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บทคดัย่อ 

ช่ืองานวจัิย  การพฒันาทกัษะการสืบน้ิวในการพิมพดี์ดภาษาองักฤษดว้ยแบบฝึก 

  ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2   

  สาขาวชิาการบญัชี 

  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  

ช่ือผู้วจัิย นางสาวชนภา   ป้ันสมบุญ 

สาขาวชิา ปฏิบติัสาํนกังาน 

ปีการศึกษา 2560 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ เพื่อการพฒันาทกัษะการสืบน้ิวในการพิมพดี์ดภาษาองักฤษ

ดว้ยแบบฝึก ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2  กลุ่มตวัอย่างคือ นกัศึกษาระดบั

ประกาศนยับตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาวชิาการบญัชี วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ จาํนวน 39  

คน โดยใช ้1. แบบฝึกพิมพส์ัมผสัภาษาองักฤษ 2. แบบบนัทึกการพิมพส์ัมผสั เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ (t-test)  

 ผลการวจิยัพบวา่          

 1. คะแนนทดสอบก่อนใชแ้บบฝึก มีค่าเฉล่ีย ( X = 6.69, S.D.=2.59) ส่วนคะแนนทดสอบหลงั

ใชแ้บบฝึก มีค่าเฉล่ีย  ( X = 7.54, S.D.=2.15)       

 2. การทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึก อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

กติตกิรรมประกาศ 

  

 งานวิจัย เ ล่ม น้ี   สํ า เ ร็จ ลุ ล่วงไปได้ด้วย ดีด้วยความช่วย เหลืออย่าง ดียิ่ งจากอาจารย ์

ธญัศญา    ธรรมิสกุล  ท่ีให้คาํปรึกษาและแนะนาํแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อยา่งดียิ่ง  ทาํให้ผูว้ิจยัไดรั้บ

แนวทางในการศึกษาคน้ควา้ความรู้และประสบการณ์ในการทาํปัญหาพิเศษคร้ังน้ี  จึงขอขอบคุณอยา่ง

สูงมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบคุณ  อาจารยศิ์ริ  ซํามาซา  ท่ีได้อุทิศแรงกาย  แรงใจ  ในการประสิทธ์ิประสาทวิชา

ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ทาํให้ผูศึ้กษาสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บมาเช่ือมโยง  สามารถทาํปัญหาพิเศษ

จนเป็นผลสาํเร็จตามความมุ่งหมาย 

 ปัญหาพิเศษฉบบัน้ีจะสําเร็จไม่ไดอ้ยา่งแน่นอน  หากไม่ไดรั้บความกรุณาจาก            ดร.

สมศกัด์ิ  รุ่งเรือง  ผูอ้าํนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ตลอดจนผูบ้ริหารวิทยาลัย  

อาจารย ์ บุคลากรทางการศึกษา เจา้หนา้ท่ี และนกัศึกษาท่ีให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือและสละเวลา

เป็นประชากรกลุ่มศึกษา  โดยใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี 

 ผูศึ้กษาจะรู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งหากปัญหาพิเศษฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อคณะ

ผูบ้ริหารของวทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ เพื่อนาํไปเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแกไ้ขใน

การบริหาร  การจดัการวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไป 
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บทที ่1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา       

 การพิมพ์สัมผสัเป็นทกัษะท่ีสําคญัอย่างยิ่งในการทาํงานบนคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากปัจจุบนั

คอมพิวเตอร์กลายเป็นอุปกรณ์ท่ีสําคญัของสํานักงานและสถานศึกษาทัว่ไป ดงันั้นทกัษะการพิมพ์

สัมผสับนคอมพิวเตอร์ จึงเป็นทกัษะท่ีทุกคนในสมยัน้ียากจะปฏิเสธได ้การจดัการเรียนการสอน ใน

รายวิชาพิมพดี์ดคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นวิชาท่ีสร้างทกัษะในดา้นการพิมพดี์ดภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการพิมพ์ดีดแบบสัมผสั มีความแม่นยาํ ในการใช้แป้นอกัษรและ

สามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการผลิตงานเอกสารหรืองานประเภทอ่ืนๆต่อไปได ้  

 ในการเรียนการสอนท่ีผา่นมาพบวา่ ผูส้อนจะประสบปัญหาในการเรียนการสอนของนกัศึกษา

ในบางส่วนท่ีไม่มีพื้นฐานในการเรียนพิมพดี์ดมาก่อน ยงัขาดทกัษะในดา้นการพิมพ ์และจะมีปัญหาใน

ดา้นการพิมพ์ดีด คือพิมพ์ดีดโดยการวางน้ิวไม่สัมผสั คือวางน้ิวไม่ตรงกบัแป้นท่ีจะตอ้งวาง  สายตา

มองดูแป้นอกัษร และมกัพิมพค์าํภาษาองักฤษไม่ถูกตอ้ง และพิมพไ์ดช้้ากวา่เวลาท่ีกาํหนด มีทกัษะใน

การพิมพ์ดีดภาษาองักฤษ อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่น่าพอใจ ทาํให้เกิดการพิมพผ์ิดมาก นักศึกษาไม่สามารถ

พฒันาความเร็วตามเกณฑท่ี์ตอ้งการ           

 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจและตอ้งการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบันกัศึกษา ดว้ยการพฒันาทกัษะดา้น

การพิมพดี์ดภาษาองักฤษ โดยใช้แบบฝึก โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดเวลาในการฝึกพิมพดี์ดภาษาองักฤษดว้ย

โปรแกรม Microsoft Word วันละ 30 นาที ควบคู่กับการวดัผลพัฒนาการปฏิบัติพิมพ์สัมผ ัส

ภาษาองักฤษ ซ่ึงการทาํวิจยัในคร้ังน้ี เพื่อหาวิธีการพฒันาให้เกิดทกัษะการพิมพดี์ดภาษาองักฤษของ

นกัศึกษาต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย          

 1. เพื่อการพฒันาทกัษะการสืบน้ิวในการพิมพดี์ดภาษาองักฤษดว้ยแบบฝึก ของนกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2  
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สมมติฐานของการวจิัย  

1. นกัศึกษามีทกัษะการสืบน้ิวในการพิมพดี์ดภาษาองักฤษเพิ่มข้ึนหลงัใชแ้บบฝึก 

ขอบเขตของการวจิัย        

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร  

                              ประชากรของการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 

สาขาวชิาการบญัชี วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ   

           กลุ่มตวัอยา่ง  

 กลุ่มตวัอยา่งของการวจิยัคร้ังน้ี  คือ  นกัศึกษาระดบัประกาศนยับตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 

สาขาวชิาการบญัชี วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ จาํนวน 39  คน   

ตัวแปรทีศึ่กษา          

  ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่   แบบฝึกพิมพส์ัมผสั      

  ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  ทกัษะการสืบน้ิวในการพิมพดี์ดภาษาองักฤษ     

 ระยะเวลาในการดําเนินการ        

  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560   

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ทกัษะ  หมายถึง  ทกัษะในการพิมพส์ัมผสัไดอ้ยา่งรวดเร็ว  และแม่นยาํ      

 การพฒันาทกัษะการสืบน้ิวในการพิมพดี์ดภาษาองักฤษ  หมายถึง นกัศึกษาสามารถพมิพส์ัมผสั

ภาษาองักฤษผา่นเกณฑท่ี์อาจารยผ์ูส้อนกาํหนด              

 แบบฝึก  หมายถึง  เอกสาร ใบงาน ท่ีใชใ้นการฝึกพิมพส์ัมผสัภาษาองักฤษ    

 นกัศึกษา  หมายถึง  ผูที้กาํลงัศึกษาอยูร่ะดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศึกษา 2560 สาขาวชิาการบญัชี วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ              
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจิัย         

 1. นกัศึกษาเกิดทกัษะในการพิมพส์ัมผสัภาษาอกัฤา      

 2. อาจารยผ์ูส้อนสามารถนาํเทคนิควิธีการสอนน้ี ไปใชก้บันกัศึกษากลุ่มท่ีมีปัญหาในการพิมพ์

สัมผสั          

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 ตัวแปรต้น                            ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกพิมพส์ัมผสั   
ทกัษะการสืบน้ิวในการพิมพดี์ด

ภาษาองักฤษ   
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาเ ร่ือง การพัฒนาทักษะการสืบน้ิวในการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ ด้วยแบบฝึก 

  ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฏี ท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร ตาํรา และงานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใช้

เป็นแนวทางในการทาํวจิยั ดงัน้ี         

 1. หลกัการพิมพอ์งักฤษดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์      

 2. แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะ       

 3. แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน     

 4. แบบฝึกทกัษะ          

 5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. หลกัการพมิพ์องักฤษด้วยเคร่ืองคอมพวิเตอร์      

    ประวติัการฝึกพิมพด์ว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์       

                     ในยุคแรกท่ีมีการเ ร่ิมฝึกพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย เ ร่ิมมีการฝึกบน

ระบบปฏิบติัการ DOS และมีโปรแกรมท่ีนิยมใชฝึ้กพิมพดี์ดดว้ยคอมพิวเตอร์ไดแ้ก่ โปรแกรมดวงจนัทร์ 

ซ่ึงมีทั้งภาษา ไทยและองักฤษ ถา้เป็นโปรแกรมท่ีผลิตโดยชาวต่างชาติก็จะเป็น Marvis Beacon เฉพาะ

ในภาษา องักฤษ          

               ในยุคต่อมาท่ีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่งเร่ิมเป็นท่ีแพร่หลาย บริษทั คอมพิวเตอร์ เอจ 

เทคโนโลยี จาํกดั ไดผ้ลิตโปรแกรมพิมพส์ัมผสั ทั้งไทย-องักฤษ สําหรับฝึกพิมพ์ดีดบนระบบปฏิบติั  

การ DOS บนแผน่ดิสก์ขนาด 5.25 น้ิว ข้ึนมาในปี พ.ศ. 2537 ไดรั้บความนิยมมากเน่ืองจากมีคุณภาพ 

และมีกราฟิกสีสันสวยงาม อีกทั้งมีเกมใหฝึ้กพิมพอี์กดว้ย และในปี พ.ศ. 2538 ก็ไดผ้ลิตโปรแกรม พิมพ์

ไทย ท่ีทาํงานบน Windows 3.0 บนแผน่ 3.5 น้ิว และยงัคงไดรั้บความนิยมอยา่งมาก ต่อมา เม่ือมีการ

คิดคน้แผ่นซีดีข้ึนมา บริษทั คอมพิวเตอร์ เอจ เทคโนโลยี ก็ไดผ้ลิตโปรแกรมพิมพ ์2001 ข้ึนในปี พ.ศ. 

2539 ท่ีมีสมรรถนะสูงข้ึนมาอีกและมีการฝึกทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพราะแผน่ ซีดีมีความจุกวา่

แผน่ 3.5 น้ิวมาก ทาํใหมี้เกมฝึกพิมพเ์พิ่มไดอี้กถึง 3 เกมดว้ยกนั        

                จากนั้นได้พฒันาโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผสั ข้ึนมาเพื่อใช้กบัองค์กรท่ีตอ้งการทดสอบการ
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พิมพผ์ู ้ สมคัรงานและพนกังานต่างๆ ท่ีตอ้งการเล่ือนขั้นในปี พ.ศ. 2542 มีองค์กรเช่น ธนาคารเพื่อ

การเกษตร และสหกรณ์ และบริษทัในเครือสามารถ ไดน้าํไปใช ้สอบพิมพส์ัมผสั สามารถสร้างโจทยไ์ด้

เอง และ สามารถตรวจและแสดงผลการสอบไดท้นัที ส่วนโปรแกรมพิมพ ์2001 ไดมี้การพฒันาเร่ือยมา

และ ปรับมาใชช่ื้อ พิมพส์ัมผสั 2.0 ในปี พ.ศ. 2546  

                     จนกระทั้งปี พ.ศ. 2549 บริษทัไดพ้ฒันาโปรแกรมสอบพิมพส์ัมผสั 2.0 ท่ีมีการใช้งาน

เหมาะกบัโรงเรียนมากข้ึน จนไดร้างวลัรองชนะเลิศ Thailand ICT Award ในปีเดียวกนั หมวด 

Education and Trainning และนาํไปใชใ้นการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ ของสมาคมโรงเรียน อาชีวศึกษา

เอกชน กลุ่มภาคกลางเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2551 ท่ี โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี จงัหวดัชลบุรี และได้

เร่ิมแข่งขนัในภาคอ่ืนๆ ทัว่ประเทศในเวลาต่อมา จากนั้นก็ไดเ้ร่ิมพฒันาสอบพิมพส์ัมผสัให้ เขา้กบั

ระบบเน็ทเวิร์คในห้องเรียนจนในปี พ.ศ. 2553 โดยมีโปรแกรม Pimserver เป็นตวัหลกัในการควบคุม

ระบบเครือข่าย ทาํให้โรงเรียน และวิทยาลยัหลายแห่งทัว่ประเทศนอกจากจะสามารถใชโ้ปรแกรมใน

การเรียนการสอนวิชาพิมพดี์ด คอมพิวเตอร์ไดแ้ลว้นั้น ยงัสามารถสอบ และประหยดัเวลาในการตรวจ

ไดอี้กดว้ย  

การสร้างทกัษะการพมิพ์เร็วและแม่นยาํ           

 1. การวางแบบพิมพ ์การวางแบบพิมพท่ี์ถูกตอ้ง คือวางบนโต๊ะคอมพิวเตอร์ ซ่ึงไม่มี

ส่ิงของวางอยู ่นอกจากแบบพิมพ ์ทางดา้นขวาของคอมพิวเตอร์ ใหแ้บบพิมพเ์อียง 45 องศา  

 2. การดีดท่ีถูกตอ้ง โดยดีดแป้นคียบ์อร์ดท่ีน้ิวแตะอยู ่พร้อมกบัออกเสียงเป็นจงัหวะ

เร็วพร้อม ๆ กนั เพื่อการดีดจะได ้ ถูกตอ้งตามจงัหวะ และสร้างความมัน่ใจให้กบัตนเองให้มากในเวลา

ดีด ก็จะไดดี้ดท่ีถูกตอ้ง เช่น asdf วรรค asdf วรรค เป็นตน้ ไปจนครบตามโปรแกรมสําเร็จรูป โดยให้

พิมพซ์ํ้ า บทเดิมจนกวา่ จะผา่น แลว้จึงจะพิมพบ์ทต่อไป เพื่อเป็นการสร้างทกัษะดา้นการพิมพ ์ 

 3. การสืบน้ิว เวลาพิมพอ์กัษรแถวบนหรือล่าง ผูพ้ิมพจ์ะตอ้งสืบน้ิวข้ึนหรือลงทุก

คร้ัง น้ิวท่ีสืบข้ึนหรือลงน้ี เม่ือ ดีดแลว้จะตอ้งรีบกลบัมาอยูท่ี่แป้นเหยา้เสมอ เช่น จาก D สืบน้ิวข้ึนไป

พิมพท่ี์ E เม่ือสืบน้ิวพิมพ ์ E แลว้ จะตอ้งรีบกลบัน้ิวมาอยูท่ี่ตวั D อยา่งเดิม และในขณะท่ีกา้วน้ิวข้ึนไป

นั้น น้ิวอ่ืนวางแตะ เบา ๆ อยูท่ี่แป้นเหยา้ คือ เคล่ือนแต่น้ิวข้ึนแต่มือคงอยูท่ี่เดิม   

 4. การเพิ่มความเร็วในการดีด การพิมพใ์ห้เร็วข้ึนในแต่ละคร้ัง มีความจาํเป็นท่ีตอ้ง

เร่งความเร็วข้ึน และคาํผิดตอ้งให้น้อยลง จนไม่พิมพ์ผิดเลย ในการพิมพ์ให้ซํ้ าบทเดิม แต่การเร่ง

ความเร็วเกินไปแล้วผิดมาก หรือการขาด จงัหวะพิมพ์ท่ีดี เช่น พิมพ์แล้วหยุดชะงกั พอเร่ิมพิมพ์ก็
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หยดุชะงกั ซ่ึงไม่ใช่วิธีการพิมพท่ี์ถูกตอ้ง และโอกาสท่ีพิมพเ์ร็วก็ไม่มี วิธีการท่ีดีท่ีสุด คือ การเคาะแป้น

เป็นจงัหวะพอดี ๆ แต่ไดดี้ดท่ีถูก ตอ้ง แลว้ค่อย ๆ เพิ่มความเร็วข้ึนในแต่ละคร้ังจะดีกวา่ในการจบัเวลา

ของแต่ละคร้ัง โดยควรเพิ่ม จาํนวนดีดในแต่ละคร้ังของการพิมพอ์ยา่งนอ้ย 5-7 เคาะ  

 5. การฝึกฝนดา้นการพิมพต์อ้งพยายามฝึกฝนอย่างจริงจงั ซ่ึงเวลาเรียนในแต่ละ

ชัว่โมงไม่เพียงพอ ผูเ้รียนสามารถฝึกฝนไดด้ว้ยตนเองท่ีบา้นไดเ้พื่อเสริมสร้าง ความเร็วของการพิมพใ์ห้

มากข้ึน ซ่ึงจะทาํใหค้วามเร็วและความแม่นยาํจะพฒันาไปพร้อม ๆ กนั    

 6. การพิมพท่ี์ดีอยา่วติกกงัวล ไม่มือสั่น กลวัผิด แลว้ไม่กลา้เคาะแป้นอกัษร ทาํให้มี

โอกาสผิดง่ายท่ีถูกตอ้งควรตดัสินใจเคาะ แป้นอยา่งระมดัระวงั ตดัสินใจอยา่งรวดเร็วและถูกตอ้งดว้ย

ความมัน่ใจจะดีกว่า การลงัเลไม่ ตดัสินใจดีด และจะเป็นอุปสรรคของการพิมพ ์ทั้งดา้นความเร็วและ

ความแม่นยาํ และจะทาํให้ การตั้งใจพิมพใ์ห้ถูกหมดทาํให้พิมพไ์ม่ไดดี้เท่าท่ีควร ถือเป็นอุปสรรคดา้น

การพิมพเ์ป็นอยา่งมาก          

 7. มีสมาธิ สมาธิในการพิมพเ์ป็นส่ิงหน่ึงจะช่วยให้พิมพไ์ดดี้ข้ึนมาก เพราะถา้ขาด

สมาธิแลว้จิตใจก็ไม่มีสมาธิ ทาํให้พิมพไ์ม่ดี เม่ือเวลาพิมพต์อ้งตดัปัญหาอ่ืนให้หมด คิดแต่เร่ืองพิมพ์

เพียงอยา่งเดียว จะทาํให้ผู ้ พิมพป์ระสบความสําเร็จ นัง่ตวัตรง ตามองแบบ อยา่แอบมองแป้น พิมพใ์ห้

แม่น เคาะแป้นให้ ถูก มีสมาธิการพิมพ ์พิมพบ์่อย ๆ ค่อย ๆ เก่ง ถา้จะเร่งพิมพเ์ร็ว ตอ้งแม่นยาํการสร้าง

ทกัษะการ พิมพ ์ตอ้งพยายามเอาชนะตนเองทุกคร้ังท่ีพิมพ ์อาจจะสมหวงั อาจจะผิดหวงั หรือใกลบ้รรลุ

เป้า หมาย เป็นการกระตุน้ให้เกิดการมีชีวิตชีวา สนุกสนาน ไม่น่าเบ่ือการคาํนวณความเร็วในการ พิมพ์

ดว้ยคอมพิวเตอร์                     

2. แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาทกัษะ         

ความหมาย ทกัษะ              

          ทกัษะ(Skill) หมายถึงความสามารถในการจดัการกบัพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนอ่ืน ๆ ซ่ึงนาํไป 

สู่ระดบัการปฏิบติัตามท่ีตอ้งการ(จกัรกฤช สิงห์ศิลารักษ:์ ออนไลน์)       

           ทกัษะ( Skill) หมายถึง ความชดัเจน ความสามารถและความชาํนิชาํนาญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึง

บุคคลสามารถสร้างข้ึนได้จากการเรียนรู้ สําหรับบุคคลท่ีเป็นผูน้ําเน้นควรท่ีจะมีทกัษะหรือ ความ 

ชดัเจน ความสามารถและความชาํนิชาํนาญในทกัษะ     
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ความหมายของทกัษะปฏิบัติ    

             Gagne' (1979) ไดใ้ห้ความหมายของการปฏิบติั ( Performance) วา่การปฏิบติัของทกัษะ ปฏิบติั

จะถูกสะทอ้นออกมาในการกระทาํ ของการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของ กลา้มเน้ือ

การกระทาํท่ีสังเกตไดจ้ะถูกทาํให้เป็นมาตรฐานในรูปของความรวดเร็วความแม่นยา ความ แรง หรือ

ความราบร่ืนในการ จดัการ        

             Simpson(1972)ได้กล่าวว่า ทกัษะเป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทางร่างกายของผูเ้รียน ซ่ึง 

เป็นความสามารถในการประสานการทา งานของกลา้มเน้ือและร่างกาย ในการทาํงานท่ีมีความซบัซ้อน 

และตอ้งอาศยัความสามารถในการใช้กลา้มเน้ือหลาย ๆ ส่วนการทาํงานดงักล่าวเกิดข้ึนจากการสั่งงาน 

ของสมอง จะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กับความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน ทกัษะปฏิบติัน้ีสามารถพฒันาได้ด้วยวิธีการ  

ฝึกฝน หรือถา้หากไดรั้บการฝึกท่ีดีแลว้จะเกิดความถูกตอ้ง ความคล่องแคล่ว ความเช่ียวชาญ และความ 

คงทน ผลของพฤติกรรมหรือการกระทาํสามารถสังเกตไดจ้ากความรวดเร็ว ความแม่นยา ความแรงหรือ 

ความราบร่ืนในการปฏิบติังานเช่ียวชาญและชาํนาญท่ีตอ้งอาศยัการฝึกหดัท่ีเหมาะสม  

           อภิชาติ อนุกูลเวช (2551 :64) ไดใ้ห้ความหมายของทกัษะปฏิบติัคือความสามารถความ ชาํนาญ

ของกล้ามเน้ือ ท่ีกระทาํออกมาอย่างถูกต้อง คล่องแคล้วและรวดเร็ว ท่ีต้องอาศยัการฝึกหัดอย่าง 

เหมาะสม จึงจะทาํใหเ้กิดความชาํนาญในการปฏิบติังาน                  

        จากความหมายของทกัษะปฏิบติัท่ีสรุปไดว้า่ ทกัษะปฏิบติัเป็นพฤติกรรมการใชอ้วยัวะ เคล่ือนไหว

ของร่างกาย ในการปฏิบติักิจกรรมหรืองานทั้งปวง ซ่ึงทกัษะปฏิบติัเกิดจากความสัมพนัธ์ ระหวา่งพุทธิ

พิสัยกบัส่ิงเร้าภายนอก ตั้งแต่ขั้นการเรียนรู้การพร้อมปฏิบติัการตอบสนองตามผูป้ฏิบติั นาํการปฏิบติั

และการตอบสนองท่ีซบัซอ้น การปฏิบติันั้นจะพิจารณาวิธีปฏิบติังาน ผลการปฏิบติังาน และพฤติกรรม

ของผูป้ฏิบติั 

3. แนวคดิเกีย่วกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       

  กรมวิชาการ (2534, หนา้ 21) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ปริมาณ

และทกัษะของความรู้ในสาขาวชิาท่ีบุคคลไดรั้บลกัษณะการจดัองคป์ระกอบและ โครงสร้างของความรู้

และการใชป้ระโยชน์โครงสร้างของความรู้ ในการแกปั้ญหาในการคิดเชิง สร้างสรรค ์ในการประเมิน

ความน่าเช่ือถือของขอ้อา้งและในการศึกษาคน้ควา้ต่อไป       

 อารมณ์ สนานภู่ (2539, หนา้17) ไดใ้หค้วามหมายว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นผลมาจาก

การกระทาํท่ีตอ้งอาศยัความสามารถทั้งทางร่างกายและสติปัญญา ดงันั้น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจึงเป็น
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ขนาดของความสําเร็จท่ีไดจ้ากการเรียน โดยอาศยัความสามารถ เฉพาะตวับุคคล ผลสัมฤทธ์ิการเรียน

อาจไดม้าจากกระบวนการท่ีไม่ตอ้งอาศยัการทดสอบ เช่น อาจจะไดจ้ากการสังเกต การตรวจการบา้น 

หรืออาจไดม้าในรูปของระดบัคะแนน ท่ีไดจ้าก โรงเรียน ซ่ึงตอ้งอาศยักระบวนการท่ีซับซ้อนและ

ระยะเวลาท่ีนาน หรืออาจไดม้าดว้ยการวดัจาก แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทัว่ไป   

 ไพศาล หวงัพานิช (2523, หนา้ 137) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียน (Academic 

Achievement) หมายถึงคุณลกัษณะและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจาก การฝากอบรมหรือจากการ

สอน จึงเป็นการตรวจสอบความสามารถหรือความสัมฤทธ์ิผล (Level of Accomplishment) ของบุคคล

วา่เรียนรู้แลว้เท่าไร มีความสามารถอยา่งไร       

 ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2531, หนา้ 146) ไดใ้หค้วามหมายวา่ของ แบบทดสอบวดั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา่เป็นแบบทดสอบท่ีวดัความรู้ของผูเ้รียนท่ีไดเ้รียนไปแลว้ ซ่ึงมกัจะเป็นคาํถาม

ใหผู้เ้รียนตอบดว้ยกระดาษ และดินสอ(Paper and Pencil Test)      

 บุญชม ศรีสะอาด (2532, หน้า 52) ไดใ้ห้ความหมายว่าของแบบทดสอบวดัผล สัมฤทธ์ิว่า 

หมายถึง แบบทดสอบท่ีใชค้วามรู้ความสามารถของบุคคลในดา้นวิชาการซ่ึงเป็นผล จากการเรียนรู้ใน

เน้ือหาสาระและตามจุดประสงคข์องวิชาหรือเน้ือหาท่ีสอบนั้น จากความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ขา้งตน้ พอสรุปคาํจาํกดัความ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดว้า่ หมายถึง คุณลกัษณะและความสามารถของ

บุคคลอนัเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการ เปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิด

จากการฝากอบรม หรือจากการสอน การ วดัผลสัมฤทธ์ิจึงเป็นการตรวจสอบความสามารถ หรือความ

สัมฤทธ์ิผล (Level of Accomplishment) ของบุคคลวา่เรียนรู้แลว้เท่าไร     

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นผลมาจากองค์ประกอบทางดา้นสติปัญญา (Intellectual Factor) 

และองคป์ระกอบทางดา้นท่ีไม่ใช่สติปัญญา (Non-intellectual Factor) การ ท่ีบุคคลจะประสบผลสําเร็จ

ทางการศึกษามากนอ้ยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบทั้งสองน้ี องคป์ระกอบทางดา้นสติปัญญาเป็น

ปัจจยัสาํคญัส่วนหน่ึงท่ีมีผลต่อการเรียนรู้หรือสัมฤทธ์ิผล ทางการเรียน เป็นความสามารถในการคิดของ

บุคคล อนัเป็นผลมาจากการสะสมของ ประสบการณ์ต่าง ๆ รวมถึงความสามารถท่ีติดตวัมาแต่กาํเนิด 

ซ่ึงความสามารถเหล่าน้ีวดัได ้หลายทางเป็นตน้ วา่วดัสมรรถภาพทางสมอง วดัความถนดัทางการเรียน 

ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการแกปั้ญหาส่วนองคป์ระกอบดา้นท่ีไม่ใช่สติปัญญา ก็มี

อิทธิพลต่อ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไม่น้อยซ่ึงได้แก่ ทศันคติท่ีมีต่อวิชาท่ีเรียน รูปแบบการสอน 

สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา คุณภาพการสอนของผูส้อน ลกัษณะการคบเพื่อน การศึกษาของ บิดา

มารดา เป็นตน้ (อารมณ์ สนานภู่, 2539, หนา้ 17-18)       
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ลกัษณะการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       

 ไพศาล หวงัพาณิช(2523, หนา้137) ไดแ้บ่งการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม จุดมุ่งหมายและ

ลกัษณะวชิาท่ีสอน ซ่ึงสามารถวดัได ้2 แบบ คือ       

  1. การวดัดา้นปฏิบติัการ เป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถในการปฏิบติั หรือทกัษะของ

ผูเ้รียน โดยมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความสามารถดงักล่าว ในรูปการกระทาจริงให้ ออกเป็นผลงาน 

เช่น วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การช่าง เป็นตน้ การวดัแบบน้ีจึงตอ้งใชข้อ้สอบ ภาคปฏิบติั(Performance 

Test)            

  2. การวดัดา้นเน้ือหา เป็นการตรวจสอบความสามารถเก่ียวกบัเน้ือหาวิชาซ่ึงเป็น ประสบการณ์

การเรียนรู้ของผู ้เรียน รวมถึงพฤติกรรม ความสามารถในด้านต่าง ๆ สามารถวดัได้ โดยใช ้ 

“ขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิ”  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน        

 ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2531, หนา้146-147) ไดแ้บ่งแบบทดสอบวดั ผลสัมฤทธ์ิได้

เป็น 2 พวก คือ            

 1. แบบทดสอบของผูส้อน หมายถึง ชุดคาํถามท่ีผูส้อนเป็นผูส้ร้างข้ึน ซ่ึงเป็นขอ้ คาํถามเก่ียวกบั

ความรู้ท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนในหอ้งเรียนวา่ ผูเ้รียนมีความรู้มากแค่ไหน บกพร่องท่ี ตรงไหน จะไดส้อนซ้อม

เสริม หรือเป็นการวดัดูความพร้อมท่ีจะเรียนบทเรียนใหม่ ซ่ึงข้ึนอยูก่บั ความตอ้งการของผูส้อน  

 2. แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทน้ีสร้างข้ึนจากผูเ้ช่ียวชาญในแต่ ละสาขาวิชา 

หรือจากผูส้อนท่ีสอนวิชานั้น แต่ผ่านการทดลองคุณภาพหลายคร้ัง จนกระทัง่ คุณภาพดีพอ จึงสร้าง

เกณฑ์ปกติของแบบทดสอบนั้น สามารถใชเ้ป็นหลกัเปรียบเทียบผลเพื่อ ประเมินค่าของการเรียนการ

สอนในเร่ืองใด ๆ ก็ไดแ้บบทดสอบมาตรฐานจะมีคู่มือดาํเนินการสอบ บอกวิธีสอบและมีมาตรฐานใน

ดา้นการแปลคะแนนดว้ย อาํนวยรุ่งรัศมี(2525, หน้า 19-111) ไดใ้ห้ความหมายว่าการวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 3 ดา้น คือ    

 1. ดา้นความรู้ความคิด (Cognitive Domain) พฤติกรรมดา้นน้ีเก่ียวขอ้งกบั กระบวนการต่างๆ 

ทางดา้นสติปัญญาและสมอง เช่น การจดจาํขอ้เท็จจริง ความเขา้ใจ ความคิด การตั้งสมมติฐาน และ

ปัญหา            

 2. ดา้นความรู้สึก (Affective Domain) พฤติกรรมดา้นน้ีเก่ียวขอ้งกบัการ เจริญเติบโตและ

พฒันาการในดา้นความสนใจ คุณค่า ความซาบซ้ึงและทศันคติหรือเจตคติต่าง ๆ ของผูเ้รียน  

 3. ดา้นปฏิบติัการ (Psycho-Moto Domain) พฤติกรรมดา้นน้ีเก่ียวขอ้งกบัการ พฒันาทกัษะใน

การปฏิบติัและการดาํเนินการ เช่น การทดลอง เป็นตน้  
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4. แบบฝึกทกัษะ          

ความหมายของแบบฝึกทกัษะ         

 ไพบูลย ์มูลดี (2546, หนา้ 48) ให้ความหมายของแบบฝึกทกัษะวา่ แบบฝึกทกัษะ เป็นชุดการ

เรียนรู้ท่ีครูจดัทาํข้ึน ให้ผูเ้รียนไดท้บทวนเน้ือหาท่ีเรียนรู้มาแลว้เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจจะช่วยเพิ่ม

ทกัษะความชาํนาญ และช่วยฝึกทกัษะการคิดให้มากข้ึน ทั้งยงัมี ประโยชน์ในการลดภาระให้กบัครู อีก

ทั้งพฒันาความสามารถของ ผูเ้รียนทาํให้ผูเ้รียนมองเห็น ความกา้วหนา้จากผลการเรียนรู้ของตนเองได ้

 พินิจ จนัทร์ซ้าย (2546, หน้า 90) ไดใ้ห้ความหมายของแบบฝึกทกัษะว่า แบบฝึก ทกัษะ 

หมายถึง งานกิจกรรม หรือประสบการณ์ท่ีผูส้อนจดัให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติั เพื่อทบทวน ความรู้ท่ีเรียน

มาแลว้ ใหส้มารถนาความรู้ท่ีไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั      

 อาํนวย เล่ือมใส (2546, หนา้ 89) ไดใ้ห้ความหมายของแบบฝึกทกัษะไวว้่า หมายถึง แบบ

ตวัอยา่งปัญหาหรือคาํสั่ง เพื่อให้ผูเ้รียนรู้มาแลว้ เพื่อความรู้ ความเขา้ใจ และเป็นการเพิ่ม ทกัษะความ

ชาํนาญใหแ้ก่ผูเ้รียน ทาํใหก้ารเรียนมีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน       

 สมศกัด์ิ สินธุระเวชญ์ (2540, หน้า 40) ได้กล่าวว่า แบบฝึกทักษะ หมายถึง การจัด 

ประสบการณ์ฝึกหดั เพื่อให้นกัเรียนศึกษาและเรียนรู้ดว้ยตนเอง และสามารถแกปั้ญหาได ้ถูกตอ้งอยา่ง

หลากหลายและแปลกใหม่          

 ปราณี จิณฤทธ์ิ (2552, หนา้ 32) ไดก้ล่าววา่ แบบฝึก หมายถึง งานท่ีครูมอบหมาย ให้นกัเรียน

ทาํดว้ยตนเองภายหลงัจากไดเ้รียนบทเรียน เพื่อเป็นการทบทวนและฝึกทกัษะใน เร่ืองท่ีเรียนผา่นมาแลว้ 

 ประภาพร ถ่ินอ่อง (2553, หนา้ 29) ไดก้ล่าววา่ แบบฝึกทกัษะ หมายถึง ส่ือการ เรียนการสอน

ท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัดว้ยตนเองจนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ เพิ่มข้ึน โดยท่ีกิจกรรมท่ีได้

ปฏิบติัในแบบฝึกนั้นจะครอบคลุมเน้ือหาท่ีเรียนไปแลว้ ทาํให้นักเรียน มีความรู้และทกัษะมากข้ึน 

เพราะมีรูปแบบหรือลกัษณะท่ีหลากหลาย         

 สมพร ตอยยีบี (2554, หนา้ 32) ไดก้ล่าววา่ แบบฝึกทกัษะเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีช่วยให้ ผูเ้รียน

ได้ฝึกปฏิบติัเพื่อพฒันาทกัษะและความรู้ต่าง ๆ จนเกิดความชาํนาญ และสามารถนาํความรู้ไปใช้ได้

อยา่งถูกตอ้ ดังท่ีกล่าวมาแล้วสรุปได้ว่า แบบฝึกเป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีสร้างข้ึนเพื่อให ้

นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัดว้ยตนเองจนเกิดความรู้ ความเขา้ใจเพิ่มข้ึน โดยท่ีกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัใน แบบฝึก

นั้นจะครอบคลุมเน้ือหาท่ีเรียนไปแล้ว ทาํให้นักเรียนมีความรู้และทกัษะมากข้ึน และทาํให้ผูเ้รียน

มองเห็นความกา้วหนา้จากผลการเรียนรู้ของตนเองได ้        

ประเภท/ ชนิดของแบบฝึก          

 สาํลี รักสุทธ์ิ (ม.ป.ป., หนา้ 31-32) กล่าวไวว้า่ แบบฝึกจะมีอยู ่3 ประเภท ดงัน้ี  

  1. แบบฝึกเสริมทกัษะ เป็นแบบฝึกท่ีนาํไปใชก้บันกัเรียนท่ีมีความสามารถเป็นเลิศ มี

ความคิด ความจาํเป็นพิเศษ สามารถเรียนรู้ไดเ้ร็ว เพียงแนะนาํนิดหน่อยก็เขา้ใจได ้หรือกลุ่ม นกัเรียนท่ี
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เรียกวา่ อุฆฎิตญั�ู คือกลุ่มนกัเรียนท่ีมีสติปัญญาเป็นเลิศนัน่เอง ดงันั้น แบบฝึก เสริมทกัษะ จึงนาํไปใช้

เสริมเพื่อพฒันาความเป็นเลิศของนกัเรียนกลุ่มน้ีใหก้า้วไปก่อนเพื่อน     

 2. แบบฝึกทกัษะ เป็นแบบฝึกท่ีนาํไปใชก้บันกัเรียนท่ีมีความสามารถระดบัปานกลาง 

หรือท่ีเรียกว่า เนยยะบุคคล คือกลุ่มนกัเรียนสามารถฝึกได ้สอนได ้ใช้ส่ือ นวตักรรม หรือแบบ ฝึก

ทกัษะแลว้สามารถเขา้ใจเน้ือหาได ้นกัเรียนกลุ่มน้ีส่วนใหญ่แลว้จะเป็นกลุ่มใหญ่ เป็นกลุ่ม ปกติ  

 3. แบบฝึกซ่อมทกัษะ เป็นแบบฝึกท่ีนาํไปใชก้บันกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียน มีความ

บกพร่องดา้นใดดา้นหน่ึง เป็นนกัเรียนท่ีมีสติปัญญาระดบัตํ่า หรือเด็กแอลดี (LD-Learning Disability) 

หรือท่ีเรียกวา่ ปทปรมะ คือนกัเรียนมีปัญหาขั้นวกิฤต  

หลกัการสร้างแบบฝึกทกัษะ         

 นิตยา กิจโร (2553, หนา้ 40) ไดส้รุปหลกัการสร้างแบบฝึกไว ้ดงัน้ี    

 1. ก่อนสร้างแบบฝึกจาํเป็นตอ้งกาํหนดโครงร่างไวก่้อนวา่มีวตัถุประสงคอ์ยา่งไร แบบ

ฝึกเก่ียวกบัเร่ืองอะไร           

 2. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง       

 3. เขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม       

  4. แจง้วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมยอ่ย โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมของผูเ้รียน   

 5. กาํหนดอุปกรณ์ท่ีใชใ้นแต่ละกิจกรรม       

 6. กาํหนดเวลา และขั้นตอนใหเ้หมาะสม       

 7. การประเมินผลอยา่งไร        

 ประภาพร ถ่ินอ่อง (2553, หนา้ 35) ไดก้ล่าววา่ หลกัการสร้างแบบฝึกทกัษะควร คาํนึงถึง

หลกัจิตวทิยาในการเรียนรู้โดยมีจุดมุ่งหมายในการฝึก แบบฝึกควรเร่ิมจากง่ายไปหา ยาก มีหลายแบบ มี

ตวัอยา่งประกอบ มีภาพประกอบ และสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง      

  ปราณี จิณฤทธ์ิ (2552, หนา้ 32) ไดก้ล่าววา่ หลกัการสร้างแบบฝึกผูส้ร้างตอ้งคาํนึง ถึง

ความแตกต่างระหวา่งบุคคล แบบฝึกท่ีสร้างตอ้งมีหลาย ๆ รูปแบบ สร้างจากง่ายไปหายาก มีความถูก

ตอ้ง ในการสร้างแบบฝึกมีการสอดแทรกทกัษะวิชาอ่ืนเขา้ไปดว้ย ควรจดัทาํแบบฝึก ไวล่้วงหนา้ เพราะ

แบบฝึกควรทาํหลงัจากผูเ้รียนไดเ้รียนบทเรียนในเร่ืองนั้น ๆ จบลงทนัที     

  อุษณีย ์เสือจนัทร์ (2553, หนา้ 26) ไดก้ล่าววา่ หลกัการสร้างแบบฝึกผูส้ร้างตอ้ง ศึกษา

ปัญหาของเน้ือหาท่ีนาํมาสร้างแบบฝึก โดยนาํมาตั้งวตัถุประสงคต์ลอดจนรูปแบบ และ วางแผนขั้นตอน

การใชแ้บบฝึก การสร้างแบบฝึกตอ้งสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและทกัษะท่ีตอ้งการ ฝึก ตอ้งนาํหลกัจิตวิทยา

การเรียนรู้ และจิตวทิยาพฒันาการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึก ก่อนนาํไปใชค้วรมีการทดลองใช้

เพื่อหาขอ้บกพร่องของแบบฝึก          

 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้สรุปไดว้า่ หลกัการสร้างแบบฝึกทกัษะควรคาํนึงถึงหลกั จิตวิทยาใน
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การเรียนรู้โดยมีจุดมุ่งหมายในการฝึก มีหลายรูปแบบและแบบฝึกควรเร่ิมจากง่าย ไปหายาก มีหลาย

แบบ มีตวัอยา่งประกอบ มีภาพประกอบ และสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง    

ลกัษณะของแบบฝึกทกัษะทีด่ี         

 สาํลี รักสุทธี (ม.ป.ป., หนา้ 31-32) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะของแบบฝึกทกัษะท่ีดี มีดงัน้ี  

 1. มีคาํสั่งชดัเจน เขา้ใจ เหมาะสมกบัวยัเด็ก       

 2. มีตวัอยา่งประกอบ ตวัอยา่งท่ีดีควรใหผู้เ้รียนเกิดความคิดหลาย ๆ แนวคิด   

 3. มีตวัอยา่งประกอบเพื่อดึงดุดความสนใจและส่ือความหมาย     

 4. มีเน้ือท่ีสาํหรับเขียน เวน้ใหมี้ขนาดเหมาะสมกบัคาํท่ีนกัเรียนตอ้งการเขียน   

 5. การวางรูปแบบท่ีดี จะทาํใหเ้กิดความเรียบร้อย สวยงามและประหยดั   

 6. ควรบนัทึกวกีารสอนท่ีสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของแบบฝึกไวใ้นคู่มือ  

 พินิจ จนัทร์ซ้าย (2546, หนา้ 92) กล่าวถึง ลกัษณะของแบบฝึกท่ีดี ประกอบดว้ย เน้ือหา

ตอ้งชดัเจน มีรูปแบบ เร้าความสนใจ ตอบสนองการเรียนรู้ของผูเ้รียน และทาํให้ผูเ้รียนมี ความสุขใน

การเรียน อาํนวย เล่ือมใส (2546, หนา้ 93) กล่าวถึง ลกัษณะท่ีดีของแบบฝึกทกัษะ ดงัน้ี   

 1. ควรเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเรียนมาแลว้ เป็นเร่ืองท่ีมีความหมายต่อผูเ้รียน และ สามารถ

นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้         

 2. ตรงตามจุดมุ่งหมายของการฝึก ลงทุนนอ้ย และทนัสมยัอยูเ่สมอ    

 3. ภาพประกอบ ภาษา สํานวนภาษา ความยากง่าย และเวลาในการฝึกมีความ เหมาะสม

กบัวยัและพื้นฐานความรู้ความสามารถของผูเ้รียน เพราะจะทาํใหฝึ้กคิดไดเ้ร็วและ สนุกสนาน   

  4. ใช้หลกัจิตวิทยา ปลุกเร้าความสนใจ มีส่ิงแปลกใหม่ น่าสนใจและทา้ทายให้ผูเ้รียน 

สามารถแสดงความสามารถไดเ้ตม็ศกัยภาพ และตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ิน    

 5. มีขอ้เสนอแนะ คาํช้ีแจง และตวัอยา่งสั้น ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจวธีิทาํไดง่้าย ๆ   

 6. มีหลายรูปแบบ ให้เลือกตอบอยา่งจาํกดัและอยา่งเสรี เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเลือก ฝึก

และศึกษาดว้ยตนเอง           

 7. ควรเลือกฝึกเป็นเร่ือง ๆ แต่ละเร่ือง ไม่ควรยาวจนเกินไป เนน้กิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี

เลือกฝึกและศึกษาดว้ยตนเอง          

  8. ควรไดรั้บการปรับปรุงควบคู่กบัหนงัสือเรียนเสมอ และควรใชไ้ดดี้ทั้งในห้องเรียน 

และนอกหอ้งเรียน           

  9. ควรเป็นแบบฝึกท่ีสามารถประเมิน และจาํแนกความเจริญงอกงามของผูเ้รียนได ้อีก

ดว้ย 

 ประภาพร ถ่ินอ่อง (2553, หนา้ 33) ไดก้ล่าววา่ ลกัษณะของแบบฝึกท่ีดีตอ้งมี จุดหมายท่ี

แน่นอนจะทาํการฝึกทกัษะดา้นใด ควรใชภ้าษาง่าย ๆ และมีความน่าสนใจ เรียงลาํดบัจากง่ายไปหายาก
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ใหเ้หมาะสมกบัวยัและความสามารถของผูเ้รียน มีเน้ือหาตรง จดั กิจกรรมใหห้ลากหลายเพื่อดึงดูดความ

สนใจและเกิดประสิทธิภาพในการเรียน        

 ปราณี จิณฤทธ์ิ (2552, หน้า 32) ได้กล่าวว่า ลักษณะของแบบฝึกท่ีดีตอ้งสร้างให ้

เก่ียวขอ้งกบับทเรียนเป็นแบบฝึกสาํหรับเด็กเก่งและใชซ่้อมเสริมเด็กอ่อนไดมี้ความหลากหลาย ในแบบ

ฝึกชุดหน่ึง ๆ มีคาํสั่งท่ีชดัเจน เปิดโอกาสให้ผูฝึ้กไดคิ้ดทา้ทายความสามารถมีความ เหมาะสมกบัวยั ใช้

เวลาฝึกไม่นาน ผูฝึ้กสามารถนาํประโยชน์จากการท าแบบฝึกไปประยุกต์ ปรับเปล่ียนนาํมาใช้ใน

ชีวติประจาํวนัได ้         

 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้สรุปไดว้่า ลกัษณะของแบบฝึกท่ีดีควรสร้างเพื่อฝึกทกัษะเฉพาะอย่าง 

คาํนึงถึงความเหมาะสมกบัวยั ความสามารถ และพฒันาการของผูเ้รียน โดยใช้ภาษาท่ี ง่ายชดัเจน มี

กิจกรรมหลายรูปแบบ เพื่อเร้าความสนใจของผูเ้รียน มีภาพประกอบ ฝึก ตามลาํดบัขั้นเรียงจากง่ายไปหา

ยาก ใชเ้วลาฝึกพอสมควร และมีการประเมินผลการใชแ้บบฝึก เพื่อให้ผูเ้รียนไดป้ระเมินความสามารถ

ของตนเอง   

ประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะ         

 ไพบูลย ์มูลดี (2546, หนา้ 52) กล่าวถึง ประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะไว ้ดงัน้ี   

 1. ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้ข้ึน       

 2. ช่วยใหผู้เ้รียนจดจาํเน้ือหาในบทเรียนและคาํศพัทต่์าง ๆ ไดค้งทน    

 3. ทาํใหเ้กิดความสนุกสนานขณะเรียน       

 4. ทาํใหผู้เ้รียนทราบความกา้วหนา้ของตนเอง     

 5. ผูเ้รียนสามารถทบทวนความรู้ไดด้ว้ยตนเอง      

 6. แบบฝึกทกัษะสามารถนาํมาวดัผลการเรียนท่ีเรียนแลว้     

 7.ช่วยใหค้รูทราบขอ้บกพร่องของผูเ้รียนและนาํไปปรับปรุงแกไ้ขไดท้นัท่วงที  

 อุษณีย ์เสือจนัทร์ (2553, หนา้ 17-18) ไดก้ล่าววา่ แบบฝึกช่วยในการฝึกเสริมทกัษะ ทาํ

ให้จดจาํเน้ือหาไดค้งทนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาท่ีเรียน สามารถนาํมาแกปั้ญหาเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม

ได้ดี ผูเ้รียนสามารถนาํมาทบทวนเน้ือได้ด้วยตนเอง ทาํให้ผูเ้รียนทราบ ความก้าวหน้าของตน เป็น

เคร่ืองมือท่ีครูผูส้อนใชป้ระเมินผลการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดีวา่ นกัเรียนเขา้ใจมากนอ้ยเพียงใด  

 ปาริชาติ สุพรรณกลาง (2550, หน้า 23) ไดก้ล่าววา่ แบบฝึกเป็นส่ือการเรียน ท่ีช่วยให้

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และทกัษะทั้งยงัช่วยแบ่งเบาภาระครูผูส้อน ซ่ึงประโยชน์ของ แบบฝึกทาํให้

นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดม้ากข้ึน มีความเช่ือมัน่ ฝึกทาํงานดว้ยตนเอง ทาํให้มี ความรับผิดชอบ และทาํ

ให้ครูทราบปัญหาและข้อบกพร่องของนักเรียนในเร่ืองท่ีเรียน ทาํให้ สามารถแก้ปัญหาได้ทนัที 

นอกจากน้ีแบบฝึกยงัเปิดโอกาสให้เด็กฝึกทกัษะอย่างเต็มท่ี ทั้งยงั ช่วยให้คงอยู่ได้นาน และเป็น

เคร่ืองมือวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจบบทเรียนแต่ละคร้ัง อีกดว้ย     



14 
 

 
 

  สมพร ตอยยบีี (2554, หนา้ 37) ไดก้ล่าววา่ แบบฝึกมีความสําคญัต่อการเรียน การสอน

ในรายวิชาต่าง ๆ เพราะจะช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหาบทเรียน และยงัสามารถ ทบทวนเน้ือหาไดด้ว้ย

ตนเอง             

 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้สรุปไดว้า่ แบบฝึกมีความสําคญัทาํให้เกิดทกัษะความชาํนาญ หากแต่

ตอ้งการไดรั้บการฝึกหลาย ๆ คร้ัง หลายรูปแบบ เม่ือผูเ้รียนไดรั้บการฝึกแลว้อยา่งนอ้ย ผูเ้รียนสามารถ

พฒันาตนเองไดแ้น่นอน แบบฝึกมีประโยชน์ต่อครูผูส้อนในการแกปั้ญหาของ นกัเรียนท่ีมีปัญหามาก

ไดดี้            

หลกัจิตวทิยาในการสร้างแบบฝึกทกัษะ         

 การนาํหลกัจิตวิทยามาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบฝึก ทาํให้แบบฝึกทกัษะ มี

ความสมบูรณ์ และมีความเหมาะสมท่ีจะนาํมาใชก้บันกัเรียน และนกัเรียนมีโอกาสท่ีจะ ตอบสนองส่ิง

เร้าดว้ยการแสดงออกทางความสามารถ ความรู้ความเขา้ใจท่ีเหมาะสมกบัวยั ความสามารถและความ

สนใจของผูเ้รียน หลกัจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบฝึกมีหลาย ประการ (สําลี รักสุทธี, ม.ป.ป., 

หนา้ 34-36) ดงัน้ี           

 1. กฎการเรียนรู้ของ ธอร์นไดด ์(Thorndike) ในการจดัการเรียนการสอน ดงัน้ี   

  1.1 กฎแห่งการฝึกฝน (Law of Exercise) คือการให้ผูเ้รียนทาํแบบฝึกหดัมาก ๆ จะทาํให้

เกิดความคล่องและชาํนาญ การสร้างแบบฝึก จึงช่วยใหผู้เ้รียนทาํแบบฝึกท่ีเสริม จากแบบฝึกในบทเรียน

และมีหลายรูปแบบ           

  1.2 กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) คือการให้ผูเ้รียนมีความพร้อมใน การ

เรียน จะทาํใหเ้กิดความพอใจในการเรียน         

  1.3 กฎแห่งผล (Law of Effect) คือ แบบฝึกตอ้งมีเน้ือหาท่ีสนใจของผูเ้รียน ความยาก

ง่ายท่ีเหมาะสมกบัวยัและสติปัญญา มีส่ิงกระตุน้ให้ผูเ้รียนพอใจในการเรียน กระประเมินผลควรกระทาํ

อยา่งรวดเร็ว หลงัจากผูเ้รียนทาํเสร็จแลว้         

 2. ทฤษฏีการเรียนรู้ของกาเย่ ซ่ึงเขามีความเห็นว่าการเรียนรู้มีลาํดบัขั้น และผูเ้รียน 

จะตอ้งเรียนรู้เน้ือหาท่ีง่ายไปหายาก แนวคิดของกาเยมี่ว่า การเรียนรู้มีลาํดบัขั้นตอน ดงันั้น ก่อนท่ีจะ

สอนเด็กแกปั้ญหาไดน้ั้น เด็กจะตอ้งเรียนรู้ความคิดรวบยอดหรือหลกัเกณฑ์มาก่อน ซ่ึงในการสอนให้

เด็กไดค้วามคิดรวบยอดหรือกฎเกณฑ์นั้น จะทาํให้เด็กเป็นผูส้รุปความคิดรวบ ยอดดว้ยตวัเองแทนท่ีครู

จะเป็นผูบ้อก” การสร้างแบบฝึกจึงควรคาํนึงถึงการฝึกตามลาํดบัขั้น จากง่ายไปยาก   

 3. แนวคิดของบลูม ซ่ึงกล่าวถึงธรรมชาติผูเ้รียนแต่ละคนวา่มีความแตกต่างกนั ผูเ้รียนจะ

สามารถเรียนรู้เน้ือหาในหน่วยยอ่ยต่าง ๆ ไดโ้ดยใชเ้วลาเรียนท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น การสร้างแบบฝึกจึง

ตอ้งมีการกาํหนดเง่ือนไขท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนทุกคนสามารถผา่นลาํดบั ขั้นตอนของทุกหน่วยการเรียนได ้

ถา้นกัเรียนไดเ้รียนตามอตัราเวลาเรียนของตนก็จะทาํให ้ประสบความสาํเร็จมากข้ึน   
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 4. ทฤษฏีการเรียนรู้ ของ โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) เขาเช่ือว่ามีบุคคลมี 

เชาวน์ปัญญาแตกต่างกนั แต่ละคนจะมีความสามารถแตกต่างกนั คนหน่ึงอาจเรียนรู้ดนตรีได ้ง่าย อีกคน

เรียนรู้คณิตศาสตร์ไดดี้ ขณะท่ีอีกคนเรียนภาษาไดเ้ก่ง เป็นตน้ ครูควรคาํนึงถึง นกัเรียนแต่ละคนว่ามี

ความรู้ ความถนดั ความสามารถและความสนใจท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นการ สร้างแบบฝึกจึงควรพิจารณา

ถึงความเหมาะสมกบับุคคล ไม่ยากและไม่ง่ายเกินไป ควรมีคละ กนัหลายแบบ    

 การจูงใจผูเ้รียนสามารถทาํได ้โดยการท าแบบฝึกจากง่ายไปหายาก เพื่อดึงดูด ความ

สนใจของผูเ้รียน เป็นการกระตุน้ให้ติดตามต่อไป และทาํให้ผูเ้รียนประสบความสําเร็จ ในการท าแบบ

ฝึกควรเป็นแบบสั้น ๆ จะช่วยใหผู้เ้รียนไม่เบ่ือหน่าย การนาํส่ิงท่ีมีความหมายต่อ ชีวิต และการเรียนรู้มา

ใหน้กัเรียน โดยทดลองทาํภาษาท่ีใชพู้ดใชใ้นชีวิตประจาํวนั ทาํให้ผูเ้รียน ไดเ้รียนและทาํแบบฝึกหดัใน

ส่ิงท่ีใกลต้วั จะทาํใหจ้าํไดแ้ม่นยาํ นกัเรียน ยงัสามารถนาํหลกัและ ความรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ไดอี้ก

ดว้ย 

 แนวคิดในการสร้างแบบฝึกทกัษะ        

 สาํลี รักสุทธี (ม.ป.ป., หนา้ 36) ไดก้ล่าวถึง แนวคิดในการสร้างแบบฝึกทกัษะ ดงัน้ี  

 1. สอดคลอ้งกบัจิตวทิยา และพฒันาการของเด็ก      

 2. ตอ้งกาํหนดจุดหมายท่ีจะฝึก เน้ือหาตรงกบัจุดหมายท่ีวางไว ้   

 3. ตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่างของเด็ก       

 4. แต่ละแบบฝึกตอ้งมีคาํสั่ง หรือคาํช้ีแจงง่าย ๆ สั้น ๆ     

 5. แบบฝึกตอ้งมีความถูกตอ้ง        

 6. การท าแบบฝึกแต่ละคร้ังเหมาะสมกบัเวลาและความสนใจของเด็ก    

 7. แบบฝึกตอ้งมีหลายแบบ เพื่อใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวาง   

  8. กระดาษท่ีเด็กทาํแบบฝึก ตอ้งเหนียวและทนทานพอสมควร    

 ชุลีพร แจ่มถนอม (2542, หนา้ 32) ไดก้ล่าววา่ การสร้างแบบฝึกตอ้งคาํนึงถึงตวั นกัเรียน

เป็นหลัก โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอนว่าจะฝึกเร่ืองอะไร ด้านใด จัดเน้ือหาให้สอดคล้อง กับ

วตัถุประสงค ์เน้ือหาไม่ยากเกินไป และมีหลายรูปแบบท่ีน่าสนใจ การสร้างแบบฝึกควร คาํนึงถึงเร่ือง

สาํคญั ดงัน้ี    

 1. ยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั         

 2. คาํนึงถึงภาษาท่ีใชใ้หเ้หมาะสม สั้น ๆ และชดัเจน      

 3. มีจุดมุ่งหมายในการสร้าง        

 4. มีการกาํหนดเน้ือหาชดัเจน ไม่ยากจนเกินไป      

 5. รูปแบบน่าสนใจ          
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สุนนัทา  สุนทรประเสริฐ (2544, หนา้ 11) ไดเ้สนอแนะแนวทางในการสร้างแบบฝึกไว ้ดงัน้ี   

 1. ตอ้งใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาก่อนใชแ้บบฝึก       

 2. ในแต่ละแบบฝึกอาจมีเน้ือหาสรุปย่อ หรือหลกัเกณฑ์ไวใ้ห้ผูเ้รียนไดศึ้กษาทบทวน 

ก่อนก็ได ้            

 3. ควรสร้างแบบฝึกให้ครอบคลุมเน้ือหา และจุดประสงคท่ี์ตอ้งการและไม่ยากหรือ ง่าย

จนเกินไป             

 4. คาํนึงถึงหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมกบัวุฒิภาวะ และความ แตกต่าง

ของผูเ้รียน              

 5. ควรศึกษาแนวทางการสร้างแบบฝึกให้เขา้ใจก่อนปฏิบติัการสร้าง อาจนาํหลกัการ 

ของผูอ่ื้น หรือทฤษฎีการเรียนรู้ของนกัการศึกษา หรือนกัจิตวิทยามาประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสม กบัเน้ือหา 

และสภานพการณ์ได ้          

 6. ควรมีคู่มือการใช้แบบฝึก เพื่อให้ผูส้อนคนอ่ืนนาํไปใช้ไดอ้ย่างกวา้งขวาง หากไม่มี 

คู่มือตอ้งมีคาํช้ีแจงขั้นตอนการใชใ้หช้ดัเจน แนบไปในแบบฝึกนั้นดว้ย     

 7. การสร้างแบบฝึก ควรพิจารณารูปแบบให้เหมาะกบัธรรมชาติของแต่ละ เน้ือหาวิชา 

รูปแบบจึงมีความแตกต่างกนัไปตามสภาพการณ์        

 8. การออกแบบชุดฝึกควรมีความหลากหลาย ไม่ซํ้ าซาก ไม่ใชรู้ปแบบเดียว เพราะ จะทาํ

ใหผู้เ้รียนเกิดความเบ่ือหน่าย ควรมีแบบฝึกหลาย ๆ แบบ เพื่อฝึกให้ผูเ้รียนไดเ้กิดทกัษะ อยา่งกวา้งขวาง 

และสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค ์        

  9. การใชภ้าพประกอบเป็นส่ิงท่ีสําคญัท่ีจะช่วยให้แบบฝึกน่าสนใจ และยงัเป็นการพกั 

สายตาใหก้บัผูเ้รียนอีกดว้ย          

  10. การสร้างแบบฝึกหากต้องการให้สมบูรณ์ครบถ้วน ควรสร้างในลกัษณะของ 

เอกสารประกอบการสอน แต่จะเนน้ความหลากหลายของแบบฝึกมากกวา่ และเน้ือหาท่ีสรุปไว ้ ควรมี

ลกัษณะเพียงยอ่ ๆ           

  11. แบบฝึกตอ้งมีความถูกตอ้งอย่าให้มีขอ้ผิดพลาดโดยเด็ดขาด เพราะเหมือนยื่นยา 

พิษใหก้บัลูกศิษยโ์ดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เขาจะจาํในส่ิงท่ีผดิ ๆ ตลอดไป     

  12. คาํสั่งในแบบฝึกเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีไม่ควรมองขา้ม เพราะคาํสั่งคือประตูบานใหญ่ ท่ี

จะไขความรู้ ความเขา้ใจของผูเ้รียนไปสู่ความสําเร็จ คาํสั่งจึงตอ้งสั้นกะทดัรัด และเขา้ใจง่าย ไม่ทาํให้

ผูเ้รียนสับสน             

   13. การกาํหนดเวลาในการใช้แบบฝึกในแต่ละชุดควรให้เหมาะสมกบัเน้ือหา และ 

ความสนใจของผูเ้รียน           
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 สมพร ตอยยีบี (2554, หนา้ 39) ไดก้ล่าววา่ การสร้างแบบฝึกทกัษะตอ้งมีหลกัการ และ

แนวทางต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นการกาํหนดแบบฝึกท่ีชดัเจน แน่นอน และภาษาท่ีเขา้ใจง่าย เหมาะสมกบัวยั 

ควรมีความยากง่ายแตกต่างกนั และตอ้งมีหลายรูปแบบ เพื่อให้นกัเรียนมี โอกาสในการใชภ้าษาอยา่งมี

ประสิทธิภาพ แบบฝึกนั้นมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมาก ไม่ ว่าจะเป็นดา้นผูเ้รียนทาํให้เด็กเกิด

ความเขา้ใจในบทเรียนดียิง่ข้ึน และในดา้นครูผูส้อนเก่ียวกบั เน้ือหาวธีิการสอน และกิจกรรม เพื่อพฒันา

ทกัษะของนกเรียนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน        

 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้สรุปไดว้า่ การสร้างแบบฝึกตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่ง บุคคล 

แบบฝึกจะตอ้งมีหลาย ๆ รูปแบบ ควรมีเน้ือหาท่ีสรุปไวมี้ลกัษณะยอ่ ๆ สร้างเร่ิมจาก  ง่ายไปหายาก และ

จะตอ้งถูกตอ้ง คาํสั่งในแบบฝึกตอ้งสั้นกะทดัรัดและเขา้ใจง่าย ควรมีการ สอดแทรกทกัษะดา้นอ่ืน ๆ เขา้

ไปดว้ย    

ข้ันตอนการสร้างแบบฝึกทกัษะ         

 สาํลี รักสุทธี (ม.ป.ป., หนา้ 34) กล่าวถึง ขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทกัษะ ดงัน้ี   

 1. สํารวจปัญหา สาระ ตงับ่งช้ีท่ีเป็นปัญหาและความตอ้งการ เพื่อจดักิจกรรม การเรียน

การสอนไปแล้ว ครูผูส้อนย่อมทราบดีว่า บรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่ รวบรวม ปัญหาและความ

ตอ้งการในการแกปั้ญหา หรือความตอ้งการท่ีจะพฒันาการเรียนการสอนใน แต่ละตวับ่งช้ี   

 2. กาํหนดจุดประสงคใ์นการสร้างแบบฝึกทกัษะ ให้ชดัเจนตรงตามตวับ่งช้ีท่ีเป็น ปัญหา 

เพื่อตอบคาํถาม วา่สร้างแบบฝึกเพื่ออะไร ตอ้งการใหผู้เ้รียนรู้อะไร และเป็นอยา่งไร    

 3. วเิคราะห์ปัญหาท่ีเรียนในแต่ละจุดประสงค ์วา่ประกอบดว้ยอะไร    

 4. ศึกษาจิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการอ่านของผูเ้รียนในแต่ละชั้นวา่ เด็กแต่ละคน มี

ความสนใจเร่ืองอะไร เช่น จิตวทิยาการอ่านท่ีนาํไปใชแ้บบฝึกทกัษะ ประกอบดว้ย    

  4.1 ความใกลชิ้ด คือ ถา้ใช้ส่ิงเร้าและตอบสนองเกิดข้ึนในเวลาใกลเ้คียงกนัจะ สร้าง

ความพอใจใหแ้ก่ผูเ้รียน           

  4.2 การฝึกหดั คือ การใหผู้เ้รียนไดท้าํซํ้ าๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจท่ี แม่นยาํ  

  4.3 กฎแห่งผล คือ การให้ผูเ้รียนไดท้ราบผลการท างานของตนดว้ยการเฉลย คาํตอบ 

จะช่วยใหผู้เ้รียนไดท้ราบขอ้บกพร่องเพื่อปรับปรุงแกไ้ขและเป็นการสร้างความพอใจแก่ ผูเ้รียนได ้ 

  4.4 การจูงใจ คือ การจดัแบบฝึกหัดเรียงตามลาํดบัจากแบบฝึกท่ีง่ายและสั้ น และ สู่

เร่ืองยาวและยากข้ึน ควรมีภาพประกอบและหลายรูปแบบ       

 5. กาํหนดกรอบการสร้างแบบฝึกวา่ควรประกอบดว้ยเร่ืองอะไรบา้ง แต่ละเร่ืองควร มี

กิจกรรมอะไรบา้ง มีความยาวเพียงใด จะนาํเสนอโดยใชภ้าพประกอบหรือไม่    

 6. ลงมือเขียนแบบฝึกแต่ละชุด        

 7. นาํแบบฝึกนั้นไปใหผู้ช้าํนาญการตรวจสอบความถูกตอ้ง ความตรงตามเน้ือหา เช่น ครู
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สอนภาษาไทยท่ีมีประสบการณ์ ศึกษานิเทศก์ เป็นตน้ หรือนาํไปทดลองกบัผูเ้รียน จาํนวน 1-5 คน เพื่อ

นาํไปรวบรวมขอ้มูลเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่อง        

  8. จดัพิมพห์รืออดัสาํเนาแบบฝึกเพื่อใหผู้เ้รียนนาํไปใช ้    

  ดงัท่ีกล่าวมาแลว้สรุปไดว้า่ ขั้นตอนในการสร้างแบบฝึก มีดงัน้ี สํารวจปัญหา กาํหนด

จุดประสงคใ์นการสร้างแบบฝึกทกัษะ วิเคราะห์ปัญหาท่ีเรียนในแต่ละจุดประสงค ์ ศึกษาจิตวิทยาการ

เรียนรู้ กาํหนดกรอบการสร้างแบบฝึก ลงมือเขียนแบบฝึกแต่ละชุด นาํแบบ ฝึกนั้นไปให้ผูช้าํนาญการ

ตรวจสอบความถูกตอ้ง และจดัพิมพห์รืออดัสาํเนาแบบฝึกเพื่อให ้ผูเ้รียนนาํไปใช ้    

ส่วนประกอบของแบบฝึกทกัษะ          

สาํลี รักสุทธี (ม.ป.ป., หนา้ 36-38) กล่าวถึง ส่วนประกอบของแบบฝึกชนิดต่าง ๆ ดงัน้ี  

 1. ค าแนะนาํการใชแ้บบฝึก       

 1.1 สาํหรับครู เป็นคาํแนะนาํเพื่อให้ครูทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชแ้บบฝึกนั้น ๆ วา่ครู

จะตอ้งทาํอย่างไร เตรียมอะไรบา้ง บทบาทของครูเป็นอย่างไร ขณะนกัเรียนปฏิบติัครูควร มีบทบาท

อยา่งไร             

 1.2 สาํหรับนกัเรียน เป็นคาํแนะนาํเพื่อให้นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามท่ีแบบฝึก กาํหนด

ไวใ้หถู้กตอ้ง เป็นไปตามขั้นตอน ซ่ึงจะมีคาํช้ีแจง ค าอธิบายไวช้ดัเจนในการปฏิบติั กิจกรรม  

  2. แบบทดสอบก่อนเรียน เป็นแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้เดิมของนกัเรียน  

 3. สาระสาํคญั เพื่อบอกใหรู้้ถึงความสาํคญัใจความสาํคญัสั้น ๆ ของเร่ืองนั้น   

 4. ตวับ่งช้ี เพื่อบอกใหท้ราบถึงตวับ่งช้ีท่ีเป็นปัญหาท่ีตอ้งใชส่ื้อ นวตักรรมชุดน้ี   

 5. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เพื่อบอกใหท้ราบวา่ผูเ้รียนตอ้งรู้อะไร เป็นอยา่งไร   

 6. เน้ือหาสาระ          

 7. กิจกรรม          

 8. สรุป           

 9. แบบทดสอบหลงัเรียน         

  หากนาํเขา้ไปจดัเป็นรูปเล่มก็จะเพิ่มส่วนอ่ืนเขา้ไปดงัน้ี     

 1. เพิ่มส่วนหนา้ ประกอบดว้ย 1) ปกนอก 2) ปกใน 3) คาํนิยม (ไม่มีก็ได)้ 4) คาํรับรอง 

(ไม่มีก็ได)้ 5) คาํนาํ และ 6) สารบญั         

 2. เพิ่มส่วนหลงั ประกอบดว้ย 1) เฉลย 2)ใบความรู้ 3) บรรณานุกรมและ 4) ปกหลงั

 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้สรุปไดว้า่ แบบฝึกทกัษะมีส่วนประกอบ ดงัน้ี มีคาํแนะนาํการใช ้แบบ

ฝึก แบบทดสอบก่อนเรียน สาระสาํคญั ตวับ่งช้ี จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหาสาระ กิจกรรม สรุป และมี

การแบบทดสอบหลงัเรียน 
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5. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

  จุฑาทิป วทิยาประเสริฐ.  (2557).  ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองการแกไ้ขปัญหาการพิมพดี์ดภาองักฤษ 

ในโปรแกรม Microsoft Word   โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการพิมพ ์ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ชั้นปีท่ี 1 สาขา งานธุรกิจคา้ปลีกสะดวกซ้ือ จุดมุ่งหมายของการวจิยัคร้ังน้ี (1) เพื่อแกปั้ญหานกัเรียนขาด

ทกัษะการพิมพด์ดัองักฤษ ในโปรแกรม Microsoft Word   โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการพิมพ ์ของนกัเรียน

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 สาขา งานธุรกิจคา้ปลีกสะดวกซ้ือ (2) เพื่อให้นักเรียนท่ีขาด

ทกัษะการพิมพดี์ดภาษาองักฤษ จาํนวน 5 สามารถปฎิบติัและผา่นเกณฑ์ดา้นการพิมพดี์ดไม่นอ้ยกวา่ 20

คาํ/นาที ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือนกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ ( ปวช.) ท่ีมีปัญหา 

จาํนวน 5 คน ซ่ึงไดม้าจากวธีิ วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple random sampling) เคร่ืองมือ/วิธีการท่ี

ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ใบงานฝึกทกัษะการพิมพ ์เร่ืองการพิมพส์ัมผสัเป็นเหยา้ A S D F J K L  ;   และ ใบ

งานการฝึกทกัษะการพิมพ ์เร่ืองการฝึกพิมพแ์บบประสมคาํ ผลจากการวจิยัพบวา่การใชใ้บงานฝึกทกัษะ

การพิมพ ์ดว้ยโปรแกรม Microsoft Word  ปรากฎว่านกัเรียนจาํนวน 5 คน ผ่านเกณฑ์ขั้นกลางซ่ึงมี

ทกัษะการพิมพดี์ดดา้นความเร็วในการพิมพไ์ม่น้อยกว่า 20คาํ/นาที และผลการสังเกตพฤติกรรมของ

นกัเรียนท่ีฝึกปฎิบติัการพิมพด์ว้ยใบงานฝึกทกัษะ พบว่านกัเรียนมีกิจนิสัยท่ีดีในการลงมือปฎิบติังาน

และมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการพิมพอ์ยา่งถูกตอ้ง     

 อิสระพงษ์ อุประ.  (2554).  ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง การพฒันาทกัษะการพิมพ์สัมผสั ของ

นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 2 สาขาวชิาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยแบบฝึกพิมพส์ัมผสั

การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างแบบฝึกพิมพส์ัมผสั ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปี

ท่ี2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วงและเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนการพฒันาทกัษะการพิมพ์สัมผสั ของนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยแบบฝึกพิมพส์ัมผสั การดาํเนินการวิจยั ไดมี้กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียน

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 7 คน ท่ี

ไม่ผ่านเกณฑ์เร่ืองการพฒันาทกัษะการพิมพส์ัมผสั รูปแบบการวิจยัใช้แบบแผนการทดลองแบบก่อน

การทดลอง (Pre-Experimental Designs) แบบแผนท่ี 1 ศึกษากลุ่มเดียววดัหลงัการทดลอง (The One- 

Shot Case Study) ใชเ้คร่ืองมือในการวิจยัคือแบบเรียนดว้ยตนเอง โดยการให้นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายฝึก

ทกัษะและความรู้ จากแบบฝึกพิมพส์ัมผสั จากนั้นทาํการทดสอบหลงัการฝึกดว้ยแบบทดสอบและใบ

งานในแบบเรียนดว้ยตนเอง แล้วทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช้สถิติในการหาค่าต่างๆไดแ้ก่ สถิติ
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ค่าเฉล่ีย (�̅�) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และหาค่าร้อยละ      

 ผลการวิจยัพบว่า ผลการทดสอบความรู้ ด้วยแบบทดสอบและใบงาน พบว่า นักเรียน ระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นกัเรียนมีทกัษะการพิมพส์ัมผสั

สูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดร้อยละ 80 ท่ีค่าเฉล่ีย 86.25 จึงช้ีให้เห็นวา่การเรียนโดนใชแ้บบฝึกพิมพส์ัมผสั ทาํ

ให้นกัเรียนมีทกัษะการพิมพสู์งข้ึน การพิจารณาผลการทดสอบสมมติฐาน จากเกณฑ์ผ่านท่ีกาํหนดท่ี

ร้อยละ 80 มีค่าเฉล่ียร้อยละรวมท่ี 86.25 ของคะแนนรวมทั้งหมด ถือว่านักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์ท่ี

กาํหนด สรุปไดว้า่ผลการวจิยัผา่นเกณฑต์ามสมมติฐานท่ีกาํหนด  
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บทที ่3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

 ในการวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเร่ืองการพฒันาทกัษะการสืบน้ิวในการพิมพดี์ดภาษองักฤษดว้ยแบบ

ฝึก ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาวชิาการบญัชี วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถ

วทิยพ์ณิชยการ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 

               ประชากรของการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาวชิาการ

บญัชี วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 2560    

 กลุ่มตัวอย่าง          

 กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2  สาขาวชิาการบญัชี วิทยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2560  จาํนวน  39  คน  

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย        
 1. แบบฝึกพิมพส์ัมผสัภาษาองักฤษ      
 2. แบบบนัทึกการพิมพส์ัมผสั  
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ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ           

  แบบฝึกพิมพส์ัมผสัภาษาองักฤษ สาํหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 โดยมี

ขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 

  1. ศึกษาหลกัสูตร  เอกสาร  ตาํรา   ขอบข่าย  ของรายวชิาพิมพดี์ดองักฤษเบ้ืองตน้ 

   2.  กาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ใหส้อดคลอ้งกบัอธิบายรายวชิาและจุดประสงค ์

การเรียนรู้ในหลกัสูตรและเน้ือหา  

                      3. ดาํเนินการสร้าง แบบฝึกพิมพส์ัมผสัภาษาองักฤษ      

  4.    นาํ แบบฝึกพิมพส์ัมผสัภาษาองักฤษ ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน 

เพื่อขอคาํแนะนาํมาปรับปรุงแกไ้ขในส่วนท่ีบกพร่อง    

                       5.  ดาํเนินการแกไ้ขและปรับปรุงแบบฝึกพิมพส์ัมผสัภาษาองักฤษ ตามท่ีปรึกษาแลว้

นาํไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตร เน้ือหา กระบวนการ ภาษาและการวดัผลประเมินผลตรวจสอบ เพื่อ

ตรวจสอบคุณภาพและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC : Index of Item Objective Congruence) โดย 

กาํหนดเกณฑก์ารพิจารณา  คือ      

                                  เห็นวา่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน   +1    

                                  ไม่แน่ใจ   ใหค้ะแนน     0 

   เห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน   -1 

                             การวเิคราะห์ขอ้มูลความเหมาะสมสอดคลอ้งของแบบฝึกพิมพส์ัมผสัภาษาองักฤษ 

โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง(IOC)  คาํนวณค่าตามสูตร   

N

R
IOC

∑=
 

   ∑R    =     ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

            N      =    จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 

  นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหาค่า IOC โดยใชด้ชันี

ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) ของผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง  แลว้เลือกค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่  0.5  ข้ึนไป            
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูร้ายงานไดด้าํเนินการทดลอง กบักลุ่มตวัอยา่งตามลาํดบัดงัน้ี 

              1. ก่อนการใชแ้บบฝึกใหน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาพิมพดี์ด

สัมผสัภาษาองักฤษ 

2. นาํแบบฝึกพิมพส์ัมผสัภาษาองักฤษท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมาใชก้บันกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาวชิาการบญัชี วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ    

 3. เม่ือส้ินสุดการใช้แบบฝึกพิมพ์ดีดภาษาองักฤษสอนแล้ว  รวบรวบและเก็บคะแนนทาํ

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพิมพดี์ดสัมผสัภาษาองักฤษหลงัจากใช้แบบฝึกพิมพ์ดีด

องักฤษ จากนั้นนาํผลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป 

การวเิคราะห์ข้อมูล/ สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล      

 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดด้าํเนินการดงัน้ี        

 1. การหาค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนท่ีไดจ้ากการ

ทดสอบก่อนใชแ้บบฝึกและหลงัใชแ้บบฝึก  โดยใชสู้ตรดงัน้ี  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2543 : 102-103) 

 1.1  ค่าเฉล่ีย          

  �̅�  = 
∑𝑋
𝑁

   

 เม่ือ �̅�     แทน ค่าเฉล่ีย        

  ∑X   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม    

  N แทน จาํนวนคะแนนในกลุ่ม     

    1.2  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน        

  S.D. = 
)1(

)( 22

−

−∑ ∑
NN

XXN
     

 เม่ือ S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน      

  ∑X แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัว     

  N แทน จาํนวนคะแนนในกลุ่ม  
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2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของคะแนนก่อนใช้แบบฝึกและหลงัใช้แบบฝึก 

การพมันาทกัษะการสืบน้ิวในการพิมพดี์ดภาษาองักฤษดว้ยแบบฝึก ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นปีท่ี 2  สาขาวิชาการบญัชี  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ด้วยการทดสอบค่า 

 (t-test) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2543 : 109)        

  t = 

)1(
)( 22

−

− ∑∑
∑

n
DDn

D
     

 เม่ือ t  แทน ค่าสถิติท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวกิฤต    

  D แทน ผลต่างระหวา่งคู่คะแนน      

  n แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งหรือจาํนวนคู่คะแนน    
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บทที ่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจัย เร่ืองการพัฒนาทักษะการสืบน้ิวในการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึก  

ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ ชั้ น ปี ท่ี  2  ส า ข า วิ ช า ก า ร บั ญ ชี   

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ   ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั ดงัน้ี 

 4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล     

 4.2 การนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล       

 4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล        

         ผูว้จิยัไดก้าํหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อเขา้ใจตรงกนัในการแปล

ความหมายของขอ้มูล ดงัน้ี          

  n   แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง     

  �̅�         แทน       ค่าเฉล่ีย   (Mean)                           

                           S.D.     แทน        ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีผูว้จิยัไดแ้บ่งการนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

ตารางท่ี  1  คะแนนทดสอบก่อน-หลงัการใชแ้บบฝึก     

 ตารางท่ี  2  จาํนวน ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อน- หลงัการใช้

แบบฝึก            

ตารางท่ี  3  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนของคะแนนทดสอบก่อน-หลัง 

 การใชแ้บบฝึก 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล         

 ตารางที่ 1  คะแนนทดสอบก่อน- หลงัการใช้แบบฝึก พฒันาทกัษะการสืบน้ิวในการพิมพดี์ด

ภาษาองักฤษด้วยแบบฝึก ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาการบญัชี  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ  จากกลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 39 คน ผูว้ิจยัได้แสดงผลการ

วเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

ลาํดับที ่
คะแนนทดสอบ 

Pre – Test Post – Test 

1 5 6 

2 10 10 

3 4 5 

4 6 7 

5 8 9 

6 8 9 

7 10 10 

8 9 9 

9 5 6 

10 6 6 

11 9 8 

12 10 9 

13 10 10 

14 6 8 

15 6 7 

16 4 6 

17 7 10 

18 5 7 

19 7 8 

20 3 4 

21 10 10 

22 7 9 
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ลาํดับที ่
คะแนนทดสอบ 

Pre – Test Post – Test 

23 3 3 

24 10 10 

25 2 2 

26 3 5 

27 7 8 

28 2 5 

29 5 7 

30 8 9 

31 5 6 

32 5 6 

33 5 7 

34 10 10 

35 10 10 

36 10 10 

37 7 7 

38 10 10 

39 4 6 
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ตารางที่  2  แสดงค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อนและหลงัการ

ใชแ้บบฝึก รายวชิาพิมพดี์ดองักฤษเบ้ืองตน้ ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 ห้องท่ี 

5สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใชโ้ปรแกรมพิมพส์ัมผสัเวอร์ชัน่ 2.0 คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

คะแนน n X  
S.D. 

 

คะแนนทดสอบก่อนใชแ้บบฝึก 39 6.69 2.59 

คะแนนทดสอบหลงัใชแ้บบฝึก 39 7.54 2.15 

จากตารางท่ี 2 พบว่า คะแนนทดสอบก่อนใช้แบบฝึก มีค่าเฉล่ีย ( X = 6.69, S.D.=2.59) 

ส่วนคะแนนทดสอบหลงัใชแ้บบฝึก มีค่าเฉล่ีย  ( X = 7.54, S.D.=2.15) 

 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของคะแนนทดสอบก่อนใช้แบบฝึกและ

หลงัใชแ้บบฝึก  

 

คะแนน 

 

n 

 

X  

 

SD 

 

t-test 

 

Sig 

 

คะแนนทดสอบก่อนใชแ้บบฝึก 

 

คะแนนทดสอบหลงัใชแ้บบฝึก 

39 

 

39 

6.69 

 

7.54 

2.59 

 

2.15 

-5.350 .00* 

 

 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ค่า t ท่ีคาํนวณไดมี้ค่าเท่ากบั -5.350 ซ่ึงค่า t ท่ีไดจ้ากการคาํนวณมีค่ามากกวา่

ค่า  t ในตารางนัน่  แสดงว่าคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบ

ก่อนเรียนโดยใชแ้บบฝึก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  
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บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  การสรุปผลการวิจยั   เร่ือง การพฒันาทกัษะการสืบน้ิวในการพิมพดี์ดภาษาองักฤษดว้ยแบบ
ฝึก  ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2  สาขาวิชาการบญัชี  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถ
วทิยพ์ณิชยการ ประกอบดว้ยสาระท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1. จุดมุ่งหมายของการวจิยั 
2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3. เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล 
4. สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
5.  อภิปรายผล 
6.  ขอ้เสนอแนะ 
 

จุดมุ่งหมายของการวจิัย   

 เพื่อการพฒันาทกัษะการสืบน้ิวในการพิมพดี์ดภาษาองักฤษดว้ยแบบฝึก ของนกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2   

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรของการวจิยัคร้ังน้ี  คือ  นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาการ

บญัชี วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ         

 กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  นกัศึกษาระดบัประกาศนยับตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชา

การบญัชี วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ จาํนวน 39  คน   

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการรวบรวมเคร่ืองมอื  

 1. แบบฝึกพิมพส์ัมผสัภาษาองักฤษ      
  2. แบบบนัทึกการพิมพส์ัมผสั  

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล            

 1. คะแนนทดสอบก่อนใชแ้บบฝึก มีค่าเฉล่ีย ( X = 6.69, S.D.=2.59) ส่วนคะแนนทดสอบหลงั

ใชแ้บบฝึก มีค่าเฉล่ีย  ( X = 7.54, S.D.=2.15)       

 2. การทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึก อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  
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อภิปรายผล           

 จากการศึกษาการพัฒนาทักษะการสืบน้ิวในการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึก  

ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ พบวา่ ผลการทดสอบคะแนนหลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึกพิมพดี์ดภาษาองักฤษ สูงกวา่ก่อนเรียน

โดยใชแ้บบฝึกภาษาองักฤษ   อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ี

อาจเพราะวา่ อาจารยผ์ูส้อนไดใ้ชแ้บบฝึกพิมพส์ัมผสัภาษาองักฤษ ท่ีมีประสิทธิภาพในการพฒันาทกัษะ

การสืบน้ิวในการพิมพดี์ดภาษาองักฤษ จนทาํให้นกัศึกษาเกิดทกัษะ และสามารถพฒันาการพิมพดี์ด

ภาษาองักฤษได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อิสระพงษ ์อุประ ไดก้ล่าวไวว้า่ การพฒันาทกัษะการพิมพ์

สัมผสั ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยแบบฝึก

พิมพ์สัมผ ัสการวิจัยค ร้ัง น้ี  มีว ัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกพิมพ์สัมผ ัส  ของนักเ รียนระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการบา้นม่วงและ 

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการพฒันาทกัษะการพิมพส์ัมผสั ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพ ชั้ นปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยแบบฝึกพิมพ์สัมผสั การดําเนินการวิจัย ได้มี

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี

การศึกษา 2554 จาํนวน 7 คน ท่ีไม่ผา่นเกณฑ์เร่ืองการพฒันาทกัษะการพิมพส์ัมผสั รูปแบบการวิจยัใช้

แบบแผนการทดลองแบบก่อนการทดลอง (Pre-Experimental Designs) แบบแผนท่ี 1 ศึกษากลุ่มเดียววดั

หลงัการทดลอง (The One- Shot Case Study) ใชเ้คร่ืองมือในการวิจยัคือแบบเรียนดว้ยตนเอง โดยการ

ให้นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายฝึกทกัษะและความรู้ จากแบบฝึกพิมพส์ัมผสั จากนั้นทาํการทดสอบหลงัการ

ฝึกดว้ยแบบทดสอบและใบงานในแบบเรียนดว้ยตนเอง แลว้ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชส้ถิติใน

การหาค่าต่างๆไดแ้ก่ สถิติค่าเฉล่ีย (�̅�) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และหาค่าร้อยละ ผลการวิจยัพบวา่ ผลการ

ทดสอบความรู้ ดว้ยแบบทดสอบและใบงาน พบวา่ นกัเรียน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี

ท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักเรียนมีทกัษะการพิมพส์ัมผสัสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดร้อยละ 80 ท่ี

ค่าเฉล่ีย 86.25 จึงช้ีให้เห็นวา่การเรียนโดนใชแ้บบฝึกพิมพส์ัมผสั ทาํให้นกัเรียนมีทกัษะการพิมพสู์งข้ึน 

การพิจารณาผลการทดสอบสมมติฐาน จากเกณฑ์ผ่านท่ีกาํหนดท่ีร้อยละ 80 มีค่าเฉล่ียร้อยละรวมท่ี 

86.25 ของคะแนนรวมทั้งหมด ถือวา่นกัเรียนทุกคนผา่นเกณฑท่ี์กาํหนด สรุปไดว้า่ผลการวิจยัผา่นเกณฑ์

ตามสมมติฐานท่ีกาํหนด  
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ข้อเสนอแนะ 
       ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้     

1. ควรนาํไปใชก้บัการจดักระบวนการเรียนการสอนในเร่ืองต่อไป 
2. สามารถนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัได ้ 

       ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป          

1. ควรมีการสร้างแบบฝึกพิมพส์ัมผสัท่ีสามารถใชง้านไดห้ลากหลายมากกวา่น้ี  
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พมิพ์จับเวลา 5 นาท ี2 คร้ัง 

 

The Political War, The North and South fought over politics, mainly the idea of slavery.  

Basically the South wanted and needed it and the North did not want it at all.  The South was going to 

do anything they could to keep it.  This was the issue that over-shadowed all others.  At this the labor 

force in South had about four million slaves.  These slaves were very valuable to the slaveholding 

planter class.  They were a huge investment to Southerners and if taken away, could mean massive 

losses to everyone. 

Slaves were used in the South as helpers in the fields in the cultivation of tobacco, rice, and 

indigo, as well as many other jobs.  The South especially needed more slaves at this time because they 

were now growing more cotton then ever because of the invention of the cotton gin.  Within that time 

period of fifty years the number of slaves also rose from about two millions to over four millions. 

The plantation owners in the South could not understand why the North wanted slavery 

abolished that bad.  Southerners compared it with the wage-slave system of the North.  They said the 

slaves were better cared for then the free factory workers in the North.  Southerners said that slave 

owners provided shelter, food, care, and regulation for a race unable to compete in the modern world 

without proper training.  The West was a form of society rather than an area.  It is the term applied to 

the region whose social conditions result from the application of older institutions and ideas to the 

transforming institutions and ideas to the transforming influences of free land.  By this application, a 

new environment is suddenly entered, freedom of opportunity is opened, the cake of custom, and new 

activities, new lines of growth, new institutions and new ideals, are brought into existence. 

The wilderness disappears, the West proper passes on to a new frontier and, in the former 

area, and a new society has emerged from this contact with the backwoods.  Gradually this society 

loses its primitive conditions, and assimilates itself to the type of the older social conditions of the 

East ; but it bears within it enduring and distinguishing survivals of its frontier experience.  Decade 

after decade, West after West, this rebirth of American society had gone on, and left its traces behind 

it, which reacted on the East. 
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