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การพฒันาทักษะการพมิพ์ดดีองักฤษเบือ้งต้นด้วยเคร่ืองมือฝึกทักษะการพมิพ์ 

ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันปีที่1 
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งานวจิยัฉบับนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาทางการศึกษา 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ กรุงเทพมหานคร 

ปีการศึกษา 2560 

บทคดัย่อ 

ช่ืองานวจัิย การพฒันาทกัษะการพิมพดี์ดองักฤษเบ้ืองตน้ดว้ยเคร่ืองมือฝึก

ทกัษะการพิมพ ์ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ         

ชั้นปีท่ี 1/8 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
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ช่ือผู้วจัิย นางกนกวรรณ  เดียวอิศเรศ 

สาขาวชิา ปฏิบติัสาํนกังาน 

ปีการศึกษา 2560 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาทกัษะการพิมพดี์ดสัมผสัให้เร็วข้ึนมีจาํนวนคาํสุทธิท่ี

เพิ่มข้ึนกลุ่มตวัอยา่งคือนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พานิชยการ ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนท่ี 2 จาํนวน 20  คนโดยเลือกจากนกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนสอบ

กลางภาคตํ่ากว่าเกณฑ์โดยใช้เคร่ืองมือฝึกทกัษะการพิมพ์ และแบบประเมินผลการฝึกพิมพ์จาก

เคร่ืองมือฝึกทกัษะการพิมพ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล

ไดแ้ก่ค่าเฉล่ีย 

 ผลการวจิยัพบวา่วา่ กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีการพฒันาศกัยภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการ

พิมพดี์ดสัมผสัภาษาองักฤษเพิ่มสูงข้ึนเป็นลาํดบั เน่ืองจากก่อนทดสอบไดใ้ห้นกัเรียนฝึกพิมพดี์ด

โดยการใชพ้ื้นฐานเดิมและในแต่ละสัปดาห์มีการใหพ้ิมพแ์บบฝึกทกัษะซ่ึงไดบ้นัทึกคะแนนในการ

พิมพแ์ต่ละสัปดาห์  จนครบ 4 สัปดาห์ และทาํการทดสอบคร้ังสุดทา้ยอีกคร้ังหน่ึง จากตารางแต่ละ

คร้ังมีค่าเฉล่ียดงัน้ี คร้ังท่ี 1 ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 17.70 หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งสามารถพิมพส์ัมผสัอยูใ่น

เกณฑ ์พอใช ้คร้ังท่ี 2 ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 22.35 หมายความวา่ อยูใ่นเกณฑ ์ดี คร้ังท่ี 3 ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 24.00 

หมายความวา่ อยูใ่นเกณฑ ์ดี คร้ังท่ี 4 ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 26.20 หมายความวา่ อยูใ่นเกณฑ ์ดีมาก คร้ังท่ี 5 

ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 28.80 อยูใ่นเกณฑ ์ดีมาก และคร้ังท่ี 6 ค่าเฉลียอยูท่ี่ 31.40 อยูใ่นเกณฑ ์ดีมาก  

          หากลองเปรียบเทียบระหวา่งคร้ังท่ี 1 กบัคร้ังท่ี 6 จะเห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีนกัเรียน

สามารถพฒันาศกัยภาพเพิ่มสูงข้ึนเฉล่ียอยูท่ี่ 13.70 คาํ/นาที  จากคร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 1 พิมพไ์ดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 

17.70 คาํ/นาที รวมแลว้พิมพไ์ดเ้ฉล่ีย 31.40 คาํ/นาที 

 

 

คําสําคัญ :พิมพดี์ดองักฤษเบ้ืองตน้ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 

งานวจิยัในชั้นเรียนฉบบัน้ีสาํเร็จอยา่งสมบูรณ์   ไดด้ว้ยความช่วยเหลืออยา่งดียิ่งจาก บุคคล

หลายท่าน ท่ีไดก้รุณาให้คาํแนะนาํปรึกษา  และขอ้มูลต่างๆ    ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้

ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณอาจารยศิ์ริ ซํามาซา  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลย ี   

อรรถวิทยพ์ณิชยการ  ขอขอบพระคุณอาจารยอิ์นทิรา หุตะนาวิน หัวหน้าสาขาวิชาปฏิบติั ท่ีได้

กรุณาใหค้าํแนะนาํตลอดจนตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

ขอขอบคุณผูอ้าํนวยการ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ และขอขอบคุณอาจารย์

ทุกท่าน และนกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ท่ีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์อาํนวยความ

สะดวก และใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดียิง่ในการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล 

คุณค่าและประโยชน์อนัพึงมีจากการศึกษาวิจยัน้ี ผูว้ิจยัขอนอ้มบูชาพระคุณบิดามารดาและ

บูรพาจารย์ทุกท่านท่ีได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ และให้ความเมตตาแก่ผู ้วิจ ัยมาโดยตลอด           

เป็นกาํลงัใจสาํคญัท่ีทาํใหก้ารศึกษาวจิยัฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 
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บทที ่ 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ปัจจุบนัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยทีาํใหมี้การใชค้อมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการทาํงานดา้น

ต่าง ๆ มากมาย รวมถึงในทุกวนัน้ีการจดัทาํรายงานหรือการพิมพห์นงัสือเอกสารต่าง ๆ เราก็นิยมใช้

คอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการพิมพแ์ทนการเขียนดว้ยมือเพราะทาํให้เอกสารหรืองานทาํอ่านง่าย 

สะอาด เรียบร้อยและมีความสวยงาม คอมพิวเตอร์กลายเป็นอุปกรณ์ท่ีสําคญัของสํานกังาน และ

สถานศึกษาทัว่ไป ทกัษะการพิมพ์สัมผสับนคอมพิวเตอร์จึงเป็นทกัษะท่ีทุกคนในสมยัน้ียากจะ

ปฏิเสธได้เพื่อให้เพื่อนหรือผูท่ี้สนใจเก่ียวกบัการพิมพส์ัมผสั (Typing training) สามารถพฒันา

ตนเองดา้นการพิมพไ์ดจ้น 

เกิดความชาํนาญ ก็จะถือไดว้า่เป็นอีกความสําเร็จขั้นหน่ึงเลยก็วาได ้การแนะนาํการพิมพส์ัมผสั ไม่

ว่าจะเป็นการพิมพ์ เทคนิคการพิมพส์ัมผสั ภาษาไทย หรือภาษาองักฤษ วิธีการทาํอย่างไร เราจะ

พิมพส์ัมผสัไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้งแม่นยาํ 

 จากปัญหาท่ีผูส้อนพบในนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปี ท่ี 1/8 พบว่านกัศึกษา

ยงัขาดทกัษะในการพิมพดี์ดอยู ่เพราะจากการสอนและใหน้กัศึกษาฝึกพิมพแ์ละมีการตรวจหาคาํผิด

คาํถูกผูส้อนพบว่า นกัศึกษายงัมีคาํผิดหลายคาํ เน่ืองมาจากการวางแป้นเหยา้ยงัไม่ถูกตอ้ง การจาํ

แป้นอกัษรยงัไม่ไดแ้ละในบางคร้ังเวลาพิมพน์กัศึกษาบางคนยงัมองแป้นพิมพท์าํให้เกิดปัญหาใน

การพิมพส์ัมผสั  

 จากปัญหาดงักล่าวผูส้อนจึงจดัทาํเคร่ืองมือฝึกพิมพ์ โดยให้นักศึกษาใช้เคร่ืองมือท่ีผูส้อน

สร้างข้ึนเพื่อแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนและมีพฒันาการในการพิมพส์ัมผสัไดดี้ยิ่งข้ึนผูส้อนจึงได้

ทาํการวิจยัข้ึน เพื่อพฒันาทกัษะการพิมพดี์ดภาษาองักฤษ ให้กบันกัศึกษาในระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพปีท่ี1 

 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาทกัษะการพิมพดี์ดสัมผสัให้เร็วข้ึนมี

จาํนวนคาํท่ีเพิ่มข้ึน   

 

 



 
 

สมมติฐานการวจิัย 

  ผูเ้รียนมีทกัษะในการพิมพดี์ดสัมผสัเร็วข้ึน และมีสถิติจาํนวนคาํท่ีเพิ่มข้ึน โดยใชเ้คร่ืองมือท่ี

ผูส้อนสร้างข้ึน  

ขอบเขตของการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 

 ประชากร 

 นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์านิชยการ 

 ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนท่ี 2 จาํนวน  52 คน 

 กลุ่มตวัอยา่ง 

 นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์านิชยการ 

 ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนท่ี 2 จาํนวน 20  คนโดยเลือกจากนกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนสอบกลางภาคตํ่า

กวา่เกณฑ ์

 ตวัแปรท่ีศึกษา 

 ตวัแปรตน้ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการฝึกพิมพ ์ วธีิการสอน 

 ตวัแปรตาม ผลสัมฤทธ์ิในการพิมพ์สัมผสัดีข้ึนและการพิมพ์ผิดน้อยลงมีสมาธิในการ

เรียนข้ึน 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการฝึกพิมพ ์หมายถึง แบบพิมพท่ี์ผูส้อนสร้างข้ึนให้นกัศึกษาไดท้ดลอง

ใช ้

2. การฝึกพิมพ์ภาษาองักฤษ หมายถึง การฝึกพิมพ์ดีดภาษาองักฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ใน

ระบบการพิมพแ์บบสัมผสั 

3. ทกัษะการพิมพส์ัมผสั หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการพิมพเ์ร็วและพิมพไ์ด้

ถูกตอ้ง มีเกณฑว์ดั  

4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ขนาดของความสาํเร็จท่ีไดจ้ากกระบวนการเรียนการ

สอน 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจิัย 

1. นกัศึกษามีการพฒันาทกัษะการพิมพดี์ดสัมผสัใหเ้ร็วและดีข้ึน 

2. นกัศึกษามีสมาธิในการพิมพจ์าํนวนคาํเพิ่มข้ึน 

 



 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เคร่ืองมือในการฝึกพิมพ ์

- วธีิการสอน 

- ผลสัมฤทธ์ิในการพิมพส์ัมผสัดีข้ึน 

มีสมาธิมาข้ึน 



 
 

บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ือง การพฒันาทกัษะการพิมพดี์ดองักฤษเบ้ืองตน้ดว้ยเคร่ืองมือฝึกทกัษะการพิมพ ์

ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ห้อง 8 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ในรายวชิาพิมพดี์ดองักฤษเบ้ืองตน้ ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฏี ท่ี

เก่ียวขอ้งจากเอกสาร ตาํรา  และงานวจิยั  ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการทาํวจิยั ดงัน้ี 

1. พื้นฐานการพิมพส์ัมผสั 

2. การวดัและประเมินผลการพิมพส์ัมผสั 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. พืน้ฐานการพมิพ์สัมผัส 

ปัจจุบนัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ทาํให้มีการพฒันาคิดคน้ส่ิงอาํนวยความสะดวก

ต่อการเนินชีวิต และคอมพิวเตอร์ก็เป็นเทคโนโลยีประเภทหน่ึงถูกสร้างข้ึนมา มีความทนัสมยัและ

เหมาะกบัการนาํมาใช้ในส่วนงานด้านต่างๆ มากมาย รวมถึงในทุกวนัน้ีการพิมพ์ รายงาน หรือ

เอกสารต่างๆ เรามกันิยมใช้คอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการพิมพง์านแทนการเขียนดว้ยมือเพราะทาํ

ให้เอกสารหรืองานท่ีทาํอ่านง่าย สะอาด สะดวก เรียบร้อยและสวยงาม การการพิมพ์สัมผสัเป็น

ทกัษะท่ีสําคญัอย่างยิ่งในการทาํงานบนคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากปัจจุบนัคอมพิวเตอร์กลายเป็น

อุปกรณ์ท่ีสําคัญของสํานักงาน และสถานศึกษาทั่วไป ดังนั้ น  ทักษะการพิมพ์สัมผสับน

คอมพิวเตอร์  จึงเป็นทกัษะท่ีทุกคน ในสมยัน้ียากจะปฏิเสธได ้และเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถพฒันา

ตนเองดา้นการพิมพไ์ดส้ะดวกทุกท่ี ทุกเวลา  ผูเ้รียนตอ้งหมัน่ฝึกฝน และฝึกพิมพอ์ยูเ่สมอ 

การปฏิบติังานในสํานกังาน หรือหน่วยงานองคก์ารต่างๆ จะเก่ียวขอ้งกบังานเอกสารเป็น

ส่วนใหญ่ เช่น จดหมาย วารสาร รายงานการประชุม รายงานผลการปฏิบติังานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

หน่วยงานทางธุรกิจ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา และวดัต่าง ๆ ฯลฯ จาํเป็นจะตอ้งมีการประชุมและ

สรุปผลการทาํงาน การติดต่อส่ือสารกบับุคคลภายนอกในรูปจดหมายและวารสารอ่ืน ๆ ในการแจ้ง

ข่าวสารข้อมูลให้ทราบโดยทัว่กัน การติดต่อส่ือสารเหล่าน้ีจะต้องอาศยัเอกสารหลักฐานท่ีมีความ

ถูกตอ้ง เป็นระเบียบเรียบร้อย อ่านง่าย ชัดเจน เพื่อให้เขา้ใจข้อความตรงกนัทั้งผูรั้บและผูส่้ง ขอ้มูล

ข่าวสารท่ีใช้ในการติดต่อ ส่ือสาร ควรจะตอ้งพิมพเ์พื่อสะดวกในการอ่าน ฉะนั้น การพิมพจึ์งมีความ

จาํเป็นและสําคญัต่อการปฏิบติังานสํานักงานทุกหน่วยงาน เพราะการพิมพจ์ะทาํให้เอกสาร น่าอ่าน 

ชดัเจน เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยไม่ตอ้งเดาลายมือผูเ้ขียน เน่ืองจากก่อนท่ีจะพิมพจ์ะตอ้งมีการร่างดว้ย



 
 

ลายมือ และลายมือของแต่ละคนจะแตกต่างกัน บางคนอ่านง่าย บางคนอ่านยาก บางคร้ังอาจจะเดา

ขอ้ความผิดพลาดจากเน้ือหาเดิมได ้จึงจาํเป็นตอ้งพิมพแ์ละผูท่ี้จะปฏิบติังานสํานกังานดว้ยการพิมพท่ี์ดี

นั้น จะตอ้งมีสมาธิในการทาํงาน เพราะการมีสมาธิจะช่วยทาํให้เกิดความถูกตอ้งแม่นยาํในการพิมพม์าก

ข้ึน การพิมพดี์ดท่ีมีความแม่นยาํและรวดเร็วดว้ยวิธีการพิมพส์ัมผสั ซ่ึงการพิมพส์ัมผสัจะเป็นพื้นฐาน

การพิมพง์านด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ได้ดีมีประสิทธิภาพมากกว่าการพิมพ์อกัษรทีละตวั ในกรณีท่ีผู ้

พิมพ์ไม่ได้ฝึกพิมพ์ด้วยการพิมพ์ดีดสัมผสัอย่างแม่นยาํมาก่อน จะทาํให้การพิมพ์งานด้วยเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ขาดประสิทธิภาพได ้

ความหมายการพมิพ์สัมผสั 

การพิมพเ์อกสารดว้ยวิธีพิมพส์ัมผสั เป็นการฝึกใช้น้ิวมือเพื่อพิมพอ์ยา่งมีแบบแผนว่า

ควรใช้ น้ิวไหนพิมพแ์ป้นพิมพ์อะไร โดยคาํนึงถึงความสัมพนัธ์ของการก้าวน้ิวไปยงัแป้นต่าง ๆ 

เป็นสําคญั ทั้งน้ี เพื่อทาํให้กลา้มเน้ือทุกส่วนใช้งานไดอ้ย่างเหมาะสมตามลกัษณะกายภาพของน้ิว

มือ และเม่ือมีการฝึกฝนอยูเ่ป็นประจาํ สมองจะจดจาํการสัมผสั จนสามารถกา้วน้ิวเพื่อพิมพแ์ต่ละ

แป้นไดเ้องโดยอตัโนมติั โดย ไม่จาํเป็นตอ้งกม้มองท่ีแป้นพิมพ ์หรือจ้ิมดีดแป้นพิมพที์ละตวั ส่งผล

ให้ผูฝึ้กฝนเกิดความชาํนาญ สามารถพิมพง์านหรือขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งในดา้นความ

ถูกตอ้ง ความรวดเร็ว และความแม่นยาํ และในการฝึกทกัษะการพิมพด์ว้ยวิธีสัมผสับนแป้นพิมพ์

นั้น ผูฝึ้กต้องปลูกฝังตนเองให้เกิดทกัษะท่ีดีในการพิมพ์ตั้ งแต่ทกัษะพื้นฐาน ตั้ งแต่ท่านั่งพิมพ ์

ลกัษณะการวางน้ิว การข้ึนบรรทดัใหม่ การเคาะวรรค การเคาะแท็บ การกดแป้นอกัษรบน (Shift) 

รวมถึงการสลับภาษาของแป้นพิมพ์ และเม่ือหมั่นฝึกฝนจนติดเป็นนิสัย จะทาํให้สามารถใช้

แป้นพิมพเ์พื่อพิมพง์านหรือป้อนขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สมบูรณ์ แซ่เจ็ง  (2554: ออนไลน์ เข้าถึงข้อมูลได้ท่ี  https://www.gotoknow. 

org/posts/419253) กล่าวถึงความหมายของ “การพิมพ์สัมผสั” การพิมพ์สัมผสั (touch typing) 

หมายถึงการพิมพ์ด้วยน้ิวมือทั้งหมดโดยไม่มองแป้นอกัษร ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีต้องผ่านการฝึกฝน

เพื่อใหผู้พ้ิมพส์ามารถอ่านตน้ฉบบัและพิมพต์ามไดไ้ปพร้อมๆกนัโดยไม่เหลียวมองแป้นอกัษร การ

พิมพส์ัมผสัจึงเป็นการฝึกทกัษะการใชแ้ป้นพิมพค์อมพิวเตอร์ (Keyboarding Skill) หมายถึงทกัษะ

การป้อนขอ้มูลเขา้สู่คอมพิวเตอร์โดยวิธีพิมพส์ัมผสั (Touch Typing) ผ่านแป้นพิมพท่ี์มีลกัษณะ

คลา้ยแป้นพิมพดี์ด ซ่ึงทกัษะน้ีเกิดจากการสั่งการของสมอง ทาํให้เกิดการตอบสนองของกลา้มเน้ือ

เล็กอยา่งประสานกนัของตาและมือในการกา้วน้ิวไปเคาะแป้นอกัษรท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็วและ

แม่นยาํ 

https://www.gotoknow/
https://www.gotoknow.org/posts/419253


 
 

ดงันั้น การพิมพส์ัมผสั หมายถึง การใชน้ิ้วมือทั้ง 10 น้ิว พิมพดี์ด โดยไม่มองแป้น ใช้

น้ิวกอ้ย น้ิวนาง น้ิวกลาง และน้ิวช้ี ทั้งมือซ้าย และมือขวา วางบนแป้นพิมพ ์ส่วนน้ิวหัวแม่มือใช้

เคาะคานวรรค และสายตามองท่ีแบบพิมพ ์ขอ้ความท่ีตอ้งการพิมพ ์หรือจอภาพ (คอมพิวเตอร์)  

ข้ันตอนการพมิพ์สัมผสั 

การฝึกพิมพแ์ป้นอกัษร ในการเคาะแป้นอกัษรแต่ละแป้นนั้นให้ออกเสียงไปพร้อมกบั การ

เคาะแป้นอกัษรเป็นจงัหวะท่ีเฉียบคม เด็ดขาดและรวดเร็ว ดว้ยปลายน้ิวจิกงุม้ตรง ๆ บนแป้นอกัษร อย่า

ใช้หน้าน้ิวพิมพ ์เม่ือเคาะแป้นอกัษรแลว้ให้ดึงน้ิวกลบัไปวางไวท่ี้แป้นเหยา้ทุกน้ิวดงัเดิม โดยขานนาํ

อกัษร 

แป้นเหยา้ก่อนแลว้จึงข้ึนแป้นอกัษรใหม่ ทั้งผูส้อนและผูเ้รียนจะออกเสียงพร้อมกนั โดยผูส้อนอาจจะ

เคาะจงัหวะไปพร้อม ๆ กนั ส่วนผูเ้รียนเคาะแป้นอกัษรตามท่ีออกเสียง ให้ออกเสียงดงัพร้อมกนัทั้งห้อง 

การฝึกพิมพโ์ดยออกเสียงไปพร้อมกนั จะสามารถทาํใหผู้เ้รียนพิมพไ์ดถู้กตอ้งและจาํแป้นไดแ้ม่นยาํ ทั้ง

ยงัเป็นการสร้างบรรยากาศ ในการเรียนใหมี้ความสนุกสนานและต่ืนตวัอยูเ่สมอในการฝึกพิมพ ์ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ถา้ผูส้อนไดเ้คาะจงัหวะพร้อมออกเสียงไปพร้อม ๆ ดว้ย จะช่วยใหผู้เ้รียนเพิ่มความ

สนใจและตั้งใจพิมพม์ากข้ึน 

การฝึกพิมพใ์นระยะเร่ิมแรก ส่ิงท่ีผูเ้รียนจะตอ้งสนใจและเอาใจใส่ในคาํตกัเตือนและคาํ

สอนจากผูส้อนให้มากเก่ียวกบัท่านัง่พิมพท่ี์ถูกตอ้ง คือ  

 1. นัง่ตวัตรง คอตั้ง หลงัไม่งอ ไม่ไขวห่้าง ปล่อยแขนตามสบายไม่ตอ้งเกร็งขอ้ศอก 

การเรียนพิมพดี์ดไม่ว่าจะด้วยเคร่ืองพิมพดี์ดธรรมดาหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่เร่ืองง่ายอย่างท่ี

หลายคนเขา้ใจ  เพราะผูพ้ิมพอ์าจใช้เวลาอยู่หน้าเคร่ืองพิมพดี์ดเป็นเวลาหลายชัว่โมง  ฉะนั้นท่านัง่ท่ี

ถูกวิธีจึงมีความสําคญัเป็นอย่างมาก  คือจะต้องนั่งตวัตรง  หลงัไม่งอ  ขอ้ศอกไม่กางและห่างจาก

เคร่ืองพอสมควร หากผิดจากน้ีถือเป็นการนัง่ท่ีผิดวิธีและฝืนหลกัการพิมพเ์ร็ว อาจทาํให้มีอาการปวด

บริเวณหนา้อก  หลงั  และลาํคอได ้

 2. เทา้วางราบกบัพื้นทั้ง 2 ขา้ง เทา้ชิดกนั หรือเทา้ขา้งใดขา้งหน่ึงวางเยื้องไป

ขา้งหนา้เล็กนอ้ย เพื่อช่วยในการทรงตวัท่ีดีในการนัง่ 

 3. นัง่ให้เต็มกน้ หลงัและสะโพกชิดพนกัเกา้อ้ี 

 4. ขอ้ศอกแนบลาํตวั ขอ้มือขนานกบัขอบเคร่ือง ขอ้มือไม่ตกติดชิดขอบเคร่ือง ไม่

วางขอ้มือทาบกบัเคร่ือง 

 5. การวางเอกสาร หรือ หนังสือ  เอกสารหรือส่ิงท่ีตอ้งการพิมพ์ควรวางไวด้้าน

ขวามือเสมอ และอยา่ใหกี้ดขวางการเคล่ือนของแคร่พิมพ ์ หรืออุปกรณ์การพิมพอ่ื์น ๆ 



 
 

 6.  การวางน้ิว ปลายน้ิวมืองุม้ เคาะตรง ๆ บนแป้นอกัษร เม่ือเร่ิมพิมพใ์ห้จดปลาย

น้ิวกบัแป้นอกัษร  ทั้งน้ีจะไม่ใช้ตุ่มเน้ือแต่จะถ่ายเทนํ้ าหนกัหรือกาํลงัไปอยูท่ี่บริเวณปลายน้ิว  จากนั้น

ให้ดีดหรือเคาะลงบนแป้นอกัษรเบา ๆ นุ่มนวล  เป็นจงัหวะ เหมือนอยา่งเคาะคอ้นท่ีมีสปริง  จากนั้นยก

น้ิวท่ีเคาะข้ึนอยา่งรวดเร็วเหมือนแป้นอกัษรร้อนเป็นไฟ  ซ่ึงไม่ใช่การกดน้ิวลงไปเฉย ๆ หรือจ้ิมน้ิวตาม

ลงไป  ตอ้งระวงัยกแต่น้ิวท่ีตอ้งการดีดเท่านั้น  ส่วนขอ้มือให้โหย่ง ๆ  อย่าปล่อยให้พาดลงไปท่ีขอบ

พิมพดี์ด   ซ่ึงเม่ือวางน้ิวและมือถูกตอ้งแลว้จะเห็นไดว้า่น้ิวช้ีซ้ายกบัน้ิวช้ีขวาขนานกนัพอดี 

 7. การวางมือ การกา้วน้ิว การเคาะคานเวน้วรรค และการวางแบบพิมพอ์กัษร เป็น

อีกส่ิงหน่ึงท่ีจะตอ้งปฏิบติัให้ถูกวิธีกล่าวคือ วางตาํแหน่งของน้ิวมือทั้งสองขา้งลงบนแป้นอกัษรแถวท่ี

สอง  นบัจากล่างข้ึนไป โดยน้ิวกอ้ยซ้ายอยูบ่นแป้นอกัษร  ฟ   น้ิวกอ้ยขวาอยูบ่นแป้นอกัษร  ว  ส่วนน้ิว

อ่ืน ๆ ใหเ้รียงตามลาํดบัไปและน้ิวหวัแม่มือทั้งสองขา้งให้วางอยูบ่นคานเวน้วรรค  สําหรับการเคาะคาน

เวน้วรรคให้ใช้น้ิวหัวแม่มือขวาเท่านั้ น  เม่ืออยู่ในท่าเตรียมพิมพ์ให้งอน้ิวทุก ๆ น้ิวไวเ้สมอ  โดย

กาํหนดให้ปลายน้ิวส่วนท่ีติดกบัเล็บนั้นจดแป้นอกัษร  ดงันั้นผูท่ี้ตั้งใจจะฝึกพิมพส์ัมผสัให้ไดดี้จึงไม่

ควรไวเ้ล็บยาว 

 8. สายตา จงจาํไวเ้สมอว่าในการฝึกพิมพ์สัมผสั  อย่าท่องจาํแล้วพิมพ์  พิมพ์จบ

ประโยคหันกลบัมาดูบทความแล้วกลบัไปพิมพใ์หม่  หรือตากบัใจไม่สัมพนัธ์กนัห่วงพะวงกบัคาํผิด  

ซ่ึงจะทาํใหก้ารฝึกพิมพไ์ม่กา้วหนา้  ขอ้แนะนาํในส่วนน้ีคือ  ผูฝึ้กพิมพส์ัมผสัจะตอ้งมีสมาธิ  ตาจบัอยูท่ี่

บทความท่ีตอ้งการพิมพ์เท่านั้น   กล่าวคือตอ้งมีความสัมพนัธ์กนัใน 3  องค์ประกอบ ได้แก่  จิต  ตา  

และมือ  คือผูฝึ้กพิมพจ์ะตอ้งมีจิตใจจดจ่ออยูก่บัการพิมพ ์ สายตาจบัอยูท่ี่ตวัหนงัสือ และเคล่ือนไหวมือ

อย่างต่อเน่ืองท่ีสําคญัคือ สายตาของผูเ้รียนจะตอ้งอยู่ท่ีแบบพิมพไ์ม่มองแป้นอกัษรในเคร่ืองพิมพใ์น

การพิมพส์ัมผสัจะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการวางน้ิวบนแป้นพิมพใ์หถู้กตอ้ง 

ทกัษะพมิพ์สัมผสั  

( ส ม บู ร ณ์  แ ซ่ เ จ็ ง , 2 5 5 4 :  อ อ น ไ ล น์  เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ไ ด้ ท่ี 

https://www.gotoknow. org/posts/419257) กล่าวถึงวิธีการพิมพส์ัมผสัแบบการสอนตามแนวผสม 

(Skip around Method) เป็นวิธีสอนแป้นอกัษรท่ีไดรั้บความนิยมมาจนถึงปัจจุบนั โดยเป็นการสอน

จากแป้นเหยา้ก่อน เม่ือสอนแป้นเหยา้หมดแลว้จึงสอนแป้นอ่ืนต่อโดยใชแ้ป้นเหยา้เป็นหลกัในการ

ผสมคาํกบัแป้นใหม่โดยถือหลกัการวา่ 

 1. ตอ้งสอนแป้นท่ีพิมพง่์ายผสมไปกบัแป้นท่ีพิมพย์าก 

 2. แป้นท่ีพิมพด์ว้ยน้ิวมือซา้ยผสมกบัแป้นท่ีพิมพด์ว้ยน้ิวมือขวา 

 3. แป้นท่ีพิมพด์ว้ยน้ิวท่ีแข็งแรง (น้ิวช้ี น้ิวกลาง) ผสมกบัแป้นท่ีพิมพด์ว้ยน้ิวท่ี

อ่อนแอ (น้ิวนาง น้ิวกอ้ย) 

https://www.gotoknow.org/posts/419257


 
 

 4. ตอ้งสอนแป้นในแถวท่ี 3 (เหนือแถวแป้นเหยา้) ผสมกบัแป้นในแถวท่ี 1 (ใต้

แถวแป้นเหยา้) 

การสอนตามวิธีน้ีจะช่วยให้ผูเ้รียนรู้สึกมั่นใจในการก้าวน้ิว ผูส้อนสามารถสร้าง

แบบฝึกหดัท่ีผสมคาํหรือวลีท่ีมีความหมายไดง่้ายตั้งแต่ชัว่โมงตน้ๆ ของการเรียน ช่วยให้เรียนรู้ได้

เร็วข้ึน นอกจากน้ียงัสามารถสร้างคาํเพื่อเน้นฝึกเฉพาะทกัษะท่ีตอ้งการได ้เช่น การฝึกเฉพาะน้ิวท่ี

แขง็แรงหรือน้ิวท่ีอ่อนแอ การฝึกพิมพอ์ยา่งสมดุลกนัระหวา่งมือสองขา้ง หรือการฝึกเนน้อกัษรบน 

เป็นตน้ แต่ครูตอ้งคาํนึงถึงการพฒันาทกัษะให้ครบทั้ง 3 ด้าน คือการพฒันาเทคนิคการพิมพ์ท่ี

ถูกตอ้ง การพฒันาความเร็วและการพฒันาความแม่นยาํ ซ่ึงการพฒันาเทคนิคการพิมพท่ี์ถูกตอ้ง 

ในการฝึกพิมพส์ัมผสันั้น พื้นฐานสําคญัอนัดบัแรกก็คือเทคนิคการพิมพท่ี์ถูกตอ้ง 

(Correct Technique ) ไดแ้ก่ ท่านัง่ การวางน้ิว การเคาะแป้นอกัษร การใชส้ายตา โดยการให้ผูเ้รียน

นัง่ตวัตรง หลงัพิงพนกัเกา้อ้ี เทา้วางราบกบัพื้น ปลายเทา้เยื้องกนัเล็กนอ้ย สายตามองท่ีตน้ฉบบัหรือ

จอภาพ ปล่อยแขนขา้งลาํตวัตามสบาย ใหข้อ้มือตํ่า อุง้มือไม่เทา้ขอบโตะ๊  

ประโยชน์ของการพมิพ์สัมผสั 

  การพิมพดี์ดดว้ยวิธีการพิมพส์ัมผสัเป็นลกัษณะการพิมพท่ี์ถูกวิธี  ทาํให้กลา้มเน้ือ

น้ิวทุกน้ิวได้ใช้งานอย่างเหมาะสม สมํ่าเสมอ ตามสภาพของลกัษณะน้ิวมือ การพิมพ์สัมผสัจะ

สามารถทาํให้พิมพ์งานไดถู้กตอ้ง รวดเร็วกว่าการเคาะแป้นอกัษรทีละตวั เพราะจะเสียพลงังาน

มากกว่าและออกแรงเคาะแป้นอักษรแรงกว่าการพิมพ์สัมผสั และทาํให้เกิดการเกร็งตัวของ

กลา้มเน้ือไดง่้าย อาจทาํใหเ้ม่ือยลา้และพิมพง์านไดไ้ม่นาน 

ดงันั้น ทกัษะการพิมพส์ัมผสับนคอมพิวเตอร์จึงเป็นทกัษะท่ีทุกคนในยุคปัจจุบนัน้ี

ยากจะปฏิเสธได ้เพื่อให้เกิดการพฒันาท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการพิมพส์ัมผสั (Typing Training) ผูเ้รียน

สามารถพฒันาตนเองดา้นการพิมพไ์ดจ้นเกิดความชาํนาญ ก็จะถือไดว้า่เป็นอีกความสําเร็จขั้นหน่ึง

เลยก็ว่าได้ การแนะนาํการพิมพส์ัมผสั ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ ์เทคนิคการพิมพส์ัมผสั พิมพส์ัมผสั

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ วิธีการทาํอย่างไร เราจะพิมพส์ัมผสัไดอ้ย่างรวดเร็วและถูกตอ้งแม่นยาํ มี

ดงัน้ี 

 1. การฝึกตนเองให้จิตใจเกิดความสงบ คือไม่สนใจส่ิงรอบขา้ง และมี

สมาธิและพิจารณาเฉพาะตวัอกัษรท่ีอยูบ่นแผน่กระดาษ แลว้ฟังเสียงของครูท่ีสั่งใหพ้ิมพเ์ท่านั้น 

 2. การฝึกให้จิตใจปราศจากอคติ มีความอดทน คือ มีความเช่ือมัน่ใน

ตนเองวา่การใชน้ิ้วท่ีผดิจะทาํให ้ไม่สามารถพฒันาทกัษะการพิมพดี์ดได ้จะตอ้งพยายามใชน้ิ้ว หรือ

กา้วน้ิวไปสัมผสัแป้นอกัษรของตนเองไม่รีบร้อน 



 
 

 3. สามารถรู้เท่าทนัตนเอง คือรู้ว่าในขณะท่ีตนเองเคาะแป้นพิมพดี์ดนั้น

กาํลงัใชน้ิ้วอะไรและเป็นน้ิวท่ีถูกตอ้งพิมพโ์ดยไม่ตอ้งมองแป้นตาดูแผน่ภาพตวัแบบพิมพเ์ท่านั้น 

 4. รู้จกัระงับความโกรธ คือ ไม่โมโห หรือโกรธตนเองเม่ือใช้น้ิวเคาะ

แป้นพิมพดี์ดและไม่โกรธเม่ือพิมพไ์ม่ทนัหรือชา้กวา่คนอ่ืน 

ส่ือและอุปกรณ์ 

ในการเรียนการสอนนั้นส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุด เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธ์ิ

ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้คือ การเตรียมความพร้อมของส่ือและอุปกรณ์ท่ีช่วยในการเรียนการสอน 

ท่ีตอ้งมีความพร้อม  เพราะส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัสําคญัของการพฒันาทกัษะการพิมพ์สัมผสั อย่าง

นอ้ยภายในหอ้งเรียนควรมีส่ือและอุปกรณ์ดงัน้ี 

1. เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์เท่าจาํนวนผูเ้รียน ตอ้งมีแป้นพิมพท่ี์สมบูรณ์ไม่ชาํรุด 

2. โปรแกรมสําหรับฝึกพิมพ์ติดตั้งพร้อมอยู่ในคอมพิวเตอร์ ซ่ึงครูอาจเลือกให้

ผูเ้รียนฝึกดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เช่น โปรแกรม พิมพ ์2000 โปรแกรม BCC Typing 

tutorโปรแกรมดวงจนัทร์ โปรแกรม Thai Typing Tutor โปรแกรม Suandusit Typing Tutor 

โปรแกรม Hudpim Typing Tutor  โปรแกรม Pimsi Typing Tutor หรือโปรแกรมอ่ืน ท่ีเห็นว่า

เหมาะสม  นอกจากน้ีอาจให้ฝึกดว้ยโปรแกรมประมวลผลคาํ (word processor) เช่น โปรแกรม 

Notepad โปรแกรม WordPad  โปรแกรม MS. Word โปรแกรม RW. Word (ราชวิถี) หรือ

โปรแกรม CU. Writer (Word จุฬา) ก็ได ้โดยวธีิฝึกพิมพต์ามแบบฝึกหดัท่ีผูส้อนเตรียมไวใ้ห ้

ทั้งน้ีการใช้โปรแกรมฝึกพิมพอ์าจใช้แบบผสมผสานกนัได ้เช่น ให้ผูเ้รียนเร่ิมฝึก

จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก่อน เม่ือเร่ิมพิมพไ์ดแ้ลว้จึงให้ฝึกพิมพท์บทวนดว้ยโปรแกรม

ประมวลผลคาํก็ได ้

3. โตะ๊วางคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดเหมาะกบัสรีระของผูเ้รียน 

4. เกา้อ้ีนัง่ท่ีมีพนกัพิง มีความสูงเหมาะกบัสรีระของผูเ้รียน 

สาํหรับขอ้ 3 และ 4 นั้น ถือเป็นเร่ืองท่ีสําคญั เพราะการเลือกโต๊ะหรือเกา้อ้ีนัง่ท่ีไม่

เหมาะสมกบัผูเ้รียนวยัประถมศึกษา อาจส่งผลต่อสุขภาพของผูเ้รียนได้ เน่ืองจากมีงานวิจยัใน

ต่างประเทศท่ีพบว่า โต๊ะเก้าอ้ีท่ีใช้นั่งเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีไม่เหมาะสมกบัเด็กประถมฯ สามารถ

ส่งผลใหก้ระดูกและเส้นประสาทของผูเ้รียนเกิดอนัตรายได ้โดยเฉพาะในประเทศไทยนั้น มกัพบวา่

มีโรงเรียนไม่น้อยท่ีให้ผูเ้รียนนั่งเรียนบนเกา้อ้ีท่ีไม่มีพนกัพิง ซ่ึงอาจส่งผลอนัตรายต่อกระดูกสัน

หลงัในระยะยาวได ้ผูส้อนจึงควรตระหนกัในประเด็นน้ีใหม้าก 

5. แผนภูมิแสดงแป้นอกัษร ทั้งแผนภูมิขนาดใหญ่ติดหนา้ชั้นเรียน และขนาดเล็ก

ติดประจาํโตะ๊ของผูเ้รียน 



 
 

6. แผนภาพท่านัง่พิมพ ์ทั้งแผนภาพขนาดใหญ่ติดหนา้ชั้นเรียน และขนาดเล็กติด

ประจาํโตะ๊ของผูเ้รียน 

7. แบบฝึกพิมพ์ ท่ีสร้างข้ึนอย่างถูกตอ้งตามหลกัจิตวิทยาการพฒันาทกัษะการ

พิมพ ์

8. นาฬิกาจบัเวลา 

9. แบบบนัทึกความกา้วหนา้ในการพิมพ ์ซ่ึงครูสามารถสร้างข้ึนไดเ้อง 

10. แบบบนัทึกพฤติกรรมการพิมพ ์ใช้บนัทึกผลการสังเกตเทคนิคการพิมพข์อง

ผูเ้รียน 

11. แบบทดสอบ ใชท้ดสอบพิมพจ์บัเวลา 

 

2.  การวดัและประเมนิผลการพมิพ์สัมผสั 

การวดัและประเมินผลทกัษะการพิมพส์ัมผสั มีความมุ่งหมายเพื่อพฒันาทกัษะของ

ผูเ้รียน ซ่ึงตอ้งวดัและประเมินให้ครอบคลุมทั้ง 3 ดา้น คือ เทคนิคการพิมพท่ี์ถูกตอ้ง ความเร็วและ

ความแม่นยาํ โดยมีหลกัการดงัน้ี 

 1. ในระยะเร่ิมแรกของการฝึก ให้เนน้การวดัและประเมินผลเทคนิคการ

พิมพท่ี์ถูกตอ้งเป็นอนัดบัแรก โดยใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมการพิมพข์องผูเ้รียนแลว้บนัทึกลงใน

แบบสังเกตเทคนิคการพิมพ ์ซ่ึงอาจสังเกตและบนัทึกทุกคร้ังท่ีเรียนหรือเวน้ระยะเวลาเป็นช่วง ๆ ก็

ไดข้ึ้นอยูก่บัสภาพการเรียนการสอน โดยใหส้ังเกตพฤติกรรมหลกั ๆ 3 ดา้น คือ 

 1.1 การนั่ง ผูเ้รียนควรนัง่ตวัตรงหลงัพิงพนักเกา้อ้ี แขนปล่อยขา้งลาํตวั

ตามสบาย วางเทา้ราบกบัพื้น ไม่นัง่ไขวห่า้งหรือขดัสมาธิ 

 1.2 การใชส้ายตา ผูเ้รียนควรใชส้ายตามองเฉพาะตน้ฉบบัในกระดาษหรือ

หนา้จอเท่านั้น ไม่ควรมองแป้นพิมพใ์นขณะกาํลงัพิมพ ์

 1.3 การวางมือและกา้วน้ิว ผูเ้รียนตอ้งวางมือในลกัษณะขอ้มือตํ่า น้ิวโคง้ 

ปลายน้ิว ”แตะ” แป้นเหยา้ในตาํแหน่งท่ีถูกตอ้ง อุง้มือไม่เทา้ขอบโต๊ะ และกา้วน้ิวไปเคาะแป้น

อกัษรท่ีตอ้งการแลว้รีบชกัน้ิวกลบัแป้นเหยา้ดว้ยจงัหวะท่ีต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 

ทั้งน้ีผูส้อนควรแจง้ให้ผูเ้รียนทราบว่าจะมีการสังเกตและบนัทึกเทคนิคการพิมพ์

ของผูเ้รียนไว ้โดยตอ้งไม่ลืมแจง้ผลการสังเกตให้ผูเ้รียนรับทราบและใชผ้ลการสังเกตน้ีช่วยแกไ้ข

พฤติกรรมการพิมพ์ของผูเ้รียนให้ดีข้ึน เพื่อให้ผูเ้รียนมีทกัษะวิธีพิมพ์ท่ีถูกตอ้งเป็นฐานท่ีมัน่คง

รองรับทกัษะความเร็วและความแม่นยาํท่ีจะตามมา ซ่ึงครูตอ้งพยายามคงสภาพทกัษะเทคนิคการ

พิมพท่ี์ถูกตอ้งของผูเ้รียนไวโ้ดยหมัน่วดัและประเมินพฤติกรรมการพิมพต์ลอดระยะเวลาท่ีเรียน 



 
 

2. เม่ือครูสังเกตเห็นว่าผูเ้รียนเร่ิมมีเทคนิคการพิมพ์ท่ีถูกต้องแล้ว คือมีท่านั่งท่ี

ถูกต้อง จงัหวะการเคาะแป้นท่ีสมํ่าเสมอ มีความมัน่ใจในการก้าวน้ิวโดยสายตาไม่เหลียวมอง

แป้นพิมพบ์่อย มีปริมาณการพิมพ์ท่ีมากข้ึน ได้เรียนรู้แป้นอกัษรในปริมาณเพียงพอและสามารถ

พิมพข์อ้ความเป็นประโยคได ้ครูก็สามารถเร่ิมพฒันาผูเ้รียนโดยการวดัความเร็วและความแม่นยาํได ้

ซ่ึงตอ้งเขา้ใจก่อนวา่การวดัและประเมินทกัษะความเร็วและความแม่นยาํน้ี มิใช่เพื่อการคดัเลือกคน

สอบได้หรือสอบตก หากแต่ใช้เพื่อพฒันาทกัษะของผูเ้รียนให้ก้าวหน้าข้ึน ซ่ึงสามารถวดัและ

ประเมินไดจ้าก “การพิมพจ์บัเวลา” ทั้งน้ีผูเ้ร่ิมเรียนในระดบัประถมศึกษาควรจบัเวลาคร้ังละไม่เกิน 

1 นาที ในการพิมพจ์บัเวลาแต่ละคาบ ควรให้พิมพห์ลาย ๆ คร้ัง แลว้วดัความเร็วและความแม่นยาํ

ดว้ยสูตรต่อไปน้ี 

2.1 ความเร็วในการพิมพภ์าษาไทยมีสูตรคาํนวณดงัน้ี 

 

อตัราความเร็ว (GWAM)   =   

  

ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อจาํนวนคาํท่ีพิมพไ์ดต่้อ 1 นาที (Gross word a Minute : GWAM) 

แลว้จึงบนัทึกคร้ังท่ีดีท่ีสุดลงในแบบบนัทึกความกา้วหนา้ในการพิมพ ์

 2.2 ความแม่นยาํในการพิมพ ์วดัได ้2 วธีิ คือ วธีิแรกวดัโดยการนบัจาํนวน

เคาะท่ีพิมพผ์ิด แลว้บนัทึกไวใ้นแบบบนัทึกความกา้วหน้าในการพิมพ ์หรือวิธีท่ีสองวดัในรูปของ

ร้อยละโดยมีสูตรดงัน้ี      

ร ะ ดั บ ค ว า ม แ ม่ น ย ํา    =                                                                         x 

100                       

 

ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อระดบัความแม่นยาํ(accuracy rate) เป็นค่าร้อยละ แลว้จึงบนัทึกไว้

ในแบบบนัทึกความกา้วหน้าในการพิมพ ์แต่สําหรับผูเ้ร่ิมฝึกพิมพอ์าจวดัโดยวิธีนบัจาํนวนเคาะท่ี

พิมพผ์ดิ โดยยงัไม่ตอ้งคาํนวณระดบัความแม่นยาํก็ได ้

ทั้งน้ีควรจดัให้มีการพิมพ์จบัเวลาบ่อย ๆ เพื่อพฒันาทกัษะผูเ้รียน และขอ้มูลใน

แบบบนัทึกจะบอกถึงแนวโนม้ความกา้วหนา้ของผูเ้รียน และนาํมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณา

ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงได ้

 

 

 

จํานวนเคาะท่ีได้ ÷ 4 

เวลาท่ีพิมพ์เป็นนาที 

จาํนวนเคาะทั้งหมด – จาํนวนเคาะท่ีผดิ 

จาํนวนเคาะทั้งหมด 



 
 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1. ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

             พิมพนัธ์ เตชะคุปต์ (2544 : 20) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

(Learning Achievement In Science) หมายถึง ความรู้ความสามารถท่ีผูเ้รียนไดรั้บหลงัการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ ซ่ึงจะทราบว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด ก็อาจจะกระทาํได้โดยวดัได้จากการสอบ

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ 

              กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 4) ไดร้ะบุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวใ้นหนงัสือประมวล

ศพัท์ทางการศึกษาว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสําเร็จหรือความสามารถในการ

กระทาํใด ๆ ท่ีตอ้งอาศยัทกัษะหรือมิฉะนั้นก็ตอ้งอาศยัความรอบรู้ในวชิาใดวชิาหน่ึงโดยเฉพาะ 

            พรรณี  ชูทยั  เจนจิต (2545 : 58) ใหค้วามหมายวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นคุณลกัษณะ

และความสามารถของบุคคลท่ีพฒันาการดีข้ึน อนัเกิดจากการเรียนการสอน  การฝึกอบรม ซ่ึง

ประกอบดว้ย ความสามารถทางสมอง ความรู้ ทกัษะ ความรู้สึก และค่านิยมต่าง ๆ  

            ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Academic Achievement) หมายถึง คุณลกัษณะและความสามารถ

ของบุคคลอนัเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การ

เรียนรู้ท่ีเกิดจากการศึกษาอบรม หรือจากการสอบ การวดัผลสัมฤทธ์ิจึงเป็นการตรวจสอบ

ความสามารถหรือระดบัความสัมฤทธ์ิผล (Level of Accomplishment) ของบุคคลวา่เรียนรู้แลว้

เท่าไร มีความสามารถแค่ไหน ซ่ึงสามารถวดัได ้2 แบบ ตามจุดมุ่งหมายและลกัษณะวชิาท่ีสอน คือ 

 1.  การวดัดา้นปฏิบติั เป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถในการปฏิบติัหรือทกัษะของ

ผูเ้รียน โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนแสดงความสามารถดงักล่าวในรูปการกระทาํจริงให้ออกเป็นผลงาน 

เช่น วชิาศิลปศึกษา พลศึกษา การช่าง เป็นตน้ ซ่ึงการวดัตอ้งใช ้“ขอ้สอบภาคปฏิบติั” (Performance 

Test) 

 2.  การวดัดา้นเน้ือหา เป็นการตรวจสอบความสามารถเก่ียวกบัเน้ือหาความรู้ (Content) อนั

เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนรวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดา้นต่าง ๆ สามารถวดัได้

โดยใช ้“ขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิ” (ไพศาล  หวงัพานิช. 2523 : 137) 

 จากท่ีกล่าวมาแล้วเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

หมายถึง ผลของความสามารถของบุคคลท่ีตอ้งอาศยัทกัษะ ความรอบรู้ ทศันคติท่ีไดจ้ากการเรียน

การสอน การฝึกฝน อบรมสั่งสอน ทาํใหเ้กิดความสาํเร็จหรือความสามารถในดา้นต่าง ๆ 

             2.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพอสรุป 

ไดด้งัน้ี 



 
 

 ศึกษาธิการ,กระทรวง (2542 : 9) ไดใ้หค้วามหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนไวว้่า “เป็นแบบทดสอบท่ีมุ่งวดัว่านักเรียนมีความรู้ หรือความสามารถท่ีเกิด    การ

เรียนการสอนมากนอ้ยปานใด” 

 วรพจน์  นวลสกุล (2540 : 25) ไดก้ล่าววา่ แบบทดสอบท่ีใชว้ดัผลสัมฤทธ์ิทาง        

การเรียน หมายถึง แบบทดสอบท่ีใช้วดัความรู้ ทกัษะ และสมรรถภาพทางด้านวิทยาศาสตร   ท่ี

เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียน หลงัจากท่ีผูเ้รียนศึกษาบทเรียนนั้นจบแลว้ แบบทดสอบท่ีใชว้ดัจะสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค ์ของวชิาวทิยาศาสตร์ 

 สมศกัด์ิ  สินธุระเวชญ ์(2542 : 34) ไดใ้หค้วามหมายแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิวา่  

เป็นแบบทดสอบท่ีวดัความรู้ความสามารถดา้นต่าง ๆ เม่ือไดรั้บประสบการณ์เฉพาะอย่างไปแลว้  

ซ่ึงจะเป็นการวดัความสามารถทางวิชาการต่าง ๆ โดยมุ่งวดัว่านักเรียนมีความรู้หรือมีทกัษะใน   

วชิานั้นมากนอ้ยเพียงใด 

 ชาตรี  เกิดธรรม (2542 : 16) ไดใ้หค้วามหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิวา่  

หมายถึง แบบทดสอบท่ีใชว้ดัปริมาณความรู้ ความสามารถ ทกัษะเก่ียวกบัดา้นวิชาการ ท่ีไดเ้รียนรู้

มาในอดีตว่ารับรู้ไวไ้ดม้ากน้อยเพียงไร โดยทัว่ไปแลว้มกัใชว้ดัหลงัจากทาํกิจกรรมเรียบร้อยแลว้

เพื่อประเมินการเรียนการสอนวา่ไดผ้ลอยา่งไร     

 จากท่ีกล่าวมาแลว้เก่ียวกบัแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สรุปไดว้า่แบบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบท่ีใช้วดัความรู้ความเขา้ใจจาก    การเรียนรู้ ซ่ึง

เป็นการวดัผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียนท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ในเน้ือหาวชิา    นั้น ๆ   

        3.  ลกัษณะของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีดี 

                  ลว้น  สายยศ และองัคณา  สายยศ (2532 : 47) ไดส้รุปลกัษณะของแบบทดสอบ

วดัผล 

สัมฤทธ์ิท่ีดีไว ้ดงัน้ี 

                  1.  ความเท่ียงตรง (Validity) เป็นลกัษณะท่ีสําคญัท่ีสุดท่ีทาํให้เคร่ืองมือวดัผลนั้น     

มีคุณภาพ เพราะเป็นการแสดงให้เห็นวา่ เคร่ืองมือวดันั้นสามารถวดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นัน่คือ

วดัได้ตรงและครบถ้วนตามเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั วดัได้ตรงตามจุดประสงค์ วดัได้ตรงตามสภาพ

ความเป็นจริง และวดัแลว้สามารถนาํผลการวดัไปพยากรณ์หรือคาดคะเนอนาคตได ้

                  2.  มีความเช่ือมัน่สูง (Reliability) เคร่ืองมือวดัผลท่ีดีวดัส่ิงเดียวกนัหลาย ๆ คร้ัง 

ผลท่ีไดจ้ากการวดัจะเหมือนกนัหรือแตกต่างกนันอ้ยมาก 

  3.  มีความเป็นปรนยั (Objectivity) เคร่ืองมือท่ีมีความเป็นปรนยัจะมีความชดัเจน

ในตวัเอง เช่น ขอ้สอบท่ีมีความเป็นปรนยั จะมีความชดัเจนอยู ่3 ประการ คือ คาํถามชดัเจนอ่านแลว้



 
 

เข้าใจตรงกัน คําตอบแน่นอน ใครตรวจก็ให้คะแนนตรงกัน และประการสุดท้ายคือ แปล

ความหมายคะแนนไดต้รงกนั 

  4.  มีความยากง่ายพอเหมาะ (Difficulty) ไม่ยากเกินไปและไม่ง่ายเกินไป ขอ้สอบ

ข้อใดท่ีมีคนตอบถูกมากแสดงว่าง่าย ข้อท่ีมีคนตอบถูกน้อยแสดงว่ายาก ค่าความยากง่ายของ

ขอ้สอบ (p) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1.00 ขอ้สอบท่ีดีมีค่า p อยูร่ะหวา่ง 0.20 ถึง 0.80 ซ่ึงเป็นขอ้สอบท่ี

ค่อนขา้งยาก ปานกลางและค่อนขา้งง่าย 

  5.  มีอาํนาจจาํแนก (Discrimination) หมายถึง สามารถแบ่งแยกคนออกเป็น

ประเภทต่าง ๆ ไดถู้กตอ้ง ขอ้สอบท่ีจาํแนกได ้หมายถึง ขอ้สอบท่ีคนเก่งตอบถูก คนอ่อนตอบผิด 

ขอ้สอบท่ีจาํแนกกลบั คนเก่งจะตอบผิดแต่คนอ่อนจะตอบถูก และขอ้สอบท่ีจาํแนกไม่ได ้คนเก่ง

และคนอ่อนจะตอบถูกและผิดพอ ๆ กัน ไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนัก อาํนาจจาํแนกของ

ขอ้สอบมีค่า r อยูร่ะหวา่ง -1.00 ถึง +1.00 ค่า r เป็นเคร่ืองหมายลบ หมายความวา่ จาํแนกไม่ได ้คน

เก่งตอบถูกนอ้ยกวา่คนอ่อน 

 r เป็นเคร่ืองหมายลบ หมายความวา่ จาํแนกได ้คนก่งตอบถูกมากกวา่คนอ่อน ขอ้สอบท่ีมีค่า r ใกล้

ศูนย ์(r =  -0.19 ถึง +0.19) เป็นขอ้สอบท่ีจาํแนกไม่ได ้เพราะคนเก่งตอบถูก  พอ ๆ กบัคนอ่อน 

ขอ้สอบท่ีดีควรมีค่า r อยูร่ะหวา่ง 0.20 ถึง 1.00  

  6.  มีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ เคร่ืองมือท่ีสามารถทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีดีท่ีสุด

เช่ือถือไดม้ากโดยใชว้ิธีการท่ีสะดวก รวดเร็ว คล่องตวั แต่เสียเวลานอ้ย ลงทุนน้อยและใชแ้รงงาน

นอ้ย 

  7.  มีความยุติธรรม (Fair) ไม่เปิดโอกาสให้มีการไดเ้ปรียบเสียเปรียบกนัระหวา่ง    

ผูท่ี้ถูกวดัดว้ยกนั 

  8.  ใชค้าํถามถามลึก (Searching) ขอ้สอบท่ีดีตอ้งการให้ผูต้อบใชค้วามสามารถใน

การคิดคน้ก่อนท่ีจะตอบ 

  9.  ใชค้าํถามย ัว่ย ุ(Examplary) มีลกัษณะท่ีทา้ทายให้ผูส้อบอยากคิดอยากตอบและ

ทาํดว้ยความเตม็ใจ 

  10.  คาํถามจาํเพาะเจาะจง (Definite) ไม่ถามวงกวา้งเกินไป หรือถามคลุมเครือให้

คิดไดห้ลายแง่หลายมุม 

 จากท่ีกล่าวมาแล้วเ ก่ียวกับลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิท่ี ดี สรุปได้ว่า

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีดีจะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี มีความเท่ียงตรง มีความเช่ือมัน่สูง มีความเป็น

ปรนยั มีความยากง่ายพอเหมาะ มีอาํนาจจาํแนก มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม ใชค้าํถามถามลึก  

ใชค้าํถามย ัว่ย ุและคาํถามจาํเพาะเจาะจง  



 
 

 จากท่ีกล่าวมาแลว้เก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สรุปไดว้า่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เป็นผลการวดัพฤติกรรมดา้นความรู้ ความคิด ความสามารถทั้งหลายของผูเ้รียน คุณลกัษณะดา้นจิต

พิสัย ความสนใจ ทศันคติต่อเน้ือหาวชิาท่ีเรียนในโรงเรียนและระบบการเรียน ความคิดเห็นเก่ียวกบั

ตนเอง และลักษณะบุคลิกภาพ และคุณภาพการสอน การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและ     

การเสริมแรงของครู การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด และรู้ผลวา่ตนเองกระทาํไดถู้กตอ้งหรือไม่ 

 ในการดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ความพึงพอใจเป็นส่ิงสําคญัท่ีจะช่วยกระตุน้ให้

ผูเ้รียนทาํงานท่ีได้รับมอบหมาย หรือตอ้งการปฏิบติัให้บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ ซ่ึงในปัจจุบนั

ครูผูส้อนเป็นเพียงผูอ้าํนวยความสะดวก หรือให้คาํแนะนาํปรึกษาจึงตอ้งคาํนึงถึงความพึงพอใจใน

การเรียนรู้ 

 

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 นางนฤมล ชา้งงา ( 2548 : บทคดัยอ) ไดศึ้กษาผลการประยุกต์ใช้ทฤษฎีส่ิงเร้าและทฤษฎี

แห่งการเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาพิมพดี์ดองักฤษ 1 ในระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพปี ท่ี 1 (ปวช.1) ท่ีกาํลงัศึกษาอยใูนระดบั ปวช. ภาคเรียนท่ี 2 ปี กาศึกษา 2548 โรงเรียนดรุณา

กาญจนบุรีบริหารธุรกิจ จงัหวดักาญจนบุรี พบว่าจากเรียนโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีส่ิงเร้าและทฤษฎี

แห่งการเรียนรู้มีผลการเรียนวชิาพิมพดี์ดองักฤษ 1 สูงข้ึน 

 นางสุคนธ์ทิพย ์สีสัน ( 2548 : บทคดัยอ) ศึกษาเจตคติในการเรียนวิชาพิมพดี์ดไทย ของ

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร โดยใช ้

แบบทดสอบ แบบวดัเจตคติในการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (พิมพดี์ดไทย) พบวา

นกัเรียนมยัธยมศึกษาปี ท่ี 5 มีเจตคติในการเรียนพิมพดี์ดไทย คิดเป็นระดบัดีมากท่ีสุด 93.70 % มี

เจตคติไม่ดีคิดเป็น 6.30 % สรุปไดว้านักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี ท่ี 5 มีเจตคติท่ีดีในการเรียนวิชา

พิมพดี์ดมากท่ีสุด 

นางสาวนารีรัตน์ โฉมอินทร์ (2548 : บทคดัยอ่ ) การวจิยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ พฒันา

ทกัษะการพิมพท่ี์ดีความสามารถในการพิมพท่ี์รวดเร็วและแม่นยาํ ทางการเรียนในวิชาพิมพดี์ดไทย

ดว้ย 

คอมพิวเตอร์ของนกัเรียนระดบั ชั้น ปวช.1 แผนกบริหารธุรกิจ ใชว้ิธีการฝึกปฏิบติัตามเน้ือหาและ

การ 

เรียนรู้ในหอ้งเรียน ท่ีไม่มีความรู้ความสามารถในการเรียนพิมพดี์ดมาก่อน จาํนวน 45 คน เคร่ืองมือ

ท่ี 



 
 

ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่แบบตารางบนัทึกการพิมพแ์บบกา้วหน้าแสดงผลการคิดคาํสุทธิต่อนาทีตาม

หลกับนัได 9 ขั้นแบบฝึกทกัษะพฒันาการพิมพ์ชุดท่ี 1-5 รวม 5 ชุด ผลการวิจยั ผูเ้รียนสามารถ

พฒันาการพิมพใ์หร้วดเร็วและแม่นยาํ ยิง่ข้ึนจากการฝึกปฏิบติัหลงัจากไดรั้บการฝึกปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง

และบ่อยคร้ังข้ึน 

 นางขนิษฐา จิตรอรุณ ( 2548 : บทคดัยอ่) การศึกษาความสามารถในการเคาะแป้นพิมพดี์ด

โดยใชโ้ปรแกรม “การพฒันาจิตใจ” ของนกัเรียน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ( ปวช. 1) ท่ีกาํลงั

ศึกษาอยู่ในระดับ ปวช.1 ภาคเรียนท่ี 1 ปี การศึกษา 2554 วิทยาลยัการอาชีพขอนแก่น พบว่า

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพิมพดี์ดไทย1 นกัเรียนท่ีผา่นโปรแกรม “การพฒันาจิตใจ” สามารถ

พฒันาทกัษะการพิมพไ์ดต้ามเกณฑท่ี์สถานศึกษาตั้งไว ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่ 3 

 

วธีิดาํเนินงานวจิยั 

 

 ในการดาํเนินการวจิยั เร่ือง การพฒันาทกัษะการพิมพดี์ดองักฤษเบ้ืองตน้ดว้ยเคร่ืองมือฝึก

ทกัษะการพิมพ์ ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1/8 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถ

วทิยพ์ณิชยการ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    

ประชากร 

ประชากร  ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ  นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ปีท่ี 1 ห้อง 8 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ประจาํภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2560  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ  จาํนวน  52  คน    

กลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ  นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ปีท่ี 1 ห้อง 8 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ประจาํภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2560  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ  จาํนวน  20  คน   โดยเลือกจากนกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนสอบกลางภาคตํ่ากวา่เกณฑ ์

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวมรวมข้อมูล    

1. เคร่ืองมือฝึกทกัษะการพิมพ ์ 

2. แบบประเมินผลการฝึกพิมพจ์ากเคร่ืองมือฝึกทกัษะการพิมพ ์

ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

 ผูว้จิยัดาํเนินการสร้างเคร่ืองมือสาํหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร  ตาํรา ผลงานวจิยั ผลงานการคน้ควา้ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง ศึกษารูปแบบของ

การสร้างเคร่ืองมือเพื่อการวจิยั 

2. สร้างเคร่ืองมือฝึกทกัษะการพิมพเ์พื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 



 
 

 3.   นาํเคร่ืองมือแบบฝึกทกัษะการพิมพ์ ฉบบัสมบูรณ์ไปใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่ม

ตวัอยา่ง 

การเกบ็รวมรวมข้อมูล    

 ผูว้จิยัจะดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากเคร่ืองมือแบบฝึกทกัษะการพิมพ ์และเคร่ืองมือ

แบบพิมพใ์นการประเมินการพิมพท่ี์ใช้บนัทึกคะแนนฉบบัสมบูรณ์ ไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ดงัน้ี 

1. ใหน้กัศึกษาทาํเคร่ืองมือฝึกทกัษะการพิมพแ์ลว้บนัทึกจาํนวนคาํ/นาที คร้ังท่ี 1 

2. ดาํเนินการสอนกลุ่มตวัอย่างดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนและให้นกัศึกษาทาํ

เคร่ืองมือฝึกทกัษะทุกสัปดาห์เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ บนัทึกจาํนวนคาํ/นาที ทุกคร้ัง คือคร้ังท่ี 2 - 5 

3. ให้นักศึกษาทาํเคร่ืองมือแบบพิมพ์ในการประเมินการพิมพ์ อีกคร้ังหลงัจากท่ีทาํ

เคร่ืองมือฝึกทกัษะครบ 4 สัปดาห์แลว้ ผูส้อนบนัทึกจาํนวนคาํ/นาที คร้ังท่ี 6 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

 วิเคราะห์ขอ้มูลจากใบบนัทึกจาํนวนคาํ/นาที รวมทั้งหมดเป็นจาํนวน 6 คร้ัง แล้วนาํมาหา

ค่าเฉล่ียของแต่ละคร้ัง เพื่อให้เห็นค่าเฉล่ียโดยรวมของกลุ่มตวัอย่างในการพฒันาทกัษะในการ

พิมพดี์ดภาษาองักฤษ ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ปีท่ี 1 ห้อง 8 สาขาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ   ประจาํภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2560  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ  จาํนวน  

20  คน  ซ่ึงมีเกณฑด์งัน้ี 

 พิมพไ์ด ้  0 – 14 คาํ/นาที หมายถึง ควรปรับปรุง 

 พิมพไ์ด ้15 – 20 คาํ/นาที หมายถึง พอใช ้

 พิมพไ์ด ้21 – 25 คาํ/นาที หมายถึง ดี 

 พิมพไ์ด ้26 คาํ/นาทีข้ึนไป หมายถึง ดีมาก 

 สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย    

1.   ค่าเฉล่ีย  

      
N

X
X

∑=   

                    =      X   ค่าเฉล่ียของคะแนน 

     =∑ X   ผลรวมของคะแนน 

    =      N   จาํนวน 

 

 



 
 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวจิยั การพฒันาทกัษะการพิมพดี์ดองักฤษเบ้ืองตน้ดว้ยเคร่ืองมือฝึกทกัษะการพิมพ ์

ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1/8 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ 

จาํนวน20 คน ในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค1์. เพื่อพฒันาทกัษะการพิมพดี์ดสัมผสัให้เร็วและดีข้ึน 2. เพื่อ

แกไ้ขปัญหาการพิมพผ์ดิ  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดน้าํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี   

   ผลการเปรียบเทียบทกัษะการพิมพข์องนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1/8 

วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ  ก่อนเรียน และระหว่างเรียน หลงัการใช้ เคร่ืองมือฝึก

ทกัษะการพิมพว์เิคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย 

ตารางที่1  แสดงผลการเปรียบเทียบทกัษะการพิมพข์องนกัเรียนก่อนและหลงัการใช ้เคร่ืองมือฝึก

ทกัษะการพิมพ ์  

ลาํดบั 
เก็บขอ้มูลการใชเ้คร่ืองมือฝึกทกัษะการพิมพ ์ เปรียบเทียบความเร็วในการ

พิมพร์ะหวา่งคร้ัง ท่ี 1 และ 6 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 คร้ังท่ี 5 คร้ังท่ี 6 

1 10 23 22 23 25 28          18 

2 21 22 22 22 23 25 4 

3 26 28 28 31 35 38          12 

4 10 13 15 17 18 21          11 

5 33 35 36 36 37 38 5 

6 28 30 30 33 33 36 8 

7 12 13 15 21 27 27          15 

8 15 16 16 22 26 29          14 

9 10 18 23 24 25 29          19 

10 10 25 28 26 41 43          33 

11 21 26 26 27 28 34          13 

12 21 22 25 27 27 27 6 

13 10 17 20 23 24 27          17 

14 24 28 31 34 39 42          18 



 
 

 

ลาํดบั 
เก็บขอ้มูลการใชเ้คร่ืองมือฝึกทกัษะการพิมพ ์ เปรียบเทียบความเร็วในการ

พิมพร์ะหวา่งคร้ัง ท่ี 1 และ 6 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 คร้ังท่ี 5 คร้ังท่ี 6 

15 19 21 17 23 20 28 9 

16 11 16 18 21 23 23 12 

17 21 21 22 26 30 32 11 

18 22 31 36 39 40 43 21 

19 14 20 23 25 26 28 14 

20 16 22 27 24 29 30 14 

ค่าเฉล่ีย 17.7 22.35 24 26.2 28.8 31.4 13.7 

 

จากตารางจะเห็นไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีการพฒันาศกัยภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการ

พิมพดี์ดสัมผสัภาษาองักฤษเพิ่มสูงข้ึนเป็นลาํดบั เน่ืองจากก่อนทดสอบไดใ้ห้นกัเรียนฝึกพิมพดี์ด

โดยการใชพ้ื้นฐานเดิมและในแต่ละสัปดาห์มีการให้พิมพแ์บบฝึกทกัษะซ่ึงไดบ้นัทึกคะแนนในการ

พิมพแ์ต่ละสัปดาห์  จนครบ 4 สัปดาห์ และทาํการทดสอบคร้ังสุดทา้ยอีกคร้ังหน่ึง จากตารางแต่ละ

คร้ังมีค่าเฉล่ียดงัน้ี คร้ังท่ี 1 ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 17.70 หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งสามารถพิมพส์ัมผสัอยูใ่น

เกณฑ์ พอใช ้คร้ังท่ี 2 ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 22.35 หมายความวา่ อยูใ่นเกณฑ์ ดี คร้ังท่ี 3 ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 24.00 

หมายความวา่ อยูใ่นเกณฑ์ ดี คร้ังท่ี 4 ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 26.20 หมายความวา่ อยูใ่นเกณฑ์ ดีมาก คร้ังท่ี 5 

ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 28.80 อยูใ่นเกณฑ ์ดีมาก และคร้ังท่ี 6 ค่าเฉลียอยูท่ี่ 31.40 อยูใ่นเกณฑ ์ดีมาก  

           หากลองเปรียบเทียบระหว่างคร้ังท่ี 1 กบัคร้ังท่ี 6 จะเห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีนกัเรียน

สามารถพฒันาศกัยภาพเพิ่มสูงข้ึนเฉล่ียอยูท่ี่ 13.70 คาํ/นาที  จากคร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 1 พิมพไ์ดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 

17.70 คาํ/นาที รวมแลว้พิมพไ์ดเ้ฉล่ีย 31.40 คาํ/นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  การสรุปผลการวิจัย   เร่ือง เร่ือง การพฒันาทักษะการพิมพ์ดีดอังกฤษเบ้ืองต้นด้วย

เคร่ืองมือฝึกทักษะการพิมพ์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นปีท่ี 1/8 วิทยาลัย

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ประกอบดว้ยสาระท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1. จุดมุ่งหมายของการวจิยั 

2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3. เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล 

4. สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

5.  อภิปรายผล 

6.  ขอ้เสนอแนะ  

 

จุดมุ่งหมายของการวจิัย   

เพื่อพฒันาทกัษะการพิมพดี์ดสัมผสัใหเ้ร็วข้ึนมีจาํนวนคาํท่ีเพิ่มข้ึน   

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากร คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์

พานิชยการ ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนท่ี2 

 กลุ่มตวัอยา่ง คือ  นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถ

วทิยพ์านิชยการ ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนท่ี 2 จาํนวน 20  คนโดยเลือกจากนกัศึกษาท่ีไดค้ะแนน

สอบกลางภาคตํ่ากวา่เกณฑ์ 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการรวบรวมเคร่ืองมอื  

3. เคร่ืองมือฝึกทกัษะการพิมพ ์ 

4. แบบประเมินผลการฝึกพิมพจ์ากเคร่ืองมือฝึกทกัษะการพิมพ ์

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล    

ผลการวจิยั พบวา่มีการพฒันาทกัษะการพิมพดี์ดภาษาองักฤษข้ึนเป็นเล่ือย ๆ และนกัศึกษา

มีจาํนวนคาํท่ีพิมพไ์ดเ้พิ่มมากข้ึน  ส่งผลทาํให้การจดัการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจดัการ

เรียนรู้ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนตามลาํดบั 

 



 
 

อภิปรายผล 

  จากตารางจะเห็นไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีการพฒันาศกัยภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการ

พิมพดี์ดสัมผสัภาษาองักฤษเพิ่มสูงข้ึนเป็นลาํดบั เน่ืองจากก่อนทดสอบไดใ้ห้นกัเรียนฝึกพิมพดี์ด

โดยการใชพ้ื้นฐานเดิมและในแต่ละสัปดาห์มีการใหพ้ิมพแ์บบฝึกทกัษะซ่ึงไดบ้นัทึกคะแนนในการ

พิมพแ์ต่ละสัปดาห์  จนครบ 4 สัปดาห์ และทาํการทดสอบคร้ังสุดทา้ยอีกคร้ังหน่ึง จากตารางแต่ละ

คร้ังมีค่าเฉล่ียดงัน้ี คร้ังท่ี 1 ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 17.70 หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งสามารถพิมพส์ัมผสัอยูใ่น

เกณฑ ์พอใช ้คร้ังท่ี 2 ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 22.35 หมายความวา่ อยูใ่นเกณฑ ์ดี คร้ังท่ี 3 ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 24.00 

หมายความวา่ อยูใ่นเกณฑ์ ดี คร้ังท่ี 4 ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 26.20 หมายความวา่ อยูใ่นเกณฑ ์ดีมาก คร้ังท่ี 5 

ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 28.80 อยูใ่นเกณฑ ์ดีมาก และคร้ังท่ี 6 ค่าเฉลียอยูท่ี่ 31.40 อยูใ่นเกณฑ ์ดีมาก  

           หากลองเปรียบเทียบระหว่างคร้ังท่ี 1 กบัคร้ังท่ี 6 จะเห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีนกัเรียน

สามารถพฒันาศกัยภาพเพิ่มสูงข้ึนเฉล่ียอยูท่ี่ 13.70 คาํ/นาที  จากคร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 1 พิมพไ์ดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 

17.70 คาํ/นาที รวมแลว้พิมพไ์ดเ้ฉล่ีย 31.40 คาํ/นาที 

จากผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษาแต่ละคนมีการพฒันาศกัยภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการ

พิมพดี์ดสัมผสัภาษาองักฤษ มีจาํนวนคาํ/นาทีเพิ่มสูงข้ึน ดงัน้ี คร้ังท่ี 1 ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 17.70 

หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งสามารถพิมพส์ัมผสัอยูใ่นเกณฑ ์พอใช ้คร้ังท่ี 2 ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 22.35 

หมายความวา่ อยูใ่นเกณฑ์ ดี คร้ังท่ี 3 ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 24.00 หมายความวา่ อยูใ่นเกณฑ์ ดี คร้ังท่ี 4 

ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 26.20 หมายความวา่ อยูใ่นเกณฑ ์ดีมาก คร้ังท่ี 5 ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 28.80 อยูใ่นเกณฑ ์ดีมาก 

และคร้ังท่ี 6 ค่าเฉลียอยูท่ี่ 31.40 อยูใ่นเกณฑ ์ดีมาก เปรียบเทียบระหวา่งคร้ังท่ี 1 กบัคร้ังท่ี 6 จะเห็น

ถึงการเปล่ียนแปลงท่ีนกัเรียนสามารถพฒันาศกัยภาพเพิ่มสูงข้ึนเฉล่ียอยูท่ี่ 13.70 คาํ/นาที  จากคร้ังท่ี 

1 คร้ังท่ี 1 พิมพไ์ดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 17.70 คาํ/นาที รวมแลว้พิมพไ์ดเ้ฉล่ีย 31.40 คาํ/นาที 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ นกัศึกษาแต่ละคนมีความตั้งใจ ท่ีจะหมัน่ฝึกฝนพิมพแ์ละมีสมาธิใน

การพิมพ ์มากข้ึนทาํใหเ้ห็นถึงการพฒันาศกัยภาพท่ีนกัศึกษามีอยู ่เพราะจากการท่ีนกัศึกษาได้

คะแนนนอ้ยในช่วงสอบกลางภาคเป็นเพราะนกัศึกษาไม่ตั้งใจและหมัน่ฝึกฝนในการพิมพดี์ดแต่พอ

นกัศึกษาไดห้มัน่ฝึกฝนมีสมาธิมาข้ึนทาํใหน้กัศึกษาไดแ้สดงศกัยภาพออกมาไดเ้ตม็ท่ี 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด/งานวิจยัของ นางสาวนารีรัตน์ โฉมอินทร์ (2548 : บทคดัยอ่ ) การวิจยั

เร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ พฒันาทกัษะการพิมพ์ท่ีดีความสามารถในการพิมพ์ท่ีรวดเร็วและแม่นยาํ 

ทางการเรียนในวชิาพิมพดี์ดไทยดว้ยคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนระดบั ชั้น ปวช.1 แผนกบริหารธุรกิจ ท่ีวา่ 

ใช้วิธีการฝึกปฏิบติัตามเน้ือหาและการเรียนรู้ในห้องเรียน ท่ีไม่มีความรู้ความสามารถในการเรียน

พิมพดี์ดมาก่อน จาํนวน 45 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่แบบตารางบนัทึกการพิมพแ์บบกา้วหนา้

แสดงผลการคิดคาํสุทธิต่อนาทีตามหลกับนัได 9 ขั้นแบบฝึกทกัษะพฒันาการพิมพชุ์ดท่ี 1-5 รวม 5 ชุด 



 
 

ผลการวจิยั ผูเ้รียนสามารถพฒันาการพิมพใ์ห้รวดเร็วและแม่นยาํ ยิ่งข้ึนจากการฝึกปฏิบติัหลงัจากไดรั้บ

การฝึกปฏิบติัท่ีถูกตอ้งและบ่อยคร้ังข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะ 

  ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้    

 1. จากผลการวิจยัพบวา่ นกัศึกษาแต่ละคนมีการพฒันาศกัยภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการ

พิมพดี์ดสัมผสัภาษาองักฤษ มีจาํนวนคาํ/นาทีเพิ่มสูงข้ึน ดงันั้น  ครูผูส้อนควรให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติั

อยา่งสมํ่าเสมอ เน่ืองจากเป็นวชิาท่ีตอ้งใชท้กัษะ ความชาํนาญค่อนขา้งมาก จึงควรหาแบบทดสอบท่ี

น่าสนใจเพิ่มมากข้ึน เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความคุน้เคย จนสามารถกลายเป็นการจดจาํแบบถาวร เพราะ

ถา้ไม่ฝึกฝนผูเ้รียนอยา่งสมํ่าเสมอ การเรียนรู้ของผูเ้รียนก็จะไม่เกิดประสิทธิภาพ  

2. ครูผูส้อนตอ้งมีการปรับทศันคติของผูเ้รียนทุกคนวา่ คนเราทุกคนสามารถพฒันาศกัยภาพ

ของตนเองได้ เพื่อให้ผูเ้รียนเปิดใจ และพร้อมท่ีจะทาํส่ิงท่ีทา้ทาย แมจ้ะตอ้งใช้เวลานานในการ

พฒันาศกัยภาพของตนเองก็ตาม 

 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป   

1. ควรมีการพฒันาทกัษะการพิมพโ์ดยใชส่ื้ออ่ืน ๆ เช่น การใชค้อมพิวเตอร์ประกอบการเรียน

การสอนหรือส่ืออ่ืน ๆ เพื่อจะไดมี้นวตักรรมสาํหรับพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนมากยิง่ข้ึน 

2. ควรมีการวจิยัถึงรูปแบบการสอนโดยวิธีต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมในการพฒันาทกัษะและเจตคติ

ต่อวชิาพิมพดี์ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

เคร่ืองมือฝึกทักษะพมิพ์ดดีภาษาองักฤษเบือ้งต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เคร่ืองมือฝึกทักษะพมิพ์ดดีภาษาองักฤษ 
 

 

 

Wald was wide a wake while we were away.  Velma favoured ver vivid, viwew.  Yes, 77 

They say Jula may really fly today.  Pool pick up papers to wrap the apples.             150 

 

Wald was wide a wake while we were away.  Velma favoured ver vivid, viwew.  Yes,       227 

They say Jula may really fly today.  Pool pick up papers to wrap the apples.                       300 

 

Wald was wide a wake while we were away.  Velma favoured ver vivid, viwew.  Yes,       377 

They say Jula may really fly today. Pool pick up papers to wrap the apples.                        450 

 

Wald was wide a wake while we were away.  Velma favoured ver vivid, viwew.  Yes,      527 

They say Jula may really fly today. Pool pick up papers to wrap the apples.                       600 

 

Wald was wide a wake while we were away.  Velma favoured ver vivid, viwew.  Yes,      677 

They say Jula may really fly today. Pool pick up papers to wrap the apples.                       750 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบประเมินผลการฝึกพมิพ์จากเคร่ืองมือฝึกทักษะการพมิพ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ลาํดบั รายช่ือ 
เก็บขอ้มูลการใชเ้คร่ืองมือฝึกทกัษะการพิมพ ์ เปรียบเทียบความเร็วในการพิมพ์

ระหวา่งคร้ัง ท่ี 1 และ 6 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 คร้ังท่ี 5 คร้ังท่ี 6 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

 ค่าเฉล่ีย        
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