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ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ การสรางบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เร่ือง เคร่ืองจักรกลงานไม
วิชาปฏิบัติการโรงงาน  สาขาออกแบบเครื่องเรือน ระดับปริญญาตรี
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา วิทยาเขตภาคพายัพ

ผูเขียน นายพิพัฒน  ปญญา

ปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวศึกษา)
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รองศาสตราจารยพลสิทธิ์  สิทธิชมภู กรรมการ

บทคัดยอ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ สรางบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เร่ือง เคร่ืองจักร
กลงานไม วิชาปฏิบัติการโรงงาน สาขาวิชาออกแบบเครื่องเรือน ระดับปริญญาตรี         คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตภาคพายัพ ทดสอบประ
สิทธิภาพบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอรกับนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบเครื่องเรือน               คณะ
สถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตภาคพายัพ เคร่ืองมือที่ใชในการ
ศึกษาประกอบดวย บทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เร่ือง เคร่ืองจักรกลงานไม วิชาปฏิบัติการโรง
งาน แบบทดสอบความรู และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
การวิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย

ผลการศึกษาพบวา
1. บทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เร่ือง เคร่ืองจักรกลงานไม วิชาปฏิบัติการโรงงาน

สาขาวิชาออกแบบเครื่องเรือน ระดับปริญญาตรี คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตภาคพายัพ มีเนื้อหาประกอบดวย 3 สวนคือ 1) ประเภทของ
เคร่ืองจักรกลงานไม 2) สวนประกอบของเครื่องจักรกลงานไม และ 3) การใชเคร่ืองจักรกลงานไม



จ

เบื้องตน แตละสวนมีเนื้อหาคือ เคร่ืองมือตัดไม เคร่ืองมือไสไม  เคร่ืองมือเจาะไม  เคร่ืองมือขัดไม
เคร่ืองมือลอกบัวไม และเครื่องมือกลึงไม

2. นักศึกษาที่เรียนบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเร่ืองเคร่ืองจักรกลงานไมทุกคน
มีคะแนนผานเกณฑที่กํ าหนดไว

3. นักศึกษามีความเห็นวา บทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเร่ืองเคร่ืองจักรกลงานไม
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
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Abstract

The purpose of this study was to construction the Wooding Machine Instructional
Program in Furniture Design at Bachelor’s degree in Rajamangala University of Technology
Lanna Northern Campus. Computer Lesson test by bachelor’s program students majoring in
furniture design, Rajamangala University of Technology Lanna Northern Campus. The study
instruments consisted of Computer Lesson on Wooding Machine Instructional Program,
achievement test and questionnaires of Computer Lesson. Data were analyzed by using mean.

The result of this study indicated that: 1) There are three chapter in Computer Lesson
on Wooding Machine Instructional Program in Furniture Design at Bachelor’s degree in
Rajamangala University of Technology Lanna Northern Campus, the first chapter was the kind of
wooding machine; the second chapter was the component of wooding machine and the third
chapter was introduction using of wooding machine and all of parts were contents: cutting, plane,
drill, polish, router and lathe tools. 2) They were able to pass the performance achievement test
criteria. 3) The students’ showed their opinion that the whole lesson was a “good” level.


