ีสุด 

๔. ช่วยพยากรณ์สถานการณ์  หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจได้
ถูกต้องยิ่งขึ้น 

๕. ช่วยให้ผู้บริหารของธุรกิจสามารถตัดสินใจบริหารงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

ผลของการวิจัยกับธุรกิจ 

 ธุรกิจจะด าเนินไปข้างหน้าอย่างไร  ต้องอาศัยผลของการวิจัยเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
เรื่องท่ีธุรกิจท าการวิจัย มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔   ผลของการวิจัยกับธุรกิจ 
ท่ีมา:  www.northbkk.ac.th 

๑.  ด้านการจัดการ  การวิจัยด้านการจัดการ  เป็น
การวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับระบบบริหารเพื่อให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เรื่องท่ีท าการวิจัยมักจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับ
บุคลากร เช่น การวิจัยทัศนคติของพนักงานต่อฝ่ายบริการ  
การศึกษาความต้องการของบุคลากร เป็นต้น 
 ๒.  ด้านบัญชี  การวิจัยด้านบัญชี  เป็นงานวิจัยท่ี
เกี่ยวกับการหาวิธีจดบันทึกรายงานทางการเงินให้ดีท่ีสุด  
และหาวิธีเสนอข้อมูลทางการเงินแบบใหม่ขององค์การ 
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 ๓.  ด้านการเงิน  หน้าท่ีของฝ่ายการเงิน คือการ
จัดหาเงินทุนให้ เพียงพอกับความต้องการของภารกิจ
อง ค์การ  ดูแลฐานะทางการเงินขององ ค์การ  และ
ด าเนินการใช้เงินท่ีมีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การวิจัย
ทางการเงินเป็นการวิจัย 
ท่ีเกี่ยวข้องกัลป์การหาเงิน การดูแล และการใช้เงินขององค์การให้เกิดประสิทธิภาพตามภาระหน้าท่ี
หลักของกการเงิน เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินธุรกิจ การศึกษาถึงการยุบรวมกิจการ เป็นต้น 

๔.  ด้านการตลาด  การตลาดในปัจจุบันไม่ได้เน้นการผลิตสินค้า  หรือเน้นการขายอีกต่อไป
แล้ว  แต่จะเน้นถึงความต้องการของผู้ซื้อ จะผลิตและขายผลิตภัณฑ์ท่ีแน่ใจว่าเป็นที่ต้องการของลูกค้า  
การวิจัยด้านการตลาด  เป็นการวิเคราะห์และศึกษาความต้องการของผู้บริโภค  การหาวิธี การท่ีจะ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคให้มากท่ีสุด  การศึกษาพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค เป็นต้น 
 ๕.  ด้านการผลิต  การผลิตเป็นกระบวนการน าวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการเพื่อแปรรูปเป็น
สินค้าส าเร็จรูป  การผลิตท่ีมีประสิทธิภาพต้องท าให้มีต้นทุนต่ าสุด  เวลาน้อยท่ีสุด ค่าใช้จ่ายด้าน
วัตถุดิบอุปกรณ์  ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านแรงงานเหมาะสมท่ีสุด  การวิจัยด้านการผลิต เป็นงานวิจัย
เกี่ยวกับการจัดต้ังโรงงาน การเลือกท าเลท่ีต้ังโรงงาน การวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต การ
ก าหนดกลยุทธ์การผลิต  เป็นต้น    
 ๖.  ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  เป็นศาสตร์ท่ีน าเอาหลักทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ  หลักเศรษฐศาสตร์เป็นหลักของการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ทางเศรษฐกิจ  การด าเนินธุรกิจด าเนินอยู่ในความไม่แน่นอนจึงต้องน าหลักเศรษฐศาสตร์มาช่วยใน
การตัดสินใจ  จะช่วยให้การด าเนินธุรกิจมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 ๗.  การวิจัยด้านสังคมศาสตร์และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ  การด าเนินธุรกิจจะต้อง
ด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้  ธุรกิจจึงต้องมีการรับรู้เกี่ยวกับ
สังคมภายนอกและปรับการด าเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปนั้นจึงจัด
ได้ว่าการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจมีความส าคัญมาก  เรื่องท่ีวิจัยเป็น
การศึกษาถึงความเช่ือ  วิถีชีวิต  เช้ือชาติ  ศาสนา  ความเป็นอยู่ และรายได้ของประชากร 
  
ขั้นตอนการวิจัย 
 การวิจัยทุกประเภทมีขั้นตอน  และแนวทางปฏิบัติในรายละเอียดท่ีแตกต่างกันออกไป  แต่
อย่างไรก็ดี การวิจัยมักมีขั้นตอนท่ัวไป  หรือขั้นตอนพื้นฐานท่ีไม่แตกต่างกันมากนัก  ขั้นตอนท่ัวไป
ของการวิจัย มีดังนี้ 
 

ภาพที่ ๕  ผลการวิจัย 
ท่ีมา www.thaipromotecenter.com 
 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๓๑ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 
 

ภาพที่ ๖  ขั้นตอนการวิจัย 
ท่ีมา https://medium.com 

 ๑.  เลือกหัวข้อท่ีจะท าการวิจัย  ( Selecting a Topic )  เป็นขั้นตอนแรกของการวิจัย 
ผู้วิจัยจะต้องรู้ว่าจะท าเรื่องอะไร  เรื่องของการวิจัยเกิดจากความอยากรู้  ความสงสัยในเรื่องนั้น ๆ  
เช่น  ต้องการทราบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็นอย่างไรต่อผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอก  อาจต้ังหัวข้อวิจัย
ว่า  “ การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อน้ าข้าวกล้องงอก “  หรือเมื้อพบว่านักเรียนระดับช้ัน  
ปวช.๒  ลาออกเพื่อไปศึกษาต่อท่ีโรงเรียนอื่น จึงต้องการทราบเหตุผลของการลาออกนั้น  อาจต้ัง
หัวข้อวิจัยว่า  “ การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลให้นักเรียนระดับช้ัน  ปวช.๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๑  โรงเรียน 
........... ลาออกไปศึกษาต่อสถาบันอื่น “  เป็นต้น 
 ๒.  ก าหนดประเด็นปัญหาของการวิจัย  ( Issue the Research Problem )  หลังจากท่ี
เลือกหัวข้อท่ีจะท าการวิจัยได้แล้ว  ผู้วิจัยจะต้องก าหนดประเด็นปัญหาท่ีจะวิจัยว่าจะศึกษาอะไร  
กว้างแค่ไหน  เช่น การวิจัยเรื่อง  “ การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อน้ าข้าวกล้องงอก “  
ประเด็นปัญหาของการวิจัย  อาจเป็นส่วนประสมทางการตลาด  ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ
จัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
 ๓.  ต้ังวัตถุประสงค์  ( Objective )  เป็นการแจกแจงรายละเอียดของหัวข้อ  หรือประเด็น
ของเรื่องท่ีจะศึกษาออกเป็นข้อ ๆ 
 ๔.  ต้ังสมมุติฐาน  ( Constructing a Hypothesis )  เป็นการคาดเดาค าตอบไว้ล่วงหน้าว่า
ผลการวิจัยจะเป็นเช่นนั้น  จะช่วยบอกถึงทิศทางของการวิจัยว่าจะเป็นไปในแนวทางใด  ซึ่งจะท าให้
เก็บข้อมูลได้สะดวกและตรงเป้าหมายได้อย่างมากยิ่งขึ้น 
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 ๕.  การออกแบบการวิจัย  ( Research Design )  การออกแบบการวิจัย เป็นการวางรอบ
ของการวิจัย หรือแนวทางของการวิจัยเพื่อให้ตอบปัญหาวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดหลังจาก
ออกแบบการวิจัยแล้ว จะน าไปวางแผนการวิจัยโดยเขียนโครงการวิจัย ( Research Proposal ) เพื่อ
เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป 
 ๖.  การรวบรวมข้อมูล  ( Data Collection )  การวิจัยจะใช้การรวบรวมข้อมูลวิธีใดนั้นขี้นอ
ยู่กับแบบของการวิจัย การรวบรวมข้อมูลสามารถกระท าได้หลายวิธี  ได้แก่ การสังเกต แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม  จะได้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของประชากร  หรือกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีศึกษา  ซึ่งรายละเอียดของการรวบรวมข้อมูลจะกล่าวต่อไป 
 ๗.  การวิเคราะห์ข้อมูล  ( Data Analysis )  เป็นขั้นตอนหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว  
การวิเคราะห์ข้อมูลอาจวิเคราะห์ด้วยมือ  หรือเครื่องคอมพิวเตอร์  การวิเคราะห์ข้อมูลนี้อาจใช้
เทคนิคทางสถิติ  เช่น  การหาค่าเฉล่ีย  การทดสอบสมมติฐาน  การวัดสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์
การถดถอย  การจะเลือกใช้เทคนิคใดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลท่ีเก็บและวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย 
 ๘.  การแปลความหมายหรือการตีความข้อมูล  ( Interpretation )  เป็นกรน าตัวเลขจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลมาแปลความหมาย  ซึ่งการแปลความหมายนั้นควรแปลตามความเป็นจริงและ
ตรงไปตรงมา  ไม่ใส่ความรู้สึก  หรือน าผลงานของผู้อื่นมาเปรียบเทียบ  
 ๙.  การอภิปรายผล  เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยน าผลของการวิจัยมาน าเสนอ  สรุปเป็นภาพรวมให้
สามารถมองเห็นว่าข้อค้นพบนั้นเป็นอย่างไร  ซึ่งการอภิปรายผลนี้ควรน าทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องมาเป็นข้อสนับสนุนด้วย 
 ๑๐. สรุปผลการวิจัย  ( Conclusion ) เป็นการสรุปเกี่ยวกับข้อมูลท่ีค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้ 
  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น
หลังจากท่ีผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยเสร็จส้ินแล้วแหล่งของ
ข้อมูลมี ๒  แหล่งด้วยกัน  คือ แหล่งปฐมภูมิ  เป็นการหา
ข้อมูลดิบจากต้นก าเนิดด้วยตนเอง  ซึ่งเป็นวิธีท่ีนิยมในการ
ท างานวิจัย  และแหล่งข้อมูลอีกแหล่งหนึ่ง  ได้แก่  แหล่ง
ทุติยภูมิเป็นการคัดลอกข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ  ท่ีได้มีผู้
เรียบเรียงไว้แล้ว 
 จากท่ีกล่าวข้างต้น  คือนักวิจัยมักนิยมรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิมากกว่า  ซึ่งวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลปฐมภูมิท่ีนิยมมี  ๓ วิธี คือ 

ภาพที่ ๗  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ท่ีมา www. bearytutor.blogspot.com 
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 ๑.  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีทดลอง  ( Experimental Method )  เป็นการน าส่ิงท่ีต้อง
ศึกษาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง  เพื่อศึกษาผลการทดลองนั้น  เช่น  ผู้วิจัยต้องการศึกษาข้อมูลว่า
คุกกี้สมุนไพรท่ีผลิตขึ้นมานั้นมีรสชาติเป็นท่ีพอใจของกลุ่มผู้บริโภคหรือไม่  จึงน าคุกกี้นั้นมาแจกแล้ว
สอบถามความคิดเห็นของผู้ท่ีทดลองชิมคุกกี้นั้น 
 ๒.  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีสังเกตการณ์  ( The Observational Method )  เป็น
วิธีการทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งจะใช้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถหาวิธีอื่นในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้  เนื่องจาก
ข้อมูลในบางเรื่องท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมเป็นส่ิงท่ีซ่อนเร้นท้ังท่ีต้ังใจและไม่ได้ต้ังใจของบุคคล  การ
สังเกตการณ์จะช่วยให้เก็บข้อมูลเหล่านี้ได้ เช่น  เมื่อจะเปิดร้านกาแฟสดในสถานศึกษา  จึงต้องการ
ทราบว่าในแต่ละวัน  นักศึกษา  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ซื้อกาแฟจากร้านกาแฟหน้าปาก
ซอยปริมาณเท่าใด 
 ๓.  การเก็บข้อมูลโดยวิธีส ารวจ  ( The Survey Method )  เป็นการเก็บข้อมูลท่ีมี
ประสิทธิภาพและนิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง  ได้รายละเอียดตรงกับความต้องการของผู้เก็บข้อมูลจริง ๆ  
การเก็บข้อมูลโดยวิธีการส ารวจสามารถกระท าได้ดังนี้ 
      ๓.๑  การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  เป็นการสอบถามข้อมูลจากตัวอย่าง
ท่ีคัดเลือกทางโทรศัพท์  ซึ่งเป็นวิธีท่ีสะดวก  รวดเร็ว  และประหยัดค่าใช้จ่าย แต่การสัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์นั้นมีข้อจ ากัดบางประการ  เช่น มักไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ให้สัมภาษณ์เท่าท่ีควร  และ
จะต้องใช้ผู้สัมภาษณ์ท่ีมีความสามารถเพื่อจะได้ส่ือสารได้อย่างชัดเจน  และการต้ังค าถามท่ีใช้ในการ
สัมภาษณ์จะต้องประณีตเพื่อไม่ต้องใช้เวลาในการอภิบายมากนัก 
      ๓.๒  การเก็บข้อมูลทางไปรษณีย์  เป็นการสร้างแบบสอบถามแล้วส่งไปยังผู้ตอบทาง
ไปรษณีย์  จัดเป็นวิธีการท่ีดีวิธีหนึ่งท่ีสามารถเก็บข้อมูลได้ในอาณาเขตท่ีกว้างขวาง  และประหยัด
ค่าใช้จ่าย  แต่วิธีนี้ก็มีข้อจ ากัดเช่นกัน  ข้อจ ากัดดังกล่าวคือ  จะต้องใช้ค าถามท่ีส้ัน  ชัดเจนตอบง่าย  
ใช้วิธีเลือกตอบค าถามส้ันๆ  เท่านั้น  และผู้ตอบบางคนไม่เห็นถึงความส าคัญจึงไม่ตอบกลับมา  ดังนั้น
วิธีการหนึ่งท่ีจะท าให้ผู้ตอบสอบถามท่ีส่งกับคืนมา 
      ๓.๓  การเก็บข้อมูลโดยการใช้พนักงานสัมภาษณ์  เป็นวิธีการท่ีใช้พนักงานสนามออกไป
เก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์ผู้ตอบแบบสอบถาม  ซึ่งจัดว่าเป็นการส่ือสารแบบสองทางท่ีผู้สัมภาษณ์และ
ผู้ตอบค าถามมองเห็นกิริยากันอย่างชัดเจน  หากผู้ตอบไม่เข้าใจค าถามใดก็สามารถสอบถามอีกครั้ง
หนึ่งได้  จึงจัดได้ว่าเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีมีความยืดหยุ่น 
      ๓.๔  การแจกแบบสอบถาม  โดยผู้วิจัยอาจแจกแบบสอบถามให้แก่ผู้ตอบ  จากนั้นเว้น
ช่วงระยะเวลาสักพัก  หรือกลับมาเก็บในวันต่อมา  จัดเป็นวิธีท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะเป็น
วิธีท่ีท าได้ง่าย  ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก  ประหยัดเวลา  แรงงาน  และค่าใช้จ่ายมากกว่าการสังเกต
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หรือการสัมภาษณ์  มีรัศมีท าการไกล  กว้างขวาง  เป็นแบบเดียวกัน  สะดวกต่อการวิเคราะห์และการ
เก็บไว้เป็นหลักฐานได้นาน 
 การประมวลผลข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผล 
 การประมวลผลข้อมูล  หมายถึง  การน าข้อมูลท่ีรวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ  มาจัดแยก
หมวดหมู่  และค านวณเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเหมาะสม  สามารถน าไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 
 วิธีการประมวลผลข้อมูล  การประมวลผลข้อมูลมีหลายวิธีด้วยกัน  แต่วีท่ีมักใช้กันอย่าง
แพร่หลาย  ได้แก่ 
 ๑.  การประมวลผลข้อมูลด้วยมือ  เป็นวิธีการประมวลผลข้อมูลท่ีผู้ใช้ต้องมีความช านาญและ
มีความจ าดี  เพราะหากหลงลืมแล้วจะท าให้ต้องเสียเวลานับใหม่  เหมาะส าหรับข้อมูลท่ีมีปริมาณ
น้อย  ท่ีนิยมได้แก่  การท าตารางแจงนับด้วยมือ  โดยใช้แผ่นตารางท่ีใส่ข้อมูลในขณะนั้น  ( Tally 
Sheet )  ซึ่งเป็นการบรรจุข้อมูลลงในกระดาษเพื่อแจกแจงความถี่ของข้อมูลแต่ละหมวดหมู่โดยการ
แทนค่าหน่วยข้อมูลท่ีนับได้ให้เป็นหนึ่งขีด  เพื่อป้องกันการลืม  การสับสนในการแจงนับ  จึงใช้วิธีการ
ท ารอยขีดกลุ่มละ ๕ ขีด  แล้วแจงนับไปเรื่อย ๆ  จนครบหัวข้อนับ  
 ๒.  การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  เป็นวิธีการประมวลผลท่ีนิยมใช้กันใน
ปัจจุบัน  เนื่องจากเป็นวิธีท่ีรวดเร็ว  มีความน่าเช่ือถือ  อีกท้ังสามารถประหยัดเวลาได้มาก  แต่เป็น
วิธีการท่ีต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง  เนื่องจากจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
ซึ่งล้วนแล้วแต่มีราคาสูงท้ังส้ิน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  ข้อมูลท่ีท าการแจงนับ  ผ่านขั้นตอนการประมวลในตารางข้อมูลแล้ว  ก็
จะถึงขั้นตอนของการน าไปวิเคราะห์  ด้วยการค านวณหาค่าต่าง ๆ  ทางสถิติ  สถิติเชิงบรรยายท่ีใช้กัน
โดยท่ัวไป  ได้แก่ 
 *  ค่าเฉล่ีย  ( Mean )  เป็นการค านวณหาค่ากลาง  โดยน าตัวเลขข้อมูลท้ังหมดมารวมกัน
แล้วหารด้วยผลรวมของจ านวนข้อมูล  จะได้ตัวเลขเฉล่ียตัวหนึ่ง 
 *  ค่ามัธยฐาน  ( Median )  เป็นค่าท่ีอยู่กึ่งกลาง  ระหว่างค่าสูงสุดกับค่าต่ าสุดของข้อมูลแต่
ละชุด  การหาค ากึ่งกลางนี้จะต้องเรียงตัวเลขข้อมูลจากน้อยไปหามากเสียก่อน 
      *  หากจ านวนข้อมูลเป็นเลขค่ี  มัธยฐาน  คือค่าท่ีอยู่ตรงกลาง  เช่น  ชุดข้อมูล  ได้แก่  
๗  ๑๔  ๑๓  ๙  ๑๖  เรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก  =  ๗  ๙  ๑๓  ๑๔  ๑๖  ค่ามัธยฐาน  คือ  ตัว
เลขท่ีอยู่ตรงกลาง  คือ ๑๓  
      *  หากจ านวนข้อมูลเป็นเลขคู่  มัธยฐาน  คือค่าท่ีอยู่ตรงกลาง ๒ ค่ารวมกันหารด้วย ๒  
เช่น  ชุดข้อมูล  ได้แก่  ๗  ๑๓  ๑๕  ๑๔  ๙  ๑๖  เรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก  =  ๗  ๙  ๑๓  ๑๔  
๑๕  ๑๖  ค่ามัธยฐาน  คือ  ค่าท่ีอยู่ตรงกลาง ๒ ค่ารวมกันแล้วหารด้วย  ๒  ได้แก่  ๑๓+๑๔ = 
๑๓.๕ 
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 *  ค่าฐานนิยม  ( Mode )  เป็นค่าท่ีเป็นตัวแทนท่ีมีความถี่สูงสุด  หลังจากแจกความถี่ชุด
ข้อมูลใดชุดข้อมูลหนึ่งแล้ว  ค่าฐานนิยม  คือค่าท่ีเกิดขึ้นบ่อยครั้งท่ีสุดนั้นเอง 
 ตัวอย่าง  :  เครื่องด่ืมท่ีนักศึกษานิยมดื่มในแต่ละวัน 

*  ค่าร้อยละ ( Percentage )  เป็นการท าให้ตัวเลขข้อมูลแสดงความหมายออกมามากขึ้น 
โดยการเปรียบเทียบข้อมูลเป็นร้อยละ 
      สูตรการหาค าร้อยละ 
   ***P =   Fx๑๐๐ 
 

ตัวอย่าง :  นักเรียน  ปวช.  ๔๐๐ คน  นิยมดูละครหลังข่าว 
     ดังนั้น  นักเรียน  ปวช. สนใจดูละครหลังข่าว 
 *  อัตราส่วน ( Ratio )  เป็นการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลตัวเลขสองชุดว่า  มีสัดส่วนเป็น
เท่าไรของกันและกัน  เช่น  นักเรียน  ปวช.  ๕๐๐ คน  ไม่นิยมอ่านหนังสือก่อนสอบ  ๑๐๐ คน  
อัตราส่วน  คือ  ๕:๑  ดังนั้น  นักเรียน ปวช. ๕ คน  ไม่นิยมอ่านหนังสือก่อนสอบ  ๑ คน 
 การแปลผล  เป็นการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นค่าสถิติต่างๆ  มาอธิบายในลักษณะของ
การบรรยาย  ท่ีผู้ใช้ประโยชน์สามารถอ่านและเข้าใจได้ 
 นับว่าการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลเป็นงานท่ีส าคัญ  หากผู้ท างานในขั้นนี้ขาด
ความสามารถ  ความช านาญในการวิเคราะห์  และการแปลความหมาย  ข้อมูลจะบิดเบือนไปจาก
วัตถุประสงค์ท่ีต้องการ  และจะก่อให้เกิดผลเสียตามมาภายหลัง 
 การค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง 
 ส่วนหนึ่งของการท างานวิจัย  คือจะต้องมีการศึกษาข้อมูลและเอกสารอ้างอิง  ซึ่งเป็น
เรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย  ข้อมูลเหล่านี้สามารถค้นคว้าได้จากเอกสาร  ต ารา  บทความ  ส่ือ
ส่ิงพิมพ์ต่างๆ  เว็บไซต์  ตลอดงานวิจัยต่าง ๆ  ท่ีมีผู้อื่นศึกษาไว้และเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ี
ผู้วิจัยก าลังศึกษา  หรือท่ีเรียกว่า  “ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง “  ซึ่งงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องนี้มีท้ังงานวิจัย
ภายในและงานวิจัยต่างประเทศ 
 ประโยชน์ของการค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง 
 การศึกษาค้นคว้าข้อมูล  และเอกสารอ้างอิงท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีผู้วิจัยก าลังศึกษาก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้วิจัยดังนี้ 
 ๑.  ท าให้ผู้วิจัยเข้าใจแนวคิด  ทฤษฎี  ตลอดจนแนวทางการด าเนินการวิจัยชัดเจนขึ้นว่าจะ
ท าในลักษณะใด  แนวใดจึงจะเหมาะสมและได้ค าตอบของการวิจัยตรงกับส่ิงท่ีอยากจะรู้ 
 ๒.  ท าให้ผู้วิจัยทราบว่า  งานวิจัยท่ีผู้วิจัยก าลังท านั้นมีใครเคยท าไว้  ท าไว้อย่างไร  ลักษณะ
ใด  และควรจะท าต่อในลักษณะใด 
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 ๓.  ท าให้ผู้วิจยัมองเห็นปัญหาการวิจัยชัดเจนมากยิ่งขึ้น  และน าปัญหาท่ีพบจากเอกสารนั้น ๆ  
มาเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาซึ่งท าให้งานวิจัยมีน้ าหนักหรือคุณค่ามากยิ่งขึ้น 
 ๔.  ท าให้ผู้วิจัยก าหนดกรอบความคิดในงานวิจัยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 ๕.  ท าให้ผู้วิจัยสามารถสร้างเครื่องมือในงานวิจัยให้มีความเท่ียงตรง  หรือตรงกับส่ิงท่ี
ต้องการทราบมากยิ่งขึ้น 
 ๖.  ท าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอในการอภิปรายงานวิจัย  ซึ่งจะท าให้
ผลงานวิจัยน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น 
 หลักการเลือกศึกษาข้อมูลและเอกสารอ้างอิง 
 ข้อมูลและเอกสารอ้างอิงนั้นมีอยู่มากมายในแต่ละสาขา  การเลือกข้อมูลเหล่านั้นมาเป็น
เอกสารอ้างอิง  ควรเลือกงานท่ีมีคุณภาพ  และน่าเช่ือถือ  ซึ่งหลักการในการเลือกเอกสารอ้างอิงสรุป
ได้ดังนี้ 
  ๑.  ควรแสวงหาข้อมูลและเอกสารอ้างอิงท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย  หรือ ตัวแปรในการวิจัย
ได้มากท่ีสุด 
 ๒.  ควรพิจารณาถึงความทันสมัยของเนื้อหา  ในเบ้ืองต้นนั้นดูได้จาก  พ.ศ.  ท่ีจัดพิมพ์ 
 ๓.  ควรพิจารณาถึงความถูกต้อง  ความชัดเจน  และความน่าเช่ือถือของเนื้อหา 
 แหล่งค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง 
 แหล่งท่ีสามารถค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง  มีดังนี้ 

๑.  หนังสือหรือต ารา  โดยท่ัวไปหนังสือหรือต าราคือแหล่งท่ีประกอบด้วยเนื้อหา  ความรู้
ต่าง ๆ  ท่ีน่าสนใจ  หนังสือหรือต าราท่ีค้นคว้านั้นอาจเป็นท้ังต าราในประเทศและต าราต่างประเทศ 
 ๒.  รายงานประจ าปี  เป็นเอกสารของหน่วยงาน  องค์การ  บริษัท  สมาคม  ท้ังของภาครัฐ 
และภาคเอกชน  ซึ่งรายงานประจ าปีเป็นเอกสารที่รวบรวมข้อมูล  ข่าวสาร  เหตุการณ์ต่าง ๆ  ในรอบ
ระยะเวลาหนึ่ง 
 ๓.  การสืบค้นข้อมูลจาก  เว็บไซต์  ซึ่งถือเป็นแหล่งหนึ่งท่ีมีข้อมูลท่ีทันสมัย  อีกท้ังการ
ค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์  ถือว่าได้รับความสะดวกและรวดเร็วอีกด้วย 
 ๔.  วารสาร  เป็นประเภทหนึ่งท่ีรวบรวมผลงานวิจัย  และบทความ  ผู้วิจัยสามารถคัดเลือก
เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของตนเอง  และน ามาใช้ได้ตามความเหมาะสม  ตัวอย่างวารสารท่ี
สามารถค้นคว้าได้  ได้แก่  วารสารการรายงานธุรกิจ  สารสารการวิจัย  วารสารการตลาด  วารสาร
การเงินธุรกิจ  เป็นต้น 
 ๕.  รายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์  เป็นงานวิจยัของผู้ท่ีได้ท าการวิจัยเสร็จส้ินแล้ว  จึงได้
เสนอรายงานการวิจัยในรูปเล่มอย่างละเอียด  จึงเป็นแหล่งหนึ่งท่ีผู้วิจัยสามารถน าเนื้อหา  หรือศึกษา
วิธีการด าเนินการวิจัยมาประยุกต์ใช้ได้ 
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 ๖.  ส่ิงตีพิมพ์ต่าง ๆ  หรือส่ือต่าง ๆ  ได้แก่  วิทยุ  โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์รายวัน  ราย
สัปดาห์  และรวมไปถึงเอกสารของบริษัท  ผลการประชุมขององค์การ  เป็นต้น 
จรรยาบรรณของนักวิจัย 
 จรรยาบรรณ  ( Ethics )  เป็นหลักของความประพฤติท่ีเหมาะสม  แสดงถึงคุณธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบอาชีพ  ซึ่งกลุ่มบุคคลของแต่ละอาชีพได้ประมวลไว้เพื่อสมาชิกของอาชีพนั้น ๆ  
ยึดถือปฏิบัติ  อันเป็นการรักษาช่ือเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน  การเป็นผู้มี
จรรยาบรรณของนักวิจัยเป็นส่ิงส าคัญ  เนื่องจากกระบวนการของการค้นคว้าวิจัยนั้น  นักวิจัยจะต้อง
เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีศึกษาอย่างใกล้ชิด  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการศึกษาได้ผลงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพเกิดจากนักวิจัยท่ีมีคุณภาพ  และนักวิจัยท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  หากงานวิจัยใดท่ีกระท า
โดยนักวิจัยท่ีขาดท้ังคุณภาพ  คุณธรรม  และจริยธรรม  ผลงานวิจัยนั้นอาจส่งผลเสียหายต่อวงการ
วิชาการและประเทศชาติได้  ดังนั้นสภาวิจัยแห่งชาติจึงได้ก าหนดจรรยาบรรณของนักวิจัยไว้เพื่อเป็น
แนวทางส าหรับการปฏิบัติ  อันจะท าให้การด าเนินงานวิจัยต้ังอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลัก
วิชาการที่เหมาะสม 
จรรยาบรรณของนักวิจัย  มีดังนี้ 
  ๑.  นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ  นักวิจัยจะต้องมีความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง  ด้วยการไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน  หากมีการน าข้อมูลของ
ผู้ใดมาใช้  ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งท่ีมาด้วย  ต้อซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย  และมีความเป็น
ธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ท่ีได้จากการวิจัย 
 ๒.  นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท างานวิจัย  ตามข้อตกลงท่ีท าไว้กับหน่วยงานท่ี
สนับสนุนการวิจัย  และต่อหน่วยงานท่ีตนสังกัด  นักวิจัยจะต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัย  
กล่าวคือกรณีท่ีนักวิจัยได้เข้าขอรับทุนโครงการวิจัยของหน่วยงานงานใดจะต้องศึกษาเงื่อนไข  และ
กฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งขึ้นภายหลัง  นอกจากนี้
แล้วนักวิจัยยังต้องทุ่มเทเวลา  ความรู้  ความสามารถ  เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและสร้าง
ประโยชน์ได้  ส่ิงส าคัญอีกประการหนึ่งคือ  นักวิจัยจะต้องมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย  
ส่งงานท่ีสมบูรณ์ตามก าหนดเวลา  ไม่ผิดสัญญาตามข้อตกลงและไม่ละท้ิงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 ๓.  นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีท าการวิจัย  นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ใน
สาขาวิชาการท่ีท าการวิจัยอย่างเพียงพอ  และมีความรู้  ความช านาญ  หรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่อง
กับเรื่องท่ีท าวิจัย  เพื่อให้งานวิจัยนั้นมีคุณภาพ  และเพื่อป้องกันปัญหาการวิเคร าะห์  การตีความ  
หรือการสรุปท่ีผิดพลาด  ซึ่งจะส่งผลเสียหายอย่างยิ่ง 
 ๔.  นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อส่ิงท่ีศึกษาวิจัย  ไม่ว่าจะเป็นส่ิงท่ีมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต  
นักวิจัยต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบ  ระมัดระวัง  และเท่ียงตรงในการท าวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคน  
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สัตว์  พืช  ศิลปวัฒนธรรม  ทรัพยากร  และส่ิงแวดล้อม  มีจิตส านึกและมีปณิธานท่ีจะอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
 ๕.  นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี  และสิทธิของมนุษย์ท่ีใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย  นักวิจัยต้อง
ไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจะละเลย  และขาดความเคารพในศักด์ิศรีของเพื่อนมนุษย์  
กล่าวคือจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องการเริ่มท าการวิจัย  นอกจากนี้นักวิจัยยังต้องดูแล  
ปกป้องสิทธิประโยชน์และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองด้วย 
 ๖.  นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด  โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย  
นักวิจัยจะต้องมีอิสระทางความคิด  กล่าวคือไม่ท างานวิจัยด้วยความเกรงใจ  และการปฏิบัติงานวิจัย
นั้นจะต้องใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์โดยไม่มีอคติใด ๆ  เข้ามาเกี่ยวข้อง  ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตน
หรือความล าเอียงทางวิชาการ  อาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลค้นพบทางวิชาการ  อันเป็นเหตุให้
เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย 
 ๗.  นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ  นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบและ
มีความรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย  การเผยแพร่ผลงานวิจัยนั้นต้องค านึงถึงผลประโยชน์ทาง
วิชากร  และสังคม  ไม่เผยแพร่ผลงานวิจัยเกินความเป็นจริงโดยเห็นประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ัง  และ
ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบและยืนยันในทางวิชาการ 
 ๘.  นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น  นักวิจัยต้องเป็นผู้ท่ีมีมนุษย์สัมพันธ์ที่
ดี  ยินดีแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และสร้างความเข้าใจในงานวิจัยกับเพื่อนร่วมงาน  และนักวิชาการ
อื่น ๆ  นอกจากนี้แล้วนักวิจัยจะต้องยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น  และ
พร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง 
 ๙.  นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ  นักวิจัยจะต้องหาหัวข้อการวิจัยด้วย
ความรอบคอบ  และท าการวิจัยด้วยจิตส านึกท่ีจะอุทิศก าลังปัญญาของตน  เพื่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการ  เพื่อความเจริญของสถาบันและประโยชน์สุขต่อสังคม  ผลงานวิจัยท่ีสร้างสรรค์ออกมานั้น
จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย  ความสงบเรียบร้อย  และศีลธรรมอันดีของประชาชน  และนอกจากนี้
นักวิจัยพึงจะต้องพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น  อุทิศเวลา  น้ าใจ  กระท าการส่งเสริม
พัฒนาความรู้  จิตใจ  พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้แก่สังคมสืบไป 

บทสรุป 
 โครงการสร้างเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัยเกิดขึ้นจากการท่ีนักเรียนต้องการหา
ความรู้ใหม่ หาค าตอบใหม่เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งการทดลองและ
การวิจัยนั้นจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีถูกต้องส าหรับนักเรียนเป็นการแก้ปัญหาหรือ
ข้อสงสัยหาค าตอบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โครงการงานเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ก็เช่นกัน มี
วิวัฒนาการในการสร้างหรือผลิตเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ การใช้กระบวนการ



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๓๙ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

ทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นส่วนนึงของนักออกแบบซึ่งเป็นสมรรถนะอาชีพท่ีนักเรียนต้องมี เพื่อน ามา
ประกอบการพิจารณาในการออกแบบสร้างหรือผลิต เพื่อความแข็งแรงของเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์
ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของช้ินงานนั้น ดังนั้นผู้ท่ีท าโครงการงานเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัยจึง
จ าเป็นต้องเป็นผู้ท่ีมีความสามารถและความช านาญอย่างมากต้องมีการศึกษารายละเอียด
กระบวนการและข้อมูลของโครงการอย่างละเอียดชัดเจนก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

ตัวอย่างโครงการ 

แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 
 

ประเภทที่ ๓  สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
 

ชุดเคร่ืองคิดเลขเนเปียร์สโบนส์ 
NAPIER'S  BONES 

 
 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน 

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๔๐ หน่วยบทที่ ๖ 
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อาชีวศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่    
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 

๑. ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์    ชุดเครื่องคิดเลขเนเปียร์สโบนส์   ( ภาษาไทย ) 
                                    NAPIER'S  BONES                ( ภาษาอังกฤษ ) 

๒. ประเภทผลงาน           ส่ิงประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ประเภทที่  ๓ 
๓. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง อาชีวศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

ที่ต้ังเลขที ่๔๒๕ ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐  

๔. ประวัติการเข้าร่วมการประกวด  ชุดฝึกหัดการนับเลขส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน ป ี๒๕๕๕ ระดับ 
ภาค 
หน่วยงานที่ส่งผลงานเข้าร่วม แผนกอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 

รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

๕. ชื่อผู้ประดิษฐ์ 
๑. นายปัญญา    อ่วมนับถือ  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ช้ัน ปวส.๒ 

(หัวหน้า) 
๒. นายนราดูร    สาสังข์       สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ช้ัน ปวส.๒  
๓. นายภูริวัจน์    แตงสาขา   สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ช้ัน ปวส.๒ 
๔. นายวรพงศ์    ทองกร      สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ช้ัน ปวส.๒ 
๕. นายวัฒนา     สีดาค า      สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ช้ัน ปวส.๒ 
๖. นายจักรกฤษ  อนันท์เสน  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ช้ัน ปวส.๒ 
๗. นายสุทธิวงศ์   เชียงแสน   สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ช้ัน ปวส.๒ 
๘. นายพิพัฒพงษ์ ระลึกเย็น   สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ช้ัน ปวส.๒ 

 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๔๑ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 
๖. ชื่อครูที่ปรึกษา 

๑. นางสายชล  เชตมี ต าแหน่ง ครู สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 
(หัวหน้า) โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๕๙๔๖๔๔ 

๒. นายชัยฤทธิ์  สระบัว ต าแหน่ง ครู สาขาวิชาสามัญ    โทรศัพท์ ๐๘๔-๓๘๔๐๒๘๗ 
๓. นางสาวกรกนก  แก้วเกิด ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและ 
     ตกแต่งภายใน โทรศัพท์ ๐๘๔-๔๔๙๑๙๑๕ 

๗. ภาพผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๘. บทคัดย่อ 

ภาพชุดเคร่ืองคิดเลขเนเปียร์สโบนส ์



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๔๒ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดท าอุปกรณ์คิดค านวณตัวเลขด้านการคูณ หาร 
เพื่อประยุกต์และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากไม้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  เพื่อ
พัฒนาการการในการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมของนักเรียนในทุกระดับ  โดยเฉพาะนักเรียนใน
อาชีวะศึกษาด้านทักษะการค านวณให้เกิดความแม่นย าเพื่อต้องการใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดับช้ันท่ีสูงขึ้น  จึงได้ทดลองน า  “ ชุดเครื่องคิดเลขเนเปียร์สโบนส์ ” มาใช้เป็นเครื่องมือค านวณ
ตัวเลขในขณะเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ซึ่งเป็นส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่อง
เรือนและตกแต่งภายใน  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  ผลท่ีได้จากการน าไปใช้กับนักเรียน นักศึกษาใน
วิทยาลัยพบว่าเด็กนักเรียนนักศึกษามีความสามารถด้านการคูณ หาร ในวิชาคณิตศาสตร์ที่แม่นย า
มากขึ้นแม้โดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลข   อีกท้ังวัสดุท่ีน ามาใช้เป็นไม้จึงไม่มีมลพิษต่อสุขภาพ  รูปแบบ
ชุดเครื่องคิดเลขมีสีสันน่าสนใจ  ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบให้เป็นรูปแบบกล่องง่ายต่อการเก็บรักษา 
สามารถพกพาและใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นจึงเป็นผลงานท่ีมีคุณค่าในตัวเองอย่างมาก 

๙. ข้อมูลทั่วไป 
๙.๑ ลักษณะทั่วไป   

เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขใหม่ 

รายการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มเติมจากของเดิม 

1. เพิ่มสีสันช้ินงานให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
2. สร้างผลงานให้มีลักษณะเป็นกล่องท่ีสามารถพกพาและใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

๙.๒ แบบร่าง 
 

 

 

 

 

 

แบบร่างชุดเครื่องคิดเลขเนเปียร์สโบนส์ 

๑๐. ที่มาของการประดิษฐ์ 
       เนื่องจากการค านวณตัวเลขเกี่ยวกับการคูณ หาร ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในปัจจุบัน
พบว่ามีทักษะการค านวณตัวเลขท่ีช้าและเกิดการผิดพลาดบ่อยครั้ง  จึงได้ทดลองน า  “ ชุดเครื่องคิด
เลขเนเปียร์สโบนส์ ” มาใช้เป็นเครื่องมือค านวณตัวเลขในขณะเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เพื่อพัฒนาการ



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๔๓ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

ในการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมของนักเรียนในทุกระดับช้ัน  โดยเฉพาะนักเรียนท่ีเข้ามาศึกษาต่อ
ในระดับอาชีวศึกษาด้านทักษะการค านวณค่อนข้างต่ าขาดความแม่นย าในการค านวณทาง
คณิตศาสตร์   
        แผนกวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและออกแบบภายใน วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองเล็งเห็น
ความส าคัญจึงน าทักษะและทฤษฎีท่ีเคยได้ศึกษามาใช้ในงานออกแบบและประดิษฐ์เป็นผลงานพัฒนา
เครื่องคิดเลข 

เนเปียร์สโบนส์ เพื่อแก้ปัญหาการขาดความความแม่นย าในการค านวณตัวเลขและและเพิ่ม
ทักษะด้านการค านวณตัวเลขให้เกิดความแม่นย ามากขึ้น จึงประดิษฐ์เครื่องคิดเลขเนเปียร์สโบนส์โบน
ขึ้น ประกอบไปด้วย ไม้ ๙ ท่อนโดยไม้แต่ละท่อนแบ่งออกเป็น ๙ ส่วนและมีการเขียนตัวเลขก ากับไว้
บนเนื้อไม้นั้น ซึ่งเรียกกันว่า 

เนเปียร์สโบนส์ (Napier’s Bones) ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้การค านวณในลักษณะคูณ หาร และถอด
กรณฑ์อย่างง่ายๆได้ เพื่อเพิ่มรูปแบบชุดเครื่องคิดเลขให้มีความน่าสนใจ  ง่ายต่อการเก็บรักษา จึงได้
ออกแบบเปียร์สโบนส์ในรูปแบบกล่องท่ีสามรถพกพาและใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

๑๑. ทฤษฎี/หลักวิชาการที่น ามาใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น 
๑.   ทฤษฎีเกี่ยวกับการค านวณตัวเลขกระดูกนาเปียร์ 
๒.   ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
๓.   ทฤษฎีเกี่ยวกับงานไม้ 
๔.   ทฤษฎีเกี่ยวกับสี 

๑๒. วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
๑.   เพื่อพัฒนารูปแบบเนเปียร์สโบนส์ท่ีสะดวกต่อการใช้งานและการจัดเก็บรักษามากยิ่งขึ้น 
๒.   เพื่อพัฒนารูปแบบชุดเครื่องคิดเลขเนเปียร์สโบนส์ให้ให้มีความน่าสนใจสามารถพกพาได้   
      สะดวกมากยิ่งขึ้น 
๓.   เพื่อน าความรู้เกี่ยวกับงานไม้ท่ีได้เรียนมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ 
๔.   เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนท่ีเรียนคณิตศาสตร์ทุกระดับน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

๑๓.   คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ์  

        เป็นชุดเครื่องคิดเลขเนเปียร์สโบนส์ท่ีมีรูปแบบสวยงามจากลายไม้ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับงานไม้
ท่ีได้เรียนมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ  ช้ินงานสามารถพกพาได้สะดวก  ง่ายต่อการ    

ใช้งานและการจัดเก็บรักษา  สามารถใช้ประโยชน์กับเด็กนักเรียนท่ีเรียนคณิตศาสตร์ได้ทุกระดับ 

๑๔.   ขั้นตอนการท างานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

ล าดับ ภาพแสดงการปฏิบัติงาน ค าอธิบายการปฏิบัติงาน อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช ้



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๔๔ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

๑ 

 

น าเสนอหัวข้อโครงการ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

รูปเล่มรายงาน ๑ เล่ม, 

ชิ้นงานจริง ๑ ชิ้น 

๒ 

 

วางแผนโครงการ กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ,
ปากกา 

๓ 

 

ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ออกแบบ 

กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ,
ปากกา 

๔ 

 

ด าเนินการออกแบบเขียน
แบบและพัฒนารูปแบบ 

กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์,กระดาษ
เขียนแบบ,ดินสอ,ยางลบ, 

เครื่องมือเขียนแบบ,สีน้ า 

ล าดับ ภาพแสดงการปฏิบัติงาน ค าอธิบายการปฏิบัติงาน อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช ้

๕ 

 

ประมาณราคาเพ่ือ 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ,
ปากกา 

๖  เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

และอุปกรณ์เครื่องมือ 

 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๔๕ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

๗ 

 

เพลาะไม ้ตัดไม้ 

ให้ได้สัดส่วนตามแบบ 

 

เครื่องเลื่อยวงเดือน, 

เครื่องเลื่อนแขนรัศมี 

๘ 

 

ไสและเจาะเซาะร่องเน้ือ
ไมข้องถาดวางโดยใช้เราท์

เตอร์ 

เพ่ือสะดวกในการท างาน 

เราเตอร์,ค้อน,ตะปูเกลียว,ปืน
ลม 

๙ 

 

เจาะช่องสอดแท่งตาราง 

ให้ได้ขนาดตามแบบ 

เราท์เตอร์,สว่านไฟฟ้า 

๑๐ 

 

ตัดแผ่นไม้จะน ามาเป็น 

ตารางตัวเลข ๙ ท่อน 

เลื่อย 

ล าดับ ภาพแสดงการปฏิบัติงาน ค าอธิบายการปฏิบัติงาน อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช ้

๑๑ 

 

ขัดตกแต่งเก็บราย 

ละเอียดให้เรียบร้อย 

เครื่องขัดกระดาษทราย, 

กระดาษทราย,เกรียงโป๊ว,สีโป๊ว 

๑๒ 

 

ทาแล็กเกอร์ใสที่ถาดไม้ 

และท่อนไม้ตารางตัวเลข 

แลคเกอร์ใส 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๔๖ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

๑๓ 

 

เก็บรายละเอียดให้
เรียบร้อย 

กระดาษทราย 

๑๔ 

 

ติดตารางตัวเลขลง 

บนท่อนไม้ ๙ ท่อน 

 

 

 

กาว 

๑๕ 

 

 

 

ตัดกระดาษตามแบบ 

แพทเทิร์นบรรจุภัณฑ์ 

 

 

คัตเตอร์,กรรไกร 

 

 

 

ล าดับ ภาพแสดงการปฏิบัติงาน ค าอธิบายการปฏิบัติงาน อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช ้

 

๑๖  

ปรินท์สกรีนรายละเอียด
รูปแบบกระดาษ 

แพทเทิร์นบรรจุภัณฑ์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์, 

พริ้นเตอร์,กระดาษ 

๑๗ 

 

ประกอบกระดาษ 

แพทเทิร์นเป็นกล่อง 

บรรจภุัณฑ์ 

กาว,กระดาษ 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๔๗ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

๑๘ 

 

บรรจผุลิตภัณฑ์ 

ลงในบรรจุภัณฑ์ 

 

 

๑๕.  ประโยชน์และคุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

๑. เพื่อให้ได้รูปแบบเนเปียร์สโบนส์ท่ีสะดวกต่อการใช้งานและการจัดเก็บรักษามากยิ่งขึ้น 
๒. เพื่อให้ได้รูปแบบชุดเครื่องคิดเลขเนเปียร์สโบนส์ให้ให้มีความน่าสนใจสามารถพกพาได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 
๓. เพื่อใช้ความรู้เกี่ยวกับงานไม้ท่ีได้เรียนมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ 
๔. สามารถใช้ประโยชน์กับเด็กนักเรียนท่ีเรียนคณิตศาสตร์ได้ทุกระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น 

รายการ จ านวน ราคา/บาท 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๔๘ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

๑.ไม้สนขาว ขนาด ๒”x ๘”   ๒ เมตร 
๒. ไม้สนขาว ขนาด ๒”x ๒”   ๒ เมตร 
๓. ตัวล็อกตลับกล่อง 
๔. ดอกเราท์เตอร์  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ มม. 
๕.ทินเนอร ์
๖.แลคเกอร์  
๗.กาวสเปรย์ 
๘.กระดาษทรายขัดแลคเกอร์ เบอร์ ๒๔๐ 
๙. กระดาษทรายเบอร์ ๑,๒ 
๑๐.กระดาษชนิดท ากล่องบรรจุภัณฑ์ 
๑๑.หมึกพิมพ์ชนิดสี 
๑๒.หมึกพิมพ์ชนิดสี ขาว-ด า 
๑๓.กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๔ 
๑๔.สต๊ิกเกอร์ชนิดใส 
๑๕.แถบแม่เหล็ก 
๑๖.กระดาษกล่อง ๕๐๐ G 
๑๗.กระดาษโปสเตอร์ 
๑๘.ใบมีดคัตเตอร์ 
๑๙.ป้ายสต๊ิกเกอร์ 
๒๐.สต๊ิกเกอร์อักษร 
๒๑.คัตเตอร์ 
๒๒.สายพาน 
 

๑ ท่อน 
๑ ท่อน 
๒ ตัว 
๑ ตัว 
๑ ปี๊ป 

๑ ควอท 
๑ กระป๋อง 

๑ โหล 
๑ โหล 
๑ แผ่น 
๑ ตลับ 
๑ ตลับ 
๑ รีม 

๒ แผ่น 
๑ แผ่น 
๑ แผ่น 
๑ แผ่น 
๑ ชุด 
๑ ชุด 
๓ ชุด 
๑ ชุด 
๑ เส้น 

๒๕๐ 
๑๓๕ 
๔๔ 

๒๗๐ 
๓๕๐ 
๑๕๐ 
๓๔๕ 
๖๐ 
๖๐ 
๑๕ 

๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑๑๐ 
๔๓ 
๕๐ 
๑๕ 
๑๐ 
๒๖ 
๒๗ 

๑๗๔ 
๑๗ 

๘๐๐ 

รวม   

 

๑๗. งบประมาณที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น 
๑. จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๒. แหล่งงบประมาณท่ีได้รับ  จากสถานศึกษาสนับสนุนการจัดท าส่ิงประดิษฐ์ 

๑๘. ลงนามผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้น 
 

    ๑.  …………………………………………..ผู้ประดิษฐ์ 
         ( นายปัญญา    อ่วมนับถือ ) 
    ๒.  …………………………………………..ผู้ประดิษฐ์ 
         ( นายนราดูร    สาสังข์ )  
    ๓.  …………………………………………..ผู้ประดิษฐ์ 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๔๙ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

         ( นายภูริวัจน์    แตงสาขา )  
                                  ๔. …………………………………………..ผู้ประดิษฐ์ 
         ( นายวรพงศ์    ทองกร ) 
                                  ๕.  …………………………………………..ผู้ประดิษฐ์ 
         ( นายวัฒนา     สีดาค า )  
                                  ๖.  …………………………………………..ผู้ประดิษฐ์ 
         ( นายจักรกฤษ  อนันท์เสน )  
                                  ๗.  …………………………………………..ผู้ประดิษฐ์ 
         ( นายสุทธิวงศ์   เชียงแสน )  
                ๘.  …………………………………………..ผู้ประดิษฐ์ 
         ( นายพิพัฒพงษ์ ระลึกเย็น )   
 
๑๙.  ลงนามครูที่ปรึกษา 

๑. ……………………………………… 
( นางสายชล  เชตมี ) 

               ต าแหน่งครู  
๒. ……………………………………… 

(นายชัยฤทธิ์  สระบัว) 
               ต าแหน่งครู  

๓.  …………………………………… 
(นางสาวกรกนก  แก้วเกิด) 

          ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 
 
 
๒๐. ค ารับรองของหัวหน้าสถานศึกษา 
 ขอรับรองว่าส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ช่ือผลงาน ชุดเครื่องคิดเลขเนเปียร์สโบนส์เป็น
ผลงานส่ิงประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  ท่ีมีรายนามข้างต้นจริง 
            
                                                                                                        

                                                ลงช่ือ………………………………………….                                                    
(……………………………………………) 

          ต าแหน่ง…………………………………….. 
 
 
 

 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๕๐ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดท าอุปกรณ์คิดค านวณตัวเลขด้านการคูณ หาร 
เพื่อประยุกต์และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากไม้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  เพื่อ
พัฒนาการการในการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมของนักเรียนในทุกระดับ  โดยเฉพาะนัก เรียนใน
อาชีวะศึกษาด้านทักษะการค านวณให้เกิดความแม่นย าเพื่อต้องการใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดับช้ันท่ีสูงขึ้น  จึงได้ทดลองน า  “ ชุดเครื่องคิดเลขเนเปียร์สโบนส์ ” มาใช้เป็นเครื่องมือค านวณ
ตัวเลขในขณะเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ซึ่งเป็นส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษาสาขาวิชาอุ ตสาหกรรมเครื่อง
เรือนและตกแต่งภายใน  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  ผลท่ีได้จากการน าไปใช้กับนักเรียน นักศึกษาใน
วิทยาลัยพบว่าเด็กนักเรียนนักศึกษามีความสามารถด้านการคูณ หาร ในวิชาคณิตศาสตร์ท่ีแม่นย า
มากขึ้นแม้โดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลข   อีกท้ังวัสดุท่ีน ามาใช้เป็นไม้ จึงไม่มีมลพิษต่อสุขภาพ  รูปแบบ
ชุดเครื่องคิดเลขมีสีสันน่าสนใจ  ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบให้เป็นรูปแบบกล่องง่ายต่อการเก็บรักษา 
สามารถพกพาและใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นจึงเป็นผลงานท่ีมีคุณค่าในตัวเองอย่างมาก 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๕๑ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่๑ 
บทน า 

 
๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

เนื่องจากการค านวณตัวเลขเกี่ยวกับการคูณ หาร ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในปัจจุบัน
พบว่ามีทักษะการค านวณตัวเลขท่ีช้าและเกิดการผิดพลาดบ่อยครั้ง  จึงได้ทดลองน า  “ ชุดเครื่องคิด
เลขเนเปียร์สโบนส์ ” มาใช้เป็นเครื่องมือค านวณตัวเลขในขณะเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เพื่อพัฒนาการ
ในการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมของนักเรียนในทุกระดับช้ัน  โดยเฉพาะนักเรียนท่ีเข้ามาศึกษาต่อ
ในระดับอาชีวศึกษาด้านทักษะการค านวณค่อนข้างต่ าขาดความแม่นย าในการค านวณทาง
คณิตศาสตร์ 

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและออกแบบภายใน วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองเล็งเห็น
ความส าคัญจึงน าทักษะและทฤษฎีท่ีเคยได้ศึกษามาใช้ในงานออกแบบและประดิษฐ์เป็นผลงานพัฒนา
เครื่องคิดเลขเนเปียร์สโบนส์  เพื่อแก้ปัญหาการขาดความความแม่นย าในการค านวณตัวเลขและและ
เพิ่มทักษะด้านการค านวณตัวเลขให้เกิดความแม่นย ามากขึ้น จึงประดิษฐ์เครี่องคิดเลขเนเปียร์สโบนส์
โบนขึ้น ประกอบไปด้วย ไม้ ๙ ท่อนโดยไม้แต่ละท่อนแบ่งออกเป็น ๙ ส่วนและมีการเขียนตัวเลข
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ก ากับไว้บนเนื้อไม้นั้น ซ่ึงเรียกกันว่าเนเปียร์สโบนส์ (Napier’s Bones) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือที่ใช้การ
ค านวณในลักษณะคูณ หาร และถอดกรณฑ์อย่างง่ายๆได้ เพื่อเพิ่มรูปแบบชุดเครื่องคิดเลขให้มี
ความน่าสนใจ  ง่ายต่อการเก็บรักษา จึงได้ออกแบบเปียร์สโบนส์ในรูปแบบกล่องท่ีสามรถพกพาและ
ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑. เพื่อพัฒนารูปแบบเนเปียร์สโบนส์ท่ีสะดวกต่อการใช้งานและการจัดเก็บรักษามากยิ่งขึ้น 

๒. เพื่อพัฒนารูปแบบชุดเครื่องคิดเลขเนเปียร์สโบนส์ให้ให้มีความน่าสนใจสามารถพกพาได้     
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

๓. เพื่อน าความรู้เกี่ยวกับงานไม้ท่ีได้เรียนมาพฒันาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ 

๔. เพื่อเด็กนักเรียนท่ีเรียนคณิตศาสตร์ทุกระดับน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
 
 

 

1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
       การท าโครงการส่ิงประดิษฐ์ครั้งนี้มุ่งท่ีจะศึกษา  ลักษณะ  รูปแบบ  ขนาดและสีของไม้  ท่ีได้
จากการเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ของการท าเฟอร์นิเจอร์ในท้องถิ่น  แล้วน ามาทดลองตัดขนาดโดยการใช้
อุปกรณ์ช่วยจ๊ิกและฟิกซ์เจอร์ในการตัดให้ได้ขนาดตามรูปแบบท่ี ต้องการ  เพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์
รูปแบบใหม่  เหมาะส าหรับเด็กนักเรียนท่ีเรียนคณิตศาสตร์ทุกระดับน าไปใช้ประโยชน์  โดยคณะ
ผู้จัดท าทดลองสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  และน าไปให้เด็ก
นักเรียน-นักศึกษาทุกระดับช้ันในวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองทดลองด้วย 
 

๑.๔ ค าจ ากัดความ 
นักเรียน   หมายถึง ผู้เรียนในโรงเรียนระดับอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

  หรือผู้ศึกษาในสถานศึกษาท้ังหมด 
นักศึกษา      หมายถึง ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา 
การค านวณ  หมายถึง กระบวนการคิดเลขให้ได้ผลลัพธ์ท่ีถูกต้องและแม่นย าการกะ 
            ประมาณคิดหาผลลัพธ์โดยวิธีเลข 
ชุดเครื่องคิดเลข หมายถึง เครื่องมือท่ีใช้ส าหรับด าเนินการทางเลขคณิตพื้นฐานหรือซับซ้อน  
              มักมีขนาดเล็ก พกพาได้ และราคาไม่แพง เครื่องคิดเลขสมัยใหม่ 
                พกพาสะดวก 
ความคิดเห็น  หมายถึง การแสดงความคิดเห็นท่ีได้เห็น  และได้ทดลองใช้ของผลิตภัณฑ์     

ส าเร็จรูป ท่ีน ามาท าวิจัย 
 

๑.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าน่าจะได้รับ 
๑. เพื่อให้ได้รูปแบบเนเปียร์สโบนส์ท่ีสะดวกต่อการใช้งานและการจัดเก็บรักษามากยิ่งขึ้น 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95
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๒. เพื่อให้ได้รูปแบบชุดเครื่องคิดเลขเนเปียร์สโบนส์ให้ให้มีความน่าสนใจสามารถพกพาได้ 
    สะดวกมากยิ่งขึ้น 
๓. เพื่อใช้ความรู้เกี่ยวกับงานไม้ท่ีได้เรียนมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ 
๔. สามารถใช้ประโยชน์กับเด็กนักเรียนท่ีเรียนคณิตศาสตร์ได้ทุกระดับ 
 

 

 

 

บทท่ี ๒  
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

ผลงานส่ิงประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป “ชุดเครื่องคิดเลขเนเปียร์สโบนส์” เป็น
ผลงานท่ีได้รับการออกแบบและแสดงทักษะการท างานนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
และตกแต่งภายใน  โดยการน าทักษะและทฤษฎีท่ีเคยได้ศึกษามาใช้ในงานออกแบบและประดิษฐ์เป็น
ผลงานได้แก่ 

๑. การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
๒. การค านวณตัวเลขด้วยกระดูกนาเปียร์ 
๓. งานไม้ 
๔. สี 

๒.๑   การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
       ความหมายของการออกแบบ 
       การออกแบบ หมายถึง การรู้จักวางแผนจัดต้ังขั้นตอนและรู้จักเลือกใช้วัสดุวิธีการเพื่อท าตามท่ี
ต้องการนั้นโดยให้สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบและคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดตามความคิด
สร้างสรรค์ และการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ข้ึนมา เช่นเราจะท าเก้าอี้นั่งซักตัวจะต้องวางแผนไว้เป็นขั้นตอน
โดยต้องเริ่มเลือกวัสดุท่ีจะใช้ท าเก้าอี้นั้นจะใช้วัสดุอะไรท่ีเหมาะสม วิธีการต่อยึดนั้นควรใช้กาวตะปู
นอต หรือใช้ข้อต่อแบบใด ค านวณสัดส่วนการใช้งานให้เหมาะสมความแข็งแรงของเก้าอี้นั่งมากน้อย
เพียงใด สีสันควรใช้สีอะไรจึงจะสวยงามและทนทานกับการใช้งาน เป็นต้น 
       การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมายถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธี
ทางด้านอุตสาหกรรมและส่ิงแวดล้อมต่างๆท่ีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโดยมีการวิเคราะห์หาข้อมูลต่างๆ
เกี่ยวกับหน้าท่ีใช้สอยของผลิตภัณฑ์ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแล้วน ามาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อผลิตเป็น
จ านวนมากๆให้อยู่ในความนิยมของตลาดในราคาพอสมควรนักออกแบบ คือ ผู้ท่ีพยายามค้นหา
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ หาวิธีแก้ไขหรือค าตอบใหม่ๆส าหรับปัญหาต่างๆนักออกแบบอุตสาหกรรม คือผู้ท่ี
เรียนรู้และฝึกฝนท้ังทางด้านวิทยาการท่ีก้าวหน้าต่างๆกรรมวิธีการผลิตการเลือกใช้วัสดุและหลักการ
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ในการออกแบบโดยกามีความสามารถเข้าใจการวิเคราะห์ปัญหา การคิดออกแบบสร้างสรรค์ และ
แก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์โดยกรรมวิธีด้านอุตสาหกรรม 
       การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
       การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product design) คือการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ เพื่อน ามาใช้สอย
ในชีวิตประจ าวัน โดยเน้นการผลิตจ านวนมาก ในรูปสินค้า เพื่อให้ผ่านไปยังผู้บริโภค(consumer)ใน
วงกว้าง โดยท่ีรูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะเป็นปัจจัยส าคัญ ชักจูงผู้บริโภคให้เกิดความ
กระหายท่ีจะจ่ายเงินซ้อผลิตภัณฑ์นั้น 
 จากข้อสรุปข้างต้น การออกแบบผลิตภัณฑ์จึงเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายด้านซึ่งควรจะได้พิจารณาคือ 

๑.  การออกแบบท่ีสัมพันธ์กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
๒.  การออกแบบท่ีสัมพันธ์กับวัสดุและกระบวนการผลิต 
๓.  การออกแบบท่ีสัมพันธ์กับความต้องการของผู้บริโภค 
๔.  การออกแบบท่ีมีคุณค่าทางความงาม 

 

๒.๒   การค านวณตัวเลขด้วยกระดูกนาเปียร์ 
กระดูกนาเปียร์ (อังกฤษ: Napier's bones) เป็นเครื่องมือช่วยค านวณ ประดิษฐ์โดยจอห์น 

นาเปียร์ (John Napier) นักคณิตศาสตร์ชาวสก็อตแลนด์ใช้ช่วยคูณและหารตัวเลข ลักษณะเป็นท่อน
ไม้สลักตัวเลข 

การคูณ 
สมมติว่าเราต้องการหาผลคูณของ ๔๖๗๘๕๓๙๙ กับ ๗ ให้น าแท่งไม้เรียงตาม ๔๖๗๘๕๓๙๙ 

ไปวางไว้ในตาราง ตามในรูปและอ่านผลลัพธ์จากแถวท่ี ๗ โดยอ่านจากขวามาซ้ายผลคูณจะได้จาก
การบวกเลขตามแนวทแยง (ถ้าผลบวกเกิน ๙ ให้ทดไปบวกหลักต่อไป) 

 
 
 
 
 
 
 

ดังนั้น เราจะได้หลักหน่วย (๓), หลักสิบ (๖+๓=๙), หลักร้อย (๖+๑=๗), และอื่นๆ สังเกตว่า
ในหลักแสนจะได้ ๕+๙=๑๔ ดังนั้น หลักนี้เท่ากับ ๔ และทด ๑ ไปหลักต่อไป (เหมือนกับ ๔+๘=๑๒ 
ในหลักสิบล้าน) 
ตัวอย่างถัดไปเราจะคูณ๔๖๗๘๕๓๙๙กับ๙๖๔๓๑ศึกษาข้ันตอนจากภาพ 
 

 
 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99_%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99_%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๕๕ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

การหาร 

ต้องการหาร ๔๖๗๘๕๓๙๙ ด้วย ๙๖๔๓๑ เริ่มด้วยให้เราหาผลคูณทุกตัวของ ๙๖๔๓๑ ดัง
ภาพ ผลคูณของ ๙๖๔๓๑ เป็นเลข ๘ หลัก การหาร ๔๖๗๘๕๓๙๙ เริ่มจากทางซ้ายก่อนคือ 
๔๖๗๘๕๓ ,๘ ตัว ส่วนเลข ๙๙ ให้ละเอาไว้ก่อน แล้วหาค่าผลคูณท่ีใกล้เคียง  ๔๖๗๘๕๓ คือ 
๓๘๕๗๒๔ (ซึ่งเป็นผลคูณของ ๙๖๔๓๑ กับ ๔) จะได้ ๔ เป็นผลหารตัวแรก จากนั่นลบกัน จะได้ 
๘๒๑๒๙ (๔๖๗๘๕๓- ๓๘๕๗๒๔=๘๒๑๒๙) และดึง ๙๙ ท่ีละไว้ลงมาด้วยเป็น ๘๒๑๒๙๙๙ ท าซ้ าอีก
ครั้ง ค่าท่ีใกล้เคียง ๘๒๑๒๙๙๙ คือ ๗๗๑๔๔๘ จะได้ เลข ๕ 
 

 
 

ท าซ้ าแบบนี้เรื่อย ๆ จะได้ค าตอบ ๔๘๕ เศษ ๑๖๓๖๔ ส่วน ๙๖๔๓๑หรือ    
ถ้าเราต้องการจะหารต่อไปอีกจะต้องติดอยู่ในรูปทศนิยมโดยหลักการแล้วเหมือนกับท่ีเราได้เรียนกัน
มาในสมัยประถม คือให้เราใส่จุดท่ี ๔๘๕. และเติมศูนย์ท่ี ๑๖๓๖๔ จะได้เป็น ๑๖๓๖๔๐ แล้วก็ท า
เหมือนเดิมอีก ดังตัวอย่างรูปต่อไปนี้ 
 

 
 

เราจะได้ค่าในแถวท่ี ๑ คือ ๙๖๔๓๑ ซึ่งน้อยกว่า ๑๖๓๖๔๐ ลบกับได้ ๖๗๒๐๙ ได้ค าตอบ
เป็น ๔๘๕.๑ ในรอบถัดไปก็จะได้แถวที่ ๖ มีค่าเป็น ๕๗๘๕๘๖ ซึ่งน้อยกว่า ๖๗๒๐๙๐ ได้ค าตอบเป็น 
๔๘๕.๑๖ เช่นนี้ไปเรื่อย ๆ 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Napier-example-3.png
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Napier-example-4.png


โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๕๖ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

การหารากท่ีสอง 

จากภาพเราได้เพิ่มช่องตารางอีกหนึ่งช่อง คือ&radicซึ่งจะถูกแบ่งเป็น ๓ สดมภ์ : สดมภ์แรก
เป็นเลขก าลังสอง คือ ๑, ๔, ๙, ... ๖๔, ๘๑; สดมภ์ท่ีสองเป็นเลขคู่ ๒ ถึง ๑๘; สดมภ์สุดท้าย ๑ ถึง ๙ 
 

Napier's rods with the square root bone 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ √ 

๑ ๐/๑ 
๐/๒ 

๐/๓ 
๐/๔ 

๐/๕ 
๐/๖ 

๐/๗ 
๐/๘ 

๐/๙ 
๐/๑     ๒   ๑ 

๒ ๐/๒ 
๐/๔ 

๐/๖ 
๐/๘ 

๑/๐ 
๑/๒ 

๑/๔ 
๑/๖ 

๑/๘ 
๐/๔     ๔   ๒ 

๓ ๐/๓ 
๐/๖ 

๐/๙ 
๑/๒ 

๑/๕ 
๑/๘ 

๒/๑ 
๒/๔ 

๒/๗ 
๐/๙     ๖   ๓ 

๔ ๐/๔ 
๐/๘ 

๑/๒ 
๑/๖ 

๒/๐ 
๒/๔ 

๒/๘ 
๓/๒ 

๓/๖ 
๑/๖     ๘   ๔ 

๕ ๐/๕ 
๑/๐ 

๑/๕ 
๒/๐ 

๒/๕ 
๓/๐ 

๓/๕ 
๔/๐ 

๔/๕ 
๒/๕   ๑๐   ๕ 

๖ ๐/๖ 
๑/๒ 

๑/๘ 
๒/๔ 

๓/๐ 
๓/๖ 

๔/๒ 
๔/๘ 

๕/๔ 
๓/๖   ๑๒   ๖ 

๗ ๐/๗ 
๑/๔ 

๒/๑ 
๒/๘ 

๓/๕ 
๔/๒ 

๔/๙ 
๕/๖ 

๖/๓ 
๔/๙   ๑๔   ๗ 

๘ ๐/๘ 
๑/๖ 

๒/๔ 
๓/๒ 

๔/๐ 
๔/๘ 

๕/๖ 
๖/๔ 

๗/๒ 
๖/๔   ๑๖   ๘ 

๙ ๐/๙ 
๑/๘ 

๒/๗ 
๓/๖ 

๔/๕ 
๕/๔ 

๖/๓ 
๗/๒ 

๘/๑ 
๘/๑   ๑๘   ๙ 

 

     
ต้องการหารากท่ีสองของ ๔๖๗๘๕๓๙๙ ขั้นแรกให้เราแบ่งตัวเลขออกมาเป็นชุด ชุดละ ๒ 

ตัว จากทางขวาไปซ้าย   ๔๖ ๗๘ ๕๓ ๙๙ (  Note:ถ้าเป็น ๘๕๓๙๙ จะแบ่งได้เป็น ๘ ๕๓ ๙๙ ) 
เริ่มจากทางซ้ายสุดก่อน ๔๖ ให้หาเลขก าลังสองท่ีมากท่ีสุดแต่น้อยกว่า ๔๖ ซึ่งก็คือ ๓๖ ใน

แถวท่ี ๖ จะเป็นค าตอบตัวแรก ลบกันจะได้ ๑๐ แล้วให้เราดึงเลขชุดท่ีสอง ๗๘ ลงมาเป็น ๑๐๗๘ 
ตัวอย่าง   รูปต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

  ๑ ๒ √ 

๑ ๐/๑ 
๐/๒ 

๐/๑     ๒   ๑ 

๒ ๐/๒ 
๐/๔ 

๐/๔     ๔   ๒ 

๓ ๐/๓ 
๐/๖ 

๐/๙     ๖   ๓ 

๔ ๐/๔ 
๐/๘ 

๑/๖     ๘   ๔ 

         _____________ 
        √๔๖ ๗๘ ๕๓ ๙๙    =    ๖ 
         ๓๖ 
         -- 
         ๑๐ ๗๘ 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๕๗ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 

 

  ท าซ้ าเหมือนเดิม คือเราต้องหาค่าของตัวเลขท่ียกก าลังสองแล้วมีค่าใกล้เคียง ๑๐๗๘ แต่
ต้องไม่เกิน ๑๐๗๘ ซึ่งถ้าเราดูจากกระดูกนาเปียร์แล้วมีค่าไม่ถึง ๑๐๗๘ จะท าอย่างไรขั้นที่สองจาก
ค าตอบตัวแรกท่ีเราได้คือ ๖(จากแถวที่ ๖)ใน column ท่ี ๒ ของตารางช่อง root เป็นเลข ๑๒ ให้เรา 
set Napier's bones ท่อนท่ี ๑ และ ๒ ดังตารางด้านบน 

ต่อไปให้เราสร้างช่องตารางเพิ่มอีกหนึ่งช่อง value เป็นช่องแสดงค่า ตัวอย่าง อ่านค่าในแถว
ท่ี ๖ จะได้ 

๐/๖
๑/๒

๓/๖→ ๗๕๖ 
ต่อไป เราต้องหาค่าของตัวเลขท่ียกก าลังสองแล้วมีค่าใกล้เคียง ๑๐๗๘ แต่ต้องไม่เกิน ๑๐๗๘ 

ซึ่งถ้าเราดูในช่อง value จะได้ ๑๐๒๔ ในแถวที่ ๘ ดังตารางด้านล่าง และท าตามข้ันตอนเดิม 
 

  ๑ ๒ √ (value) 

๑ 
๐ /
๑ 

๐ /
๒ 

๐ /
๑     ๒   ๑ 

๑๒๑ 

๒ 
๐ /
๒ 

๐ /
๔ 

๐ /
๔     ๔   ๒ 

๒๔๔ 

๓ 
๐ /
๓ 

๐ /
๖ 

๐ /
๙     ๖   ๓ 

๓๖๙ 

๔ 
๐ /
๔ 

๐ /
๘ 

๑ /
๖     ๘   ๔ 

๔๙๖ 

๕ 
๐ /
๕ 

๑ /
๐ 

๒ /
๕   ๑๐   ๕ 

๖๒๕ 

๖ 
๐ /
๖ 

๑ /
๒ 

๓ /
๖   ๑๒   ๖ 

๗๕๖ 

๗ 
๐ /
๗ 

๑ /
๔ 

๔ /
๙   ๑๔   ๗ 

๘๘๙ 

๘ ๐ / ๑ / ๖ / ๑๐๒๔ 

         _____________ 
        √๔๖ ๗๘ ๕๓ ๙๙    =    ๖๘ 
         ๓๖ 
         -- 
         ๑๐ ๗๘ 
๑๐ ๒๔ 
         ----- 
๕๔ 

๕ ๐/๕ 
๑/๐ 

๒/๕   ๑๐   ๕ 

๖ ๐/๖ 
๑/๒ 

๓/๖   ๑๒   ๖ 

๗ ๐/๗ 
๑/๔ 

๔/๙   ๑๔   ๗ 

๘ ๐/๘ 
๑/๖ 

๖/๔   ๑๖   ๘ 

๙ ๐/๙ 
๑/๘ 

๘/๑   ๑๘   ๙ 
 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๕๘ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

๘ ๖ ๔   ๑๖   ๘ 

๙ 
๐ /
๙ 

๑ /
๘ 

๘ /
๑   ๑๘   ๙ 

๑๑๖๑ 
       

        เราจะได้ ๘ เป็นค าตอบตัวถัดมา เราลบ ๑๐๒๔ กับ ๑๐๗๘ ได้ ๕๔ จากนั้นเราอ่านค่าใน 
column ท่ี ๒ ของแถวท่ี ๘ ในช่องของ root มีค่าเป็น ๑๖ เราจะต้องเรียงตัวเลขในกระดานใหม่ ( 
ไม่ใช่ ท่อนท่ี ๑ กับ ๖ ) เป็น ๑๓๖ ซึ่งมาจากเดิมในกระดานเรามี ๑ กับ ๒ อยู่ก่อนแล้ว เลข ๑๖ ท่ีเรา
ได้ต้องท าการเพิ่มโดย เลข ๑ ในหลักสิบของเลข ๑๖ ไปบวก ๑๒ เป็น ๑๒+๑ = ๑๓ เพราะฉะนั้นเรา
ได้เป็นเลข ๑๓๖ ให้เราเรียงให้กระดานเป็นเลข ๑๓๖ 

๑๒ + ๑ = ๑๓ → append ๖ → ๑๓๖ 
Note:ถ้าใน column ท่ี ๒ ของช่อง root เป็นเลขตัวเดียว ให้เราใช้เลขตัวนั้นต่อไปเลย 

เราจะได้ลักษณะดังตารางด้านล่าง 

  ๑ ๓ ๖ √ 

๑ ๐/๑ 
๐/๓ 

๐/๖ 
๐/๑     ๒   ๑ 

๒ ๐/๒ 
๐/๖ 

๑/๒ 
๐/๔     ๔   ๒ 

๓ ๐/๓ 
๐/๙ 

๑/๘ 
๐/๙     ๖   ๓ 

๔ ๐/๔ 
๑/๒ 

๒/๔ 
๑/๖     ๘   ๔ 

๕ ๐/๕ 
๑/๕ 

๓/๐ 
๒/๕   ๑๐   ๕ 

๖ ๐/๖ 
๑/๘ 

๓/๖ 
๓/๖   ๑๒   ๖ 

๗ ๐/๗ 
๒/๑ 

๔/๒ 
๔/๙   ๑๔   ๗ 

๘ ๐/๘ 
๒/๔ 

๔/๘ 
๖/๔   ๑๖   ๘ 

๙ ๐/๙ 
๒/๗ 

๕/๔ 
๘/๑   ๑๘   ๙ 

 

         _____________ 
        √๔๖ ๗๘ ๕๓ ๙๙    =    ๖๘ 
         ๓๖ 
         -- 
         ๑๐ ๗๘ 
         ๑๐ ๒๔ 
         ----- 
            ๕๔ ๕๓ 

 

ท าซ้ าอีกครั้ง โดยหาเลขผลรวมท่ีมีค่าใกล้เคียงกับ ๕๔๕๓ ซึ่งก็คือ ๔๐๘๙ ในแถวที่ ๓ 
 
 

  ๑ ๓ ๖ √   

๑ ๐/๑ 
๐/๓ 

๐/๖ 
๐/๑     ๒   ๑ ๑๓๖๑ 

๒ ๐/๒ 
๐/๖ 

๑/๒ 
๐/๔     ๔   ๒ ๒๗๒๔ 

๓ ๐/๓ 
๐/๙ 

๑/๘ 
๐/๙     ๖   ๓ ๔๐๘๙ 

๔ ๐/๔ 
๑/๒ 

๒/๔ 
๑/๖     ๘   ๔ ๕๔๕๖ 

         _____________ 
        √๔๖ ๗๘ ๕๓ ๙๙    =    ๖๘๓ 
         ๓๖ 
         -- 
         ๑๐ ๗๘ 
         ๑๐ ๒๔ 
         ----- 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๕๙ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

๕ ๐/๕ 
๑/๕ 

๓/๐ 
๒/๕   ๑๐   ๕ ๖๘๒๕ 

๖ ๐/๖ 
๑/๘ 

๓/๖ 
๓/๖   ๑๒   ๖ ๘๑๙๖ 

๗ ๐/๗ 
๒/๑ 

๔/๒ 
๔/๙   ๑๔   ๗ ๙๕๖๙ 

๘ ๐/๘ 
๒/๔ 

๔/๘ 
๖/๔   ๑๖   ๘ ๑๐๙๔๔ 

๙ ๐/๙ 
๒/๗ 

๕/๔ 
๘/๑   ๑๘   ๙ ๑๒๓๒๑ 

 

            ๕๔ ๕๓ 
๔๐ ๘๙ 
            ----- 
๑๓ ๖๔ 

 

๒.๓  งานไม้ 
 

       ไม้สน เป็นช่ือเรียก ไม้ประเภทท่ีมีใบเขียวตลอดปี ไม่มีการผลัดใบในฤดูหนาว พันธุ์ ไม้สนท่ีพบ
ในเมืองไทยมีอยู่ด้วยกันสองชนิดคือสนสองใบและสนสามใบ ด้วยความท่ีไม้สนมีเส้นใยท่ีมีความ
ต้านทานต่อแรงดึงสูง ทนทานต่อการทะลุ ท้ังยังมีลวดลายสีน้ าตาลสวยงาม จึงนิยมน าไม้สนมาผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์หลายประเภท ไม้สนจึงเป็นไม้ท่ีมีความส าคัญในทางเศรษฐกิจ 

       คุณสมบัติไม้สน 
       ๑. ยังถือเป็นไม้เนื้ออ่อน แม้ว่าความแข็งแรงของไม้สนบางประเภทจะมีความแข็งแรงใกล้เคียง
กับไม้เนื้อแข็งก็ตาม 
       ๒. ราคาไม้ ไม่แพง เป็นไม้ธุรกิจท่ีถือว่าหาซื้อได้ง่าย 
       ๓. น ามาแปรรูปใช้งานได้หลากหลาย   
 

       การเพลาะไม้ 
       เป็นการน าเอาไม้หลาย ๆ แผ่นมาอัดติดกันเป็นแผ่นท่ีกว้างเพื่อให้ได้ขนาดเหมาะสมกับการใช้
งาน โดยการใช้กาวหรือทาท่ีขอบช้ินงานท้ังสองด้านท่ีแระกบกัน แล้วใช้แคลมป์หรือแม่แรงอัดบีบท้ิง
ไว้ประมาณ ๑๐ -๒๐ ช่ัวโมง ถึงน ามาใช้งานได้ ซึ่งรูปแบบการเพลาะมีหลายรูปแบบ เช่น การเพลาะ
แบบสลักเดือย การเพลาะแบบบังใบเป็นต้น 
 

การขัดและเคลือบผิวไม้ 
ไม้หากท้ิงไว้นาน ๆ ส่ิงท่ีเกิดขึ้น อาจจะมีเช้ือรา มีรอยแตกแยก โก่ง งอ สีไม้เปล่ียนไป ส่ิงต่าง 

ๆ เหล่านี้เกิดขึ้น เพราะในบรรยากาศของเรา มี สปอร์เช้ือรา มีความช้ืน ท่ีเปล่ียนไป เนื้อไม้ มีการ
คายหรือดูดความช้ืนจากอากาศ ท าให้เซลของไม้มีการยืดและหดตัว มีผลท าให้รูปร่างของไม้ผิดไป 
อาจโค้งหรือบิด หรือแตกท่ีบริเวณส่วนปลายไม้  หรือ แตกระแหงออก ส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้ จะเกิดได้
น้อยลง และยืดอายุของไม้ได้ ถ้าเราได้มีการท าสีไม้ เพื่อป้องกันไม่ให้ไม้ได้สัมผัสกับอากาศ และ
ความช้ืนรอบ ๆ การท าสีไม้ไม่เพียงแต่รักษาเนื้อไม้ การท าสีท่ีดี ยังให้ความสวยงาม น่าใช้ นอกจากนี้
การท าสี ท าให้เราสามารถท าความสะอาดช้ินไม้ได้สะดวกง่ายดายข้ึน 

เนื่องจากวัตถุท่ีจะน ามาใช้ในการท าสีมีหลายอย่าง เราจึงควรท่ีจะศึกษา สีแต่ละชนิดให้
ละเอียด เพื่อให้ผลงานออกมาดีท่ีสุด และสามารถเลือกได้อย่างถูกต้องว่าควรใช้อะไร กับงานประเภท
ไหน วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ เทคนิค และขั้นตอนต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่มีความส าคัญ  
 

http://tumche.blogspot.com/
http://www.htg2.net/index.php?PHPSESSID=a0f814a57a57e559a8b8b5aa6423fa7a&topic=69901.msg865342#msg865342
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ขั้นตอนต่าง ๆ ของการท าสี แบ่งออกคร่าว ๆ ๕ ขั้นตอนดังนี ้ 
๑. ท าช้ินงานให้เรียบเนียน  
๒. ย้อมสีช้ินงาน  
๓. อุดรูร่องเส้ียนไม้ โป๊ว  
๔. ท าสี อาจมีการขัดระหว่างทา  
๕. เช็ด ท าความสะอาด 

ในการท าช้ินงานให้เรียบเนียน เริ่มต้ังแต่เริ่มโครงงานของเรา ต้องเลือกไม้ ไม่โก่งงอ มีการไส
เรียบ การน าไม้มาใช้ต่อกันต้องเรียงเนื้อไม้ให้เหมาะสมไปในทิศทางเดียวกัน ไม่เรียงขวางกันไปมา ไม้
ท่ีไม่ตรงต้องผ่านการไสขอบ หรือ เครื่องมือท่ีเรียกว่า jointer (ดูรายละเอียดในเรื่องเครื่องมือช่าง) 
เมื่อประกอบช้ินงานและตบแต่งได้ตามต้องการแล้ว ต้อง  มีการขัดช้ินงานด้วยกระดาษทราย 
โดยท่ัวไปแล้วเราจะเริ่มด้วยกระดาษทรายเบอร์หยาบ คือ ๘๐-๑๐๐ เพื่อลบร่องรอยของฟันเล่ือย 
หรือร่องรอยของดอกเร้าเตอร์ หรือบางทีเราเรียกว่า Machine Mark เมื่อลบร่องรอยต่าง ๆ ออกแล้ว 
เปล่ียนเบอร์กระดาษทรายเป็น ๑๕๐ เพื่อให้ผิวงานเรียบขึ้น ในการเปล่ียนเบอร์กระดาษทราย เรา
ควรมีการดูดฝุ่นท่ีเกาะท่ีผิวงานออกก่อนด้วย เพราะมิฉนั้นเศษทรายของกระดาษเบอร์เก่า อาจจะมี
ผลท าให้ช้ินงานเป็นรอย จากนั้นก็ขัดช้ินงานเบา ๆ ช้ินงานท่ีเรียบราบ เราควรใช้กระดาษทราย พัน
กับไม้เพื่อให้กระดาษเรียบไปกับช้ินงาน และท้ายท่ีสุดเราเปล่ียนกระดาษทรายเป็นเบอร์ ๒๐๐-๒๒๐ 
เป็นการขัดครั้งสุดท้ายก่อนท าขั้นตอนต่อไป บางคนนอกจากจะใช้กระดาษทราย  แล้วยังมีเครื่องมือ
ชนิดหนึ่งเรียกว่า Scraper หรือเหล็กขูด เป็นเหล็กท่ีมีความยืดหยุ่นใช้ขูดผิวไม้ มันจะก าจัดผิวท่ี
ขรุขระออกไป เป็นเครื่องมือท่ีช่างผู้ช านาญจะใช้กัน สามารถท าให้ผิวของไม้เรียบ ปานกระจกได้ ใน
การขัด ถ้าหากแสงอยู่ตรงข้ามสายตาจะท าให้เรามองเห็นผิวของงานได้ดีกว่า หลังจากผ่านการขัดแล้ว
เราก็ต้องก าจัดฝุ่นก่อนท่ีจะท างานในขั้นต่อไป บางคนข้ามขั้นตอนนี้ ฝุ่นท าให้ผิวงานท่ีเราอุตสาห์ขัด
มา ไม่เรียบร้อย เราอาจก าจัดฝุ่นด้วยการใช้แปลงปัด ผ้าเช็ดออก หรือ ดูดฝุ่น หรือ ใช้ลมเป่า แต่วิธีใช้
แปรงปัด และเครื่องดูดฝุ่นช่วยจะก าจัดฝุ่นได้ดีมาก จากนั้นให้เราพิจารณาร่องรอยของกาว ท่ีจะมีผล
ต่อสี เราอาจใช้กระดาษทรายขัดรอยกาวออก หรือใช้ ส่ิวหากกาวมีปริมาณมาก จากนั้นก็ใช้กระดาษ
ทราย กาวจะมีผลต่อสีมาก เพราะสีจะไม่ซึมบริเวณท่ีมีรอยกาวอยู่ ท าให้เกิดความแตกต่างอย่าง
ชัดเจน ถ้ารอยกาวยังใหม่อาจใช้ตัวท าละลายท่ีกาวนั้นละลายได้ช่วยก าจัด เช่นถ้าเป็นกาวลาเทกซ์ใช้
น้ าถ้ายิ่งอุ่นยิ่งดีแต่ถ้าเป็นกาวยางใช้ทินเนอร์  

การอุดร่องหรือรูตะปู หรือรอยฉีกของเนื้อไม้ ส าหรับช่างไทยเราท่ัวไปใช้ ผงดินสอพองผสม
น้ า ผสมสี ฝุ่น ให้ใกล้เคียงกับสีผิวไม้ท่ีเราจะอุดรูร่อง ถ้าต้องการเพิ่มความสามารถในการยึดติดเรา
อาจผสมน้ ามัน varnish ลงไปด้วยเล็กน้อย ให้ดูตามขนาดช้ินงาน เมื่อผสมได้ท่ีให้ใส่ถุงพลาสติกรัด
ด้วยหนังยาง จากนั้นแบ่งออกมาใช้ทีละน้อย อาจเจาะก้นถุงแล้วบีบออกมาใช้ อันนี้เห็นช่างท่ีรู้จักใช้
กัน บางทีก่อนท่ีเราจะอุดรูรอ่งรอยต่าง ๆ ถ้าเราวางแผนท่ีจะทาแชลแลค ควรทาก่อน จากนั้นจึงผสม
ผงฝุ่นเพื่อให้สีเข้ากันพอดีเมื่อทาแชลแลค มิฉะนั้นสีอาจเกิดความแตกต่างกันมาก 
 

๒.๔ สี 
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แม่สี Primary Colour 
แม่สี คือ สีท่ีน ามาผสมกันแล้วท าให้เกิดสีใหม่  ท่ีมีลักษณะแตกต่างไปจากสีเดิม แม่สี มือ

ยู่  ๒ ชนิด คือ 
๑. แม่สีของแสง เกิดจากการหักเหของแสงผ่านแท่งแก้วปริซึมมี ๓ สี คือ สีแดงสี

เหลือง และสีน้ าเงิน อยู่ในรูปของแสงรังสี  ซึ่งเป็นพลังงานชนิดเดียวที่มีสีคุณสมบัติของแสงสามารถ
น ามาใช้ ในการถ่ายภาพภาพโทรทัศน์ การจัดแสงสีในการแสดงต่าง ๆ เป็นต้น  

๒. แม่สีวัตถุธาตุ เป็นสีท่ีได้มาจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์โดยกระบวนทางเคมี มี 
๓ สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีน้ าเงิน แม่สีวัตถุธาตุเป็นแม่สีท่ีน ามาใช้งานกันอย่างกว้างขวาง ใน
วงการศิลปะ  วงการอุตสาหกรรม ฯลฯ 

แม่สีวัตถุธาตุ เมื่อน ามาผสมกันตามหลักเกณฑ์ จะท าให้เกิดวงจรสี ซึ่งเป็นวงสีธรรมชาติ เกิด
จากการผสมกันของแม่สีวัตถุธาตุ เป็นสีหลักท่ีใช้งานกันท่ัวไปในวงจรสี   ( Colour Circle) 
สีขั้นที่ ๑ คือแม่สี ได้แก่ สีแดง   สีเหลือง  สีน้ าเงิน 
สีขั้นที่ ๒ คือ สีท่ีเกิดจากสีขั้นที่ ๑ หรือแม่สีผสมกันในอัตราส่วนท่ีเท่ากันจะท าให้ เกิดสีใหม่ ๓ สี 
ได้แก่   
                   สีแดง ผสมกับสีเหลือง  ได้สีส้ม 
                   สีแดงผสมกับสีน้ าเงิน  ได้สีม่วง 
                   สีเหลืองผสมกับสีน้ าเงิน  ได้สีเขียว 
สีขั้นที่ ๓ คือ สีท่ีเกิดจากสีขั้นที่ ๑ ผสมกับสีขั้นที่ ๒ ในอัตราส่วนท่ีเท่ากัน จะได้สีอื่น ๆ อีก ๖  สี คือ 
        สีแดง ผสมกับสีส้ม  ได้สีส้มแดง 
        สีแดงผสมกับสีม่วง  ได้สีม่วงแดง 
       สีเหลืองผสมกับสีเขียว ได้สีเขียวเหลือง 
        สีน้ าเงิน ผสมกับสีเขียว  ได้สีเขียวน้ าเงิน 
       สีน้ าเงินผสมกับสีม่วง  ได้สีม่วงน้ าเงิน 
        สีเหลืองผสมกับสีส้ม ได้สีส้มเหลือง 

วรรณะของส ี คือสีท่ีให้ความรู้สึกร้อน-เย็น ในวงจรสีจะมีสีร้อน 
๗ สี และสีเย็น ๗ สี ซึ่งแบ่งท่ี สีม่วงกับสีเหลือง ซึ่งเป็นได้ท้ังสอง
วรรณะ 
 
 

สีตรงข้ามหรือสีตัดกัน หรือสีคู่ปฏิปักษ์ เป็นสีท่ีมีค่าความเข้มของสีตัดกันอย่างรุนแรง ในทาง
ปฏิบัติไม่นิยมน ามาใช้ร่วมกัน เพราะจะท าให้แต่ละสีไม่สดใส เท่าท่ีควร  การน าสีตรงข้ามกันมาใช้
ร่วมกัน อาจกระท าได้ดังนี ้

     ๑. มีพื้นท่ีของสีหนึ่งมาก อีกสีหนึ่งน้อย 
     ๒. ผสมสีอื่นๆ ลงไปสีสีใดสีหนึ่ง หรือท้ังสองสี 
     ๓. ผสมสีตรงข้ามลงไปในสีท้ังสองสี 

       สีกลางคือ สีท่ีเข้าได้กับสีทุกสี สีกลางในวงจรสี มี ๒ สีคือ สีน้ าตาล กับ สีเทาสีน้ าตาล เกิดจากสี
ตรงข้ามกันในวงจรสีผสมกัน ในอัตราส่วนท่ีเท่ากันสีน้ าตาลมีคุณสมบัติส าคัญ คือ ใช้ผสมกับสีอื่นแล้ว
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จะท าให้สีนั้น ๆ เข้มข้ึนโดยไม่เปล่ียน แปลงค่าสี ถ้าผสมมาก ๆ เข้าก็จะกลายเป็นสีน้ าตาล   สีเทา 
เกิดจากสีทุกสี ๆ สีในวงจรสีผสมกัน ในอัตราส่วนเท่ากัน สีเทามีคุณสมบัติท่ีส าคัญ คือ ใช้ผสมกับสีอื่น 
ๆ แล้วจะท าให้ มืด หม่น ใช้ในส่วนท่ีเป็นเงาซึ่งมีน้ าหนักอ่อนแก่ในระดับต่าง ๆ ถ้าผสมมาก ๆ เข้าจะ
กลายเป็นสีเทาวงจรสี จะแสดงส่ิงต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
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บทที่ ๓ 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเพื่อเป็นการศึกษาความคิดเห็นของครูและเจ้าหน้าท่ีในวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
เกี่ยวกับความพึงพอใจ  การใช้ชุดเครื่องคิดเลขเนเปียร์สโบนส์ของนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรม
เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองตามความพึงพอใจรวม ๓ ด้าน คือ 

๑. ด้านการออกแบบ 
๒. ด้านไม้ท้องถิ่นที่น ามาใช้ 
๓. ด้านการน าไปใช้งาน 
โดยใช้ระเบียบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Method)โดยมีข้ันตอนการด าเนินการวิจัยดังนี ้

๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
๒. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
๓. เก็บรวบรวมข้อมูล 
๔. การวิเคราะห์ 
 

๑.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
       ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วย นักเรียน-นักศึกษาใน
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองจ านวน ๘๐ คน ในเขตดอนเมือง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยโดยใช้สถิติค่าร้อย
ละในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

       กลุ่มตัวอย่าง  ในการวิจัยครั้งนี้ได้กลุ่มท่ีเป็นประชากรเป็นผู้ตอบแบบสอบถามรวม ๘๐ คน 
 

๒.  เคร่ืองมือในการวิจัย 
       เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยค้นคว้าจากหลักสูตร  งานวิจัย 
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เป็นแบบสอบถามจะใช้ได้ต่อเมื่อผู้ตอบแบบสอบถามได้เห็นพิจารณาใน
ผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องคิดเลขเนเปียร์สโบนส์ 
 

๓.  การเก็บข้อมูล 
       การเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินตามข้ันตอนต่างๆดังนี้  แบ่งคณะท างานส่ิงประดิษฐ์ออกเก็บข้อมูล
ด้วยตนเอง 
 

๔.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
       ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัย  ได้ด าเนินการวเิคราะห์คือข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลความพึงพอใจท้ัง 
๓ ด้านของผู้ตอบแบบสอบถาม  วิเคราะห์ด้วยการหาค่าร้อยละ 

บทที่ ๔ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
       ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาใน
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองเกี่ยวกับความพึงพอใจ  การใช้ชุดฝึกทักษะงานชุดอุปกรณ์เครื่องคิดเลข 
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เนเปียร์สโบนส์ 
 

       ผลการวิเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๑ สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

๑. จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักเรียนชาย ร้อยละ ๕๒ เป็นนักเรียนหญิงร้อยละ๔๘ 
๒. จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามช่วงอายุ ๑๖ – ๑๘  ร้อยละ ๘๒ 
๓. จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามช่วงอายุ ๑๙ -  ๒๑  ร้อยละ ๓๒ 

 

ตอนที่ ๒ 
๑. ด้านการออกแบบ 
๒. ด้านการน าไปใช้ 
๓. ด้านความเหมาะสม 

 

๑. ด้านการออกแบบ 
๑.๑   การออกแบบรูปทรงและสัดส่วน 
       ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๘๐ คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถามคิดเห็นเป็นร้อยละของความ
พึงพอใจดังนี้   ระดับดีร้อยละ ๕๕ ระดับพอใช้ร้อยละ ๒๕ ระดับต้องรับปรุงร้อยละ ๒๐ 

 

๑.๒ ช้ินงานขนาดรูปทรงมีความสวยงามน่าน าไปใช้งาน 
 ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๘๐ คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถามคิดเห็นเป็นร้อยละของความพึง
พอใจ   ดังนี้ ระดับดีคิดเป็นร้อยละ๘๐ระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ๒๐ระดับต้องปรับปรุงคิดเป็น
ร้อยละ๑๐ 
๑.๓ ช้ินงานมีน้ าหนักเหมะสมกับการน าไปใช้งาน 
     ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๘๐ คนเป็นผู้ตอบแบบสอบถามคิดเห็นเป็นร้อยละของความพึง
พอใจ ดังนี้ ระดับดีคิดเป็นร้อยละ ๖๒ ระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ระดับต้องปรับปรุงคิดเป็น
ร้อยละ๑๓ 
 
๑.๔ ช้ินงานมีความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน 

ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๘๐ คนเป็นผู้ตอบแบบสอบถามคิดเห็นเป็นร้อยละของความพึง
พอใจ    ดังนี้ ระดับดีคิดเป็นร้อยละ ๗๒ ระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ระดับต้องปรับปรุงคิด
เป็นร้อยละ ๓ 

 
๑.๕ กล่องบรรจุภัณฑ์มีความทนทาน แข็งแรง 
     ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๘๐ คนเป็นผู้ตอบแบบสอบถามคิดเห็นเป็นร้อยละของความพึง
พอใจ    ดังนี้ ระดับดีคิดเป็นร้อยละ ๕๕ ระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ ๓๔ ระดับต้องปรับปรุงคิด
เป็นร้อยละ๑๑ 
๑.๖ กล่องบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม 
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     ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๘๐ คนเป็นผู้ตอบแบบสอบถามคิดเห็นเป็นร้อยละของความพึง
พอใจ    ดังนี้ ระดับดีคิดเป็นร้อยละ ๖๕ ระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ระดับต้องปรับปรุงคิด
เป็นร้อยละ๑๐ 

 

๒. ด้านการน าไปใช้งาน 
 

๒.๑  ช้ินงานสามารถใช้งานได้ง่าย 
     ผู้ตอบตอบแบบสอบถามจ านวน ๘๐ คนเป็นผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละของความพึง
พอใจ ดังนี้ ระดับดีคิดเป็นร้อยละ ๖๐ ระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ระดับต้องปรับปรุงคิดเป็น
ร้อยละ ๑๐ 

๒.๒  ช้ินงานมีประสิทธิภาพในการค านวณ 
      ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๘๐ คนเป็นผู้ตอบแบบสอบถามคิดเห็นเป็นร้อยละของความพึง
พอใจดังนี้ น้ าหนักเบาคิดเป็นร้อยละ ๙๐ ระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ระดับต้องปรับปรุงคิด
เป็นร้อยละ – 
๒.๓  ช้ินงานสามารถใช้งานได้หลายหลากรูปแบบ 
      ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๘๐ คนเป็นผู้ตอบแบบสอบถามคิดเห็นเป็นร้อยละของความพึง
พอใจดังนี้ ระดับดีคิดเป็นร้อยละ ๕๐ ระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ระดับต้องปรับปรุงคิดเป็น
ร้อยละ ๒๐ 

     ๒.๔  ช้ินงานใช้ฝึกส าหรับเด็กที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

      ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๘๐ คนเป็นผู้ตอบแบบสอบถามคิดเห็นเป็นร้อยละของความพึง
พอใจดังนี้ ระดับดีคิดเป็นร้อยละ ๕๐ ระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ระดับต้องปรับปรุงคิดเป็น
ร้อยละ 
๒.๕  ช้ินงานส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
      ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๘๐ คนเป็นผู้ตอบแบบสอบถามคิดเห็นเป็นร้อยละของความพึง
พอใจดังนี้ ระดับดีคิดเป็นร้อยละ ๘๕ ระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ระดับต้องปรับปรุงคิดเป็น
ร้อยละ๒๐ 

๓. ด้านความเหมาะสม 
 ๓.๑ วัสดุท่ีใช้ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
     ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๘๐ คนเป็นผู้ตอบแบบสอบถามคิดเห็นเป็นร้อยละของความพึง
พอใจดังนี้  ระดับดีคิดเป็นร้อยละ ๘๘ ระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ ๘ ระดับต้องปรับปรุงคิดเป็นร้อย
ละ ๔ 
๓.๒ โครงสร้างมีความเหมาะสมกับการใช้งาน 
      ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๘๐ คนเป็นผู้ตอบแบบสอบถามคิดเห็นเป็นร้อยละของความพึง
พอใจดังนี้  ระดับดีคิดเป็นร้อยละ ๗๘ ระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ ๑๔ ระดับต้องปรับปรุงคิดเป็น
ร้อยละ ๘ 
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๓.๓ ราคามีความเหมาะสม 
     ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๘๐ คนเป็นผู้ตอบแบบสอบถามคิดเห็นเป็นร้อยละของความพึง
พอใจดังนี้  ระดับดีคิดเป็นร้อยละ ๘๘ ระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ ๘ ระดับต้องปรับปรุงคิดเป็น
ร้อยละ ๔ 

๓.๔ กล่องบรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับตัวเครื่องคิดเลขเนเปียร์สโบนร์ 
      ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๘๐ คนเป็นผู้ตอบแบบสอบถามคิดเห็นเป็นร้อยละของความพึง
พอใจดังนี้  ระดับดีคิดเป็นร้อยละ ๙๕ ระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ ๕ ระดับต้องปรับปรุงคิดเป็น
ร้อยละ - 
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บทที่ ๕ 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองเกี่ยวกับความพึงพอใจเป็นกลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วยนักเรียนนักศึกษา
จ านวน ๘๐ คนโดยส่งออกไปเป็นจ านวน ๘๐  ชุด ได้รับการกลับคืนมา ๘๐ ชุดคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ในการค านวณค่าร้อยละ 
 

 ๕.๑ อภิปรายผล 
        จากการศึกษาทดลองพบว่าชุดเครื่องคิดเลขเนเปียร์สโบนส์เหมะส าหรับเด็กท่ีเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ได้ในทุกระดับช้ันเป็นอย่างดีจากการสังเกตผลงานชุดเครื่องคิดเลขเนเปียร์สโบนส์ยัง
สามารถให้เด็กนักเรียนมีความรู้ในการคิดค านวณตัวเลขได้เป็นอย่างดีเป็นอย่างดี   
 

๕.๒ ข้อเสนอแนะ 
 ผลท่ีได้จากการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้ชุดเครื่องคิดเลขเนเปียร์สโบนส์ประชากร
ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วยนักเรียนนักศึกษาจ านวน ๘๐ คน ผู้วิจัยเสนอแนะ
ประโยชน์ในการสร้างผลผลิตให้สอดคล้องกับความพึงพอใจดังนี้ 

1. ออกแบบหลายรูปแบบ 
2. น าไปใช้งานได้ในหลายรูปแบบ 
3. เหมาะสมส าหรับเด็กท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ในทุกระดับช้ัน 
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แบบประเมินผลความคิดเห็น 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป “ ชุดเคร่ืองคิดเลขเนเปียร์สโบนส์ ” 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง ท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
ตอนที่๑  ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมินผล 
 เพศ               ชาย               หญิง 
  สถานะ           ครู/อาจารย์  นักเรียนนักศึกษา  อื่นๆโปรดระบุ
......... 
ตอนที่๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบส่ิงประดิษฐ์ภูมิปัญญาเครื่องคิดเลขเนเปียร์สโบนส์ 

ล าดับ
ที่                                                                         

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 การออกแบบ      
๑ ช้ินงานมีโครงสร้างมีความแข็งแรง ทนทาน

เหมาะสม  
     

๒ ช้ินงานขนาดรูปทรงมีความสวยงามน่าน าไปใช้งาน      
๓ ช้ินงานมีน้ าหนักเหมะสมกับการน าไปใช้งาน      
๔ ช้ินงานมีความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน      
๕ กล่องบรรจุภัณฑ์มีความทนทาน แข็งแรง      
๖ กล่องบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม      
 การน าไปใช้งาน      

๗ ช้ินงานสามารถใช้งานได้ง่าย      
๘ ช้ินงานมีประสิทธิภาพในการค านวณ      
๙ ช้ินงานสามารถใช้งานได้หลายหลากรูปแบบ      

๑๐ ช้ินงานใช้ฝึกส าหรับเด็กที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์      
๑๑ ช้ินงานส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

 
     

ล าดับ
ที่                                                                         

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 ความเหมาะสม      
๑๐ วัสดุท่ีใช้ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียง      
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๑๑ โครงสร้างมีความเหมาะสมกับการใช้งาน      
๑๒ ราคามีความเหมาะสม      
๑๓ กล่องบรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับตัวเครื่องคิดเลข           

เนเปียร์สโบนร์ 
     

ตอนที่๓  ข้อเสนอแนะความคิดเห็น เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอบคุณในความร่วมมือ : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรอืนและออกแบบภายใน วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีด าเนินงาน 
               
เดือน/สัปดาห์ 
 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑

๐ 
๑
๑ 

๑
๒ 

๑
๓ 

๑
๔ 

๑
๕ 

๑
๖ 

๑
๗ 

๑
๘ 

1. ข้ัน
เตรียมการ 

1.1 ประชุม
วางแผน 

1.2 ศึกษาหา
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ข้อมูล 
1.3 จัดท า

โครงการ 
1.4 น าเสนอ

โครงการ 
2. ข้ัน

ด าเนินการ 
2.1 วางแผน

กา
ด าเนินงา
น 

2.2 จัดหา
อุปกรณ์ 

2.3 ลงมือผลิต 
2.4 น า

เคร่ืองอบ
อัตโนมัติที่
เสร็จแล้ว
ไปท าการ 

2.5 น า
เคร่ืองอบ
อัตโนมัติ
มา
ปรับปรุง
แก้ไข 

2.6 จ าท า
รูปเล่ม
รายงาน 

2.7 ผลิตสื่อ
เพื่อ
น าเสนอ
ผลงาน 

                  

3. ข้ันตอน
น าเส
นอ
งาน 

3.1 ส่งเล่ม
รายงาน 

3.2 น าเสนอ
ผลงานต่อ
คณะกรร
มการ 

                  

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระยะเวลาในการด าเนินการ : เริ่มต้ังแต่วันท่ี  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๒   
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  สถานท่ีในการด าเนินงาน : วิทยาลัย .......................... 
งบประมาณ 
     งบประมาณ 
 ๑.  รายรับ : เก็บจากสมาชิกภายในกลุ่ม  จ านวน  ๘๐๐ บาท 
 ๒.  รายจ่าย :  
       -  ค่าจัดท าแบบสอบถาม  จ านวน ๒๐๐ ชุด                   เป็นเงิน   ๔๐๐   บาท 
       -  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                              เป็นเงิน   ๓๐๐  บาท 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้เรียนมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้ 
 ๒.  น าผลการวิจัยให้วิทยาลัยน าไปใช้ในการปรับปรุงบริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 
การติดตามผล 
 ๑.  บันทึกการท างานตามข้ันตอนต่าง ๆ 
 ๒.  แบบสอบถาม 
ปัญหา/อุปสรรค์ท่ีคาดว่าอาจเกิดขึ้น 
 ไม่ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๑. ......................................................................................................................................... 
๒.  ........................................................................................................................................ 
๓.  ........................................................................................................................................ 
๔.  ........................................................................................................................................ 

 
ที่ปรึกษาโครงการ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ ๖ 

ตอนที่ ๑ จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
๑.  การวิจัย ( Research )  หมายถึงอะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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๒.  การวิจัยมีประโยชน์อย่างไรบ้าง  จงอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓.  การจัดท าโครงการทดลองและวิจัย  จะต้องท าส่ิงใดเป็นขั้นตอนแรก  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๔.  สมมุติฐาน  หมายถึงอะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕.  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีส ารวจ  กระท าได้อย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

๖.  การเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม  มีข้อดีอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๗.  การประมวลผลด้วยมือ  มีลักษณะอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๘.  การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  มีลักษณะอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๙.  การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง  มีประโยชน์ต่องานวิจัยอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑๐.  ผู้วิจัยสามารถค้นคว้าหาข้อมูลและเอกสารอ้างอิงได้จากแหล่งใดบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

เฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ ๖ 

๘.  การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  มีลักษณะอย่างไร 
 เป็นการประมวลผลข้อมูลโดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์  และโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
๙.  การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง  มีประโยชน์ต่องานวิจัยอย่างไร 
 ๑.  ท าให้ผู้วิจัยเข้าใจแนวคิด  ทฤษฎี  ตลอดจนแนวทางการด าเนินการวิจัยชัดเจนขึ้น  
ว่าจะท าในลักษณะใด  แนวใดจึงจะเหมาะสมและได้ค าตอบของการวิจัยตรงกับสิ่งที่อยากจะรู้ 
 ๒.  ท าให้ผู้วิจัยทราบว่า งานวิจัยที่ผู้วิจัยก าลังท านั้นมีใครเคยท าไว้  ท าไว้อย่างไร  
ลักษณะใดและควรจะท าต่อในลักษณะใด 
 ๓.  ท าให้ผู้วิจัยมองเห็นปัญหาการวิจัยชัดเจนมากยิ่งขึ้น  และน าปัญหาที่พบจากเอกสาร
นั้น ๆ  มาเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาซ่ึงท าให้งานวิจัยมีน้ าหนักหรือคุณค่ามาก
ยิ่งขึ้น 
 ๔.  ท าให้ผู้วิจัยก าหนดกรอบความคิดในงานวิจัยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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 ๕.  ท าให้ผู้วิจัยสามารถสร้างเคร่ืองมือในงานวิจัยให้มีความเที่ยงตรงหรือตรงกับสิ่งที่
ต้องการทราบมากมากยิ่งขึ้น 
 ๖.  ท าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลมาสนับสนุนอย่างเพียงพอในการอภิปรายงานวิจัย  ซ่ึงจะท าให้
ผลงานวิจัยน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
๑๐.  ผู้วิจัยสามารถค้นคว้าหาข้อมูลและเอกสารอ้างอิงได้จากแหล่งใดบ้าง 
 ๑.  หนังสือหรือต ารา 
 ๒.  รายงานประจ าปี 
 ๓.  เว็บไซต์ ( Website ) 
 ๔.  วารสาร 
 ๕.  รายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ ์
 ๖.  สิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ  หรือสื่อต่าง ๆ 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยที่ ๖ โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย 

 
ค าช้ีแจง  จงเขียนเครื่องหมายกากบาททับข้อมูลท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
๑.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการวิจัย 
 ก.  เป็นการศึกษาค้นหาข้อเท็จจริง 
 ข.  เป็นทฤษฎีของการด าเนินธุรกิจ 
 ค.  เป็นงานท่ีต้องใช้ความพยายาม  ซื่อสัตย์  ขยัน  และอดทน 
 ง.  เป็นงานท่ีต้องใช้ความกล้าหาญและเด็ดเด่ียว 
๒.  เกี่ยวกับการน าเสนอผลการวิจัย  ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก.  การน าเสนอผลการวิจัยจะต้องปราศจากคดีใด ๆ 
 ข.  การน าเสนอผลการวิจัยไม่ควรน าเสนอเพียงคนเดียว 
 ค.  การน าเสนอผลการวิจัยต้องแทรกความคิดเห็นของผู้วิจัยด้วย 
 ง.  การน าเสนอผลการวิจัยควรยกเว้นประเด็นท่ีท าให้ผู้บริหารไม่พอใจ 
๓.  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการวิจัย 
 ก.  ช่วยให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ 
 ข.  ช่วยแก้ปัญหาของผู้บริหารหรือกิจการ 
 ค.  ช่วยให้ทราบแนวทางการด าเนินธุรกิจในอนาคต 
 ง.  ช่วยให้พนักงานฝ่ายวิจัยมีผลงานเพื่อน าเสนอต่อผู้บริหาร 
๔.  ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการวิจัย 
 ก.  ต้ังวัตถุประสงค์  ข.  ต้ังสมมุติฐาน 
 ค.  ออกแบบวิจัย   ง.  เลือกหัวข้อท่ีจะท าการวิจัย 
๕.  การแจกแจงรายละเอียดของหัวข้อ  หรือประเด็นของเรื่องท่ีจะศึกษาเป็นข้อ ๆ  หมายถึงข้อใด 
 ก.  ต้ังวัตถุประสงค์  ข.  ต้ังสมมุติฐาน 
 ค.  ออกแบบวิจัย   ง.  เลือกหัวข้อท่ีจะท าการวิจัย 
 
 
๖.  การหาข้อมูลดิบจากต้นก าเนิดด้วยตนเอง  หมายถึงข้อใด 
 ก.  ข้อมูลปฐมภูมิ  ข.  ขอ้มูลทุติยภูมิ 
 ค.  ข้อมูลท่ียังไม่ได้จัดระเบียบ ง.  ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
๗.  ข้อใดไม่ใช่การเก็บข้อมูลโดยการส ารวจ 
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 ก.  การสังเกตการณ์ 
 ข.  การเก็บข้อมูลจากโทรศัพท์ 
 ค.  การเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม 
 ง.  การเก็บข้อมูลทางไปรษณีย์ 
๘.  ข้อใดหมายถึงค่าเฉล่ีย 
 ก.  ค่ากลาง 
 ข.  ค่าท่ีเกิดขึ้นบ่อยท่ีสุด 
 ค.  ค่าท่ีเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลตัวเลข ๒ ชุด 
 ง.  ค่าท่ีอยู่ตรงกลางระหว่างค่าต่ าสุดและค่าสูงสุด 
๙.  ข้อใดหมายถึงค่าฐานนิยม 
 ก.  ค่ากลาง 
 ข.  ค่าท่ีเกิดขึ้นบ่อยท่ีสุด 
 ค.  ค่าท่ีเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลตัวเลข ๒ ชุด 
 ง.  ค่าท่ีอยู่ตรงกลางระหว่างค่าต่ าสุดและค่าสูงสุด 
๑๐.  เรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย  ซึ่งท าให้ผู้วิจัยมองเห็นปัญหาชัดเจนยิ่งขึ้น  หมายถึงข้อใด 
 ก.  เอกสารอ้างอิง   ข.  เอกสารประกอบการวิจัย 
 ค.  เอกสารค้นคว้า   ง.  เอกสารสนับสนุน 
 
 
 

 

 

 

 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

หน่วยที่ ๖ เร่ือง โครงการสร้างเคร่ืองเรียนประเภททดลองและวิจัย 

 

 

 

เฉลย 

๑. ข ๒. ก ๓. ง ๔. ง ๕. ก 

 

๖. ก  ๗. ก ๘. ก ๙. ข ๑๐. ก 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๗๙ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   ใบงานที่ ๖.๑ 
รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน จ านวน       ช่ัวโมง           

สัปดาห์ท่ี วัน/เดือน/ป ี
เรื่องโครงการประเภทวิจัยและ
ทดลอง 

ผู้สอน 
นางสายชล  เชตมี 

ช่ือ__________________________________ช้ัน___________เลขท่ี____กลุ่ม_____ 
จุดประสงค์การเรียนรู้  :  ๑.  อธิบายความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการทดลองและการวิจัยได้ 
                               ๒.  อธิบายผลของการวิจัยกับธุรกิจได้ 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๘๐ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

ค าช้ีแจง :  จงตอบค าถามโดยพิจารณาจากภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา www.tlcthai.com 
๑.  พนักงานก าลังท ากิจกรรมใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒.  การท ากิจกรรมดังกล่าว  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการอย่างไร  จงอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 
 ใบงานที่ ๖.๒ 

รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่อง
เรือน 

จ านวน       ช่ัวโมง           

สัปดาห์ท่ี วัน/เดือน/ป ี
เรื่องโครงการประเภทวิจัยและ
ทดลอง 

ผู้สอน 
นางสายชล  เชตมี 

ช่ือ__________________________________ช้ัน___________เลขท่ี____กลุ่ม_____ 
จุดประสงค์การเรียนรู้  :  ๓.  ปฏิบัติตามข้ันตอนการวิจัยได้ 
                                ๔.  อธิบายและเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
                                ๕.  อธิบายและประมวลผลข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลได้ 
                                ๖.  อธิบายวิธีการค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิงได้ 
                                ๗.  อธิบายจรรยาบรรณของนักวิจัยได้ 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๘๑ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

ค าช้ีแจง :  จงล าดับข้ันตอนของการวิจัยและเขียนสรุปข้ันตอนของการวิจัยโดยเติมลงในช่องว่าง 
 
๑.  .......................................................  ๒.  .......................................................... 
    ......................................................            ............................................................ 
    .....................................................    .......................................................... 
 
 
๓.  .......................................................  ๔.  .......................................................... 
    ........................................................             ............................................................ 
    ........................................................     ............................................................. 
    ...................................................      ........................................................ 
 
 
 
 

 

 
 

   ใบงานที่ ๖.๒ 
รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน จ านวน       ช่ัวโมง           

สัปดาห์ท่ี วัน/เดือน/ป ี เรื่องโครงการประเภทวิจัยและทดลอง 
ผู้สอน 

นางสายชล  เชตมี 
ช่ือ__________________________________ช้ัน___________เลขท่ี____กลุ่ม_____ 
จุดประสงค์การเรียนรู้  :  ๓.  ปฏิบัติตามข้ันตอนการวิจัยได้ 

๔.  อธิบายและเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
๕.  อธิบายและประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลได้ 
๖.  อธิบายวิธีการค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิงได้ 
๗.  อธิบายจรรยาบรรณของนักวิจัยได้ 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๘๒ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

ค าช้ีแจง :  จงล าดับข้ันตอนของการวิจัยและเขียนสรุปข้ันตอนของการวิจัยโดยเติมลงในช่องว่าง 
๕.  .......................................................  ๖.  .......................................................... 
    ........................................................            ............................................................ 
    ........................................................    ............................................................. 
๗.  .......................................................  ๘.  .......................................................... 
    ........................................................             ............................................................ 
    ........................................................     ............................................................. 
    .......................................................      ............................................................ 
๙.  .......................................................  ๑๐.  ......................................................... 
    ........................................................             ............................................................ 
    ........................................................     ............................................................. 
    .......................................................      ............................................................ 
 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน). รายละเอียดคู่มือโครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” ปี ๒๕๕๗. กรุงเทพฯ : 
๒๕๕๗. 

ฝ่ายวิชาการอาชีวศึกษา. ความรู้เก่ียวกับงานอาชีพ. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนา คุณภาพวิชาการ, 
๒๕๕๑. 

พูลสุข เอกไทยเจริญ. การเขียนรายงานการค้นคว้า. กรุงเทพฯ : สุวีริยา สาส์น, ๒๕๕๑. 

เพ็ญศรี เลิศเกียรติวิทยา และคณะ. โครงการ(ประเภทวิชาพาณิชยกรรม). กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์
เอมพันธ์จ ากัด, ๒๕๕๒. 

ยุทธ ไกยวรรณ์. วิธีการทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, ๒๕๕๑. 

ศิระ  จันทร์สวาสดิและคณะ. D.I.Y. DO IT… YOURSELF. กรุงเทพฯ : บริษัท แบลค แอนด์ เด็กค์
เคอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด., ๒๕๔๗. 

สาคร คันธโชติ. การออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๗ 

สายชล วิสุทธิ์สมุทร. โครงการวิชาชีพ. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์เอมพันธ์จ ากัด, ๒๕๔๗ 



โครงการสร้างเคร่ืองเรือนประเภททดลองและวิจัย ๔๘๓ หน่วยบทที่ ๖ 

 

วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช ๒๕๕๖ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เล่มที่ ๓. กรุงเทพฯ : พิมพ์ที่แผนกวิชาการ
พิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี, ๒๕๕๗ 

ส านักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษา, ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ. 
การจัดท าโครงการ. กรุงเทพฯ : ส าเนาเอกสาร, ๒๕๕๑. 

หน่วยศึกษานิเทศก์, ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน. นครปฐม: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสินทวีกิจ พริ้นต้ิง, ๒๕๕๙. 

Donald B. Peschke. Woodsmith Vol. ๓๗/No.๒๑๙. Los Angeles in United States, 
๒๐๑๕. 

Donald B. Peschke. Woodsmith Vol. ๓๗/No.๒๒๐. Los Angeles in United States, 
๒๐๑๕. 

Julian Cassell. WOODWORK STEP BY STEP. London in United Kingdom, ๒๐๑ 

 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

เว็บไซต์  

http://www.netra.lpru.ac.th 

http://www.udomfurniture.co.th 

http://www.en.rmutr.ac.th 

http://www.terrabkk.com 

https://www.sites.google.com/a/srisongkram.ac.th/athittiyakornph๑๕/w๙ 

http://www.netra.lpru.ac.th/~weta/ch-๒/..๑๓-๐๗-๒๕๕๗ 
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วิชาโครงการ ๒ งานสร้างเคร่ืองเรอืน    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน ๕๙๐ หน่วยบทที่ ๘  
 

ชุดการสอนที่ ๘  
เร่ือง การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน 

 
 

ค าช้ีแจง หลังจากท่ีผู้เรียนได้ด าเนินงานตามโครงการเรียบร้อยแล้วการสรุปผลการด าเนินงานจะช่วย
ท าให้ทราบว่าผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต้ังไว้หรือไม่ ระหว่างด าเนินงานพบปัญหา
หรืออุปสรรคอย่างไร และมีข้อเสนอแนะส าหรับผู้ท่ีจะจัดท าโครงการในแนวทางเดียวกันอย่างไร มี
การประเมินผลตามจุดประสงค์ และการปฏิบัติงานจะต้องท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และให้ผล
ย้อนกลับต่อผู้ปฏิบัติงานได้น าผลไปประเมินและปรับปรุงต่อไป เพื่อเตรียมตัวน าเสนอผลงาน ซึ่งเป็น
ขั้นตอนส าคัญของการจัดท าโครงการ โดยเมื่อผู้เรียนได้ด าเนินงานตามโครงการจนเสร็จส้ินแล้ว ต้อง
น าเสนอผลงานนั้นต่อครูผู้สอน เพื่อนร่วมช้ันเรียนและผู้ท่ีสนใจได้รับรู้ถึงผลการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรคท่ีพบ พร้อมท้ังข้อเสนอแนะส าหรับเป็นแนวทางแก่ผู้อื่นต่อไป 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ๑. จุดประสงค์ประสงค์ทั่วไป 

  ๑.๑ มีความรู้และเข้าใจวิธีการสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการงานเครื่องเรือน 
  ๑.๒ มีทักษะในการจัดท ารายงานการด าเนินงานตามโครงการงานเครื่องเรือน 
  ๑.๓ มีความรู้และเข้า ความหมายของการน าเสนอผลงาน 
  ๑.๔ มีทักษะในการน าเทคนิค วิธีการส่ือโสตทัศน์ประกอบการ น าเสนอผลงานไปใช้
ในการเสนอผลงาน 
  ๑.๕ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนตามโครงการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ๒. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  ๒.๑ สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการประเภทท่ีนักเรียนเลือกจัดท าได้ 
  ๒.๒ จัดท ารายงานการด าเนินเงินตามโครงการได้ 
  ๒.๓ อธิปรายความหมายของการน าเสนอผลงานได้ 
  ๒.๔ น าเทคนิค วิธีการ ส่ือโสตทัศน์ ประกอบการน าเสนอผลงานไปใช้ในการ
น าเสนอผลงานโครงการได้ 
  ๒.๕ อธิบายความส าคัญเรื่องการสร้างเครื่องเรือนด้วยเครื่องมือ เครื่องมือกล และ
เครื่องจักรกลงานไม้ ได้ 
  ๒.๖ บอกลักษณะหน้า ท่ีการใช้งาน ของวัสดุและเครื่องมือ  เครื่ องมือกล 
เครื่องจักรกลงานไม้ ได้อย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน 
  ๒.๗ ปฏิบัติการสร้างเครื่องเรือนด้วยอุปกรณ์ช่วยจ๊ิกซ์และฟิกเจอร์ ได้ตามขั้นตอน
การปฏิบัติงาน เพื่อฝึกทักษะการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของตนเองในการเรียนและการประกอบ
อาชีพอย่างต่อเนื่องและถูกต้องตามสมรรถนะวิชาชีพ 
  ๒.๘ ฝึกทักษะการปฏิบัติงานสร้างเครื่องเรือนตามโครงการประเภทท่ีนักเรียนเลือก
จัดท าได้อย่างมีจิตส านึก และความรับผิดชอบ 



การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน ๕๙๑ หน่วยบทที่ ๘  
 

  ๒.๙ สรุปความคิดรวบยอด ในขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาทักษะและฝีมือใน
การปฏิบัติงานสร้างเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ไม้ถูกต้องตามหลักการ 
 ๓. ส่วนประกอบของชุดการสอนท่ี ๘ การสรุปผลการด าเนินงานและการพัฒนาเสนอผลงาน
มีดังนี้ 
  ๓.๑ คู่มือครู ชุดการสอนท่ี ๘ เรื่อง การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอ
ผลงาน 
  ๓.๒ โครงการสอนท่ี ๘ เรื่อง การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน 
  ๓.๓ เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอ
ผลงาน 
  ๓.๔ ใบงาน การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน 
  ๓.๕ แบบฝึกหัด เรื่อง การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน 
  ๓.๖ แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนและการปฏิบัติงาน 
  ๓.๗ แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดการสอนท่ี ๘ เรื่องการสรุปผลการด าเนินงานและ
การน าเสนอผลงาน 
  ๓.๘ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดการสอนท่ี ๘ เรื่อง การสรุปผลการ
ด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน 
  ๓.๙ เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดการสอนท่ี ๘ เรื่อง การ
สรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน 
  ๓.๑๐ ส่ือประกอบการสอน เรื่อง การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน 
 ๔. เวลาท่ีใช้ 
ใช้เวลาในการสอน จ านวน ๔๘ ช่ัวโมง 
 ๕. การเตรียมการล่วงหน้า 
  ส่ิงท่ีครูต้องเตรียมการล่วงหน้า มีดังนี้ 

๕.๑ ศึกษาคู่มือครูและแผนการสอน ท่ี ๘ เรื่อง การสรุปผลการด าเนินงานและการ
น าเสนอผลงาน 

๕.๒ กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เรื่อง การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอ
ผลงาน 

๕.๓ ใบงาน เรื่อง การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน 
๕.๔ ตัวอย่างช้ินงาน โครงการงานเครื่องเรือน 
๕.๕ แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนและปฏิบัติงาน 
๕.๖ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ชุดการสอนท่ี ๘ การสรุปผลการ

ด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน 
๕.๗ เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ชุดการสอนท่ี ๘ เรื่อง การสรุปผล

การด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน 
๖. ส่ือการเรียนการสอน 
 ๖.๑ ชุดการสอนท่ี ๗ เรื่อง การเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 
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 ๖.๒ ส่ือ Power Point และส่ือ Story Board 
 ๖.๓ ส่ือของจริง 
 ๖.๔ ตัวอย่างส่ือ ช้ินงานโครงการงานเครื่องเรือน ท้ังวัสดุ ส่ิงพิมพ์และไม่ใช่ส่ิงพิมพ์ 

  ๖.๕ ใบงานเรื่อง การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน 
๖.๖ ตัวอย่างช้ินงาน โครงการงานเครื่องเรือน ๓ ประเภท ดังนี้ 

  ๖.๖.๑ โครงการงานเครื่องเรือน ประเภท ส่ิงประดิษฐ์ 
  ๖.๖.๒ โครงการงานเครื่องเรือน ประเภท ธุรกิจและบริการ 
  ๖.๖.๓ โครงการงานเครื่องเรือน ประเภท ทดลองและวิจัย 
๗. การจัดช้ันเรียน 

 การจัดช้ันเรียนตามปกติส าหรับการสอนทฤษฎี โดยจัดการเรียนการสอบแบบอภิปราย 
อธิบาย สาธิต สรุปการเรียน ภาคปฏิบัติจัดกลุ่ม การปฏิบัติงานโดยการบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๓ คน เพื่อให้
นักเรียนได้ปฏิบัติงานโดยครูเตรียมโต๊ะปฏิบัติการ โต๊ะเขียนแบบ เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้ใช้ครบทุกกลุ่ม 
ครูสาธิตให้ดุและควบคุม ดูแลพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้ค าช้ีแนะหากพบปัญหา และให้นักเรียนฝึก
ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนตามโครงการและตามประเภทของโครงการงานเครื่องเรือน ท่ี
นักเรียนเลือกจัดท าด้วยตนเอง 

๘. วิธีใช้ชุดการสอน 
  ๘.๑ ศึกษาคู่มือและแผนการสอน 
  ๘.๒ ศึกษาวิธีการใช้ส่ือการเรียนการสอน 
  ๘.๓ ศึกษาวิธีการเขียนโครงการงานเครื่องเรือน 
  ๘.๔ ศึกษาการวัดผลและประเมินผล 

๙. ขั้นด าเนินการสอน 
  ๙.๑ ครูชี้แจงให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของนักเรียนในการใช้ชุดการสอน 
  ๙.๒ ครูช้ีแจงกับนักเรียนตกลงวิธีการ วัดผล ประเมินผล พร้อมก าหนดเวลาส่ง
ช้ินงานกับครู 

๙.๓ การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน แบ่งออกเป็นขั้นตอน ดังนี ้
   ขั้นที่ ๑ ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
   ขั้นที่ ๒ น าเข้าสู่บทเรียน (Motivation) 
   ขั้นที่ ๓ ให้เนื้อหา (Information) 
   ขั้นที่ ๔ สร้างแนวคิดใหม่ (Synthesis) 
   ขั้นที่ ๕ ประกอบกิจกรรมการเรียน (Application) 
   ขั้นที่ ๖  สรุปผล (Progress) 
   ขั้นที่ ๗  ทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

๙.๔ ขณะนักเรียนปฏิบัติงานตามใบงาน ครูควรควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
นักเรียน หากนักเรียนมีปัญหาขณะปฏิบัติงานจะได้ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ 

๙.๕ ครูควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักเรียนให้เป็นไปตามขั้นตอนตาม
ใบงาน 
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๙.๖ การสรุปบทเรียนและการปฏิบัติงานควรเป็นกิจกรรมร่วมของนักเรียนทุกกลุ่ม 
หรือตัวแทนกลุ่มร่วมกันสรุปบทเรียนและการปฏิบัติงาน 
  ๙.๗  สังเกตพฤติกรรมนักเรียนระหว่างการเรียนละการปฏิบัติงาน 

๙.๘ ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนชุดท่ี ๘ เรื่อง เรื่อง การสรุปผลการ
ด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน 

๙.๙ ตรวจผลงานการปฏิบัติงานตามใบงาน และแบบทดสอบหลังเรียนแล้วแจ้งผล
ให้นักเรียนทราบ 

๙.๑๐ สอนซ่อมเสริมหรือมอบหมายงานเพิ่มให้กับนักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ 
๑๐. วิธีการใช้ส่ือการเรียนการสอน ชุดการสอนท่ี ๘ เรื่อง การสรุปผลการ

ด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน 
นักเรียนศึกษาวิธีการเรียนด้วยตนเองจากคู่มือ หรือผู้สอยช้ีแจงให้ผู้เรียนทราบถึง

วิธีการเรียนด้วยตนเอง โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน 
 ๑๑. บทบาทของนักเรียน 
  ๑๑.๑ นักเรียนต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของครูและกลุ่ม 
  ๑๑.๒ นักเรียนต้องท ากิจกรรมตามท่ีมอบหมายและร่วมกันอธิปราย 
  ๑๑.๓ นักเรียนต้องปฏิบัติงานตามใบงาน 
  ๑๑.๔  นักเรียนต้องส่งช้ินงานให้ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 
 ๑๒. การวัดและประเมินผล 

๑๒.๑ วิธีวัดผล 
   ๑๒.๑.๑ สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนและการปฏิบัติงาน 
   ๑๒.๑.๒ ตรวจผลจากแบบฝึกหัด/การอภิปราย 
   ๑๒.๑.๓ ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 
   ๑๒.๑.๔ ตรวจผลการปฏิบัติงานตามใบงาน 
   ๑๒.๑.๕ ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ๑๒.๒ เครื่องมือวัด 
   ๑๒.๒.๑ แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนและปฏิบัติงาน 
   ๑๒.๒.๒ แบบฝึกหัด/ใบประเมินผลการอภิปราย 
   ๑๒.๒.๓ แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 
   ๑๒.๒.๔ ใบประเมินผลการปฏิบัติงานตามใบงาน 
   ๑๒.๒.๕ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๑๒.๓ เกณฑ์การประเมินผล 

๑๒.๓.๑ นักเรียนได้คะแนนพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

๑๒.๓.๒ คะแนนรวมตามแบบประเมินผลงาน ใบงาน ไม่ต่ ากว่างร้อยละ 
๖๐ 
    ๑๒.๓.๓ คะแนนแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
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๑๒.๓.๔ คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๖๐ 
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โครงการสอนรายวิชา 

วิชา โครงการ ๒  งานเครื่องเรือน      รหัส ๒๑๐๗-๘๕๐๓ 
หน่วยที่ ๘ การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน ครั้งที่ ๑๖-๑๗ 

เรื่อง ๑.  สรุปผลโครงการงานเครื่องเรือน 
๒. น าเสนอโครงการงานเครื่องเรือน 
๓. ปฏิบัติการน าเสนอผลงานโครงการงานเครื่องเรือน 

คาบการสอน  
๑๒ ชั่วโมง 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม รายการสอน 

๑. สรุปผลการด าเนินวานตามโครงการประเภทที่นักเรียนเลือก
จัดท าได้ 

๒. จัดท ารายงานการด าเนินงานตามโครงการได้ 
๓. อธิบายความหมายของการน าเสนอผลงานได้ 
๔. น าเทคนิค วิธีการ สื่อโสตทัศน์ประกอบการน าเสนอผลงาน

ไปใช้ในการน าเสนอผลงานโครงการได้ 
๕. อธิบายความส าคัญ เรื่องการสร้างเครื่องเรือนด้วยเครื่องมือ 

เครื่องมือกล และเครื่องจักรกลงานไม้ 
๖. บอกลักษณะหน้าที่การใช้งานของวัสดุ และเครื่องมือ 

เครื่องมือกล เครื่องจักรกลงานไม้ ได้อย่างถูกต้อง ตรงตาม
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน 

๗. ปฏิบัติการสร้างเครื่องเรือนด้วยอุปกรณ์ช่วยจิ๊กซ์และฟิก
เจอร์ได้ตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือฝึกทักษะการพัฒนา
ศัยกภาพการเรียนรู้ของตนเองในการเรียนและการประกอบ
อาชีพอย่างต่อเน่ืองและถูกต้องตามสมรรถนะวิชาชีพ 

๘. ฝึกทักษะการปฏิบัติงานสร้างเครื่องเรือนตามโครงการ
ประเภทที่นักเรียนเลือกจัดท าได้อย่างมีจิตส านึกและความ
รับผิดชอบ 

๙. สรุปความคิดรวบยอดในข้ันตอนการปฏิบัติงานสร้างเครื่อง
เรือนผลิตภัณฑ์ไม้ ถูกต้องตามหลักการ 

๘. การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน 
๘.๑ สรุปผลโครงการงานเครื่องเรือน 

๘.๑.๑ การสรุปผลและการประเมินผล 
๘.๑.๒ การปรับปรุงและพัฒนา 
๘.๑.๓ การเขียนรายงานโครงการงานเครื่องเรือน 

๘.๒ น าเสนอโครงการงานเครื่องเรือน 
๘.๒.๑ ความหมายของการน าเสนอผลงาน 
๘.๒.๒ เทคนิควิธีการน าเสนอผลงาน 
๘.๒.๓ ข้อเสนอแนะในการน าเสนอผลงาน 

๘.๓ ปฏิบัติการน าเสนอผลงานโครงการงานเครื่อง
เรือน 

 

วิธีการสอน 
บรรยาย/ถาม-ตอบ กิจกรรม สาธิต นักเรียนฝึกปฏิบัติงานด้วยตนเอง เวลาปฏิบัติงานตามใบงาน ครูควรก าหนดตาม

ความพร้อมของเครื่องเรือนมือ และเครื่องจักร 
สื่อการสอน 
สื่อประกอบการสอน Power Point แผนที่ ๘/๔ –๑/๓๙ สื่อ
ของจริงใบความรู้ แบบฝึกหัด ใบงาน แบบทดสอบ 

หนังสืออ้างอิง บรรณานุกรม ล ากับที่   
๘ – ๓๙                      

การประเมิน 
คะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน แบบประเมินผลใบงาน แบบฝึกหัดแบบประเมินพฤติกรรมระหว่าง
การเรียน และการปฏิบัติงาน และคะแนนจากแบบทดสอบวัดผมสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๘ 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน    รหัสวิชา ๒๑๐๗-
๘๕๐๓ 

หน่วยที่ ๘(๒-๔-๒) 



การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน ๕๙๖ หน่วยบทที่ ๘  
 

ชื่อหน่วย การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน สัปดาห์ที่ ๑๖-๑๗ 

ชื่อเร่ือง การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน จ านวน ๑๒ ชั่วโมง 
หัวข้อเร่ือง 

๑. สรุปผลโครงการงานเครื่องเรือน 

๒. น าเสนอโครงการงานเครื่องเรือน 

๓. ปฏิบัติการน าเสนอผลงานโครงการงานเครื่องเรือน 

สาระส าคัญ 

การสรุปผลการด าเนินงานเกิดขึ้นหลังจากท่ีผู้เรียนได้ปฏิบัติตามโครงการเรียบร้อยแล้ว การ
สรุปผลการด าเนินงานจะช่วยท าให้ทราบว่าผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต้ังไว้โดย
ระหว่างการด าเนินงานพบปัญหาหรืออุปสรรค จะได้หาแนวทางแก้ไขเพื่อไม่ให้ปัญหาหรืออุปสรรค
เหล่านั้นเกิดขึ้นได้อีก และข้อเสนอแนะจะเป็นการเสนอแนะแนวทาง เพื่อจะให้การปฏิบัติโครงการ
ครั้งต่อไปสามารถหลีกเล่ียงปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น และท าให้โครงการสามารถประสบผลส าเร็จได้
ง่ายข้ึนโดยจัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานตามรูปแบบงานวิจัย และนักเรียนสามารถน าผลงาน
โครงการงานเครื่องเรือนท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วน าเสนอต่อครูผู้สอน เพื่อนร่วมช้ันเรียนและผู้ท่ี
สนใจได้รับรู้รายละเอียดของโครงการท่ีน ามาเสนอท้ังเล่มรายงานผลการด าเนินงานและช้ินงานเครื่อง
เรือนผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปท่ีสร้างส าเร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อนให้ทราบถึงเหตุของการจัดท าโครงการวิธีการ
การด าเนินงาน ผลการการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น รวมถึง ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานโครงการครั้งต่อไป 

สมรรถนะประจ าหน่วย 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการสรุปผลโครงการงานเครื่องเรือน 

๒. เขียนสรุปผลรายงานโครงการตามหลักการ เทคนิค วิธีการ และสมรรถนะรายวิชา หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ปฏิบัติการน าเสนอผลงานโครงการงานเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ตามโครงการจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ท่ัวไป 

๑.๑ มีความรู้และเข้าใจวิธีการสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการงานเครื่องเรือน 

๑.๒ มีทักษะในการจัดท ารายงาน การด าเนินงานตามโครงการงานเครื่องเรือน 

 

 

แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๘ 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน    รหัสวิชา ๒๑๐๗-
๘๕๐๓ 

หน่วยที่ ๘(๒-๔-๒) 

ชื่อหน่วย การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน สัปดาห์ที่ ๑๖-๑๗ 

ชื่อเร่ือง การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน จ านวน ๑๒ ชั่วโมง 
๑.๓ มีความรู้และเช้าใจความหมายของการน าเสนอผลงาน 



การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน ๕๙๗ หน่วยบทที่ ๘  
 

๑.๔ มีทักษะในการน าเทคนิควิธีการส่ือโสตทัศน์ประกอบการน าเสนอผลงานไปใช้ใน
การน าเสนอผลงาน 

๑.๕ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนตามโครงการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๒. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรรม 
๒.๑ สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการประเภทท่ีนักเรียนเลือกจัดท าได้ 

๒.๒ จัดท ารายงานการด าเนินงานตามโครงการได้ 

๒.๓ อธิบายความหมายของการน าเสนอผลงานได้ 

๒.๔ น าเทคนิค วิธีการ ส่ือโสตทัศน์ประกอบการน าเสนอผลงานไปใช้ในการน าเสนอ
ผลงานโครงการได้ 

๒.๕ อธิบายความส าคัญเรื่องการสร้างเครื่องเรือนด้วย เครื่องมือ เครื่องมือกล และ
เครื่องจักรกลงานไม้ได้ 

๒.๖ บอกลักษณะ หน้าท่ีการใช้งานของวัสดุและเครื่องมือ เครื่องมือกล เครื่องจักร
งานไม้ ได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน 

๒.๗ การสร้างเครื่องเรือนด้วยอุปกรณ์ช่วยจ๊ิกและฟิกเจอร์ได้ตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อฝึกทักษะการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของตนเองในการเรียนและการประกอบอาชีพ
อย่างต่อเนื่องและถูกต้องตามสมรรถนะวิชาชีพ 

๒.๘ ฝึกทักษะการปฏิบัติงานสร้างเครื่องเรือนตามโครงการประเภทท่ีนักเรียนเลือก
จัดท าได้อย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 

๒.๙ สรุปความคิดรวบยอดในขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาทักษะและฝีมือในการ
ปฏิบัติงานสร้างเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ไม้ ถูกต้อง 

สาระการเรียนรู้ 

การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน 

๑. สรุปผลโครงการงานเครื่องเรือน 

๑.๑ การสรุปผลและการประเมินผล 

๑.๒ การปรับปรุงและพัฒนา 

๑.๓ การเขียนรายงานโครงการงานเครื่องเรือน 

 

แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๘ 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน    รหัสวิชา ๒๑๐๗-
๘๕๐๓ 

หน่วยที่ ๘(๒-๔-๒) 

ชื่อหน่วย การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน สัปดาห์ที่ ๑๖-๑๗ 

ชื่อเร่ือง การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน จ านวน ๑๒ ชั่วโมง 
๒. น าเสนอโครงการงานเครื่องเรือน 

๒.๑ ความหมายของโครงการงานเครื่องเรือน 

๒.๒ เทคนิควิธีการน าเสนอผลงาน 

๒.๓ ข้อเสนอในการน าเสนอผลงาน 

๒.๔ การใช้ส่ือโสตทัศน์น าเสนอผลงานโครงการ 



การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน ๕๙๘ หน่วยบทที่ ๘  
 

๓. ปฏิบัติการน าเสนอผลงานโครงการงานเครื่องเรือน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท างานและฝึกทักษะปฏิบัติ (Committee working and 
instruction for psychomotor domainmethod) การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-
based Leaning: PJBL) เฉพาะบางหัวข้อในรายวิชา  การสร้างความรู้ในการจัดการเรียนการสอน
แบบ MISAP โดยครูผู้สอนพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนขึ้น มีช่ือเรียกว่า MISAP Model (มีทรัพย์ 
โมเดล) มีองค์ประกอบ ๕ ขั้นตอน 

สัปดาห์ท่ี ๘ 
เตรียมความพร้อมก่อนการสอน จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนให้พร้อม เรียกช่ือ

นักเรียนและจดบันทึกในสมุดบันทึกลงเวลาเรียน 
๑. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน จากส่ือ “แบบทดสอบก่อนเรียน” 
๒. ครูผู้สอนน าเข้าสู้บทเรียน โดยทบทวนการเขียนรายงานตามหลักการวิจัยและการสร้าง

เครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์โครงการงานเครื่องเรือนให้กับนักเรียนในช้ันเรียน เมื่อนักเรียนพิจารณา
ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของโครงการและตัดสินใจเลือกหัวข้อโครงการเสร็จแล้ว 
จึงวางแผนด าเนินงานโครงการงานเครื่องเรือน เริ่มเขียนโครงร่างโครงการตามประเภทของโครงการท่ี
นักเรียนเลือกจัดท า พร้อมท้ังเขียนแบบส าเร็จของช้ินงานเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการสร้าง
หรือพัฒนา ท าการสร้างช้ินงานตามแบบก าหนดจนเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงให้นักเรียนรวบรวมเอกสาร
โครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามหลักวิจัย เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย ท้ังเล่มเอกสาร 
และช้ินงานเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างจนส าเร็จสมบูรณ์แล้ว เตรียมความพร้อมก่อนการน าเสนอ
ผลงาน 

๓. ขั้นให้ข้อมูล และการสอนโดยการให้เนื้อหาและสรุป 
ครูให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับงานสร้างเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ไม้ตามหั 

 

แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๘ 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน    รหัสวิชา ๒๑๐๗-
๘๕๐๓ 

หน่วยที่ ๘(๒-๔-๒) 

ชื่อหน่วย การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน สัปดาห์ที่ ๑๖-๑๗ 

ชื่อเร่ือง การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน จ านวน ๑๒ ชั่วโมง 
๓. ขั้นให้ข้อมูล และการสอนโดยการให้เนื้อหาและสรุป 

ครูให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับงานสร้างเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ไม้ตามหัวข้อ
ต่อไปนี้ 

๓.๑ สรุปผลโครงการงานเครื่องเรือน 
๓.๑.๑ การสรุปผลและการประเมินผล 
๓.๑.๒ การปรับปรุงและพัฒนา 
๓.๑.๓ การเขียนรายงานโครงงานเครื่องเรือน 

๓.๒ น าเสนอโครงงานเครื่องเรือน 
๓.๒.๑ ความหมายของการน าเสนอผลงาน 



การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน ๕๙๙ หน่วยบทที่ ๘  
 

๓.๒.๒ เทคนิควิธีการน าเสนอผลงาน 
๓.๒.๓ ข้อเสนอแนะในการน าเสนอผลงาน 
๓.๒.๔ การใช้ส่ือโสตทัศน์น าเสนอผลงานโครงการ 

๓.๓ ปฏิบัติการน าเสนอผลงานโครงการงานเครื่องเรือน 
๔. ขั้นสอนโดยการแสวงหาความรู้ใหม่ 

๔.๑ ครูแจกแบบฟอร์มการจัดท าปก แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการงาน
เครื่องเรือนตามประเภทท่ีนักเรียนเลือกจัดท าพร้อมระบุ ช่ือสาขา ช่ือนักเรียน พริ้มรหัสประจ าตัว ช่ือ
ครูผู้สอนประจ าวิชา บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ เพื่อน าไปประกอบเนื้อหาการจัดท า
โครงการงานเครื่องเรือน ต้ังแต่บทท่ี ๑ จนถึงบทท่ี ๔ ซึ่งเป็นเนื้อหาท่ีเขียนขึ้นจากการปฏิบัติการสร้าง
งานเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ไม้ โดยมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื้อหาข้อมูลในทุกหน่วย แล้วน ามาเขียน
รายงานโครงการงานเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ไม้ฉบับสมบูรณ์ ให้ครูตรวจสอบข้อบกพร่องให้เรียบร้อย
ก่อนน าไปเข้าเล่มรายงานเล่มสมบูรณ์โครงการงานเครื่องเรือนท่ีสมบูรณ์ตามเล่มตัวอย่าง ก่อนน าไปส่ง
ครูเพื่อการน าเสนอผลงาน 

๔.๒ ครูให้นักเรียนจัดท ารายละเอียดเอกสาร ภาคผนวกในส่วนท้ายเล่มของรายงาน
โครงการงานเครื่องเรือนตามประเภทท่ีนักเรียนเลือกจัดท า ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มท้ัง
เล่ม ตามเล่มตัวอย่างก่อนการน าไปเข้าเล่มรายงานสมบูรณ์ ก่อนน าไปส่งครูเพื่อการน าเสนอผลงาน 

๔.๓ ครูให้นักเรียนส่งช้ินงานเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ไม้ท่ีสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ดังนี้ 
 

 

แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๘ 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน    รหัสวิชา ๒๑๐๗-
๘๕๐๓ 

หน่วยที่ ๘(๒-๔-๒) 

ชื่อหน่วย การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน สัปดาห์ที่ ๑๖-๑๗ 

ชื่อเร่ือง การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน จ านวน ๑๒ ชั่วโมง 
๔.๓.๑ โครงการงานเครื่องเรือนประเภทส่ิงประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

“ชุดฝึกหัดนับเลขเด็กก่อนวิชาเรียน” 
๔.๓.๒ โครงการงานเครื่องเรือนประเภทธุรกิจและบริการ แผนธุรกิจเครื่อง

เรือน “เฟอร์นิเจอร์ไม้ประณีต ออร์แกนิค” บริษัท FINE WOOD FURNITURE จ ากัด 
๔.๓.๓ โครงการงานเครื่องเรือนประเภททดลองและวิจัย ผลิตภัณฑ์

ส าเร็จรูป “ชุดเครื่องคิดเลขเนเปียร์สโบนส์” 
๔.๔ ครูให้นักเรียนส่งรายงานโครงการงานเครื่องเรือนตามประเภทท่ีนักเรียนเลือก

จัดท า พร้อมช้ินงานโครงการงานเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์ไม้ท่ีนักเรียนสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมกัน
ให้กับครูผู้สอนเพื่อตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงและน าไปพัฒนาต่อไป 

สัปดาห์ท่ี ๑๗ 
ครูแจ้งวัตถุประสงค์และหัวข้อกาเรียนรู้ประจ าสัปดาห์ 
๕. ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน 

๕.๑ ครูน าเสนอเนื้อหาด้วยการน ารายงานผลการด าเนินงานโครงการและช้ินงานท่ี



การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน ๖๐๐ หน่วยบทที่ ๘  
 

สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วของโครงการงานเครื่องเรือนท้ัง ๓ ประเภท ตามโครงการท่ีนักเรียนเลือกจัดท า
มาจัดแสดงหน้าช้ันเรียนและให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสาร
ประกอบการเรียนหน่วยที่ ๘ เรื่อง การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน ก่อนท่ีนักเรียน
ทุกคนจะต้องออกมาน าเสนอจริงด้วยตนเองหน้าช้ันเรียน 

๕.๒ ครูน าเสนอเนื้อหาด้วยเพาเวอร์พอยต์ เรื่อง การสรุปผลการด าเนินงานและการ
น าเสนอผลงาน และสาธิต ขั้นตอนและวิธีการน าเสนอผลงานให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง ในส่ือ ใบงาน 

๕.๓ มอบหมายให้นักเรียนออกมาน าเสนอผลงานโครงการงานเครื่องเรือนผลิตภัณฑ์
ไม้ตามประเภทท่ีนักเรียนเลือกจัดท า หน้าช้ันเรียนตามใบงานกิจกรรมท่ี ๘ เรื่อง การน าเสนอผลงาน
โครงการงานเครื่องเรือนโดยเป็นการสอบการน าเสนอผลงานโครงการงานเครื่ องเรือนก่อนจบ
การศึกษาของนักเรียนสาขาวิชาเครื่องเรือนและตกแต่งภายในตามสมรรถนะรายวิชา 

๕.๔ ครูประเมินผลงานและประเมินพฤติกรรม 
๕.๔ ครูประเมินผลงานและประเมินพฤติกรรม 
๕.๕ ครูและนักเรียนสนทนาเรื่อง การสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ 
 

 

แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๘ 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน    รหัสวิชา ๒๑๐๗-
๘๕๐๓ 

หน่วยที่ ๘(๒-๔-๒) 

ชื่อหน่วย การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน สัปดาห์ที่ ๑๖-๑๗ 

ชื่อเร่ือง การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน จ านวน ๑๒ ชั่วโมง 
โดยใช้ส่ือช้ินงานจริงเป็นเล่มรายงานผลการด าเนินงานโครงการและช้ินงานโครงการเครื่องเรือน
ผลิตภัณฑ์ไม้ท่ีนักเรียนสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วท้ัง ๓ ประเภท คือ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ประเภทธุรกิจ
และบริการ และประเภททดลองและวิจัย โดยแลกเปล่ียนความคิดเห็นเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน ถึงส่ิงท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติการจัดท าโครงการและวิธีแก้ไขปัญหาและปรับปรุง
ผลงานจนส าเร็จสมบูรณ์ โดยครูผู้สอนเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ และให้แนวทางในการพัฒนางานต่อไป 
เพื่อให้นักเรียนสามารถน าเสนอผลงานท่ีได้ไปต่อยอดในการสร้างและพัฒนาและสามารถน าไปใช้งาน
ได้จริง เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพและสังคมต่อไป 

๖. ขั้นตรวจผลงาน ตามเกณฑ์การประเมินผลงาน โดยครู ผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า 
ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพิจารณา เพื่อให้นักเรียนน าไปปรับปรุงแก้ไข และสร้างผลงานให้ดีขึ้น 

๖.๑ ครูตรวจขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๖.๒ ครูตรวจช้ินงาน การปฏิบัติงานการสร้างและพิจารณาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ 
และให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

๗. ขั้นสรุปและประสานความรู้ 
๗.๑ ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์ช้ินงาน 

๗.๒ ครูบอกลักษณะข้อดี ข้อเสีย และวิธีแก้ไขงานท่ีมีปัญหา เพื่อให้นักเรี ยนรู้จัก
วิธีการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 

๘. การน าไปใช้ 
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๘.๑ ครูบอกให้นักเรียนค้นคว้าหาประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาและต้องฝึกปฏิบัติงาน
บ่อยๆ เพื่อให้มีทักษะมากขึ้น 

๘.๒ ครูให้นักเรียนเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ และช้ินงาน เพื่อฝึกความมีระเบียบ 

๘.๓ ครูให้นักเรียนท าความสะอาดบริเวณท่ีท างาน เพื่อฝึกให้รู้ จักการท าความ
สะอาด 

๘.๔ ครูแจกใบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน) 
๘.๕ ครูแจกใบเฉลยค าตอบ 

๘.๖ ครูให้นักเรียนประเมิลผล การท าแบบทดสอบของเพื่อนแล้วจัดเก็บคะแนนของ
แต่ละคน 

 

 

แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๘ 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน    รหัสวิชา ๒๑๐๗-
๘๕๐๓ 

หน่วยที่ ๘(๒-๔-๒) 

ชื่อหน่วย การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน สัปดาห์ที่ ๑๖-๑๗ 

ชื่อเร่ือง การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน จ านวน ๑๒ ชั่วโมง 
๘.๗ ครูประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ

สมรรถนะรายวิชา ตลอดจนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

งานที่มอบหมาย 

๑. ให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารต่างๆ และส่ือออนไลน์ ท่ีเกี่ยวกับ 
เรื่อง  

๒. บันทึกผลการสังเกตโดยศึกษาจากประสบการณ์ท่ีพบเห็น และการเรียนรู้จาก
สภาพจริงด้วยตนเอง 
สื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ 

๑. แบบทดสอบก่อนเรียน พร้อมเฉลย 
๒. เอกสาร/หนังสือ/ต ารา 

๒.๑ เอกสารประกอบการเรียนวิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน 
๒.๒ ใบความรู้หน่วยที่  
๒.๓ หนังสือโครงการประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 

๓. ใบกิจกรรม 
๓.๑ ใบกิจกรรมท่ี .๑ เรื่อง  
๓.๒ ใบกิจกรรมท่ี .๒ เรื่อง  

๔. แบบฝึกหัดขั้นวัดผลการเรียนรู้ พร้อมเฉลย 
๕. ส่ือโสตทัศน์ 

๕.๑ วี ดิ ทัศน์  เ รื่ อ ง โครงการงาน เครื่ อ ง เรื อน  ประ เภท ส่ิงประ ดิษ ฐ์จาก 
http://...................(จากยูทูป) 

๕.๒ วีดิทัศน์ เรื่องโครงการงานเครื่องเรือนประเภท ธุรกิจและการบิรการจาก 

http://...................(จากยูทูป)
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http://..................(กรุงไทยยุววณิช) 
๕.๓ วี ดีทันศ์ เรื่องโครงการงานเครื่องเรือนประเภททดลองและวิ จัยจาก 

http://................. (จากยูทูป) 
๕.๔ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
๕.๕ เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ พร้อมจอ 

๖.ส่ือเพาเวอร์พอยต์ (PowerPoint) เรื่อง 

 

แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๘ 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน    รหัสวิชา ๒๑๐๗-
๘๕๐๓ 

หน่วยที่ ๘(๒-๔-๒) 

ชื่อหน่วย การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน สัปดาห์ที่ ๑๖-๑๗ 

ชื่อเร่ือง การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน จ านวน ๑๒ ชั่วโมง 
๖.๑ หลักการเขียนโครงการงานเครื่องเรือน (แผนท่ี...............................) 
๖.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์  
(แผ่นท่ี...................) 
* หมายเหตุ : ส่ือเพาเวอร์พอยต์ ครู ผู้สอนจัดท าตามบริบทของนักเรียนและ

สถานศึกษา 
๗. ส่ือของจริง (ตัวอย่างโครงการงานเครื่องเรือน) 
๗.๑ กิจกรรมท่ี ๑ เล่มส าเร็จเรียบร้อยแล้วของโครงการ “ชุดฝึกหัดนับเลขเด็กวัย

ก่อนเรียน” ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
กิจกรรมท่ี ๒ เล่มส าเร็จเรียบร้อยแล้วของโครงการ “แผนธุรกิจบริษัท FINE WOOD 

FURNITURE จ ากัด” ประเภทธุรกิจและบริการ “เฟอร์นิเจอร์ไม้ประณีต ออร์แกนิค” 
กิจกรรมท่ี ๓ ผลิตภัณฑ์ โครง “ชุดเครื่องคิดเลขเนเปียสโบน” ประเภททดลองและ

วิจัย 
๘. ใบงาน/ใบมอบหมายงาน 
๙. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน) พร้อมเฉลย 
๑๐. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์สมรรถนะรายวิชา 

ตลอดจนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักฐานการเรียนรู้ 

๑. ผลคะแนนทดสอบ 
๒. ผลงานของนักเรียน 
๓. ผลการประเมินพฤติกรรมกิจกรรม 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
๑. เครื่องมือประเมิน 

๑.๑ แบบทดสอบ 
๑.๒ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๑.๓ แบบประเมินพฤติกรรมการท างาน 

http://..................(กรุงไทยยุววณิช)
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๑.๓.๑ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล 
๑.๓.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 

แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๘ 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน    รหัสวิชา ๒๑๐๗-
๘๕๐๓ 

หน่วยที่ ๘(๒-๔-๒) 

ชื่อหน่วย การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน สัปดาห์ที่ ๑๖-๑๗ 

ชื่อเร่ือง การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน จ านวน ๑๒ ชั่วโมง 
๑.๔ คะแนนจากการท าแบบฝึกหัด เรื่อง การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอ

ผลงาน 
๑.๕ คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนชุดท่ี ๘ เรื่อง การสรุปผลการ

ด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน 
๑.๖ คะแนนจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามใบงาน 
๑.๗ คะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างกาเรียนและการปฏิบัติงาน 

๑.๘ คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียน 
เกณฑ์การประเมินผล 

๑. แบบทดสอบ 
๙-๑๐          คะแนน          ดีมาก 
๗-๘            คะแนน          ดี 
๕-๖            คะแนน          พอใช้ 
น้อยกว่า๔     คะแนน          ควรปรับปรุง 

๒. การสังเกตและประเมินผลการร่วมอธิปรายและตอบค าถามคะแนนรวม ๒๐ คะแนน 
๓. แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียน เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
๔. แบบฝึกหัดในใบงาน เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
๕. การประเมินผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์การประเมินผล เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๖. การประเมินพฤติกรรมด้านคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ เกณฑ์การประเมินผ่านร้อยละ ๖๐ 

ขึ้นไป 
กิจกรรมเสนอแนะ 

๑. อ่านทบทวนเนื้อหาในหน่วยที่ ๘ 
๒. นักเรียนน าช้ินงานตัวอย่างมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ช้ินงานตามใบงานเพิ่มเติม 
๓. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม หรือทบทวนเนื้อหาเนื้อหาจาก เว็บไซต์ท่ีห้องศูนย์

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในเวลาว่าง 
 
 
 

 

แผนการสอน หน่วยบทท่ี ๘ 



การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน ๖๐๔ หน่วยบทที่ ๘  
 

วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน    รหัสวิชา ๒๑๐๗-
๘๕๐๓ 

หน่วยที่ ๘(๒-๔-๒) 

ชื่อหน่วย การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน สัปดาห์ที่ ๑๖-๑๗ 

ชื่อเร่ือง การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน จ านวน ๑๒ ชั่วโมง 
เอกสารอ้างอิง 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) รายละเอียดคู่มือโครงการ “กรุงไทยยุววาณิช” ปี 2557. กรุงเทพ: 
2557.  
ฝ่ายวิชาการอาชีวศึกษา.ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ.กรุงเทพ:สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ,2557 

ยุทธ ไกยวรรณ์. วิธีวิจัยทางธุรกิจ.กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ,2551. 
ส านักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษา, ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.กระทรวง 

ศึกษาธิการ. การจัดท าโครงการ.กรุงเทพฯ : ส าเนาเอกสาร,2551. 

 



การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน ๖๐๕ หน่วยบทที่ ๘  
 

เอกสารประกอบการเรียน 
วิชาโครงการ ๒ งานเครื่องเรือน รหัสวิชา ๒๑๐๗-๘๕๐๓ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 

 
 
 
 
 

 
หน่วยบทที ่๘ 

เรื่อง การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน 
 

เรียบเรียงโดย 
นางสายชล เชตม ี

 
 
 
 
 
 

 
วิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง อาชีวศึกษากรุงเทพ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 
 
 
 

๑. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการประเภทท่ีนักเรียนเลือกจัดท าได้ 
๒. จัดท ารายงานการด าเนินงานตามโครงการได้ 
๓. อธิบายความหมายของการน าเสนอผลงานได้ 
๔. น าเทคนิค วิธีการ ส่ือโสตทัศน์ประกอบการน าเสนอผลงานไปใช้ในการน าเสนอ

ผลงานโครงการได้ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 



การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน ๖๐๖ หน่วยบทที่ ๘  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา หน่วยบทที่ ๘ 



การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน ๖๐๗ หน่วยบทที่ ๘  
 

 
 
 
 
 
  

๑. การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน 
๑.๑ สรุปผลโครงการงานเครื่องเรือน 

๑.๑.๑ การสรุปผลและการประเมินผล 
๑.๑.๒ การปรับปรุงและพัฒนา 
๑.๑.๓ การเขียนรายงานโครงการงานเครื่องเรือน 

๑.๒ น าเสนอโครงการงานเครื่องเรือน 
๑.๒.๑ ความหมายของการน าเสนอผลงาน 
๑.๒.๒ เทคนิควิธีการน าเสนอผลงาน 
๑.๒.๓ ข้อเสนอแนะในการน าเสนอผลงาน 

๑.๓ ปฏิบัติการน าเสนอผลงานโครงการงานเครื่องเรือน 



การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน ๖๐๘ หน่วยบทที่ ๘  
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที่ ๘ การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน 

 
ค าช้ีแจง จงเขียนเคร่ืองหมายกากบาททับข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

๑. ข้อใดไม่เก่ียวข้องกับการน าเสนอผลงาน 
 ก. การลงทะเบียนเรียนวิชาโครงการ 
 ข. การน าเสนอผลการด าเนินงานมาน าเสนอต่อผู้ฟัง 
 ค. การกล่างถึงถึงปัญหา ละอุปสรรคท่ีพบระหว่างด าเนินการ 
 ง. การเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางส าหรับผู้จัดท าโครงการลักษณะเดียวกัน 
๒. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติส าหรับผู้น าเสนอผลงาน 
 ก. ส ารวจตนเองก่อนน าเสนอผลงาน 
 ข. ไม่แต่งชุดนักเรียนในการน าเสนอ 
 ค. เริ่มต้นการน าเสนอด้วยการสวัสดีผู้ฟังก่อนแนะน าตัว 
 ง. ปรับปรุงเส้ือผ้า หน้า ผม ให้เรียบร้อยก่อนการน าเสนอ 
๓. ส่ิงใดไม่ใชป่ระเด็นหลักของการน าเสนอ 
 ก. ท าโครงการนี้ท าไม   ข. ท าโครงการนี้อย่างไร 
 ค. เต็มใจท าโครงการนี้หรือไม่  ง. ท าโครงการนี้แล้วพบอะไร 
๔. ผู้น าเสนอไม่ควบคุมตนเอง แสดงความต่ืนเต้นออกมา จะก่อให้เกิดผลข้อใด 
 ก. พูดเร็ว    ข. ไม่สบตาผู้ฟัง 
 ค. พูดขาดจังหวะ    ง. เป็นไปได้ทุกข้อ 
๕. หากเกรงว่าจะน าเสนอเนื้อหาได้ไม่ครบถ้วน ควรปฏิบัติตามข้อใด 
 ก. ให้เพื่อยกกระดาษบอกหัวข้อไว้หลังห้อง 
 ข. จดหัวข้อส าคัญไว้ดูขณะน าเสนอ 
 ค. หยิบเอกสารขึ้นมาอ่านตลอดการน าเสนอ 
 ง. ถามผู้ฟังว่ายังขาดเนื้อหาส่วนใด 
๖. ข้อใดไม่จ าเป็นส าหรับการน าเสนอ 
 ก. ฝึกใช้อุปกรณ์ให้คล่อง   ข. สบตาผู้ฟัง 
 ค. ใช้ท่าทางประกอบค าพูด  ง. ใช้ภาษาวันรุ่นเสมอ 
 
 
 
๗. ส่ิงใดควรละเว้นส าหรับการน าเสนอผลงานด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Power point 
 ก. ใช้แผนภูมิท่ีเข้าใจง่าย 
 ข. ใช้กราฟิกแสดงถึงส่ิงท่ีก าลังพูดอยู่ 
 ค. ใช้การ์ตูน Animation มากๆ เพื่อความสวยงาม 
 ง. ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ เพื่อความชัดเจน 



การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน ๖๐๙ หน่วยบทที่ ๘  
 

๘. หากผู้น าเสนอต้องการช้ีแจงเกี่ยวกับสถิติให้ผู้ฟังรับทราบ ควรปฏิบัติตามข้อใด 
 ก. แจกภายหลังจากท่ีน าเสนอเรียบร้อยแล้ว 
 ข. แจกขณะท่ีน าเสนอ 
 ค. แจกก่อนการน าเสนอ 
 ง. แจกในช่วงเวลาท่ีสะดวกเวลาใดก็ได้ 
๙. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Power point 
 ก. Power point ส าคัญกว่าตัวผู้น าเสนอ 
 ข. Power point เป็นเพียงเครื่องมือของการน าเสนอเท่านั้น 
 ค. Power point ท าให้การน าเสนอสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ง. ผู้พูดต้องสรุปเนื้อหาสาระท่ีส าคัญ ไม่ใช่หวังพึ่ง Power point เพียงอย่างเดียว 
๑๐. ข้อใดควรปฏิบัติส าหรับการน าเสนอโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Power point 
 ก. ควรทบทวนร่างสไลด์ก่อนการลงมือท าจริง 
 ข. ควรน าเสนอเนื้อหาให้มากท่ีสุด หลีกเล่ียงการตัดท้ิง 
 ค. หลีกเล่ียงการสมมุติตัวเองเป็นผู้ฟัง เพราะไม่ก่อให้เกิดผลดีประการใด 
 ง. ควรปฏิบัติทุกข้อ 
 
 
 
  



การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน ๖๑๐ หน่วยบทที่ ๘  
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที่ ๘ การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 

๑. ก ๒. ง ๓. ค ๔. ง  ๕. ข 
 
 
๖. ง  ๗. ค ๘. ก ๙. ก  ๑๐. ง 

 



การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน ๖๑๑ หน่วยบทที่ ๘  
 

 
 
 

๑.  การสรุปผลการด าเนินงาน 

 หลังจากท่ีผู้เรียนได้ปฏิบัติตามโครงการเรียบร้อยแล้ว จะต้องสรุปผลการด าเนินงานั้นเป็น
อย่างไร บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้หรือไม่ และขณะท่ีด าเนินงานนั้น ได้ประสบกับปัญหาหรือ
อุปสรรคใดๆ อย่างไร ตลอดจนข้อเสนอแนะส าหรับผู้ท่ีจัดท าโครงการในลักษณะเดียวกันนั้น 
 ดังนั้นในส่วนของสรุปผลการด าเนินงานควรประกอบด้วยส่ิงต่อไปนี้ 
 ๑. ผลการด าเนินงาน เป็นการสรุปผลหลังจากได้ด าเนินงานตามโครงการส้ินสุดแล้ว อาจสรุป
ออกมานิงคุณภาพ เช่น สามารถผลิตกระเป๋าจากผ้าญี่ปุ่นได้จ านวน ๘๐ จ าหน่ายในราคาใบละ ๔๐ 
บาท ท าให้มีรายได้ท้ังส้ิน ๓,๒๐๐ บาท สามารถผลิตเครื่องสีข้าวขนาดท่ีสามารถสีข้าวได้ ๕๐ 
กิโลกรัมต่อช่ัวโมง เป็นต้น 
 ๒. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ระหว่างการด าเนินงานตามโครงการนั้น ผู้เรียนประสบกับ
ปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไนบ้าง พยายามค้นหาปัญหาหรืออุปสรรค และสาเหตุท่ีท าให้เกิดเพื่อจะเป็น
แนวทางในการปฏิบัติครั้งต่อไป หรือผู้ท่ีจะจัดท าโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันจะได้หาแนว
ทางแก้ไขเพื่อไม่ให้ปัญหาหรืออุปสรรคเหล่านี้เกิดขึ้นได้อีก 
 ๓. ข้อเสนอแนะ เป็นการเสนอแนะแนวทางเพื่อจะท าให้การปฏิบัติตามโครงการต่อไป 
สามารถหลีกเล่ียงปัญหาและอุปสรรคท่ีจะเกิดขึ้น อันท าให้การด าเนินตามโครงการสามรถประสอบ
ผลส าเร็จได้ง่ายข้ึน 
  

๑. การประเมินผลโครงงาน เป็นการประเมินเพื่อศึกษาข้อบกพร่อง ผลส าเร็จของงานปัญหา
และอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในระหว่างท างาน และส้ินสุดการปฏิบัติงานแล้ว การประเมินผลมักจะประเมิน 
จุดประสงค์ และการปฏิบัติงาน จะต้องท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และให้ผลย้อนกลับต่อผู้มา
ปฏิบัติงาน คือ น าผลประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาต่อไป 

 
 
ประโยชน์การประเมินโครงงาน มีดังต่อไปนี้ 
๑. ท าให้ทราบข้อบกพร่อง และความส าเร็จของงาน 
๒. ท าให้มีการแก้ไขปรับปรุงตลอดเวลาท่ีก าลังปฏิบัติงาน 
๓. ผู้ปฏิบัติงานมีความกระตือรือร้นท่ีจะท างานด้วยความต้ังใจ เสียสละ และจริงใจ 
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๔. ท าให้บุคคลอื่นได้ทราบว่า โครงงานได้รับความส าเร็จหรือล้มเหลว 
ถ้าจะได้ความส าเร็จก็จะได้น าไปเป็นแบบอย่างต่อไปถ้าล้มเหลวก็จะทราบได้ว่าเป็นเพราะ

เหตุใดและจะได้หาแนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

๒.  การปรับปรุงและพัฒนาโครงงาน 
การปรับปรุง และพัฒนาโครงงาน เป็นการน าผลการประเมินมาสรุปวิเคราะห์ โดยพิจารณา

จากข้อมูลในแบบประเมิน จุดใดท่ีมีปัญหาก็ต้องคิดพิจารณาหาทางแก้ไข โดยอาจใช้วิธีการระดม
ความคิดของผู้รับผิดชอบโครงงาน จากนั้นจึงน ามาเสนอครูท่ีปรึกษา ให้ความเห็นชอบหรือเสนอแนะ
ต่อไป 
 
๓.  ปัจจัยในการปรับปรุงและพัฒนาโครงงาน พิจารณาได้จาก 
 ๑. ข้อบกพร่องของการปฏิบัติงาน โดยศึกษาข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานว่า
เกิดจากสาเหตุใดบ้าง เช่น การไม่ระมัดระวังตนเองในขณะปฏิบัติงาน อันตรายท่ีเกิดขึ้นธรรมชาติ
แวดล้อม การขาดแคลนส่ิงของต่างๆ ซึ่งไม่อาจคาดคิดมาก่อน 
 ๒. จุดเด่นของการปฏิบัติงาน ในระหว่างการปฏิบัติงาน ได้รับผลท่ีดีมาก เพราะสาเหตุใด 
เช่น ความประณีต ความเรียบร้อย ความต้ังใจจริง การท างานตามขั้นตอน ความปลอดภัยในการใช้
เครื่องมือ ซึ่งจะต้องมีการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ส าหรับเป็นแบบอย่างท่ีจะปฏิบัติต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
 ๓. วิธีการปฏิบัติตน ด าเนินไปตามข้ันตอนอย่างไรบ้าง จะต้องแยกแยะขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ให้ละเอียดมากขึ้น หรือจะให้น้อยลงไปหรือไม่ 
 ๔. จุดมุ่งหมายท่ีก าหนด มีขอบเขตกว้างขวางมากน้องเพียงใด สามารถปฏิบัติได้หรือไม่ ถ้า
ไม่ได้จ าเป็นต้องลดจุดมุ่งหมายลง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจะมีหรือไม่ และสามารถเปล่ียนจุดมุ่งหมายได้
อย่างไรหรือไม่ 
 ๕. ระยะเวลาท่ีก าหนด มากไปหรือน้อยไป จะต้องใช้ระยะเวลาเท่าใดจึงจะเพียงพอ ท้ังใน
ด้านการปฏิบัติงาน หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน เสียค่าวัสดุเพิ่มข้ึน ฯลฯ เหล่านี้เป็นต้น 
 ๖. การพัฒนาโครงงาน จ าเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ละเอียด ได้แก่ การพัฒนา
โครงงานนี้จะได้รับการสนับสนุนจากใครบ้าง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นเป็นอย่างไร โอกาส  และ
ความก้าวหน้าของโครงงานจะส่งผลมาสู้ตนเองอย่างไรบ้าง สังคม และส่ิงแวดล้อมจะได้รับผลดี
อย่างไรบ้าง โดยเฉพาะ อย่างยิ่งความรู้ความสามารถของตนเอง และกลุ่มท่ีปฏิบัติงานร่วมกันจะมี
โอกาสขยายผลอย่างไรบ้าง เช่น การท าโครงงานเล้ียงไก่พื้นเมือง ถ้าหากโครงการนี้ได้รับความส าเร็จ 
หากจะมีการขยายผลให้มีการพัฒนาขึ้น จะส่งผลอย่างไรกับตนเอง กลุ่มท่ีปฏิบัติงานและชุมชน
ท้องถิ่น 
 
 การจัดท ารายงาน 
 การจัดท ารายงานเป็นการรายงานรายละเอียดของการจัดท าโครงการท้ังหมด ต้ังแต่เริ่มต้น
จนส้ินสุดโครงการ การจัดท ารายงานนั้นจะจัดท าเป็นรูปเล่ม เพื่อเสนอต่ออาจารย์ผู้สอนและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง การจัดท ารูปเล่มรายงานท่ีสมบูรณ์ช่วยให้อาจารย์และผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้เห็นภาพของการ



การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน ๖๑๓ หน่วยบทที่ ๘  
 

ด าเนินงานตามโครงการชัดเจนยิ่งขึ้น อีกท้ังรายงานยังสามารถน าไปใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหรือ
เอกสารอ้างอิงส าหรับผู้ท่ีจะจัดท าโครงการในภายหลังอีกด้วย 
การจัดท ารายงานประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

๑. ส่วนน า เป็นส่วนแรกของรายงาน ซึ่งควรประด้วย 
 ๑.๑ ปก ควรมีท้ังปกนอก และปกใน ซึ่งมีเนื้อหาซ้ ากัน 
 ๑.๒ ค าน า หลักการเขียนค าน าท่ีดีจะต้องท าให้ผูอ่านต้องการท่ีจะอ่านเนื้อหาส่วนใน

ของรายงานจนจบ ดังนั้นค าน าต้องก่อเกิดความสนใจแก่ผู้อ่านให้มากท่ีสุด 
 ๑.๓ สารบัญ หมายถึงบัญชีบท หรือ หัวข้อส าคัญในรายงานต้องเขียนเรียงล าดับ

ตามเนื้อหาของรายงาน 
๒. ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 
 ๒.๑ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๒.๒ วิธีการด าเนินงาน แบ่งออกเป็น ๔ ตอนได้แก่ 
 ตอนท่ี ๑ การเตรียมการก่อนเริ่มโครงการประกอบด้วย การศึกษาค้นคว้าการเตรียม

วัสดุอุปกรณ์และการแบ่งหน้าท่ีให้แก่สมาชิกภายในกลุ่ม 
 ตอนท่ี ๒ การด าเนินการ เป็นการเขียนถึงขั้นตอนการท าโครงการแต่ละขั้นตอนว่า

ด าเนินการอย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการบันทึกภาพของแต่ละขั้นตอนอย่างละเอี ยดแล้วน าเสนอใน
รายงานนี้พร้อมกับค าบรรยาย 

 ตอนท่ี ๓ ค่าใช้จ่ายบอกท่ีมาของเงินทุนพร้อมกับระบุค่าใช้จ่ายในการท าโครงการ 
 ตอนท่ี ๔ สรุปผลการด าเนินงานประกอบด้วย ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ

อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น 
๓. บรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิงหรือเอกสารที่ใช้ค้นคว้า 
๔. ภาคผนวก น าเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการ เช่น โครงการ แบบฟอร์มรูปภาพ

อื่นๆ มาใส่ไว้ตามความจ าเป็น 
ความหมายของการน าเสนอผลงาน 
การน าเสนอผลงานเป็นการแสดงออกถึงผลิตผลของความคิด ความพยายามในการท างาน

และเป็นวิธีท่ีท าให้ผู้อื่นได้รับรู้ เข้าใจถึงผลงานนั้น มีผู้ให้ความหมายของการน าเสนอผลงานไว้
แตกต่างกันดังนี้ 
 การน าเสนอผลงาน หมายถึง การน าผลการ
ด าเนินงานตามโครงการมาน าเสนอต่อผู้ฟัง  ซึ่ง ไ ด้แก่ 
อาจารย์ เพื่อนร่วมช้ัน และผู้ท่ีสนใจต้องการทราบผลของ
การด าเนินงาน 

การน าเสนอผลงาน หมายถึง  การบอกกล่าว
ข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นผลจากการด าเนินงานตามโครงการ 

การน าเสนอผลงาน หมายถึง การน าเสนอผลจาก
การด าเนินงานตามโครงการ ถึงความส าเร็จ ล้มเหลว ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะแก่ผู้ฟัง 

ภาพที่ ๑  การน าเสนอผลงาน 
ท่ีมา: www.scbfoundation.com 
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การน าเสนอผลงาน หมายถึง การน าผลการ
ด าเนินงานตามโครงการมาน าเสนอต่อผู้ฟัง ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การจัดท าโครงการ 

สรุปได้ว่า การน าเสนอผลงาน หมายถึง การท่ีผู้เรียนได้น ารายละเอียดของโครงการมา
น าเสนอแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบถึงเหตุผลของการจัดท าโครงการ วิธีการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางส าหรับผู้ท่ีจะจัดท า
โครงการลักษณะเด่ียวกันในโอกาสต่อไป 

 

เทคนิคการน าเสนอผลงาน 

 การน าเสนอผลงาน แต่ละกลุ่มอาจมีหัวข้อส าหรับการน าเสนอให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มแต่
อย่างไรก็ ผู้น าเสนอจะต้องมีการเตรียมตนเองเพื่อให้การน าเสนอนั้นเป็นการน าเสนอท่ีดี มี
ประสิทธิภาพ สามารถส่ือสารให้ผู้ฟังเข้าใจอย่างชัดเจน ส่ิงท่ีผู้น าเสนอควรปฏิบัติมีดังนี้ 
 ๑. ส ารวจตัวเอง บุคลิกภาพของผู้น าเป็นส่ิงส าคัญยิ่ง ก่อนการน าเสนอ ผู้น าเสนอควรได้มี
การส ารวจตนเอวเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับตนเอง หน้าตา ทรงผม อยู่ในสภาพท่ีพร้อมหรือไม่ 
เครื่องแต่งกาย ซึ่งได้แก่ เครื่องแบบประจ าสถาบัน อยู่ในสภาพเรียบร้อย ครบถ้วนตามระเบียบของ
สถานศึกษาหรือไม่ 
 ๒. กล่าวสวัสดีผู้ฟัง การน าเสนอซึ่งอาจประกอบด้วยอาจารย์ เพื่อนร่วมช้ัน หรือผู้สนใจอื่นๆ 
โดยเริ่มสวัสดีผู้อาวุโสท่ีสุดในท่ีนั้นก่อน แล้วเรียงล าดับผู้อาวุโสรองลงมา จากนั้นแนะน าตนเอง 
แนะน าสมาชิกในกลุ่ม และแนะน าช่ือโครงการ 

 ๓. เตรียมโครงเรื่องท่ีจะพูด ซึ่งโครงเรื่องท่ีจะพูดนั้นควรให้อยู่ในประเด็นหลัก ๔ ข้อ ด้วยกัน 
ได้แก่  

 ท าโครงการนี้ท าไม 

 ท าโครงการนี้อย่างไร 

 ท าโครงการนี้แล้วพบอะไร 

 ส่ิงท่ีพบจากการท าโครงการมีความหมายว่าอย่างไร 

๔. พูดอย่างมีจังหวะ น้ าเสียงควบกล้ า ร. ล. ชัดเจน ซึ่งส่ิงเหล่านี้สามารถฝึกฝนได้ และ
จะต้องไม่ต่ืนเต้นจนเกินไป มิฉะนั้นจะท าให้เกิดความประหม่าและพูดเร็งจนขาดจังหวะ และไม่น่าฟัง 

๕. หลีกเล่ียงการอ่าน แต่ควรจดเฉพาะหัวข้อส าคัญๆ ไว้เพื่อช่วยในการเรียงล าดับเนื้อหา
อย่างถูกต้อง 

๖. ผู้น าเสนอจะต้องท าความเข้าใจกับเนื้อหาท่ีน าเสนอเป็นอย่างดี รวมท้ังต้องเตรียมข้อมูล
ส าหรับการตอบค าถามด้วย 

๗.  ผู้น าเสนอควรจัดความคิดอย่างเป็นระบบ น าเสนออย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีชัดเจน
เข้าใจง่าย หลีกเล่ียงภาษาวัยรุ่น เพราะการน าเสนอผลงาน ถือเป็นการน าเสนอด้านวิชาการ 

๘. รักษาเวลาของการน าเสนอ ไม่พูดวกไปวนมา หรือออกนอกเรื่องจนเกินเวลา 

๙. รู้จักใช้ท่าทางประกอบการพูดพอสมควร ไม่ยืนนิ่งอยู่เพียงท่าเดียว หรือเดินไปมาจนผู้ฟัง
ร าคาญ สบตาผู้ฟังอย่างท่ัวถึง ฝึกใช้อุปกรณ์ เช่นไมโครโฟน เครื่องคอมพิวเตอร์ให้คล่อง 
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๑๐. ควรมีส่ือประกอบการน าเสนอ เพราะจะท าให้การน าเสนอนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 

การใช้สื่อโสตทัศน์ประกอบการน าเสนอผลงานโครงการ 

การน าเสนอผลงานโครงการของผู้เรียน มีวิธีการน าเสนอได้หลายรูปแบบด้วยกัน เช่น การ
เสนอปากเปล่าโดยไม่มีส่ือใด ซึ่งวิธีนี้เป็นการเสนอท่ีขาดความน่าสนใจ และหากผู้น าเสนอใช้การยืน
อ่านหน้าห้อง ยิ่งท าให้การน าเสนอขาดความน่าสนใจมาก หรือบางคนมีการน าเสนอผลงานพร้อมกับมี
ส่ือประกอบ เช่น การรูปภาพมาติดลงในฟิวเจอร์บอร์ด เป็นต้น การน ารูปภาพติดลงฟิวเจอร์บอร์ดนี้ 
ท าให้การน าเสนอน่าสนใจมากขึ้น แต่มีข้อจ ากัด คือไม่สามารถส่ือสารให้ผู้ฟังท่ีนั่งอยู่ระยะไกล หรือนั่ง
อยู่บริเวณหลังห้องมองเห็นได้ หากต้องใช้เวลาในการน าเสนองาน วิธีนี้สามารถเรียกคงามสนใจได้
ระยะแรกเท่านั้น 

ปัจจุบันการน าเสนอโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป มีบทบาทส าคัญและเป็นท่ีนิยมกันมากทุก
วงการ ต้ังแต่การศึกษาไปจนถึงการธุรกิจท่ีน าเสนอผลงานเพื่อให้นายจ้าง หรือเจ้าของกิจการตัดสินใจ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น บริษัทโฆษณาน าเสนอแนวติด หรือตัวอย่างงานโฆษณาแก่เจ้าของสินค้า 
เพื่อให้บริษัทเจ้าของสินค้าเลือกจ้างบริษัทโฆษณาสินค้าให้ เป็นต้น 

โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการน าเสนอผลงานท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายทุกระดับการศึกษาต้ังแต่
ระดับประถมจนถึงขั้นอุดมศึกษา และใช้กันมานาน ได้แก่ โปรแกรมส าเร็จรูป Power point ซึ่งเป็น
โปรแกรมท่ีใช้งานง่าย สามารถตกแต่งให้สวยงาม และสามารถเรียกร้องความสนใจจากผู้ฟังได้ดี 

 

 
 

ภาพที่ ๒ การน าเสนอโดยใช้ส่ือ Power point 
ท่ีมา: www.scbfoundation.com 

 

ข้อแนะน าในการเสนอผลงานโครงการด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Power point  
การน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้ในการน าเสนอผลงานจะต้องใช้อย่างถูกวิธี สามารถให้การ

น าเสนอส่ือความหมายได้ชัดเจนและน่าสนใจ ในทางตรงกันข้าม หากผู้ผลิตส่ือขาดความคิด
สร้างสรรค์ และขาดความเข้าใจในการน าเสนอ ส่ือท่ีผลิตออกมานั้นก็จะไม่น่าสนใจ ส่ือความหมายได้
ไม่ชัดเจน หรือท าให้การน าเสนอนั้นน่าเบื่อหน่ายได้ การน าเสนอผลงานโครงการด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป Power point มีข้อควรปฏิบัติดังนี้ 
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๑. เน้นควายง่าย การน าเสนอด้วยโปรแกรม Power point ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ 
การน าเสนอด้วยความเรียบง่าย เช่น การใช้แผนภูมิท่ีเข้าใจง่าย การใช้กราฟิกแสดงถึงส่ิงท่ีผู้น าเสนอ
ก าลังพูดอยู่ เป็นต้น ตัวหนังสือท่ีน ามาใช้ควรเป็นขนาดตัวอักษรท่ีชัดเจน ซึ่งไม่ควรมีขนาดเล็กกว่า
ตัวหนังสือ Angsana new ขนาด 32” แต่หน้าควรมีตัวหนังสืออยู่ประมาน ๕-๗ บรรทัด ส่ิงพึงระวัง
อีกประการหนึ่งเกี่ยวกับความง่ายของสไลด์คือ ไม่ควรใส่ลูกเล่น หรือการ์ตูน Animation จนเกินไป 
เพราะสายตาของผู้ฟังจะมองแต่การ์ตูน ซึ่งเป็นภาพเคล่ือนไหวนั้นจนลืมดูหรือฟังเนื้อหาไป 

๒. ใช้สไลด์ให้น้อยแผ่นท่ีสุด จุดเด่นของ Power point  คือการน าเสนอแนวคิดและ
สนับสนุนผู้น าเสนอด้วยความกระชับไม่เยิ่นเย้อ ดังนั้นการน าเสนอจะต้องไม่ใส่รูปภาพ หรือตัวเลข
ต่างๆ มากเกินไป หากจ าเป็นท่ีจะต้องช้ีแจงสถิติ ควรท าเป็นกระดาษแจกให้ผู้ฟังภายหลัง 

 ๓. อย่าอ่านข้อความใน Power point อย่างเดียว พฤติกรรมของผู้ใช้ Power point ท่ีพบ
มากท่ีสุดและเป็นข้อเสีย คือการต้ังหน้าต้ังตาอ่านข้อความใน Power point เพียงอย่างเดียวท าให้
การน าเสนอนั้นน่าเบ่ือ Power point จะใช้งานได้ดีท่ีสุดเมื่อการพูดนั้นมีการขยายความเพิ่มเติมจาก
หัวข้อท่ีปรากฏอยู่บนจอ และถึงแม้ว่าจะมีจอภาพเรียกร้องความสนใจจากผู้ฟังแล้ วการสบตาผู้ฟัง
ขณะน าเสนอก็เป็นส่ิงท่ีควรกระท า 

๔. น าเสนอแต่สไลด์อย่างเหมาะสมอย่างเหมาะสม ข้อผิดพลาดท่ีมักพบอีกประการหนึ่งคือ
จังหวะในการเปล่ียนสไลด์ให้ผู้ฟังได้อ่านและวิเคราะห์ข้อความก่อน จากนั้นจึงพูดขยายข้อความนั้น 

๕. มีช่วยพักบ้าง Power point คือเครื่องมือน าเสนอด้วยการมองเห็นท่ีใช้คู่กับการพูดได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ผู้ใช้ Power point ท่ีมีประสบการณ์ จะทราบดีกว่าการปล่อยให้
หน้าจอว่างไว้ในบางครั้งไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด นอกจากผู้ฟังจะได้พักสายตาแล้ว ยังช่วยเพิ่ม
สมาธิในช่วงท่ีต้องการพูดคุยอีกด้วย เช่น ช่วงการน าเสนออาจารย์ หรือผู้ฟังอื่นๆ อาจมีข้อสงสัย 
สามารถใช้ช่วงว่างนี้สอบถามข้อสงสัยนั้น 

๖. เลือกใช้สีสันท่ีสดใส การเลือกสีของข้อความ การฟิก และพื้นหลังให้ตัดกันอย่างเด่นชัดจะ
ช่วยเพิ่มความน่าสนใจของข้อความและสร้างความรู้สึกได้เป็นอย่างดี โดยท่ัวไปมักใช้พื้นหลังเป็นสี
อ่อน และตัวอักษรเป็นสีส้ม 

๗. น าภาพและกราฟิกจากท่ีอื่นๆ มาใช้ หากเป็นไปได้ไม่ควรจ ากัดการน าเสนอไว้กับส่ิงท่ี 
Power point มีให้เพียงอย่างเดียว ควรลองใช้ภาพและและกราฟิกจากภายนอกรวมท้ังวีดิโอเพื่อให้
เกิดความหลากหลายและน่าติดตาม เช่น อาจถ่ายวีดิโอขณะท่ีผู้เรียนก าลังปฏิบัติหน้าท่ีตามโครงการ 
แล้วน าเข้ามาแทรกในหัวข้อการด าเนิน ก่อนท่ีจะมีการอธิบายเพิ่มเติม เป็นต้น 

๘. ปิดท้ายการน าเสนอด้วยเนื้อหาส าคัญ การน าเสนอด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Power point 
ไม่ควรให้ความส าคัญท้ังหมดอยู่ท่ีแผ่นสไลด์ ผู้ฟังไม่ได้ดูท่ีแผ่นสไลด์แต่เพียงอย่างเดียวผู้น าเสนอจึง
ควรวางแผนการน าเสนอเป็นอย่างดี อย่าให้เนื้อหาหรือส่ิงส าคัญท่ีต้องการน าเสนอด้อยไปกว่า Power 
point ให้ระลึกเสมอว่า Power point เป็นเพียงเครื่องมือของการน าเสนอเท่านั้น 

๙. แจกเอกสารประกอบหลังการน าเสนอเสร็จ=ไม่ใช่ระหว่างการน าเสนอ การแจกเอกสาร
ประกอบระหว่างการน าเสนอจะท าให้ผู้ฟังหันไปสนใจกับเอกสารนั้น และอาจพลาดข้อความหรือ
เนื้อหาส าคัญไป ดังนั้นวิธีการท่ีเหมาะสมจึงควรแจกเอกสารประกอบการน าเสนอภายหลังจากท่ีได้
น าเสนอเสร็จส้ินแล้ว ยกเว้นกรณีท่ีเอกสารนั้นจ าเป็นต้องอ่านประกอบการฟังไปด้วย 
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๑๐. ทบทวนก่อนการน าเสนอ หลักจากท่ีได้ร่างสไลด์ส าหรับการน าเสนอแล้ว ก่อนท่ีจะลงมือ
ท า ควรทบทวนเสียก่อน สมมติตัวเองเป็นผู้ฟัง ลองพิจารณาดูว่าส่วนใดไม่น่าสนใจ ก ากวมหรือสับสน
ให้แก้ไข หรือตัดออกโดยไม่ต้องเสียดาย 

นอกจากโปรแกรมส าเร็จรูป Power point แล้ว ปัจจุบันยังมีโปรแกรมอื่นๆ อีกท่ีช่วยให้การ
น าเสนอผลงานน่าสนใจขึ้น เช่น โปรแกรม Movie maker โปรแกรม Ulead เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓  งานเครื่องเรือน 

ท่ีมา: Woodsmith,2015: P. 24 
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ตัวอย่างแบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
 

ช่ือ=นามสกุลนักเรียน..............................................................ห้อง.......................เลขท่ี................... 
ค าช้ีแจง ๔ หมายถึง แสดงพฤติกรรมหรือมีลักษณะนั้นๆ ต้ังรอ้ยละ ๘๐ ขึ้นไป 

๓ หมายถึง แสดงพฤติกรรมหรือมีลักษณะนั้นๆ รอ้ยละ ๖๕-๗๙ 

๒ หมายถึง แสดงพฤติกรรมหรือมีลักษณะนั้นๆ รอ้ยละ ๕๐-๖๔ 

๑ หมายถึง แสดงพฤติกรรมหรือมีลักษณะนั้นๆ นอ้ยกว่าร้อยละ ๕๐ 

รายการประเมิน รายการวัด 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. การสร้างสัมพันธภาพ - ทักทายผู้ฟังด้วยท่าทางที่เป็นกันเอง 
- แนะน าตนเอง 
- ชึ้แจงวัตถุประสงค์ได้ชัดเจนและ
สอดคล้องกับประเด็นที่น าเสนอ 

     

๒. บุคลิกภาพ - มีความมั่นใจ 
- กระตือรือร้น 
- แต่งกายสุภาพ เหมาะสม 
- ย้ิมแย้มแจ่มใส ท่าทีสุภาพ เป็นมิตร 

     

๓. การสื่อสาร 
๓.๑ ทักษะการ

สื่อสาร 

- ใช้ภาษาพูดที่สุภาพ เข้าใจง่ายออก
เสียงชัดเจน 

- สื่อสารเชิงวิชาการ 
- รับฟังความเห็นของผู้อื่นอย่างสนใจ 

     
 

๓.๒ รูปแบบการน าเสนอ - รูปแบบของการน าเสนอเหมาะสม
กับผู้ฟัง และเวลา 

- ดึงดูดความสนใจ 
- มีเรียงล าดับให้เข้าใจง่าย 

     
 
 
 

๓.๓ การใช้อุปกรณ์/สื่อ
ประกอบการ
น าเสนอ 

- เหมาะสมกับผู้ฟัง รูปแบบและ
ประหยัด 

- สื่อมีความถูกต้อง ชัดเจน 
- น่าสนใจ  
- มีทักษะความช านาญในการใช้ 
อุปกรณ์/สื่อ 
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รายการประเมิน รายการวัด 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๓.๔ - ถูกต้อง และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

- มีการวิเคราะห์เชื่อมโยงเน้ือหาอย่าง
มีเหตุผล 

     

๓.๕ การบริหารจัดการ - ควบคุมเวลาได้ตามก าหนด 
- ประเมินความเข้าใจและความสนใจ
ของผู้ฟังเป็นระยะ 

- กระตุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ฟังทุกคน
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

- แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เหมาะสม 
- ตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นและ
ชัดเจน 

     

๔. การสรุป - แสดงถึงความคิดรวบยอด 
- ตรงประเด็น (ตามวัตถุประสงค์) 
- มีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ 

     
 

 

ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

 

       ลงช่ือ.......................................................ผู้ประเมิน 

            (....................................................................) 
….……………/…………………../………………… 
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บทสรุป 

 การสรุปผลการด าเนินงานและการจัดท ารายงานเป็นขั้นตอนสุดท้าย หลังจากผู้เรียนได้
ด าเนินงานตามโครงการเรียบร้อยแล้ว การสรุปผลการด าเนินงานจะช่วยท าให้ทราบว่าผลการ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต้ังไว้หรือไม่ ระหว่างด าเนินงานพบปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร 
และมีข้อเสนอแนะส าหรับผู้ท่ีจะจัดท าโครงการในแนวทางเดียวกันอย่างไร เมื่อสรุปผลการด าเนินงาน
และจัดท ารายงานแล้วจึงท าการน าเสนอผลงาน ซึ่งเป็นทักษะท่ีนักเรียนทุกคนต้องฝึกฝนให้เกิดขึ้นแก่
ตนเอง เพราะเป็นแนวทางท่ีจะน ามา ซึ่งความส าเร็จในการน าผลงาน แผนงาน โครงการและความคิด
ต่างๆ น าเสนอหรือให้มีการรับรองหรืออนุมัติจึงนับว่าเป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่งในการท างานและการ
ด าเนินชีวิต ซึ่งกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อการแก้ปัยหาและประยุกต์ร่วมกับการถ่าย
โยงความรู้ไปสู่สถานการณ์จริง ซึ่งเป็นสมรรถนะทางอาชีพองค์รวมท่ีจ าเป็นต้องมีเพื่อการปฏิบัติและ
เสริมสร้างทักษะในการท างาน และประกอบอาชีพ ช่วยส่งเสริมความสามารถด้านความรู้และยัง
เปล่ียนแปลงเจตคติของผู้เรียนให้ดีขึ้น ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผนปฏิบัติงาน 
หาเหตุผล โดยผสมผสานองค์ความรู้แบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง ซึ่งครูผู้สอนจะต้องให้ความเอาใจใส่ เรียนรู้ และให้ค าแนะน าในการสรุปผลการ
ด าเนินงานและการน าเสนอผลงานของนักเรียนเพื่อเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 
  



การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน ๖๒๑ หน่วยบทที่ ๘  
 

แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ ๘ 

ตอนที่ ๑ จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
๑. จงสรุปความหมายการน าเสนอผลงาน  
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... .......
................................................................................................................................................................. 

๒. การส ารวจตนเองของผู้น าเสนอ จะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องใดบ้าง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
๓. ประเด็นหลักของโครงเรื่องท่ีจะพูดมีอะไรบ้าง 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

๔. การท่ีผู้น าเสนอท าความเข้าใจกับเรื่องท่ีน าเสนอ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 

 

๕. หากต้องการให้การน าเสนอสมบูรณ์ ปฏิบัติอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 



การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน ๖๒๒ หน่วยบทที่ ๘  
 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... ...........

.................................................................................................................................................................. 

๖. การน าเสนอปากเปล่าโดยไม่ใช้ส่ือใดๆ มีข้อเสียอย่างไร 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
๗. การน ารูปติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ด มีข้อจ ากัดอย่างไร 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... ............

............................................................................................................................... ................................ 

๘. การเปล่ียนสไลด์ ควรท าอย่างไรจึงจะเหมาะสม 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................... .......................................
............................................................................................................................. .....................................
...................................................................................................................................................... ............
............................................................................................................................... ................................ 
............................................................................................................................. .....................................
................................................................................... ............................................................................ 
 

๙. การพักช่วงระหว่างน าเสนอ ให้หน้าจอว่างบ้าง มีประโยชน์อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ........



การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน ๖๒๓ หน่วยบทที่ ๘  
 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ ......... 

๑๐. หากต้องการน าเสนอเกิดความหลากหลายและน่าติดตาม ควรปฏิบัติอย่างไร 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................ ................................. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ ๘ 

 

๑. จงสรุปความหมายของการน าเสนอผลงาน 

การน ารายละเอียดโครงการมาน าเสนอแก่ผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบถึงเหตุของการจัดท า
โครงการ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นแนวทางส าคัญผู้ที่จะจัดท าโครงการลักษณะเดียวกันในโอกาสต่อไป 
๒. การส ารวจตนเองของผู้ส าเสนอ จะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องใดบ้าง 

หน้าตา ทรงผม เคร่ืองแต่งกาย 
๓. ประเด็นหลักของโครงเรื่องท่ีจะพูดมีอะไรบ้าง 



การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน ๖๒๔ หน่วยบทที่ ๘  
 

ท าโครงการนี้ท าไม 
ท าโครงการนี้อย่างไร 
ท าโครงการนี้แล้วพบอะไร 
สิ่งที่พบจากการท าโครงการมีความหมายว่าอย่างไร 

๔. การท่ีผู้น าเสนอท าความเข้าใจกับเนื้อท่ีน าเสนอ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร 
ท าให้สามารถตอบค าถามได้ดี 

๕. หากต้องการให้การน าเสนอสมบูรณ์ ปฏิบัติอย่างไร 
จัดท าสื่อประกอบการน าเสนอ 

๖. การน าเสนอปากเปล่าโดยไม่ใช้ส่ือใดๆ มีข้อเสียอย่างไร 
ท าให้ขาดความน่าสนใจ 

๗. การน ารูปติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ด มีข้อจ ากัดอย่างไร 
ท าให้ผู้ัังนั่งอยู่ในระยะไกล หรือนั่งอยู่บริเวณหลังห้องมองไม่เห น 

๘. การเปล่ียนสไลด์ ควรท าอย่างไรจึงจะเหมาะสม 
ให้สไลด์ขึ้นก่อนแล้วจึงพูด 

๙. การพักช่วงระหว่างน าเสนอ ให้หน้าจอว่างบ้าง มีประโยชน์อย่างไร 
เป็นช่วงที่ผู้เกิดความสงสัยสามารถสอบถามได้ 

๑๐. หากต้องการน าเสนอเกิดความหลากหลายและน่าติดตาม ควรปฏิบัติอย่างไร 
ถ่ายวีดิโอขณะท่ีผู้เรียนก าลังปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการ แล้วน าเข้ามาแทรกในหัวข้อการ

ด าเนินก่อนที่จะมีการอธิบายเพิ่มเติม 
 
 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยที่ ๘  การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน 

 
ค าช้ีแจง จงเขียนเคร่ืองหมายกากบาททับข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

๑. ข้อใดไม่เก่ียวข้องกับการน าเสนอผลงาน 
 ก. การลงทะเบียนเรียนวิชาโครงการ 
 ข. การน าเสนอผลการด าเนินงานมาน าเสนอต่อผู้ฟัง 
 ค. การกล่างถึงถึงปัญหา ละอุปสรรคท่ีพบระหว่างด าเนินการ 
 ง. การเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางส าหรับผู้จัดท าโครงการลักษณะเดียวกัน 
๒. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติส าหรับผู้น าเสนอผลงาน 
 ก. ส ารวจตนเองก่อนน าเสนอผลงาน 
 ข. ไม่แต่งชุดนักเรียนในการน าเสนอ 
 ค. เริ่มต้นการน าเสนอด้วยการสวัสดีผู้ฟังก่อนแนะน าตัว 
 ง. ปรับปรุงเส้ือผ้า หน้า ผม ให้เรียบร้อยก่อนการน าเสนอ 



การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน ๖๒๕ หน่วยบทที่ ๘  
 

๓. ส่ิงใดไม่ใชป่ระเด็นหลักของการน าเสนอ 
 ก. ท าโครงการนี้ท าไม   ข. ท าโครงการนี้อย่างไร 
 ค. เต็มใจท าโครงการนี้หรือไม่  ง. ท าโครงการนี้แล้วพบอะไร 
๔. ผู้น าเสนอไม่ควบคุมตนเอง แสดงความต่ืนเต้นออกมา จะก่อให้เกิดผลข้อใด 
 ก. พูดเร็ว    ข. ไม่สบตาผู้ฟัง 
 ค. พูดขาดจังหวะ    ง. เป็นไปได้ทุกข้อ 
๕. หากเกรงว่าจะน าเสนอเนื้อหาได้ไม่ครบถ้วน ควรปฏิบัติตามข้อใด 
 ก. ให้เพื่อยกกระดาษบอกหัวข้อไว้หลังห้อง 
 ข. จดหัวข้อส าคัญไว้ดูขณะน าเสนอ 
 ค. หยิบเอกสารขึ้นมาอ่านตลอดการน าเสนอ 
 ง. ถามผู้ฟังว่ายังขาดเนื้อหาส่วนใด 
๖. ข้อใดไม่จ าเป็นส าหรับการน าเสนอ 
 ก. ฝึกใช้อุปกรณ์ให้คล่อง   ข. สบตาผู้ฟัง 
 ค. ใช้ท่าทางประกอบค าพูด  ง. ใช้ภาษาวันรุ่นเสมอ 
 
 
 
๗. ส่ิงใดควรละเว้นส าหรับการน าเสนอผลงานด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Power point 
 ก. ใช้แผนภูมิท่ีเข้าใจง่าย 
 ข. ใช้กราฟิกแสดงถึงส่ิงท่ีก าลังพูดอยู่ 
 ค. ใช้การ์ตูน Animation มากๆ เพื่อความสวยงาม 
 ง. ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ เพื่อความชัดเจน 
๘. หากผู้น าเสนอต้องการช้ีแจงเกี่ยวกับสถิติให้ผู้ฟังรับทราบ ควรปฏิบัติตามข้อใด 
 ก. แจกภายหลังจากท่ีน าเสนอเรียบร้อยแล้ว 
 ข. แจกขณะท่ีน าเสนอ 
 ค. แจกก่อนการน าเสนอ 
 ง. แจกในช่วงเวลาท่ีสะดวกเวลาใดก็ได้ 
๙. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Power point 
 ก. Power point ส าคัญกว่าตัวผู้น าเสนอ 
 ข. Power point เป็นเพียงเครื่องมือของการน าเสนอเท่านั้น 
 ค. Power point ท าให้การน าเสนอสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ง. ผู้พูดต้องสรุปเนื้อหาสาระท่ีส าคัญ ไม่ใช่หวังพึ่ง Power point เพียงอย่างเดียว 
๑๐. ข้อใดควรปฏิบัติส าหรับการน าเสนอโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Power point 
 ก. ควรทบทวนร่างสไลด์ก่อนการลงมือท าจริง 
 ข. ควรน าเสนอเนื้อหาให้มากท่ีสุด หลีกเล่ียงการตัดท้ิง 
 ค. หลีกเล่ียงการสมมุติตัวเองเป็นผู้ฟัง เพราะไม่ก่อให้เกิดผลดีประการใด 



การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน ๖๒๖ หน่วยบทที่ ๘  
 

 ง. ควรปฏิบัติทุกข้อ 
 
 
 
  



การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน ๖๒๗ หน่วยบทที่ ๘  
 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยที่ ๘ การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบกิจกรรมที่ ๘.๑ หน่วยที่ ๘ 
ชื่อวิชา โครงการ ๒ งานเครื่องเรือน รหัส ๒๑๐๗ – ๘๕๐๓ สอนครั้งท่ี ๙-๑๕ 
ชื่อหน่วย การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน รวมเวลา ๑๒ ช่ัวโมง 

ช่ือกิจกรรม การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน เวลา ๓๐ นาที 
 

เฉลย 

๑. ก ๒. ง ๓. ค ๔. ง  ๕. ข 
 
 
๖. ง  ๗. ค ๘. ก ๙. ก  ๑๐. ง 

 



การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน ๖๒๘ หน่วยบทที่ ๘  
 

จุดประสงค์รายวิชา ๑. อธิบายความหมายของการน าเสนอผลงานได้ 
ค าช้ีแจง จงพิจารณาภาพการน าเสนอผลงาน แล้วตอบค าถามด้านล่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
๑. นักเรียนในภาพก าลังท ากิจกรรมใด 
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
๒. นักเรียนในภาพควรจะพูดรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง จงอธิบาย 
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
๓. การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนในภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อใครบ้าง จงอธิบาย 

...............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

ใบกิจกรรมที่ ๘.๒ หน่วยที่ ๘ 
ชื่อวิชา โครงการ ๒ งานเครื่องเรือน รหัส ๒๑๐๗ – ๘๕๐๓ สอนครั้งท่ี ๙-๑๕ 
ชื่อหน่วย การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน รวมเวลา ๑๒ ช่ัวโมง 

ช่ือกิจกรรม การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน เวลา ๓๐ นาที 



การสรุปผลการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน ๖๒๙ หน่วยบทที่ ๘  
 

 

จุดประสงค์รายวิชา ๒. น าเทคนิคไปใช้ในการน าเสนอผลงานได้ 
๓. ใช้ส่ือโทรทัศน์ประกอบการน าเสนอผลงานโครงการได้ 
ค าช้ีแจง จากการฟังเพื่อนในช้ันเรียน ให้นักเรียนคัดเลือกผู้ท่ีสามารถรายางานผลการด าเนินงานได้
ประทับใจนักเรียนท่ีสุด แล้วน าภาพของนักเรียนผู้นั้นติดลงในช่องว่างด้านล่างพร้อมบอกเทคนิคการ
น าเสนอท่ีเพื่อนใช้ และเหตุผลของความประทับใจนั้น 
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เคอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด., ๒๕๔๗. 

สาคร คันธโชติ. การออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๗ 
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จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน. นครปฐม: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสินทวีกิจ พริ้นต้ิง, ๒๕๕๙. 

Donald B. Peschke. Woodsmith Vol. ๓๗/No.๒๑๙. Los Angeles in United States, ๒๐๑๕. 
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http://www.netra.lpru.ac.th 

http://www.udomfurniture.co.th 

http://www.en.rmutr.ac.th 

http://www.terrabkk.com 

https://www.sites.google.com/a/srisongkram.ac.th/athittiyakornph๑๕/w๙ 

http://www.netra.lpru.ac.th/~weta/ch-๒/..๑๓-๐๗-๒๕๕๗ 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
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