
 

 

 

 
 

 พัฒนาการเคล่ือนไหวของร่างกายโดยกระบวนการปฏิบัติในรายวิชางานฝึกฝีมือ 
     ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  สาขาวิชางานยานยนต์ 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัลลภ  กรีไกรนุช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
สถาบันอชีวศึกษาภาคกลาง 5 สำนักงานคณะกรรมการการอชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 

ชื่อผลงานวิจัย      พัฒนาการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยกระบวนการปฏิบัติในรายวิชางานฝีกมือ 
     ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  สาขาวิชางานยานยนต์ 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
ชื่อผู้วิจัย   นายวัลลภ กรีไกรนุช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
คำนำ 

วิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้เพ่ือแสดงการพัฒนาการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยกระบวนการปฏิบัติ
ในรายวิชางานฝึกฝีมือของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  สาขาวิชางานยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตะไบและการเลื่อยที่ไม่ผ่านเกณฑ์โดยสุ่ ม
ตัวอย่างนักเรียนและในเนื้อหาทฤษฏีที่เกี่ยวกับการเลื่อยและการตะไบ การเลื่อยและตะไบที่ถูก
ต้องการบำรุงรักษาเลื่อยและตะไบ ส่วนประกอบของเลื่อยและตะไบ ส่วนประกอบของเลื่อยและ
ตะไบ  วิธีการดำเนินการวิจัยผลการวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลข้อเสนอแนะ 
ดังนั้นวิจัยฉบับนี้ที่จัดทำขึ้นมาเพ่ือการแก้ปัญหาการเคลื่อนไหวร่างกายในการเลื่อยและตะไบของ
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์และมีทัศนคติที่ดีต่อครูรวมถึง วิชางานฝึกฝีมือวิจัยฉบับนี้หากมีข้อผิดพลาด
ประการใดผู้จัดทำขอภัยไว้ ณ  โอกาสนี้ด้วย 

                                               นาย วัลลภ กรีไกรนุช 
                                                    ผู้จัดทำวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

บทที่๑ 
บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
จากการที่ทำการสอนวิชาฝึกฝีมือของนักเรียน ปวช.๑/๑-๑/๕  สาขาวิชายานยนต์ จำนวน

๕๘ คน พบว่านักเรียนไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหา เรื่องการเลื่อยและการตะไบ อยู่จำนวน๓คนซึ่งสมควรจะ
แก้ไขปัญหานี้ผู้วิจัยได้พิจารณาว่าใบความรู้ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นภาพนิ่งเพ่ือแสดงวิธีการเลื่อยและ
การตะไบทำให้นักเรียนทำความเข้าใจได้ยากเกี่ยวกับวิธี การเลื่อยและการตะไบ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดที่จะปรับปรุงสื่อการสอนในเร่องนี้มาโดยตลอด หลักการว่า สื่อการสอนทางวิชานี้ที่ดีต้องให้
ผู้เรียนเข้าใจเรื่องที่กำลังเรียนรู้ได้ง่ายและถูกต้องจึงควรพัฒนาสื่อการสอนเรื่องนี้ขึ้นมาใหม่เป็นภาพ
จำลองที่สามารถเคลื่อนไหวได้และใช้สื่อจริงมาประกอบเป็นตัวอย่างเพ่ือเป็นการเรียนการสอนที่เข้าใจ
ง่ายขึ้น 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายวิจัย 
เพ่ือให้นักเรียนปวชปวช.๑/๑-๑/๒  สาขาวิชายานยนต์ จำนวน ๓ คน ที่มีผลการเรียนต่ำในการเลื่อย
ให้มีผลการเรียนที่สูงขึ้นและผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
ขอบเขตการวิจัย 
ประชากร ได้แก่  ปวช.๑/๑-๑/๒  สาขาวิชายานยนต์ จำนวน ๕๘ คน  ณโรงงานช่างสาขาเทคนิค
พ้ืนฐาน ที่กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๒๖ คน สุ่ม
ตัวอย่างมา ๓ คนที่คะแนน้อยที่สุด 
๑.เครื่องมือที่ใช้ คือแบบประเมินพฤติกรรมและระดับผลการเรียนของนักศึกเป็นรายบุคคล 
๒.ขอบเขตด้านนวัตกรรม 
๓.แผนการสอน 
แบบประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาแบบรายบุคคล ๒ ตัวแปร ได้แก่ 
๑.ตัวแปรต้น ได้แก่ แผนการจัดการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกการใช้แบบสอบถามปัญหาในชั้นเรียน 
แบบประเมิน พฤติกรรมนักศึกษารายบุคคล 
๒.ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลานักเรียนปวช.๑/๑ -๑/๒  สาขาวิชายาน
ยนต์จำนวน ๕๘ คน  ณโรงงานช่างสาขาเทคนิคพ้ืนฐาน 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.นักเรียนมีพฤติกรรมในการเข้าเรียนในรายวชาฝึกฝีมือ ข้อมูลที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
และมีคะแนนการเข้าเรียนมากขึ้น 
๒.นักศึกษามีพฤติกรรมในการเลื่อยและการตะไบ เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาอ่ืนๆ 
๓.นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อรายวิชาที่เรียน 



 

 

บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยว พัฒนาการเคลื่อนไหวของ
ร่างกายโดยกระบวนการปฏิบัติในรายวิชางานฝึกฝีมือ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น
ปีที่ 1  สาขาวิชางานยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                           
  การเลื่อยหมายถึง การตัดวัสดุออกด้วยใบเลื่อยที่มีคมตัดขนาดเล็กคล้ายคมตัดของสกัด จำนวนมาก
เรียงแถวเป็นระเบียบคมตัดของใบเลื่อยเหล่านี้จะเฉือนกัดชิ้นงานพร้อมๆกันทีละหลายๆฟัน พร้อมกัน
ดังรูปที่1 

 
การเลื่อยชิ้นงานด้วยมือ นิยมใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเลื่อยมือ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับตัดวัสดุให้ขาด
ออกจากกัน โดยมีขนาดและรูปร่างลักษณะตามท่ีต้องการ เพ่ือนำไปใช้งานในขั้นตอนต่อๆไป เลื่อยมือ
เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานใน งานช่าง เลื่อยมือที่ใช้ในการตัดโลหะในงานทั่วๆไปจะมีลักษณะส าคัญๆ อยู่ 
2 ส่วน คือ โครงเลื่อย และใบเลื่อย 
   1 โครงเลื่อย (frame)ท าหน้าที่ในการจับขึงใบเลื่อยให้ตึงและพาใบเลื่อยเคลื่อนที่ไป และกลับเพ่ือ
ทำการตัดเฉือนวัสดุ 
 ลักษณะของโครงเลื่อย จะประกอบด้วย 
-ด้ามจับ 
-โครง 
-ตัวยึดใบเลื่อย 
-ตัวดึงใบเลื่อย 
ด้ามจับ ทำเป็นร่องสำหรับจับอย่างเหมาะมือตัวยึดใบเลื่อยและตัวดึงใบเลื่อยสามารถปรับต่ำแหน่งใน
การยึดให้ฟันเลื่อยสามารถตัดงานในแนวเดียวกันโครงเลื่อยหรือแนวตั้งฉากกับโครงเลื่อย 



 

 

 
 
 

โครง เป็นโครงโลหะท่ีโค้งเป็นรูปตัว ยู (U) มีใช้งานจะมีอยู่ 2 แบบ คือ 
1 โครงเลื่อยแบบตายตัว(Solid Frame) จะเปน็โครงเลื่อยที่มีความยาวตายตัวสำหรับใช้กับใบเลื่อย 
ที่มีความยาวขนาดใดขนาดหนึ่งโดยเฉพาะ 

 
2 โครงเลื่อยแบบปรับได้ (Adjustable Frame)จะเป็นโครงเลื่อยท่ีสามารถปรับความยาวของโครง 
เลื่อยเพ่ือให้เหมาะสมกับขนาดความยาวของใบเลื่อยจะมีด้วยกัน 2 แบบคือ 
   -แบบที่มีสกรูปรับยืดหดได้ 

 
- แบบโครงที่เป็น 2 ชิ้น มีปลอก มีปลอกเชื่อมระหว่าง โครงตัวหน้าและโครงตัวหลัง โครงตัวหน้า
จะมีร่องสำหรับปรับความยาวในการยึดใบเลื่อยด้วยสลักที่ติดอยู่กับปลอก 



 

 

 
 

2 ใบเลื่อย (blade) ลักษณะการทำงานของใบเลื่อยการเฉือนกัดของใบเลื่อยกระทำด้วยการเคลื่อนที่ 
กัด พร้อมทั้งออกแรงกัดบนเนื้อของวัสดุทำให้ฟันเลื่อยจมลงไปในเนื้อวัสดุการเคลื่อนที่ตัดและการ
ออกแรงกด 

 
จะต้องสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมกับการเคลื่อนที่ กลับไป-กลับมา ฟันเลื่อยจะกัด เนื้อวัสดุออกใน
ขนาดที่เคลื่อนที่ตัดพร้อมทั้งออกแรงกด 

  
ช่วงฟันของใบเลื่อย จะเรียกเป็นจ านวนฟันต่อความยาว 1 นิ้ว 25มม. 
 ในขณะที่ฟันเลื่อยตัดเข้าเนื้อวัสดุ ใบเลื่อยจะติดแน่นกับร่องตัด ถ้าความหนาของใบเลื่อยกับฟันเลื่อย 
เท่ากัน ดังนั้นจึงมีการดัดให้ฟันเลื่อยมีความหนามากกว่าใบเลื่อยเรียกว่า ช่องตัดเผื่อ หรือ คลองเลื่อย 
ลักษณะของช่องเผื่อตัด หรือ คลองเลื่อย ที่นิยมใช้กันทั่วไปมี 3 แบบ ดังนี้ 



 

 

1. แบบดัดฟัน จะมีลักษณะ ฟันเอียงสลับกันไปมาทางด้านหนึ่งของใบเลื่อย 
2.แบบดัดฟันสลับฟันตรง จะมีลักษณะเป็นฟันเอียงสลับไปมาคนละด้าน เว้นด้วยฟันตรง หนึ่งฟัน 
3.แบบฟันเป็นคลื่น แนวฟันลักษณะเป็นคลื่นนี้ใช้มากกับใบเลื่อยมือ 

 
ลักษณะของใบเลื่อย จะประกอบด้วย 
 - ความหนา 
 - ความกว้าง 
 - ความยาว 

 
 ขนาดของใบเลื่อย จะบอกเป็นจำนวนฟัน/นิ้วและความหนาความกว้างความยาวรูปร่างของใบเลื่อย 
โดยทั่วๆ ไปจะบอกความยาวระหว่างรูร้อยใบเลื่อย เช่น 300 มม. และ ทางด้านใกล้รูรอยด้านหนึ่ง 
จะบอกจำนวนฟัน/นิ้ว ที่ใช้งานกันอยู่ทั่วๆไป คือ 18 ฟัน/นิ้ว 



 

 

 
การสึกของใบเลื่อย 
 จะเกิดบริเวณด้านข้างของคมตัด ถ้าใช้ตัดวัสดุอ่อนอายุการใช้งานของใบเลื่อยย่อมยาวนานกว่าใช้ตัด 
วัสดุแข็ง ลักษณะการสึกของใบเลื่อย 
การหลีกเลี่ยงไม่ให้ฟันเลื่อย บิ่นแตก หัก ให้ระวังในการเลื่อยวัสดุความหนาของวัสดุที่นำมาเลื่อยอย่าง 

น้อยฟันเลื่อย3ฟัน วางบนความหนาของงานถ้าหากชิ้นงานบางฟันเลื่อยเพียง2ฟันวางบนความหน 
คมอาจบิ่นและอาจแตกได้ 

 
 การออกแรงกดใบเลื่อยในขณะเคลื่อนใบเลื่อยให้ออกแรงกดพอประมาณ อย่าออกแรงกดมากเกินไป 
เพราะอาจจะทำให้ไปเลื่อยฉีกและหักได้ 

 



 

 

ขณะเลื่อยตัดวัสดุใบเลื่อยต้องตึงอยู่เสมอ ฉะนั้นก่อนลงมือเลื่อยให้สำรวจใบเลื่อยที่ติดอยู่กับโครง
เลื่อยขันใบเลื่อยให้ตึง เพ่ือไม่ให้คลองเลื่อนบิดไปมาซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ใบเลื่อยหักหรือขาดได้ 
          การเลือกใช้ใบเลื่อย 
 การเลือกใช้ใบเลื่อยพิจารณาจากชนิดของวัสดุและขนาดหน้าตัดของวัสดุเพราะ โลหะที่ใช้ทำใบเลื่อย 
จะใช้เหล็กท่ีมีความแข็งแรงและมีคุณสมบัติดี เช่น เหล็กท าเครื่องมือผสมคาร์บอนสูง เหล็กความเร็ว
รอบสูง และผสมทังสแตนหรือ ผสมโมลิบดิมัน ใบเลื่อยจะถูกชุบให้แข็งมาก ดั้งนั้นจะเห็นได้ว่าใบ
เลื่อนมีความเปราะและหักง่าย ดั้งนั้นควรเลือกขนาดของใบเลื่อยให้เหมาะสมกับงาน เช่น 
                วัสดุอ่อน ให้เลือกใช้เลื่อยที่มีจำนวนฟัน / นิ้ว หยาบ 
                วัสดุหนา ให้เลือกใช้เลื่อยที่มีจำนวนฟัน / นิ้ว หยาบ 

 
            ตัวอย่างการเลือกใช้ใบเลื่อยกับวัสดุต่างๆ 
14 ฟันต่อนิ้ว สำหรับเหล็กอ่อนเหนียว 

 
18ฟันต่อนิ้ว สำหรับเหล็กเครื่องมือเหล็กท่ีมีผสมคาร์บอนสูง เหล็กความเร็วรอบสูง 

 
24 ฟันต่อนิ้ว สำหรับเหล็กเส้น หน้าตัดรูปต่างๆ ทองเหลือง ทองแดง 
 



 

 

 
การใส่ใบเลื่อยในโครงเลื่อยแบบปรับได้ ซึ่งจะมีร่องสำหรับจับให้ใช้มือซ้ายสอดไปในร่องสำหรับสอด
มือจับยกโครงเลื่อยขึ้น ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้มือซ้ายประคองตัวยึดใบเลื่อยพร้อมกับ ใบเลื่อยเอารู
บนใบเลื่อยใส่สลักดึงใบเลื่อยด้านมือจับโดยใช้แม่มือซ้ายกดไว้ให้ฟันเลื่อยคมหันไปทางด้านหน้า
จากนั้นขวามือน ไปเลื่อยมาใส่สลักด้านหน้าของโครงเลื่อย ใช้นิ้วหัวแม่มือซ้ายและนิ้วหัวแม่มือขวากด
ใบเลื่อยให้แนบสนิทกับตัวยึด และตัวดึงใบเลื่อยพร้อมกับใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางมือขวาคีบนัตหางปลา
บิดหมุนใบเลื่อยขันให้ตึง 

 
 การเลื่อยชิ้นงานจะต้องยึดชิ้นงานให้แน่นด้วยปากกาจับงานและต้องขีดทำแนวที่ต้องการเลื่อย 
การยึดชิ้นงานต้องให้แนวเลื่อยใกล้ปากของปากกาให้มากท่ีสุดและจะต้องขนานกับแนวปากกา 



 

 

 
การเริ่มต้นในการเลื่อยให้ตั้งใบเลื่อยโดยที่ฟันเลื่อยทำมุมกับผิวหน้างานที่ต้องการเลื่อยประมาณ 
10 องศา และเริ่มต้นเคลื่อนที่ใบเลื่อยไปข้างหน้าเบาๆ และ ช้าๆ 

 
 การตัดงานบางควรจะจับด้วยปากกาที่มีแผ่นไม้รองและตัดให้ขาดพร้อมกับแผ่นไม้รองปากปากกา 

 



 

 

 การเริ่มลงมือเลื่อยในตอนแรกนั้นใบเลื่อยมักจะลื่นไถล วิธีช่วยแก้ไขหลังจากการขีดทำรอย แล้วให้ใช้ 
ตะไบสามเหลี่ยมตะไบมุมของงานให้เป็นร่องส าหรับเริ่มต้นของฟันเลื่อย เพ่ือป้องกันการลื่นไถล 

 
การเริ่มต้นลงมือเลื่อยอีกวิธีหนึ่ง คือ การใช้นิ้วหัวแม่มือวางตามแนวที่ขีดทำเครื่องหมายไว้ แล้ววางใบ 
เลื่อยจรดตามแนวที่ขีดท าเครื่องหมายโดยวางใบเลื่อยให้ตั้งฉากกับชิ้นงานและตรงตามแนวที่ต้องการ
เลื่อย ค่อยๆเคลื่อนใบเลื่อย ช้าๆ กดเบาๆ ประคองใบเลื่อยให้ตั้งฉาก เลื่อนใบเลื่อยจนได้ร่อง เลื่อยลึก
พอที่ใบเลื่อยไม่ลื่นไถลแล้วเอามือออก 

 
 การจับโครงเลื่อยขณะเคลื่อนที่ตัดชิ้นงาน มือซ้ายกำโครงเลื่อยด้านหน้าช่วยลดและประคองโครง
เลื่อยให้ตั้งแนวตรงและตั้งฉากกับงานอยู่เสมอ ในขณะเดียวกันใช้มือขวาจับด้ามเลื่อย โดยใช้นิ้วชี้วาง



 

 

พาดชี้ไปตามโครงเลื่อย นิ้วอ่ืนๆ ก ารอบโครงเลื่อย การเลื่อยงานให้ออกแรงกดในขณะที่เคลื่อนที่ไป
ข้างหน้า และการดึงกลับโดยที่ 
ไม่ออกแรงกด การเคลื่อนไหวไปข้างหน้าหรือการชักกลับมือทั้งสองข้างจะต้องช่วยกันประคองให้ใบ
เลื่อยตั้งฉากอยู่เสมอ 

 
การวางเท้าในขณะเลื่อยชิ้นงาน ควรให้ปลายเท้าขวาอยู่ในแนวทำมุม 60 องศา กับแนวเลื่อยปลาย
เท้าซ้ายขวางอยู่ใต้งานและใต้ปากกาจับงาน 



 

 

 
 ต่ำแหน่งการวางเท้าของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างจากนี้ ลักษณะการยืนในการเลื่อยให้ถนัดและจับ 
โครงเลื่อย ดังในภาพข้างล่าง 



 

 

 
ความเร็วในการเคลื่อนที่ใบเลื่อย 
 การเคลื่อนที่ตัดของใบเลื่อยเป็นลักษณะการตัดใบเลื่อยที่ กลับไป กลับมา เป็น 1 ครั้ง ดังนั้น 
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของใบเลื่อย คือ จ านวนครั้ง ต่อ นาที หรือ (STROKE PER MINUTE) หรือ 
S.P.M 
     - การเริ่มต้นการเลื่อยด้วยการออกแรงกดเบาๆ เอียงใบเลื่อยประมาณ 10 องศา ใช้ความเร็วใน
การเคลื่อนที่ใบเลื่อยประมาณ 30S.P.M 

 
 - เพ่ิมแรงกดตัด และเพ่ิมความเร็วในการเคลื่อนที่ใบเลื่อยให้มากขึ้น พร้อมกับจ านวนฟันเลื่อย 
ให้สัมผัสผิวงานมากขึ้น  



 

 

 
- เมื่อจำนวนฟันเลื่อยสัมผัสผิวงานมากขึ้น ให้ออกแรงกดบนชิ้นงานเพิ่มขึ้นและความเร็วในการ
เคลื่อนที่ตัดเพ่ิมขึ้นด้วย โดยใช้ความเร็วในการเคลื่อนที่ใบเลื่อยประมาณ 50 S.P.M 

 
 วิธีการใช้งานและการบำรุงรักษา 
1เมื่องานใกล้จะขาดควรผ่อนแรงกดใบเลื่อยและความเร็วในการเคลื่อนที่ใบเลื่อยลดลงด้วย 
2 ในการเลื่อยควรให้หัวกดลง โดยให้ส่วนด้านยกทำมุมประมาณ 30 องศากับแนวระดับเพราะการ
เลื่อยกดลงจะเที่ยงตรงกว่าการเลื่อยขึ้น 
3 ในการชักโครงเลื่อยกลับ ไม่ต้องออกแรงกดและไม่ต้องยกเลื่อยขึ้น 
4 ในการเลื่อยให้ตลอดความยาวมิฉะนั้นใบเลื่อยจะสึกหรอไม่เท่ากันตลอดทั้งใบ 
5 ควรจับงานให้รอยเลื่อยอยู่ใกล้ปากกาให้มากท่ีสุด 
6 ก่อนการเลื่อยควรมีการตรวจสอบใบเลื่อย ว่าขันใบเลื่อยตึงพอดีแล้วหรือยัง 
7 ควรเลือกใบเลื่อยให้เหมาะสมกับความหนาและความแข็งของงาน 
8 ไม่ควรเลื่อยงานแบบเร็วบ้างช้าบ้าง หรือรีบเลื่อยให้งานขาดเร็วๆเพราะจะทำให้ใบเลื่อยร้อน 
9 ควรเลื่อยด้วยความเร็วรอบ 1 คู่จังหวะชักต่อวินาที 
10 ในการเลื่อยต้องออกแรงกดอย่างสม่าเสมอ ไม่ควรกระชากหรือกระแทกออกแรงกดมากเกินไป 
11 ควรเก็บรักษาเลื่อยแยกจากเครื่องอ่ืน 
 
 
 



 

 

บทที่ ๓ 
วิธีการดำเนินการวิจัย 

ในการดำเนินการวิจัยเรื่อง พัฒนาการเคลื่อนไหวร่างกายโดยกระบวนการปฏิบัติในรายวิชางานฝึก
ฝีมือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชายานยนต์ ผู้วิจัยได้ดำเนินการ
ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
๑.ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
๒.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.การสร้างเครื่องมือท่ใช้ในการวิจัย 
๔.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๕.การวิเคราะห์ข้อมูล 
๑.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับชั้นปวช. ๑/๑-๑/๕ แผนกช่างยานยนต์ ภาคเรียนที่ ๑ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ โรงงานช่างเทคนิคพ้ืนฐาน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จำนวน ๕๘ คน สุ่มตัวอย่างมา
จำนวน ๓ คน ที่คะแนนน้อยที่สุด 
๒.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกคะแนนพฤติกรรมนักศึกษารายบุคคล 
๓.การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   ผู้วิจัยดำเนินการสร้างเครื่องมือสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
    ๑.ศึกษาเอกสาร ตำรา ผลงานวิจัย ผลงานการค้นคว้าต่างๆ ที่เก่ียวข้องศึกษารูปแบบของการสร้าง
เครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
    ๒.สร้างแบบบันทึกคะแนน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณา 
    ๓.นำแบบบันทึกที่ได้รับการแนะนำไปปรับปรุงเป็นฉบับจริง 
    ๔.นำแบบบันทึกคะแนนฉบับสมบูรย์ไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
๔.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากแบบประเมินพฤติกรรมนักศึกษารายบุคคล
ตลอดภาคเรียน 
๕.การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากแบบประเมินพฤติกรรมนักศึกษารายบุคคล 
 


