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บทที่1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำของโครงงำน
โครงการโต๊ะพับเอนกประสงค์เป็ นโครงการที่ทาขึ้นเพือ่ การทางานหรื อศึกษาจะทาให้การเรี ยน
ทาได้ง่ายขึ้นจัดโต๊ะได้รวดเร็ว ใช้พ้นื ที่ในการเก็บน้อยเหมาะแก่การนามาใช้ในการศึกษาทางาน และใช้
นัง่ พักผ่อนในขณะพักได้
ดังนั้นจึงทาเป็ นชุดโต๊ะพับเอนกประสงค์ข้ ึนมา เพื่อการนั่งทางาน ศึกษาและใช้นั่งพักผ่อนใน
เวลาพักระหว่างเรี ยนได้
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน
1.2.1 เพือ่ สร้างโต๊ะพับฯ ขึ้นมาใช้ในการจัดนิทรรศการต่างๆ
1.2.2 เพือ่ สร้างความสะดวกสบายในการจัดระเบียบโต๊ะ
1.2.3 เพือ่ ใช้ประโยชน์ในแผนกช่างกลโลหะ ช่างซ่อมบารุ งเครื่ องจักรกล
1.2.4 เพือ่ การลดการใช้จ่ายในราคาแพงเกินไป
1.2.5 เพือ่ สามารถนาโต๊ะพับฯ มาพัฒนาให้มีรูปแบบและความสามารถที่ดีข้ นึ
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 สามารถพับเก็บได้ง่าย
1.3.2 สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
1.3.3 สามารถใช้ในการศึกษาเล่าเรี ยนในรู ปแบบกลุ่มได้
1.3.4 เปลี่ยนรู ปแบบของโต๊ะได้หลากหลายตามความต้องการ
1.3.5 สามารถรับน้ าหนักของคนได้ 4 คน
1.4 นิยำมศัพท์ เฉพำะ
1.4.1 โต๊ะพับเอนกประสงค์ หมายถึง โต๊ะที่สามารถเปลี่ยนรู ปแบบของโต๊ะให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างๆได้ อีกทั้งยังสามารถพับและจัดเก็บได้ง่าย
1.4.2 โครงเหล็ก คือ สิ่งที่ใช้เป็ นโครงร่ างของสิ่งประดิษฐ์
1.4.3 บานพับ คือ เป็ นอุปกรณ์ใช้เป็ นจุดลองรับ เป็ นจุดหมุนของการเปิ ด – ปิ ด ของการทางาน
1.4.4 หูปิ่นโต คือ อุปกรณ์ใช้สาหรับล็อคสิ่งประดิษฐ์ เพือ่ ยึดให้เหนียวแน่น
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1.5 ประโยชน์ ที่คำดว่ ำจะได้ รับ
1.5.1 ทาให้มีชุดโต๊ะพับฯ ขึ้นมาใช้ในห้องเรี ยน หรื อ ในการจัดนิทรรศการต่างๆ
1.5.2 ทาให้ผใู ้ ช้ได้มีเวลาในการทางาน หรื อ ศึกษามากขึ้น
1.5.3 ทาให้ผทู ้ ี่ได้รับประหยัดงบที่ตอ้ งจ่ายมากขึ้น
1.5.4 ทาให้ผใู ้ ช้มีพ้นื ที่ในการทากิจกรรมต่างๆได้ ขณะเก็บโต๊ะพับฯ
1.5.5 ทาให้ทาให้ผใู ้ ช้ มาพัฒนาให้มีรูปแบบและความสามารถที่ดีข้ นึ ได้
1.6 ขั้นตอนการดาเนินงาน
ลาดับที่
ผังกระบวนการ
1

2

3

4

ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
และคิดค้นทาโครงงาน
วางแผนการทาโครงงาน

ศึกษาค้นคว้าวิธีการ
ดาเนินงาน จัดทาแผน
โครงการ

ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
เสนอแผนโครงงานต่อ
คณะกรรมการ

ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
และปรับปรุงแผน

ระยะเวลา
10 – 14
ต.ค.
2559

15 – 31
ต.ค.
2559

7-8
พ.ย.
2559

9 – 12
พ.ย.

รายละเอียดงาน
ปรึกษาและร่วมกันคิดค้นสิ่งที่
ต้องการจะทาโดยสมาชิกใน
กลุ่มมีความเห็นร่วมกันว่าจะ
จัดทาชุดโต๊ะพับ
แบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่มเพือ่
ไปค้นคว้าข้อมูลส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้กับ
โครงงานนี้ จากนั้นก็ได้
รวบรวมข้อมูลที่มี นามา
จัดทาแผนการดาเนินงานเป็น
Power Point เพื่อเตรียม
นาเสนอข้อมูล
นาเสนอแผนโครงการต่อ
คณะกรรมการ
ปรากฏว่าแผนโครงการที่
จัดทามาไม่ผ่าน ต้องนามา
ปรับปรุงแก้ไขใหม่ โดย
คณะกรรมการ ได้ให้
คาแนะนาในการแก้ไขมา
เรียบร้อยแล้วจึงไม่ต้องเริ่ม
ใหม่ทั้งหมด
ค้นคว้าข้อมูลในส่วนที่ขาด
หายเพิ่มเติม เพื่อนาไปเสริม
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โครงการ โดยเพิ่มเติม
ข้อมูลที่ขาดหายไป

2559

ในแผนโครงการ และเตรียม
นาเสนอแผนโครงการในรอบ
ที่สอง เพื่อให้ได้รับการอนุมัติ
ในการจัดทาโครงการ

14
พ.ย.
2559

เสนอแผนโครงการที่ได้รับการ
แก้ไขตามคาแนะนาของ
คณะกรรมการ ในการนาเสนอ
รอบแรก และได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการให้จัดทา
โครงงานชุดโต๊ะพับ

6

เตรียมอุปกรณ์ทาชิ้นงาน
ตามข้อมูลที่ได้ศึกษาไว้

4 – 15
ม.ค.
2560

ชุดโต๊ะพับ ได้รับความ
อนุเคราะห์ จาก จ.ส.อ.ทัศยุ
นวรัตน์ ณ อยุธยา ได้ช่วย
บอกแนวทางในการหาซื้อ
อุปกรณ์ซ่อมบารุงต่างๆ เพื่อ
เตรียมนามาประกอบเป็น
ชิ้นงาน

7

ทาการออกแบบ
โครงสร้างและเชื่อม
โครงสร้างของชุดโต๊ะพับ

1 – 10
ก.พ.
2560

ทาการหมายงานและตัดเหล็ก
ให้ได้ตามขนาดที่ออกแบบ
โดยทาการเชื่อมและติดแผ่น
ไม้บนโครงสร้าง

เริ่มประกอบอุปกรณ์ส่วน
อื่นๆ

11 – 15
ก.พ.
2560

5

8

เสนอแผนโครงการ รอบ
2 ต่อ คณะกรรมการ

นาเหล็กมาประกอบเป็น
โครงสร้างของโครงงาน
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9

10

ทาการทดสอบการใช้งาน
ของชุดโต๊ะพับและ
ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ไม่
สมบูรณ์

นาชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์
ส่งต่อ คณะกรรมการ

16 – 21
ก.พ.
2560

ทาการทดสอบประสิทธิภาพ
การใช้งานของชุดโต๊ะพบและ
ได้แก้ไขข้อบกพร่องของ
ชิ้นงาน

1
มี.ค.
2560

คณะกรรมการทาการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้
งานของชุดโต๊ะพับเป็นไป
ตามที่ได้อธิบายรายละเอียด
ในรูปเล่มประกอบโครงงาน
หรือไม่

ตารางที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.7 วัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ
ลาดับ

วัสดุและอุปกรณ์

หน่วย

จานวน

1
2
3

ไม้หน้าโต๊ะ
เหล็กฉาก หนา 4 มม. ขนาด 40x40 มม.
เหล็กกล่อง หนา 1.2 มม. ขนาด ⁄𝟒 ⁄𝟒

แผ่น
เส้น
เส้น

4
5
6

นิ้ว
ท่อกลม ขนาด ½” หนา 2 มม.
สีสเปรย์ ไพแลค
แลคเกอร์
รวม

ราคา
(บาท)

2
2
2

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
200
275
100

ท่อน

2

150

300

กระป๋อง
ขวด

2
1

75
70

150
140
1670

ตารางที่ 2 วัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ
1.8 แบบชิ้นงานโต๊ะเอนกประสงค์

400
550
200
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รูปที่ 1 แบบงานโต๊ะพับโต๊ะพับเอนกประสงค์
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