
 
 

วิจัยในชั้นเรียน 
 

เรื่อง การพัฒนาทักษะการพิมพ์แบบสัมผัสโดยใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ รายวิชา
โปรแกรมประมวลผลค า ส าหรับนักเรียนชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
  
 
 
 

โดย 
นางสุวารี  แปงณีวงค์  

 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1/2557 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 



 

วิจัยในชั้นเรียน 

 
 

เรื่อง การพัฒนาทักษะการพิมพ์แบบสัมผัสโดยใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ รายวิชา
โปรแกรมประมวลผลค า ส าหรับนักเรียนชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
  
 
 
 
 
 
 

โดย 
นางสุวารี  แปงณีวงค์ 

 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1/2557 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 
 



 
 
 

ชื่องานวิจัย การพัฒนาทักษะการพิมพ์แบบสัมผัสโดยใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ รายวิชาโปรแกรมประมวลผล
ค า ส าหรับนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

ชื่อผู้วิจัย         นางสุวารี  แปงณีวงค์ 
 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการพิมพ์แบบสัมผัสโดยใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ รายวิชา
โปรแกรมประมวลผลค า ส าหรับนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ซึ่งมี
จุดประสงค์เพ่ือปรับพฤติกรรมดังนั้นผู้สอนได้ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนวิชาโปรแกรมประมวลผลค า แล้ว
พบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการขาดทักษะด้านการพิมพ์สัมผัสของผู้เรียนซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต่ าโดยพิจารณาจาก
งานที่ให้ผู้เรียนฝึกทักษะซึ่งไม่สามารถท าให้ส าเร็จได้ภายในเวลาที่ก าหนดจากใบงานเป็นเหตุให้การจัดการ
เรียนการสอนเป็นไปด้วยความล่าช้า  

ผู้วิจัยในสถานะที่เป็นผู้หนึ่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยเป็นผู้สอนคนหนึ่งในแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ โปรแกรมประมวลผลค า การประยุกต์ใช้โปรแกรมตาราง
งานเพ่ืองานบัญชี จึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาด้านทักษะด้าน การพิมพ์สัมผั สส าหรับผู้เรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นหลักสูตรระยะสั้น 
150 ชั่วโมง และโปรแกรมฝึกพิมพ์สัมผัส และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน-หลังใช้ชุดฝึกทักษะ  มีคะแนน
ความก้าวหน้าเฉลี่ย เท่ากับ12.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  6.26  โดยนักศึกษามีคะแนนความก้าวหน้า
สูงสุด 6 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 30 นักศึกษามีคะแนนความก้าวหน้าต่ าสุด 0 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วิจัยในช้ันเรียน 

เรื่อง  การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  
 (Computer and Information for Work) รหสัวิชา 2001-2001 
โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom)  

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
 

ผู้วิจัย 
 
 

สุวารี  แปงณีวงค์ 
 
 

 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
วิจัยในช้ันเรียน 

เรื่อง  การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  



 (Computer and Information for Work) รหสัวิชา 2001-2001 
โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom)  

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
 
 

ผู้วิจัย 
 
 
 

สุวารี  แปงณีวงค์ 
 
 
 

 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

.  
 



วิจัยในชั้นเรียน 
 
  

เรื่อง การวิเคราะห์ผู้เรียน ระดับชั้นปวช.2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
ปีการศึกษา  2560  

วิชา  คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นเบื้องต้น รหัสวิชา 2901 1005 
 
 
 

โดย 
นางสุวารี  แปงณีวงค์  

 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1/2560 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 

วิจัยในชั้นเรียน 

 
 



เรื่อง การวิเคราะห์ผู้เรียน ระดับชั้นปวช.2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
ปีการศึกษา  2560 

วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นเบ้ืองต้น รหัสวิชา 2901 1005 
 
 
 
 
 

โดย 
นางสุวารี  แปงณีวงค์ 

 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1/2560 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 
 
 
 



 
วิจัยในช้ันเรียน 

เรื่อง  การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 
(Computer and Information for Work) รหัสวิชา 3001 2001 

โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom)  
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาเลขานุการ 

 
 

ผู้วิจัย 
 
 

สุวารี  แปงณีวงค์ 
 
 

 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 
วิจัยในช้ันเรียน 

เรื่อง  การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชพี 
(Computer and Information for Work) รหัสวิชา 2001-2001 

โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom)  
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีที ่2                 สาขาวิชา

เลขานุการ 
 
 
 

ผู้วิจัย 
 
 

สุวารี  แปงณีวงค์ 
 
 
 

 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 
 

วิจัยในชั้นเรียน 
 

เรื่อง การปรับพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียน 
ด้วยวิธีการร่วมมือกันระหว่างนักเรียนและนักเรียน 

วิชา  การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล 
 
 
 
 

โดย 
นางสุวารี  แปงณีวงค์  

 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 2/2556 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 



 

วิจัยในชั้นเรียน 

 
 

เรื่อง การปรับพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียน 
ด้วยวิธีการร่วมมือกันระหว่างนักเรียนและนักเรียน 

วิชา การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล 
 
 
 
 
 

โดย 
นางสุวารี  แปงณีวงค์ 

 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 2/2556 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 
 

 
 
 



 



1 
 

บทที ่1 
บทน ำ 

ช่ือเร่ือง การพัฒนาทักษะการพิมพ์แบบสัมผสัโดยใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ รายวิชาโปรแกรม
ประมวลผลค า ส าหรับนกัเรียนชั้น ปวช.1 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดแ้ละ
ถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุดกระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัเกิดข้ึนจากพื้นฐานความ
เช่ือท่ีวา่การจดัการศึกษามีเป้าหมายส าคญัท่ีสุดคือการจดัการให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียน
แต่ละคนไดพ้ฒันาตนเองสูงสุดตามก าลงัหรือศกัยภาพของแต่ละคน แต่เน่ืองจากผูเ้รียนแต่ละคนมี
ความแตกต่างกันทั้ งด้านความต้องการความสนใจความถนัดและยงัมีทักษะพื้นฐานอันเป็น
เคร่ืองมือส าคญัท่ีจะใช้ในการเรียนรู้อนัไดแ้ก่ความสามารถในการฟังพูดอ่านเขียนความสามารถ
ทางสมองระดบัสติปัญญาและการแสดงผลของการเรียนรู้ออกมาในลกัษณะท่ีต่างกนัจึงควรมีการ
จดัการท่ีเหมาะสมในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัตามเหตุปัจจยัของผูเ้รียนแต่ละคนและผูท่ี้มีบทบาท
ส าคญัในกลไกของการจดัการน้ีคือครู แต่จากขอ้มูลอนัเป็นปัญหาวิกฤติทางการศึกษาและวิกฤติ
ของผูเ้รียนท่ีผา่นมาแสดงให้เห็นวา่ครูยงัแสดงบทบาทและท าหนา้ท่ีของตนเองไม่เหมาะสมจึงตอ้ง
ทบทวนท าความเขา้ใจซ่ึงจะน าไปสู่การปฏิบติัเพื่อแกไ้ขปัญหาวิกฤติทางการศึกษาและวิกฤติของ
ผูเ้รียนต่อไป (นวลจิตตเ์ชาวกีรติพงศแ์ละคณะ : 41) 
 วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย  มีระบบการเรียนการสอนดา้นวชิาชีพท่ีหลากหลายทั้งรูปแบบ
และเน้ือหาท่ีน าไปใช้ประกอบอาชีพมีการน าเทคโนโลยีมาใช้มีสถานท่ีหรือสภาพแวดล้อมท่ีดี
บรรยากาศวชิาการในดา้นน้ี มีความตอ้งการให้ครูสอนแบบยดึผูเ้รียนเป็นส าคญัเป็นกลยทุธ์ซ่ึงสอด
รับกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในการเรียน
การสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลค าท่ีผา่นมาผูส้อนประสบปัญหาทางดา้นการเรียนการสอนของ
ผูเ้รียนในบางส่วนท่ียงัขาดทกัษะดา้นการพิมพส์ัมผสัซ่ึงเป็นอุปสรรคส าคญัในการเรียนการสอน
วิชาคอมพิวเตอร์เช่น โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมตารางค านวณ หรือ การเขียนโปรแกรม
ภาษาต่าง ๆ  เป็นตน้ 

 ดงันั้นผูส้อนได้ศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนวิชาโปรแกรมประมวลผลค า แล้วพบว่า
ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการขาดทกัษะดา้นการพิมพส์ัมผสัของผูเ้รียนซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์ต ่าโดยพิจารณา



2 
 

จากงานท่ีให้ผูเ้รียนฝึกทกัษะซ่ึงไม่สามารถท าให้ส าเร็จไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนดจากใบงานเป็นเหตุ
ใหก้ารจดัการเรียนการสอนเป็นไปดว้ยความล่าชา้  

ผูว้ิจยัในสถานะท่ีเป็นผูห้น่ึงท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยเป็นผูส้อนคนหน่ึงในแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ โปรแกรมประมวลผลค า การ
ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมตารางงานเพื่องานบญัชี จึงสนใจศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาดา้นทกัษะดา้น การ
พิมพส์ัมผสัส าหรับผูเ้รียนวชิาคอมพิวเตอร์ 

 

วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1. เพื่อพฒันาทกัษะการพิมพแ์บบสัมผสั โดยใชโ้ปรแกรมฝึกพิมพ ์รายวิชาประมวลผลค า 
ส าหรับนกัเรียนชั้น ปวช.1 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.  ผู ้เ รียนสามารถฝึกทักษะการพิมพ์สัมผ ัสเพิ่มมากข้ึน และสามารถพิมพ์ได้อย่าง
คล่องแคล่วรวดเร็ว และแม่นย  า 

 2. ผูส้อนสามารถใช้โปรแกรมฝึกพิมพ ์ส าหรับกจดัการเรียนการสอนรายวิชาโปรแกรม
ประมวลผลค าเพื่อฝึกทกัษะการพิมพส์ัมผสัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3. ใช้เป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการเรียนการสอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
ขอบเขตของกำรวจัิย 
 เน้ือหำ  ท าการวิจยัในเน้ือหาเร่ืองทกัษะการพิมพส์ัมผสั วิชาโปรแกรมประมวลผลค า เร่ือง 
จดหมายเวยีน 

 ประชำกร  นกัเรียนระดบัชั้น ปวช.1 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย ใน
ภาคเรียนท่ี 1/2557จ านวน 30 คน 

 ตัวแปรทีจ่ะศึกษำ  
 - ตวัแปรตน้ การจดัการเรียนการสอนโดยใชโ้ปรแกรมฝึกพิมพส์ัมผสั 

  - ตวัแปรตาม ทกัษะดา้นการพิมพส์ัมผสั วชิาโปรแกรมประมวลผลค า เร่ือง จดหมายเวยีน 
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กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 

 
สมมติฐำนกำรวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีสมมติฐานดงัน้ี การจดัการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมฝึกพิมพส์ัมผสั 
ช่วยให้ระดบัคะแนนหลงัเรียนของผูเ้รียนวิชาโปรแกรมประมวลผลค า ระดบัชั้น ปวช.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย สูงกวา่คะแนนก่อนเรียน 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1. การพฒันาทกัษะ หมายถึง การเพิ่มความสามารถ ความช านาญ ความถนดั ความถูกตอ้ง
แม่นย  า ใหม้ากข้ึนกวา่เดิม 

 2. การพิมพ์สัมผสั หมายถึง การใช้น้ิวมือทั้ง 10 น้ิว พิมพ์ดีดโดยไม่มองแป้น ใช้น้ิวกอ้ย 
น้ิวนาง น้ิวกลาง และน้ิวช้ี ทั้งมือซา้ยและมือขวา วางบนแป้นพิมพ ์ส่วนน้ิวหวัแม่มือใหเ้คาะคานเวน้
วรรค และสายตามองท่ีแบบพิมพ ์ขอ้ความท่ีตอ้งการพิมพ ์หรือจอภาพ(คอมพิวเตอร์) 
 3. โปรแกรมฝึกพิมพ ์หมายถึง โปรแกรมส าเร็จรูปดา้นการพิมพส์ัมผสั ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทกัษะดา้นการพิมพส์ัมผสั วชิาโปรแกรม
ประมวลผลค า เร่ือง จดหมายเวยีน 

การจดัการเรียนการสอนโดยใช้
โปรแกรมฝึกพิมพส์ัมผสั 
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บทที ่2 
เอกสำรและงำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 การวิจยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาการพฒันาทกัษะด้านการพิมพดี์ดแบบสัมผสั  ด้วยโปรแกรมฝึก
พิมพ ์รายวชิาโปรแกรมประมวลผลค า กบันกัเรียนระดบัชั้น ปวช.1 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์  วทิยาลยั
อาชีวศึกษาเชียงรายผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสาร ต ารา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยจ าแนกเน้ือหาไดด้งัน้ี 

        1. แนวคิดเก่ียวการพฒันาทกัษะ 

2. แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมดา้นพิมพดี์ดคอมพิวเตอร์ 

3. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. แนวคิดเกีย่วกบักำรพฒันำทกัษะ 

ทกัษะ (Skill)  หมายถึง ความสามารถในการจดัการกบัพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนอ่ืนๆ ซ่ึง
น าไปสู่ระดบัการปฏิบติัตามท่ีตอ้งการ  (จกัรกฤช สิงห์ศิลารักษ ์:  ออนไลน์) สอดคลอ้งกบัท่ีครอน
บาร์ค (Cronbach. 1977 : 393) กล่าววา่ ทกัษะวา่เป็นการปฏิบติัท่ีเกิดจากการเรียนรู้สามารถกระท า
ไดโ้ดยแทบจะไม่ตอ้งใชค้วามคิด ซ่ึงเม่ือพิจารณาความหมายและลกัษณะของทกัษะขา้งตน้จะเห็น
ไดว้า่การปฏิบติัการอยา่งมีทกัษะจ าเป็นตอ้งอาศยัพฒันาการของกระบวนการเรียนรู้ และกลไกการ
ท างานของกล้ามเน้ือในการปฏิบติัการ ซ่ึงสามารถสังเกตได้จากเกณฑ์  4 ประการคือ ความเร็ว 
(Speed) ความแม่นย  า (Accuracy) ลักษณะ ท่าทาง (Form) และความคล่องตัว  (Adaptability) 
กล่าวคือ คนท่ีมีทกัษะยอ่มสามารถปฏิบติัการอย่างรวดเร็วภายในเวลาอนัจ ากดั มีความแม่นย  าใน
การเคล่ือนไหวกลา้มเน้ือ ไม่ขดัเขินผดิพลาด ใชพ้ลงังานหรือความพยายามนอ้ยท่ีสุด   และสามารถ
ปฏิบติัการไดใ้นสถานการณ์ท่ีแตกต่างออกไป ทกัษะจึงมีลกัษณะส าคญั  3  ประการ  คือ  เป็นการ
ตอบสนองทางกลไกท่ีต่อเน่ืองกนัเป็นลูกโซ่ (Response   Chain)  เป็นการเก่ียวขอ้งและประสานกนั
ในการเคล่ือนไหวของ อวยัวะ (Movement  Coordination) และเป็นการจดัระเบียบต่อเน่ืองในการ
ตอบสนองเข้าเป็นรูปแบบการตอบสนองท่ี ซับซ้อน  และเป็นดังท่ี  การริสสัน และ  แมกอน 
(Garrison  and  Magoon. 1972 : 640) กล่าววา่  ทกัษะเป็นแบบของพฤติกรรมท่ีกระท าไปดว้ยความ
ราบเรียบ (Smooth)  รวดเร็ว  แม่นย  า  และมีความสอดคล้องผสมผสานกนัอย่างเหมาะสมของ
กลา้มเน้ือต่าง ๆ  อนัเป็นผลมาจากการพฒันาความสามารถของบุคคล 
2. งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

        นางสุวิมล   ภูริสัตย ์(บทคดัยอ่: 2552)  เร่ือง รายงานผลการพฒันาการพิมพส์ัมผสัพิมพดี์ด
ไทย โดยใช้ชุดฝึกทกัษะ ในรายวิชา ง30281  งานพิมพ์ดีด   เร่ือง การเรียนรู้แป้นอกัษรต่าง ๆ 
ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ผลการศึกษาคน้ควา้พบว่า  ชุดฝึกทกัษะในรายวิชา  ง 
30281  งานพิมพ์ดีด  เร่ืองการเรียนรู้แป้นอกัษรต่าง ๆ   ส าหรับนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี
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ท่ี  1   ท่ีมีประสิทธิภาพ  88.89/90.48 เม่ือพิจารณาแลว้   ถือว่าเป็นชุดฝึกทกัษะท่ีมีประสิทธิภาพท่ี
ยอมรับได ้    สรุปไดว้า่ชุดฝึกทกัษะในรายวชิา ง 30281  งานพิมพดี์ด เร่ืองการเรียนรู้แป้นอกัษรต่าง 
ๆ  ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   1 ท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน  80/80    ความสามารถในการพิมพดี์ด  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   หลงัเรียน
ดว้ยชุดฝึกทกัษะสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01    และความพึงพอใจของ
ผู ้เ รียนท่ีมีต่อชุดฝึกทักษะในราย  วิชา  ง30281   งานพิมพ์ดีด     เ ร่ืองการเรียนรู้แป้นอักษร
ต่าง  ๆ   ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด 

นางสุวารี  ติยารัชกุล (บทคดัยอ่: 2549)  เร่ือง การฝึกทกัษะพิมพอ์กัษรแป้นเหยา้  พิมพดี์ด
องักฤษ  โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป    ของนกัศึกษา ปวช.  ชั้นปีท่ี 1  สาขาการบญัชี  ภาคเรียนท่ี 2  ปี
การศึกษา  2549 เพื่อการพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะในการพฒันาการพิมพอ์กัษรแป้นเหยา้    พิมพดี์ด
องักฤษ  ให้มีความช านาญ  จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีครูผูส้อนจะตอ้งมีการท าวิจยั  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการเรียน   การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีความมุ่งหมายเพื่อพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป   มาช่วยในการท าวจิยัโดยใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะตามโปรแกรม
จนครบ   ซ่ึงจะตอ้งผา่นตั้งแต่ขั้นตอนแรก    จึงท าในขั้นตอนท่ี  2  จนครบทุกขั้นตอน  โดยมีการใช้
เคร่ืองมือในการวจิยัดงัน้ี 

1.   แบบสังเกตการณ์ท างาน 

2.   แบบรายงานผลการฝึก     
3.  แบบทดสอบโดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ  (PAOR) ซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมาย  คือ 

นกัเรียนชั้น ปวช. 1 สาขาการบญัชี  จ านวน 6 คน ผลการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่   นกัเรียนไดใ้ชโ้ปรแกรม
ครบทุกขั้นตอน  ท าใหมี้ผลการเรียนสูงข้ึนทุกคนมีความช านาญในการใชแ้ป้นเหยา้ดีข้ึน ซ่ึงเป็นผล
มาจากความสนใจ  ตั้งใจปฏิบติัจริงจงัและโดยการก ากบัดูแลของครูผูส้อนอยา่งใกลชิ้ดและต่อเน่ือง 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



6 
 

บทที ่3 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ด าเนินการศึกษาการพฒันาทกัษะการพิมพ์แบบสัมผสัโดยใช้
โปรแกรมฝึกพิมพ์ รายวิชาโปรแกรมประมวลผลค า ส าหรับนักเรียนชั้ น ปวช.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1.  ประชากร 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4.  การจดัท ากบัขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
ประชำกร 
 ประชากร  คือ  นักเรียนระดบัชั้น ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลยัอาชีวศึกษา
เชียงราย ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2560 นกัเรียนจ านวน  30 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรพฒันำ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาคร้ังน้ี เป็นแผนการจดัการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้
หลกัสูตรระยะสั้น 150 ชัว่โมง และโปรแกรมฝึกพิมพส์ัมผสั 
 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี เป็นเคร่ืองมือท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนจ านวน 3
ชนิด คือ 

 1. แบบรายงานผลการพิมพก่์อนเรียน – หลงัเรียน 
 2. แบบบนัทึกผลการพิมพใ์นการทดสอบ 
 3. แบบสรุปรายงานผล 
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 1.แบบรำยงำนผลกำรพมิพ์ ก่อนเรียน-หลังเรียน โดยใช้โปรแกรมฝึกพมิพ์สัมผสั รำยวชิำ
โปรแกรมประมวลผลค ำ ส ำหรับนักเรียนช้ัน ปวช.1 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำ
เชียงรำย มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 
  1.1 ศึกษาเอกสารต าราและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบรายงานผลการพิมพ ์ก่อนเรียน - 
หลงัเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบรายงานผล 
  1.2 สร้างแบบรายงานผลการพิมพก่์อนเรียน - หลงัเรียน  
    1.3 น าแบบรายงานผลการพิมพก่์อนเรียน - หลงัเรียน น าเสนอครูพี่เล้ียงเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง ความเหมาะสม 
  1.4 จดัพิมพแ์บบรายงานผลการพิมพก่์อนเรียน - หลงัเรียน ฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้
เก็บขอ้มูลต่อไป 
 
 2.  แบบบันทึกผลกำรพิมพ์สัมผัส ก่อนเรียน-หลังเรียน โดยใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์สัมผัส 
รำยวิชำโปรแกรมประมวลผลค ำ ส ำหรับนักเรียนช้ัน ปวช.1 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์  วิทยำลัย
อำชีวศึกษำเชียงรำย มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 
  2.1 ศึกษาเอกสารต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบบนัทึกผลการพิมพส์ัมผสั ก่อน
เรียน - หลงัเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบบนัทึกผล 
  2.2 สร้างแบบบนัทึกผลการพิมพส์ัมผสัในการทดสอบ แบบรูบริค (Rubrics) 

รูบริค คือ เคร่ืองมือในการให้คะแนน  ซ่ึงประกอบด้วยเกณฑ์ด้านต่าง ๆ  ท่ีใช้พิจารณา
ช้ินงานหรือการปฏิบัติ เช่น การประเมินงานเขียนจะพิจารณาวตัถุประสงค์  องค์ประกอบ 
รายละเอียด  น ้ าเสียงของการเขียน และกลวิธีการเขียน เป็นตน้ อีกประการหน่ึง คือ ระดบัคุณภาพ
ของเกณฑ ์แต่ละดา้น  ซ่ึงมีตั้งแต่ระดบัดีเยีย่มจนถึงตอ้งปรับปรุง (Heidi Goodrich  Andrade,  1997) 
 รูบริคการให้คะแนน คือ แนวทางการใหค้ะแนนอยา่งละเอียด ซ่ึงพฒันาข้ึนโดยผูส้อนหรือ
ผูป้ระเมิน  เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ผลงานหรือกระบวนการท่ีเกิดจากความพยายามของ
นกัเรียน (Barbara  M. Moskel, 2000) 
 รูบริคเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales)  ท่ีใชป้ระเมินการปฏิบติั  ซ่ึงตรงกนัขา้ม
กบัแบบส ารวจรายการ (Checklists)  โดยปกติจะเรียกว่าแนวทางการให้คะแนน (Scoring guides)  
ประกอบดว้ยเกณฑ์การประเมินการปฏิบติัท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ใชใ้นการประเมินการปฏิบติังานของ
นกัเรียน  หรือประเมินผลผลิตซ่ึงเป็นผลจากการปฏิบติังาน (Craig  A Mertler, 2001) 
    2.3 น าแบบบนัทึกผลการพิมพส์ัมผสั น าเสนอครูพี่เล้ียงเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
ความเหมาะสม 
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  2.4 จดัพิมพแ์บบบนัทึกผลการพิมพส์ัมผสั ฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลต่อไป 
 
 3.แบบสรุปรำยงำนผลกำรพิมพ์ โดยใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์สัมผัส รำยวิชำโปรแกรม
ประมวลผลค ำ ส ำหรับนักเรียนช้ัน ปวช.1 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย มี
ขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 
  3.1 ศึกษาเอกสารต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบสรุปรายงานผลการพิมพ ์เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสรุปรายงานผล 
  3.2 สร้างแบบสรุปรายงานผล 
    3.3 น าแบบสรุปรายงานผล น าเสนอครูพี่เล้ียงเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความ
เหมาะสม 
  3.4 จดัพิมพแ์บบสรุปรายงานผล ฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลต่อไป 
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัคร้ังน้ีใช้แผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design ดงัแผนภาพ
ต่อไปน้ี 
 

ทดสอบก่อนทดลอง 
(Pre-test) 

การทดลองโดยใช้
แผนการเรียนรู้ 

ทดสอบหลงัการทดลอง 
(Post-test) 

T1 X T2 
 
 X แทน การพฒันาทกัษะการพิมพแ์บบสัมผสัโดยใชโ้ปรแกรมฝึกพิมพ ์
 T1 แทน ทดสอบหลงัเรียน(Pre-test) 
 T2 แทน ทดสอบหลงัเรียน(Post-test)  
 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามล าดบัดงัน้ี 
 1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใชโ้ปรแกรมฝึกพิมพส์ัมผสั 
 2. ผูศึ้กษาด าเนินการสอน และใหฝึ้กพิมพด์ว้ยโปรแกรมฝึกพิมสัมผสั จากบทเรียนท่ีง่ายๆ 
และเพิ่มล าดบัความยากข้ึน 
 3. ทดสอบหลงัเรียน (Post–test) เม่ือท าการสอนเสร็จส้ิน 
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 4. วดัความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการพิมพแ์บบสัมผสัโดยใชโ้ปรแกรมฝึกพิมพ ์
หลงัเรียน (Post–test) ดว้ยแบบวดัความคิดเห็น 
 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ผูศึ้กษาจะวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
 1. การศึกษาการพฒันาทกัษะการพิมพ์แบบสัมผสั ก่อนเรียนโดยใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ 
รายวิชาประมวลผลค า ส าหรับนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  วิทยาลยัอาชีวศึกษา
เชียงราย 
 2. การศึกษาการพฒันาทกัษะการพิมพแ์บบสัมผสั หลงัเรียนโดยใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ 
รายวิชาประมวลผลค า ส าหรับนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  วิทยาลยัอาชีวศึกษา
เชียงราย 
 3. การเปรียบเทียบการพฒันาทกัษะการพิมพ์แบบสัมผสั ก่อนและหลังเรียนโดยใช้
โปรแกรมฝึกพิมพ์ รายวิชาประมวลผลค า ส าหรับนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  
วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
 
สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 1 ค่าเฉล่ีย    
 2. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน    
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บทที ่ 4 
ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดศึ้กษาการพฒันาทกัษะการพิมพแ์บบสัมผสัโดยใชโ้ปรแกรมฝึก
พิมพ ์รายวชิาโปรแกรมประมวลผลค า ส าหรับนกัเรียนชั้น ปวช.1 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์  วทิยาลยั
อาชีวศึกษาเชียงราย 
ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยน าเสนอเป็น  3  ตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  ประสิทธิภาพโปรแกรมฝึกพิมพส์ัมผสั 
 ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน-หลงัใชโ้ปรแกรมฝึกพิมพส์ัมผสั 
 ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นเก่ียวกบัโปรแกรมฝึกพิมพส์ัมผสั 

ตอนที ่1  ประสิทธิภาพโปรแกรมฝึกพิมพส์ัมผสั 
 ประสิทธิภาพโปรแกรมฝึกพิมพส์ัมผสั   แสดงผลดงัตารางท่ี 1 ดงัน้ี 
ตำรำงที ่1 ประสิทธิภาพโปรแกรมฝึกพิมพส์ัมผสั 

นกัเรียน 

คนท่ี 

คะแนนระหวา่งเรียน 

รวม (40) 
คะแนน
สอบ  
(20) 

ภาษาไทย
แบบง่าย 
(10) 

ภาษาไทย
แบบยาก 

(10) 

ภาษาองักฤษ
แบบง่าย (10) 

ภาษาองักฤษ
แบบยาก 

(10) 

1 8 9 9 10 36 18 

2 7 9 8 9 33 16 

3 6 10 7 10 33 16 

4 7 9 9 10 35 17 

5 6 10 7 10 33 16 

6 8 9 8 10 35 17 

7 9 10 9 10 38 20 

8 10 10 10 10 40 20 

9 7 10 7 10 34 16 

10 7 10 8 10 35 17 

11 8 10 8 10 36 17 

12 9 10 9 10 38 19 

13 6 8 6 9 29 15 
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นกัเรียน 

คนท่ี 

คะแนนระหวา่งเรียน 

รวม (40) 
คะแนน
สอบ  
(20) 

ภาษาไทย
แบบง่าย 
(10) 

ภาษาไทย
แบบยาก 

(10) 

ภาษาองักฤษ
แบบง่าย (10) 

ภาษาองักฤษ
แบบยาก 

(10) 

14 7 8 7 9 31 15 

15 7 10 7 9 33 16 

16 9 10 7 9 35 18 

17 7 10 10 10 37 17 

18 8 9 7 10 34 16 

19 7 8 7 10 32 15 

20 7 9 7 10 33 16 

21 7 10 7 9 33 16 

22 7 9 7 9 32 16 

23 8 10 8 9 35 17 

24 7 10 7 10 34 16 

25 7 9 8 9 33 16 

26 8 10 8 9 35 18 

27 7 9 8 9 33 16 

28 8 10 8 10 36 18 

29 8 9 8 9 34 19 

30 9 10 10 10 39 20 

รวม 226 284 236 288 1034 509 

 
ก าหนดเกณฑ ์E1/E2 = 80/80 
ค านวณ E1 = (1,034/30)/40 = 0.86 * 100 = 86.17 
ค านวณ E2 = (509/30)/20 = 0.84 * 100 = 84.83 
   จากตารางท่ี 1 พบวา่ นวตักรรมมีประสิทธิภาพ E1 เท่ากบั 86.17  มีประสิทธิภาพ E2 เท่ากบั 
84.83 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 
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ตอนที ่2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน-หลงัใชโ้ปรแกรมฝึกพิมพส์ัมผสั 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน-หลงัใชโ้ปรแกรมฝึกพิมพส์ัมผสั แสดงผลดงั
ตารางท่ี 2 ดงัน้ี 
 
ตำรำงที ่ 2 ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและผลต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อน-หลงัใชชุ้ดฝึกทกัษะ 

นกัเรียนคนท่ี คะแนน 

ก่อนเรียน 

คะแนน 

หลงัเรียน 
ความกา้วหนา้ ร้อยละของ

ความกา้วหนา้ 

1 15 18 3 15 

2 14 18 4 20 

3 13 18 5 25 

4 15 18 3 15 

5 15 18 3 15 

6 18 19 1 5 

7 17 19 2 10 

8 16 18 2 10 

9 15 18 3 15 

10 16 18 2 10 

11 17 20 3 15 

12 18 20 2 10 

13 19 20 1 5 

14 20 20 0 0 

15 18 20 2 10 

16 18 20 2 10 

17 19 20 1 5 

18 12 18 6 30 

19 16 19 3 15 

20 16 19 3 15 

21 16 19 3 15 

22 17 19 2 10 
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นกัเรียนคนท่ี 
คะแนน 

ก่อนเรียน 

คะแนน 

หลงัเรียน 
ความกา้วหนา้ 

ร้อยละของ
ความกา้วหนา้ 

23 17 19 2 10 

24 17 19 2 10 

25 18 19 1 5 

26 18 20 2 10 

27 18 20 2 10 

28 15 19 4 20 

29 15 18 3 15 

30 15 19 4 20 

รวม 493 569 76 380 

เฉลีย่ 16.43 18.97 2.53 12.67 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 1.83 0.81 1.25 6.26 

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน-หลังใช้ชุดฝึกทักษะ  มีคะแนน
ความก้าวหน้าเฉล่ีย เท่ากบั 12.67  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 6.26 โดยนักศึกษามีคะแนน
ความกา้วหนา้สูงสุด 6 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 30 นกัศึกษามีคะแนนความกา้วหนา้ต ่าสุด 0 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 0 
 

ตอนที ่3 ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นเก่ียวกบัโปรแกรมฝึกพิมพส์ัมผสั 
 ในการศึกษาความพึงพอใจ/ความคิดเห็นเก่ียวกบัโปรแกรมฝึกพิมพส์ัมผสัโดยมีเกณฑก์าร
แปลผลค่าเฉล่ียดงัน้ี 
  3.51 – 4.00 แปลวา่ มากท่ีสุด 
  2.51 – 3.50  แปลวา่ มาก 
  1.51 - 2.50  แปลวา่ ปานกลาง 
  1.00 – 1.50  แปลวา่ นอ้ย 
 ผูว้จิยัไดน้ าเสนอในตารางท่ี 3 ดงัน้ี 
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ตำรำงที ่ 3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผล ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นเก่ียวกบั
โปรแกรมฝึกพิมพส์ัมผสั 

รำยกำร �̅� S.D. กำรแปลผล 
1 ระยะเวลาในการฝึกพิมพมี์ความเหมาะสม 3.7000 0.46609 มากท่ีสุด 

2 ขั้นตอนในการฝึกพิมพมี์ความเหมาะสม 3.8000 0.80516 มากท่ีสุด 

3 โปรแกรมส าหรับฝึกพิมพท่ี์เหมาะสม 4.1333 0.77608 มากท่ีสุด 

4 มีการอธิบายการใชโ้ปรแกรมท่ีฝึกพิมพ ์ 3.5667 0.50401 มากท่ีสุด 

5 มีการติดตั้งโปรแกรมไวใ้ห้ 4.2333 0.67891 มากท่ีสุด 

6 มีความสอดคลอ้งในการอธิบายการใชโ้ปรแกรมฝึกพิมพ์ 4.2000 0.84690 มากท่ีสุด 

7 ผูใ้หบ้ริการดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น 4.3333 0.80230 มากท่ีสุด 

8 ผูใ้หบ้ริการมีความสุภาพ เป็นมิตร 4.2667 0.69149 มากท่ีสุด 

9 ผูใ้หบ้ริการคอยตรวจตราเม่ือเกิดปัญหา 4.1333 0.81931 มากท่ีสุด 

10 ผูใ้หบ้ริการคอยใหค้  าแนะน า และตอบขอ้ซกัถามอยา่ง
ชดัเจน 4.1000 0.84486 

มากท่ีสุด 

รวม 4.0467 0.72351 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ/ความคิดเห็นเก่ียวกบัโปรแกรมฝึกพิมพ์
สัมผสั ภาพรวมอยู่ระดบัมากท่ีสุด ( 0467.4=x ) เม่ือพิจารณารายการพบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ รายการท่ี  7 ( 3333.4=x )  รองลงมา รายการท่ี  8 ( 2667.4=x )  รายการท่ี  5 (

2333.4=x ) ตามล าดบั 
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บทที ่ 5 
สรุป อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดศึ้กษาการพฒันาทกัษะการพิมพแ์บบสัมผสัโดยใช้โปรแกรม
ฝึกพิมพ ์รายวิชาโปรแกรมประมวลผลค า ส าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการพฒันาทกัษะ
การพิมพแ์บบสัมผสั ก่อนเรียนโดยใช้โปรแกรมฝึกพิมพ ์รายวิชาประมวลผลค า ส าหรับนกัเรียน
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย ศึกษา
การพฒันาทกัษะการพิมพแ์บบสัมผสั หลงัเรียนโดยใช้โปรแกรมฝึกพิมพ ์รายวิชาประมวลผลค า 
ส าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์วิทยาลยัอาชีวศึกษา
เชียงราย และเพื่อเปรียบเทียบการพฒันาทกัษะการพิมพ์แบบสัมผสั ก่อนและหลงัเรียนโดยใช้
โปรแกรมฝึกพิมพ ์รายวิชาประมวลผลค า ส าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่นกัเรียน ระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลยัอาชีวศึกษาชียงราย ภาคเรียนท่ี 
1/2557 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ยโปรแกรมฝึกพิมพส์ัมผสั วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการหา
ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งก่อน-หลงัใช ้
โปรแกรมฝึกพิมพส์ัมผสั ดว้ยการหาค่าผลต่าง (คะแนนความกา้วหนา้) 
 

สรุปผลกำรวจัิย 
   1. นวตักรรมมีประสิทธิภาพ E1 เท่ากบั 86.17  มีประสิทธิภาพ E2 เท่ากบั 84.83 ซ่ึงเป็นไป
ตามเกณฑ ์80/80 
   2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน-หลงัใชชุ้ดฝึกทกัษะ  มีคะแนนความกา้วหนา้เฉล่ีย เท่ากบั
12.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั  6.26  โดยนกัศึกษามีคะแนนความกา้วหนา้สูงสุด 6 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 30 นกัศึกษามีคะแนนความกา้วหนา้ต ่าสุด 0 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 0 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจ/ความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์สัมผสัใน
ภาพรวมอยูร่ะดบัมากท่ีสุด ( 0467.4=x ) เม่ือพิจารณารายการพบวา่ รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
รายการท่ี 7 ( 3333.4=x ) รองลงมา รายการท่ี 8 ( 2667.4=x ) รายการท่ี 5 ( 2333.4=x ) 
ตามล าดบั 
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อภิปรำยผลกำรวจัิย 
 จากผลการท าวิจยัในชั้นเรียน โดยใชแ้บบทดสอบจบัเวลา 1 นาที 3 นาที และ 5 นาที เพื่อ
วดัทกัษะดา้นการพิมพภ์าษาไทยและองักฤษ ทั้งแบบง่ายและแบบยาก ของนกัศึกษา จ านวน 30 คน 
พบว่า ผลการทดสอบ ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะงานวิจยัในชั้นเรียนเป็น
การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน โดยครูเป็นผูด้  าเนินการแกไ้ขปัญหาควบคู่ไปกบัการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลอ้ง กบั นางนนัทา ตุม้ทอง (2553,ออนไลน์) ไดแ้กปั้ญหาผูเ้รียนพิมพ์
งานคอมพิวเตอร์ไม่คล่อง โดยครูใชว้ิธีจดัสอนเสริมการพิมพด์ว้ยส่ือฝึกพิมพดี์ดในช่วงพกักลางวนั 
เป็นเวลา 2 เดือนโดยครูก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน เช่น พิมพไ์ด ้1 เร่ือง น ามาเสนอผ่านจะได ้5 
คะแนน น าคะแนนท่ีไดไ้ปประเมินตามสภาพจริงร่วมกบัวิธีอ่ืน นกัเรียนรู้จกัการพิมพด์ว้ยระบบ
สัมผสัท าให้พิมพค์ล่องและรวดเร็วยิง่ข้ึนผลการวิจยัพบวา่ ท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีก าลงัใจ
ในการพิมพ์งาน ครูและผูเ้รียนได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สอดคล้องกับ นางขนิษฐา จิตรอรุณ 
(บทคดัย่อ: ออนไลน์) วตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อศึกษาวิธีการสอนพิมพส์ัมผสัท่ีเหมาะสมกบั
นกัเรียน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาทกัษะการพิมพข์องนกัเรียน ปวช . 1 กลุ่ม 108 จ านวน 5 
คน วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีจากการสังเกตพบว่า นักเรียนมักจะมีปัญหาในการพิมพ์ดีด คือ 
พิมพดี์ดโดยวางน้ิวไม่สัมผสั คือวางน้ิวไม่ตรงกบัแป้นท่ีจะตอ้งวาง ดูแป้นพิมพ์ หรือขอ้ความบน
กระดาษท่ีใส่ในเคร่ืองพิมพ ์สภาพดงักล่าวเกิดข้ึนกบันกัเรียนจ านวน 5 คน ในชั้น ปวช . 1 กลุ่ม 108 
ท่ีเรียนวิชาพิมพดี์ดไทย 1 ซ่ึงจากสภาพดงักล่าวท าให้นกัเรียน ทั้ง 5 คนมีทกัษะในการพิมพดี์ดไทย  
1 อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่น่าพอใจ ท าให้เกิดการพิมพผ์ิดมาก ไม่สามารถพฒันาความเร็วไดต้ามเกณฑ์ท่ี
ตอ้งการ ผูว้จิยัจึงไดเ้ลือกโปรแกรมการพฒันาจิตใจ เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัซ่ึงเคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย  
  1) โปรแกรมการพฒันาจิตใจ ประกอบดว้ยขั้นตอนของการฝึกฝนตนเองให้จิตใจ
เกิดความสงบจิตใจปราศจากอคติ มีความอดทน สามารถรู้เท่าทนัตนเอง รู้จกัระงบัความโกรธ และ
ความโลภ 
  2) แบบสังเกตพฤติกรรมการพิมพดี์ด 
  3) แบบฝึกหดัพิมพ ์ซ่ึงผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการก าหนดแบบฝึกหดัพิมพผ์ลจากการ
วจิยั พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาพิมพดี์ดไทย 1 นกัเรียนทั้ง 5 คน ท่ีผา่นโปรแกรม“การพฒันา
จิตใจ” สามารถพฒันาทกัษะการพิมพไ์ดต้ามเกณฑท่ี์สถานศึกษาตั้งไวจ้ากงานวิจยัดงักล่าวขา้งตน้มี
ผลต่อการพฒันาด้านการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้ดีข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากการพฒันาวิธีการสอนท่ี
หลากหลายและแกไ้ขปัญหาผูเ้รียนเฉพาะดา้นดว้ยการท าวจิยัในชั้นเรียน 
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ข้อเสนอแนะกำรวจัิย 
 ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวจัิยไปใช้ 
 1. ก่อนท่ีจะน าเคร่ืองมือใด ๆ ไปใชใ้นห้องเรียนผูว้ิจยัควรศึกษาทางดา้นบริบทของเน้ือหา 
ท่ีจะตอ้งท าการจดัการเรียนการสอน บริบทของนักศึกษา รวมถึงบริบทของห้องเรียนท่ีสามารถ  
เอ้ืออ านวยต่อการจดัการเรียนการสอนเพื่อความเหมาะสมในทุกดา้น เพราะหากน าไปใชผ้ิดผลลพัธ์ 
ท่ีไดจ้ะกลบักนัโดยทนัที  

2. ขอ้จ ากดัทางดา้นโปรแกรมส าเร็จรูป โปรแกรมท่ีน ามาใช้ในการฝึกพิมพ์นั้นจ าเป็นท่ี 
จะตอ้งใชค้อมพิวเตอร์เขา้มาประกอบการเรียนการสอน  

3. ในการใช้โปรแกรมเพื่อให้ได้ผลนั้นผูส้อนอาจจะต้องกระตุ้นผูเ้รียนบา้งในบางคร้ัง 
เพราะผูเ้รียนอาจยงัไม่มีความรับผดิชอบเพียงพอ 
 ข้อเสนอแนะในกำรท ำวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ในการฝึกพิมพจ์ากโปรแกรมส าเร็จรูปนั้นอาจจะเป็นเพียงการฝึกพิมพท่ี์ใหผู้เ้รียนมีความ
ถนดัเบ้ืองตน้เท่านั้น ผูส้อนอาจจะตอ้งหาใบงานเสริมเพื่อให้ผูฝึ้กพิมพส์ามารถพิมพป์ระโยค ต่างๆ 
เพิ่มข้ึนได ้ 

2. ถา้ผูเ้รียนมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนผูเ้รียนอาจจะตอ้งหาวธีิการวดัแบบอ่ืนเพิ่มข้ึนได ้ 
3. เวลาฝึกพิมพเ์พื่อบนัทึกสถิตินั้น ผูส้อนอาจไม่จ  าเป็นตอ้งให้วดัจากโปรแกรม เพียงอยา่ง

เดียว อาจจะให้ผูเ้รียนลองฝึกพิมพ์จาก Microsoft Word และค านวณค าสุทธิด้วยตนเอง เพื่อให้
ผูเ้รียนฝึกคิดการค านวณค าสุทธิและค าระคน 
 
 


