
 
 

 

 

 

 

ช่ือเร่ืองวจิยั 

การพมิพ์สัมผสัเพือ่พฒันาความเร็วและความแม่นยาํ  

ของนักศึกษาระดบัช้ันปีที่ 2/2 สาขาวชิาการบัญชี 

 

 

 

 

 

ช่ือผู้วจิยั 

นางสุกญัญา   สร้อยจติ 

 

 

 

 

 

 

 

งานวจิยัฉบับนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาทางการศึกษา 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ กรุงเทพมหานคร 

ปีการศึกษา 2560 

http://www.atc.ac.th/thai/images/logo/LogoThai.jpg


 
 

บทคดัย่อ 

ช่ืองานวจัิย  การพิมพส์ัมผสัเพื่อพฒันาความเร็วและความแม่นยาํของนกัศึกษาระดบัชั้นปีท่ี 2/2 

สาขาวชิาการบญัชี 

 ช่ือผู้วจัิย สุกญัญา   สร้อยจิต 

 สาขาวชิา ปฏิบติัสาํนกังาน  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 ปีการศึกษา 2560 

    การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ คือ เพื่อพฒันาความเร็วและความแม่นยาํให้ไดต้ามเกณฑ์ท่ี

กาํหนด โดยใชแ้บบชุดฝึกปฏิบติัภาษาองักฤษ ก่อนฝึกและหลงัฝึก กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2/2 สาขาวิชาการบญัชี ภาคเรียนท่ี 2 ประจาํปีการศึกษา 2560 วิทยาลยั

เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ  จ ํานวน 5 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ ชุดฝึกปฏิบัติ

ภาษาองักฤษก่อนการฝึก และหลงัการฝึก ในโปรแกรม Microsoft   Word  ท่ีผูท้าํการวิจยัจดัทาํข้ึน

ใชเ้วลาในการทดสอบ 3 นาที และ 5 นาที สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ คือ ค่าเฉล่ีย 

 ผลการวจิยั พบวา่  

1. การทดสอบจบัเวลาคร้ังท่ี 1  พบว่าจากจาํนวนนักศึกษาท่ีทดสอบความเร็วและความ

แม่นยาํ จบัเวลา 3 นาที จาํนวน 5 คน นกัศึกษาจาํนวน 5 คน ไม่ผา่นเกณฑ์การทดสอบท่ีตั้งไว ้จึง

เป็นปัญหาท่ีผูว้จิยั จะตอ้งพฒันาทกัษะดา้นการพิมพใ์ห้มากข้ึน และแกปั้ญหาดว้ยการพฒันาทกัษะ

ดา้นการพิมพด์ว้ยชุดฝึกทกัษะชุดท่ี 1 ใบงานฝึกทกัษะการพิมพ ์เร่ืองการพิมพส์ัมผสัแป้นเหยา้ ชุดท่ี 

2 ใบงานฝึกทกัษะการพิมพเ์ร่ืองการฝึกพิมพป์ระสมคาํ     

 2. การทดสอบจบัเวลาคร้ังท่ี 2  พบว่า จากนกัศึกษาท่ีเขา้ทดสอบหลงัเลิกเรียน จบัเวลา 5 

นาที จาํนวน 5 คน นักศึกษามีทกัษะการพิมพ์ดีดทีดีข้ึน ซ่ึงผ่านเกณฑ์ข้ึนตํ่า มีความเร็วด้านการ

พิมพ์ดีดตั้งแต่ 30 คาํข้ึนไป/นาที  จาํนวน 3 คน และตํ่ากว่าเกณฑ์ 2 คน แสดงว่าแบบฝึกทกัษะ 

สามารถพฒันาทกัษะการพิมพข์องนกัศึกษาได ้ 
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บทที ่ 1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ความเป็นมาของการวจิัย 

    การจดัการเรียนการสอน  ดา้นวิชาชีพของวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ในวชิา

กิจกรรมพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 2  ซ่ึงเป็นวิชาท่ีสร้างทักษะในด้านการพิมพ์ดีด

ภาษาองักฤษ ใหน้กัศึกษา มีความสามารถในดา้นการพิมพดี์ดแบบสัมผสั เพื่อให้มีความรวดเร็วและ

แม่นยาํในการใช้แป้นอกัษรและสามารถ นาํความรู้ไปประยุกต์ใชใ้นการผลิตงานเอกสารหรืองาน

ประเภทอ่ืน ๆ  ไดต้่อไปในอนาคต 

จากการสังเกตพบวา่ นกัศึกษา มกัจะมีปัญหาในการพิมพดี์ดภาษาองักฤษ  คือ  พิมพดี์ดโดย

วางน้ิวไม่สัมผสั คือ วางน้ิวไม่ตรงกบัแป้นท่ีจะตอ้งวาง  สายตามกัมองแป้นอกัษรและมกัพิมพค์าํ

ภาษาองักฤษไม่ถูกตอ้ง และพิมพไ์ดช้า้กว่าเกณฑ์ท่ีทางวิทยาลยัไดก้าํหนดไว ้คือ ในระดบั ปวช.2  

จะตอ้งไดเ้กณฑ์ 40 คาํ/นาที นกัศึกษาในระดบัชั้น ปวช.2/2 สาขาวิชาการบญัชี  จาํนวน  5 คน  ใน

วชิากิจกรรมพิมพดี์ดองักฤษดว้ยคอมพิวเตอร์ 2 ไม่ผา่นเกณฑ ์ ทาํให้นกัศึกษาทั้ง 5  คน  มีทกัษะใน

การพิมพดี์ดองักฤษดว้ยคอมพิวเตอร์  อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่น่าพอใจ เพราะพิมพผ์ิดมากและนกัศึกษา

มองแป้นพิมพ ์ขาดทกัษะในการพิมพแ์บบสัมผสั ทาํให้นกัศึกษาไม่สามารถพฒันาความเร็วไดต้าม

เกณฑ์  ท่ีตอ้งการ ดงันั้น  ผูว้ิจยัจึงทาํการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนกบันกัศึกษาระดบัชั้น ปวช.2/2   ของ

วิชากิจกรรมพิมพ์ดีดองักฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 2 จาํนวน 5 คน ด้วยการฝึกพิมพ์สัมผสัด้านการ

พิมพดี์ดภาษาองักฤษ ดว้ยชุดฝึกพิมพท่ี์ผูจ้ดัทาํวิจยัสร้างข้ึน โดยมีการฝึกพิมพก่์อนฝึกและหลงัฝึก 

ในโปรแกรม Microsoft   Word  โดยผูว้จิยัไดก้าํหนด เวลาในการฝึกพิมพดี์ด วนัละ 1 คาบ หลงัเลิก

เรียนในแต่ละวนั  ไดใ้ชเ้วลาในการฝึกพิมพส์ัมผสัภาษาองักฤษสัปดาห์ละ 3-4 วนั(ยกเวน้วนัศุกร์) 

และกาํหนดเกณฑ์การผ่านขั้นตํ่าอยูท่ี่  30  คาํต่อนาที  ซ่ึงการทาํวิจยัคร้ังน้ีเพื่อหาวิธีการพฒันาให้

เกิดทกัษะในการพิมพดี์ดแบบสัมผสัใหเ้กิดความรวดเร็ว แม่นยาํ และถูกตอ้ง 

  

 วตัถุประสงค์การวจิัย 

 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ไวด้งัน้ี 

      เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถพิมพดี์ดองักฤษแบบสัมผสัไดถู้กตอ้งตามหลกัการเรียนรู้ โดยการสืบน้ิว

ไปยงัแป้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และทาํใหเ้กิดทกัษะการพิมพไ์ดอ้ยา่งความเร็วรวด แม่นยาํ และ



 
 

ถูกตอ้งในการพิมพดี์ดองักฤษดว้ยคอมพิวเตอร์ ดว้ยการวดัทกัษะก่อนเรียนและหลงัเรียนจากการใช้

แบบฝึกพิมพท่ี์ผูจ้ดัทาํวจิยักาํหนดใหก่้อนการทดสอบ และหลงัการทดสอบ ในโปรแกรม Microsoft   

Word    

สมมติฐานการวจิัย 

 นกัศึกษาท่ีเรียนด้วยชุดการสอนพิมพ์ดีดองักฤษด้วยคอมพิวเตอร์  มีความสามารถในการ

พิมพดี์ดแบบสัมผสั มากข้ึนและพิมพไ์ดร้วดเร็ว แม่นยาํ และถูกตอ้ง    

   

ขอบเขตของการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 

 ประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ระดบัชั้น ปวช.2/2 สาขาวชิาการบญัชี  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  

 กลุ่มตวัอยา่ง 

1. นายเทิดศกัด์ิ       คาํสม 

2. นางสาวสุนิญา      จนัทะวงศ ์     

3. นางสาวสุพรรณลกัษณ์     สุดชารี 

4. นายธีรพงษ ์   สาลิกา 

5. นางสาวอภิสรา   ศรีนวลมาก 

 ตวัแปรท่ีศึกษา 

1.   ตวัแปรตน้ ชุดการสอนพิมพดี์ดคอมพิวเตอร์  แบบฝึกพิมพใ์นโปรแกรม Microsoft   

Word   

2.   ตวัแปรตามการพิมพดี์ดแบบสัมผสั เพื่อพฒันาความเร็ว ความแม่นยาํ และความถูกตอ้ง 

3.   ระยะเวลา  ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560   –  16  กุมภาพนัธ์ 2561 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

1. โปรแกรม Microsoft   Word  คือ โปรแกรมประมวลผลคาํท่ีใชส้าํหรับให้นกัศึกษาไดฝึ้ก

ปฏิบติัพิมพต์ามแบบพิมพท่ี์ผูท้าํวจิยักาํหนด       

2. นกัศึกษา  หมายถึง  นกัศึกษาระดบั ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาการบญัชี 

ท่ีเรียนในวิชากิจกรรมพิมพดี์ดองักฤษดว้ยคอมพิวเตอร์ 2 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ 

จาํนวน 5 คน ประกอบดว้ย     

1. นายเทิดศกัด์ิ          คาํสม 

2. นางสาวสุนิญา          จนัทะวงศ ์     



 
 

3. นางสาวสุพรรณลกัษณ์ สุดชารี 

4. นายธีรพงษ ์        สาลิกา 

5. นางสาวอภิสรา       ศรีนวลมาก 

3. การพฒันาทกัษะดา้นการพิมพอ์งักฤษดว้ยคอมพิวเตอร์  คือ นกัศึกษาสามารถพิมพดี์ด

ภาษาองักฤษ ผา่นเกณฑท์ดสอบอาจารยผ์ูส้อนกาํหนด 

       4. เกณฑ์ผ่านการทดสอบ คือ  นักศึกษามีทักษะด้านความเร็วในการพิมพ์ดีดไทยด้วย

คอมพิวเตอร์ ไม่ตํ่ากวา่เกณฑข์ั้นตํ่า โดยมีเกณฑ ์ดงัน้ี 

4.1  เกณฑข์ั้นตํ่า  มีความเร็วดา้นการพิมพดี์ดไม่นอ้ยกวา่ 30  คาํต่อนาที 

4.2   เกณฑข์ั้นกลาง มีความเร็วดา้นการพิมพดี์ดไม่นอ้ยกวา่  35  คาํต่อนาที 

4.3   เกณฑข์ั้นสูง  มีความเร็วดา้นการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 40  คาํต่อนาที  

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจิัย 

1.  เพื่อใหส้ามารถพิมพดี์ดแบบสัมผสัภาษาองักฤษไดดี้ยิง่ข้ึน 

2.  ช่วยพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

           

 

 

 

 

 

 

 

  

ตวัแปรต้น 

การพิมพส์มัผสั 

โปรแกรม Microsoft 

   Word 

 

   

ตวัแปรตาม 

ทกัษะความเร็ว ความแม่นยาํ 

และถูกตอ้งในดา้น 

การพิมพดี์ดภาษาองักฤษ 



 
 

บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาการฝึกทกัษะการพิมพดี์ดแบบสัมผสัด้านการพิมพดี์ดองักฤษดว้ย

คอมพิวเตอร์  ดว้ยชุดการสอนพิมพดี์ด ดว้ยชุดฝึกแบบพิมพส์ัมผสัโปรแกรม Microsoft   Word    

กบันักศึกษาวิชากิจกรรมพิมพ์ดีดองักฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 2 ผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสาร ตาํรา และ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจาํแนกเน้ือหาไดด้งัน้ี 

ความรู้เก่ียวกบัการพิมพส์ัมผสั 

            1. การเตรียมพร้อมก่อนการพิมพง์าน  

            2. ความหมายของแบบฝึก  

            3. ความสาํคญัของแบบฝึก  

            4. ประโยชน์ของแบบฝึก  

            5. ลกัษณะของแบบฝึกท่ีดี   

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ความรู้เกีย่วกบัการพมิพ์ดีดสัมผสั 

               1.การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึก 

                  การพิมพง์าน  จะตอ้งมีเทคนิค การพิมพแ์ละท่านัง่ท่ีถูกตอ้ง  ตลอดจนการจดัหาอุปกรณ์

และเคร่ืองใชส้อยต่าง ๆท่ี เหมาะสม  จะช่วยป้องกนัอาการบาดเจบ็ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ ฉะนั้นท่านัง่ท่ี

ถูกตอ้งในขณะพิมพง์านบน แป้นพิมพ ์ ซ่ึงหมายถึง   การปรับ  การจดัเกา้อ้ีและโตะ๊คอมพิวเตอร์ให้

มีความสูงท่ีเหมาะสม               

  1. ท่านั่งการ นั่งท่ีถูกวิธีในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะทาํให้สามารถทาํงานได้

ต่อเน่ือง กนัเป็นเวลานาน  การนัง่ควรนัง่ตวัตรง  หลงัตรง  เอนไปขา้งหน้าเล็กน้อย  โดยใช้ลาํตวัห่าง

จากขอบ โต๊ะคอมพิวเตอร์ประมาณ  4-5 น้ิว พยายามนัง่ให้ลาํตวัอยูก่ึ่งกลางของแป้นพิมพต์รงตาํแหน่ง  

อกัษรตวั “j”  การ นัง่ในระยะเวลานาน ๆ อาจขดัขวางการหมุนเวียนของเลือด ทาํให้เกิดอาการเหน็บชา

ท่ีขาข้ึนมา ได ้ ดงันั้นพยายามรักษาระดบัของหวัเข่า  โดยให้ตั้งฉากท่ี  90  องศา จะทาํให้การเคล่ือนไหว

ของ ร่างกายเป็นไปอยา่งถูกหลกัการ              

  2.  การวางมือ  ให้ โคง้น้ิวมือเล็กน้อย  โดยให้ปลายน้ิวงุม้  และวางน้ิวให้สัมผสั

หรือแตะ เบาๆ  บนแป้นเหยา้  (แป้นอกัษรท่ีใชใ้นการพิมพเ์ป็นหลกั  ซ่ึงก็คืออกัษร  ฟ ห ก ด่า ส ว) 



 
 

วางขอ้มือตอ้ง ขนานกบัแป้นพิมพใ์ห้เป็นเส้นตรงกบัช่วงแขน  ขอ้ศอกแนบลาํตวั  ตั้งขอ้ศอกทาํมุม 

90 องศา จาก ลาํตวั  ถา้งอขอ้ศอกมากเกินไปอาจมีผลทาํให้การวางน้ิวบนแป้นพิมพผ์ิดตาํแหน่ง

หรือวาง ไม่ ถูกตอ้ง  ซ่ึงจะมีผลต่อการพิมพคื์อ  พิมพผ์ิดตามไปดว้ย  ถา้แขนงอสูงเกินไป อาจเป็น

เพราะโต๊ะสูง เกินไป ควรปรับเปล่ียนความสูงของเกา้อ้ี  เพื่อให้เหมาะสมกบัความสูงของโต๊ะ  ซ่ึง

ความสูงท่ีดีของโตะ๊ คือประมาณ  28-30  น้ิว             

 3.  การวางเทา้และลกัษณะของโต๊ะคอมพิวเตอร์  เทา้ทั้งสองขา้งควรวางราบกบัพื้น  โดย

ใหเ้ทา้ ใดเทา้หน่ึงวางเหล่ือมลํ้ากนัเล็กนอ้ย  เพื่อช่วยในการทรงตวัท่ีดี  ถา้วางเทา้ขนานกบัพื้นหรือ

วางเทา้ชิด กนัอาจทาํให้เกิดอาการเม่ือยล้าได้ง่าย ลกัษณะของเก้าอ้ีควรเป็นเก้าอ้ีท่ีสามารถปรับ

ระดบัความสูงตํ่าของเบาะนัง่ได ้ และตอ้งมีพนกั พิงท่ีแข็งแรงและตอ้งปรับพนกัพิงหลงัให้อยู่ใน

แนวตรง  นอกจากน้ีตอ้งไม่มีท่ีวางแขน เพราะจะทาํให้ เกะกะต่อการเคล่ือนไหวของแขนทาํ ให้

พิมพไ์ม่ถนดั             

 4. ตาํแหน่งของศีรษะ ศีรษะควรตั้งตรงและหันไปทางขวาเล็กน้อยเพื่อมองแบบฝึกพิมพ์

หรือตน้ฉบบั  โดยให้สายตาอยู ่ระดบัเดียวกบัส่วนบนสุดของจอภาพ  และพยายามรักษาระยะห่าง

ของสายตา  กบัจอภาพประมาณ 20- 30  น้ิว  ปัญหาท่ีพบบ่อยในผูฝึ้กพิมพใ์หม่ ขาดความรู้เร่ือง

คอมพิวเตอร์   

 ในการฝึกพิมพ์ใหม่ ๆ  ผูฝึ้กพิมพ์จะไม่มีความรู้เร่ืองแป้นอกัษรต่าง ๆ เลยว่า ตวัอกัษร  

ตวัเลข  และตวัอกัขระพิเศษอะไร  อยูท่ี่ไหน  ใชป้ระโยชน์อยา่งไร  ทาํให้เกิดความเบ่ือหน่าย จนไม่

มีความสนใจในการพิมพ ์ เป็นปัญหาหลกัอย่างหน่ึงในการพิมพ ์2.  เกิดความรู้สึกกลวัและเกร็ง  

จากปัญหาในขอ้ 1 อาจ ส่งผลต่อความรู้สึกของผูฝึ้กพิมพ์  กล่าวคือเม่ือผูฝึ้กพิมพ์รู้สึกว่าหาแป้น 

อกัษรไม่เจอก็เร่ิมลนลานกลวัวา่จะ พิมพไ์ม่ทนับา้ง  กลวัวา่ครูผูส้อนจะวา่บา้ง  ดว้ยเหตุน้ีจึง 

ทาํใหเ้กิด การเกร็งและรู้สึกกลวั  และในท่ีสุดทาํใหไ้ม่อยากพิมพ ์  

3. ไม่มีสมาธิในการพิมพ ์เน่ืองจากการฝึกพิมพใ์หม่ ๆ  ผูฝึ้กพิมพอ์าจจะยงัจดัระบบประสาทสัมผสั

ในการพิมพ์ ไม่ได้  เช่น  ประสาทตาต้องมองท่ีเอกสาร  มือวางท่ีแป้นเหยา้  ทําให้เกิดการ

เคล่ือนไหวท่ีไม่สัมพนัธ์ กนั  และกลวัวา่จะพิมพผ์ิดจึงมองไปท่ีแป้นเหยา้ไปพร้อมๆ  กบัเอกสารท่ี

จะพิมพ ์ ทาํให้เร่ิมเสียสมาธิ และทาํให้ปวดตน้คอไดง่้าย  4.  ปวดกลา้มเน้ือเน่ืองจากการเกร็งมาก

เกินไป สาํหรับขอ้น้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากหลาย ๆ ขอ้  ท่ีผา่นมากล่าวคือ  ถา้ผูเ้รียนไม่มีความรู้และ 

ทกัษะเก่ียวกบัท่านัง่และการวางมือ  ตลอดจนหลกัการพื้นฐานท่ีจาํเป็นจะทาํให้รู้สึก กงัวล  เกร็ง  

ประสาทสัมผสัทาํงานไม่สัมพนัธ์กนั  มีผลทาํให้เกิดการเกร็งกลา้มเน้ือ  จนทาํให้ปวดเม่ือย และ

อ่อนลา้ในท่ีสุด  



 
 

2. ความหมายของแบบฝึก                    

แบบฝึกมีความจาํเป็นต่อการเรียนการสอนวิชาทกัษะ การใช้แบบฝึกพฒันาการเรียน

การ สอนจะช่วยใหค้รูและนกัเรียนขอ้บกพร่องทางการเรียนการสอนและแกไ้ขขอ้บกพร่องนั้น  มีผู ้

กล่าวถึงความหมายของแบบฝึกไว ้ ดังน้ี  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  2525  ได้ให้

ความหมายของแบบฝึกไวว้่า “แบบ ฝึกหมายถึง แบบตวัอย่าง  ปัญหา  หรือ  คาํสั่งท่ีตั้งข้ึนเพื่อให้

นกัเรียนฝึกตอบ”   ส่วน ชยัยงค์  พรหมวงศก์ล่าวถึงความหมายของแบบฝึกสรุปไดว้่า แบบฝึก

หมายถึง   ส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งใชค้วบคู่กบัการ เรียน   มีลกัษณะเป็นแบบฝึกหดัท่ีครอบคลุมกิจกรรมท่ี

นกัเรียนพึงกระทาํจะแยกกนัเป็นหน่วยหรือจะ รวมเล่มก็ได ้   แบบฝึกทางภาษาหมายถึง  ส่ิงท่ีสร้าง

ข้ึนเสริมสร้างความเขา้ใจทางภาษาตามแนว หลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  และเสริมเพิ่มเติม

เน้ือหาบางส่วนท่ีช่วยใหน้กัเรียนนาํความรู้ไป ใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

  จากความหมายของแบบฝึกดงักล่าว สรุปไดว้า่  แบบฝึก  หมายถึง   ส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพื่อ เสริมสร้าง

ทกัษะใหแ้ก่นกัเรียน มีลกัษณะเป็นแบบฝึกหดัให้นกัเรียนไดก้ระทาํกิจกรรมโดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อพฒันา

ความสามารถของนกัเรียนใหดี้ข้ึน  

3. ความสาํคญัของแบบฝึก                     

    เชาวนี   เกิดเพทางค์  (2524 : 23)  ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของแบบฝึกไวว้่า  “แบบฝึกเป็น 

เคร่ืองมือท่ีช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ทาํให้นกัเรียนเกิดความสนใจ   และช่วยให้ครูทราบผลการเรียนของ 

นกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด”    ส่วน ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของแบบฝึกสรุปไดว้า่  แบบฝึกเป็นเคร่ืองมือท่ี

ช่วย ใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการกระทาํจริง   เป็นประสบการณ์ตรงท่ีผูเ้รียนมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน 

ทาํ ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีเรียน   สามารถเรียนรู้   และจดจาํส่ิงท่ีเรียนไดดี้และนาํไปใช้ใน 

สถานการณ์เช่นเดียวกนัได ้                       

แบบฝึกเป็นส่วนเพิ่มหรือเสริมจากหนังสือเรียนในการเรียนทกัษะ  เป็นอุปกรณ์การสอนท่ี 

ช่วยลดภาระของครูไดม้าก  เพราะแบบฝึกเป็นส่ิงท่ีทาํข้ึนอยา่งเป็นระเบียบ ระบบ  ช่วยให้นกัเรียนฝึก 

ทกัษะการใช้ภาษาดีข้ึน   และช่วยเสริมทกัษะทางภาษาให้คงทน    นอกจากน้ีแบบฝึกยงัใช้เป็น

เคร่ืองมือ วดัผลการเรียนหลงัจากบทเรียนในแต่ละคร้ัง แบบฝึกเป็นส่ือการเรียนชนิดหน่ึงท่ีทาํข้ึนอยา่ง

เป็นระบบสามารถพฒันาการเรียนของ นกัเรียนได ้   เป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอน   คือ   

เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้เกิดการเรียนรู้เป็น เคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลการเรียน   ช่วยให้ครูทราบ

ความกา้วหนา้หรือขอ้บกพร่องของ นกัเรียน   และช่วยใหน้กัเรียนประสบผลสาํเร็จในการเรียน  

4. ประโยชน์ของแบบฝึก  มีดังนี ้

1.  ใชเ้สริมหนงัสือแบบเรียนในการเรียนทกัษะ                

2.  เป็นส่ือการสอนท่ีช่วยแบ่งเบาภาระของครู                



 
 

3.  เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยฝึกฝนและส่งเสริมทกัษะการใชภ้าษาให้ดีข้ึน  แต่จะตอ้งไดรั้บการ

ดูแล และเอาใจใส่จากครูดว้ย               

             4.  แบบฝึกท่ีสร้างข้ึนโดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลจะเป็นการช่วยให้เด็ก

ประสบ ความสาํเร็จ    ตามระดบัความสามารถของเด็ก               

 5.  จะช่วยเสริมทกัษะใหค้งอยูไ่ดน้าน                

 6.  เป็นเคร่ืองมือวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจบบทเรียนแต่ละคร้ัง                

 7. แบบฝึกท่ีจดัทาํเป็นรูปเล่มจะอาํนวยความสะดวกแก่นกัเรียนในการเก็บรักษาไวเ้พื่อ

ทบทวน ดว้ยตนเองได ้              

 8. ช่วยให้ครูมองเห็นปัญหาและข้อบกพร่องในการสอน   ตลอดจนทราบปัญหาและ 

ขอ้บกพร่องและจุดอ่อนของนกัเรียน   ช่วยใหค้รูสามารถแกปั้ญหาไดท้นัท่วงที  

 9.  ช่วยใหเ้ด็กมีโอกาสฝึกทกัษะไดอ้ยา่งเตม็ท่ี              

       10.  แบบฝึกทกัษะท่ีจดัพิมพไ์วเ้รียบร้อยแลว้ จะช่วยครูประหยดัเวลา  และแรงงานในการสอน 

การเตรียมการสอน การสร้างแบบฝึกทกัษะ และช่วยให้นักเรียนประหยดัเวลาในการลอกโจทย ์

แบบฝึกหดั  จากความสาํคญัของแบบฝึกดงักล่าว สรุปไดว้า่  แบบฝึกนอกจากจะช่วยให้นกัเรียนได้

มีโอกาส ฝึกฝนทักษะ   และทบทวนได้ด้วยตนเองแล้ว   ยงัช่วยให้ครูมองเห็นปัญหาและ

ขอ้บกพร่องในการ สอน  ทราบปัญหา และขอ้บกพร่อง  จุดอ่อนของนกัเรียน    เพื่อครูจะไดแ้กไ้ข

ไดท้นัท่วงที   นอกจากน้ี ยงัช่วยประหยดัเวลา  แรงงาน   ในการเตรียมการสอนของครู   ตลอดจน

ช่วยประหยดัเวลาในการลอก โจทยแ์บบฝึกหดัของนกัเรียนดว้ย  

 5.ลกัษณะของแบบฝึกท่ีดี     

ลกัษณะของแบบฝึกท่ีดีนั้นตอ้งใชภ้าษาให้เหมาะสมกบันกัเรียนตลอดจนคาํนึงถึงจิตวิทยา 

เก่ียวกบัส่ิงเร้าและการตอบสนองพฒันาการของเด็ก   และลพดบัขั้นของการเรียน    นอกจากนั้น

จะตอ้ง พิจารณาใหเ้หมาะสมกบัวยั    และความสามารถของเด็กซ่ึงแบบฝึกจะประกอบดว้ยคาํช้ีแจง

และตวัอยา่ง สั้น ๆ ท่ีจะทาํใหเ้ด็กเขา้ใจง่าย  ใชเ้วลาเหมาะสมและมีลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเรียนท่ี

เรียนไปแล้ว    นอกจากน้ีแบบฝึกควรมีหลายแบบเพื่อสร้างความสนใจและท้าทายให้แสดง

ความสามารถ  

  

 

 



 
 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง   

ผลงานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาการสอนวิชาพิมพ์ดีดองักฤษเบ้ืองตน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   

การใชชุ้ด แบบฝึก  มีหลากหลาย  ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดค้ดัเลือกผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี   

นางสุวารี   ติยารัชกุล (บทคดัยอ่: 2549)  เร่ือง การฝึกทกัษะพิมพอ์กัษรแป้นเหยา้  พิมพดี์ด

องักฤษ  โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปของนักศึกษา ปวช.ชั้นปีท่ี 1 สาขาการบญัชี ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2549  เพื่อการพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะในการพฒันาการพิมพอ์กัษรแป้นเหยา้ พิมพดี์ด

องักฤษ ให้มีความชาํนาญ  จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีครูผูส้อนจะตอ้งมีการทาํวิจยั  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการเรียน  การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยั  มีความมุ่งหมายเพื่อพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปมาช่วยในการทาํวิจยัโดยให้นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะตามโปรแกรมจนครบ

ซ่ึงจะตอ้งผ่านตั้งแต่ขั้นตอนแรกจึงทาํในขั้นตอนท่ี  2จนครบทุกขั้นตอนโดยมีการใชเ้คร่ืองมือใน

การวจิยัดงันั้น        

1.   แบบสังเกตการณ์ทาํงาน 

2.   แบบรายงานผลการฝึก     

3.   แบบทดสอบโดยใช้กระบวนการวิจยัปฏิบติัการ (PAOR) ซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมาย คือ 

นกัเรียน  ชั้นปวช. 1 สาขาการบญัชีจาํนวน 6  คน ผลการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่  นกัเรียนไดใ้ชโ้ปรแกรม

ครบทุกขั้นตอน   ทาํให้มีผลการเรียนสูงข้ึนทุกคนมีความชาํนาญในการใช้แป้นเหยา้ดีข้ึน  ซ่ึงเป็น

ผลมาจากความสนใจ  ตั้งใจปฏิบติัจริงจงัและโดยการกาํกบัดูแลของครูผูส้อนอย่างใกล้ชิดและ

ต่อเน่ือง                                                                                                                                              

สุคนธ์ทิพย ์สีสัน( 2548 : บทคดัยอ่) ศึกษาเจตคติในการเรียนวชิาพิมพดี์ดไทย ของนกัเรียน 

ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา 2 กรุงเทพมหานคร โดยใช ้

แบบทดสอบ แบบวดัเจตคติในการเรียนวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลย(ีพิมพดี์ดไทย) พบวา่

นกัเรียนมธัยมศึกษาปี ท่ี 5 มีเจตคติในการเรียนพิมพดี์ดไทย คิดเป็นระดบัดีมากท่ีสุด 93.70 % มีเจต

คติไม่ดีคิดเป็น 6.30 % สรุปไดว้า่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีเจตคติท่ีดีในการเรียนวชิาพิมพดี์ด

มากท่ีสุด  สิริเพญ็ ชลเทพ ( 2547: บทคดัยอ่) ศึกษาการพฒันาทกัษะการพิมพดี์ดไทยของนกัศึกษา 

ระดบัชั้น ปวส. ปีท่ี 1 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลีาํพนู จงัหวดัลาํพนู โดยใช ้แบบฝึกทกัษะการ

พิมพ ์ ใชเ้วลา  10 สัปดาห์ในการฝึกทกัษะการพิมพ ์ ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนระดบัชั้น ปวส.1 มี

การพฒันา ทกัษะความแม่นยาํและความเร็วในการพิมพ ์สามารถพิมพง์านไดถู้กตอ้ง มีความแม่นยาํ

และความเร็ว เพิ่มข้ึน นารีรัตน์ โฉมอินทร์ (2548 : บทคดัยอ่) การวจิยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

พฒันาทกัษะการ พิมพท่ี์ดี ความสามารถในการพิมพท่ี์รวดเร็ว และแม่นยาํทางการเรียนในวชิา

พิมพดี์ดไทยดว้ยคอมพิวเตอร์ ของนกัเรียนระดบัชั้น ปวช.1 แผนกบริหารธุรกิจ ใชว้ิธีการฝึกปฏิบติั



 
 

ตามเน้ือหาและการ เรียนรู้ในหอ้งเรียน ท่ีไม่มีความรู้ความสามารถในการเรียนพิมพดี์ดมาก่อน 

จาํนวน 45 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้ในการวจิยั ไดแ้ก่ ตารางบนัทึกการพิมพแ์บบกา้วหนา้ ตารางแสดงผล

การคิดคาํสุทธิต่อนาทีตามหลกั บนัได 9 ขั้น แบบฝึกทกัษะพฒันาการพิมพ ์ ชุดท่ี 1-5 รวม 5 ชุด 

ผลการวจิยั ผูเ้รียนสามารถพฒันาการ พิมพใ์หร้วดเร็วและแม่นยาํยิง่ข้ึนจากการฝึกปฏิบติัหลงัจาก

ไดรั้บการฝึกปฏิบติัท่ีถูกตอ้งและบ่อยคร้ังข้ึน  จากเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกล่าวมาทั้งหมด  

จะเห็นไดว้า่การสอนวชิา  พิมพดี์ด องักฤษเบ้ืองตน้ มีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งจดัการเรียนการ

สอนโดยใชชุ้ดแบบฝึกพิมพ ์  เพื่อให ้ นกัเรียนไดรั้บการฝึกฝน อบรม ใหมี้ความรู้ความสามารถใน

การปฏิบติังาน ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีและมี ทกัษะในวชิาชีพถึงเกณฑซ่ึ์งเป็นท่ียอมรับก่อนท่ีจะเขา้

สู่ตลาดแรงงาน 

นางสุวมิล   ภูริสัตย ์(บทคดัยอ่: 2552)  เร่ือง รายงานผลการพฒันาการพิมพส์ัมผสัพิมพดี์ด

ไทย โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะในรายวิชา ง 30281 งานพิมพดี์ด  เร่ือง การเรียนรู้แป้นอกัษรต่างๆ สําหรับ

นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1ผลการศึกษาคน้ควา้พบว่า  ชุดฝึกทกัษะในรายวิชา  ง 30281  

งานพิมพดี์ด  เร่ืองการเรียนรู้แป้นอกัษรต่าง ๆ  สําหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ท่ีมี

ประสิทธิภาพ  88.89/90.48 เม่ือพิจารณาแลว้ ถือว่าเป็นชุดฝึกทกัษะท่ีมีประสิทธิภาพท่ียอมรับได ้

สรุปไดว้่าชุดฝึกทกัษะในรายวิชา ง 30281 งานพิมพดี์ด เร่ืองการเรียนรู้แป้นอกัษรต่างๆ  สําหรับ

นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  

ความสามารถในการพิมพดี์ด  สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา   ปีท่ี 1 หลงัเรียนดว้ยชุดฝึกทกัษะสูง

กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อชุดฝึกทกัษะ

ในรายวิชา  ง30281 งานพิมพ์ดีด  เร่ืองการเรียนรู้แป้นอกัษรต่างๆ สําหรับนักเรียนระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด 

นางวสิา ตั้งมณีพิทกัษ ์  (บทคดัยอ่ :2557)  เร่ือง  การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา

พิมพดี์ดองักฤษเบ้ืองตน้ โดยใชชุ้ดการสอน ในภาคการเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2557 จาก นกัเรียน

ระดบั ชั้น ปวช.1 แผนกพาณิชยกรรม รวมทั้งส้ิน 5 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิย ั ไดแ้ก่โปรแกรม

พิมพดี์ดคอมพิวเตอร์พิมพ ์ สัมผสั Version 2.0 ท่ีเป็นโปรแกรมสาํหรับภาษาองักฤษในเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word 2007 ท่ีใชส้าํหรับการฝึกพิมพดี์ดจากคู่มือ

พิมพดี์ดภาษาองกัฤษ แบบทดสอบจบัเวลา สาํหรับวดัความเร็วใน 3 ระดบ ัเช่น 1 นาที 3 นาที และ 

5 นาที โดยนาํผลไปเปรียบเทียบเกณฑป์ระเมินผล ตารางสถิติความเร็วในการพิมพดี์ดของของ

นกัเรียน จาํนวน 1 ชุดโดยเก็บขอ้มูลจากนกัเรียนระดบัชั้นปวช.1 แผนกพาณิชยกรรม สาํหรับขอ้มูล

ท่ีไดน้าํมาทาํการวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการหาคาเฉล่ีย 



 
 

นางศุภิศา  หน่ึงฤทยั  (บทคดัยอ่:2557) เร่ืองการพฒันาทกัษะการพิมพส์ัมผสัเพื่อความเร็ว

ในดว้ยโปรแกรม Hudpim ของนกัเรียนระดบัชั้นปวช. 2 หอ้ง BA02  โรงเรียนกรุงเทพการบญัชี

วทิยาลยัมีวตัถุประสงคข์องการวจิยั เพื่อพฒันาทกัษะการพิมพส์ัมผสัเพื่อความเร็วดว้ยโปรแกรม 

Hudpim  ของนกัเรียนระดบัชั้นปวช. 2 ห้อง BA02 โรงเรียนกรุงเทพการบญัชีวทิยาลยั  กลุ่มตวัอยา่ง 

คือนกัเรียนระดบัชั้น ปวช. 2 หอ้ง BA02โรงเรียนกรุงเทพการบญัชีวทิยาลยั  จาํนวน  5  คน 

เคร่ืองมือการวจิยัคือโปรแกรม Hudpim การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และเปรียบเทียบคะแนนสอบท่ีไดแ้ต่ละกลุ่มโดยใชส้ถิติ t - test  

ผลการวิจยัพบวา่ การใชว้ิธีสอนโดยใชชุ้ดทดสอบความเร็วให้กบันกัเรียนระดบัชั้นปวช.2 

ห้อง BA02 มีผลทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการพฒันาทกัษะการพิมพส์ัมผสัเพื่อความเร็ว

ของนกัเรียนสูงข้ึน โดยนกัเรียนมีการพฒันาการพิมพส์ัมผสัเพื่อความเร็วในการเรียนและมีความ

ละเอียดรอบคอบในการพิมพค์วามเร็วมากข้ึน 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

บทที ่ 3 

วธีิดาํเนินงานวจิยั 

 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยั ซ่ึงผูว้ิจยัได้ดาํเนินและเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษา

คน้ควา้ โดยมีขั้นตอนดาํเนินงานดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    

ประชากร 

นกัศึกษา  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ระดบัชั้นปวช. 2/2 สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ จาํนวน 5 คน ประกอบดว้ย   

 
กลุ่มตัวอย่าง 

6. นายเทิดศกัด์ิ       คาํสม 

7. นางสาวสุนิญา      จนัทะวงศ ์     

8. นางสาวสุพรรณลกัษณ์     สุดชารี 

9. นายธีรพงษ ์   สาลิกา 

10. นางสาวอภิสรา   ศรีนวลมาก 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวมรวมข้อมูล    

   1 ชุดฝึกพิมพโ์ปรแกรม  Microsoft Word  ท่ีใชส้ําหรับการฝึกพิมพดี์ดจากคู่มือพิมพดี์ด

องักฤษดว้ยคอมพิวเตอร์  

2  ชุดฝึกพิมพ์ก่อนการฝึก และหลังการฝึกโปรแกรม Microsoft Word  ท่ีใช้เป็น

แบบทดสอบจบัเวลา สําหรับวดัความเร็วใน  2  ระดบั เช่น  3 นาทีและ 5 นาทีโดยนาํผลไปเทียบ

เกณฑป์ระเมินผล  

3  ตารางสถิติความเร็วในการพิมพดี์ดของนกัศึกษา จาํนวน  1  ชุด 

 

ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือ 



 
 

1.จดัทาํคู่มือฝึกปฏิบติัพิมพดี์ดไทยดว้ยคอมพิวเตอร์สาํหรับใชฝึ้กทกัษะพิมพดี์ด 

2. สร้างแบบทดสอบจบัความเร็วสําหรับพิมพดี์ดภาษาไทยโดยให้ครอบคลุมเน้ือหาตาม

จุดประสงคโ์ดยกาํหนดเกณฑไ์ว ้ 3  ระดบั คือ เกณฑข์ั้นตํ่า  30คาํ/นาที  เกณฑข์ั้นกลาง  35  คาํ/นาที  

เกณฑข์ั้นสูง  40 คาํ/นาที  

3.  นาํแบบทดสอบและตารางบนัทึกสถิติไปให้อาจารยอิ์นทิรา   หุตะนาวิน  ตรวจสอบ

ความ  ถูกตอ้งและเหมาะสม 

การเกบ็รวมรวมข้อมูล    

โดยการทดสอบจบัเวลาพิมพดี์ดภาษาองักฤษ  3 นาที และ 5 นาที  และบนัทึกสถิติความเร็ว

ในการพิมพดี์ดโดยจะทาํการจบัเวลารวมทั้งส้ิน  2  คร้ัง 

วนัท่ี    14 ธนัวาคม 2560  จบัเวลา   3  นาที และ 5 นาที    

ดว้ยแบบทดสอบท่ี 1    

วนัท่ี    15 มกราคม 2561  จบัเวลา   3  นาท่ี และ 5 นาที  

 ดว้ยแบบทดสอบท่ี 2 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

 สถิติของนกัศึกษาแต่ละคนเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ 3  ระดบัท่ีครูผูส้อนกาํหนด 
สถิติทีใ่ช้ในการวจิัย    

 ค่าเฉลีย่   

    
N

X
X

∑=   

                    =      X   ค่าเฉล่ียของคะแนน 

     =∑ X   ผลรวมของคะแนน 

    =      N   จาํนวน 

1. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
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    =S.D.   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  =∑ )X-(X   ผลรวมของคะแนนลบดว้ยคะแนนเฉล่ีย 

    =      N   จาํนวน 

 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง  



 
 

     
N

R
IOC

∑=  

 IOC  =  ดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ   

        ΣR  =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ   

         N    =  จาํนวนของผูเ้ช่ียวชาญ   
 

2. สถิติทดสอบค่าท ีแบบ t-pair  (เปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงั)  

   

1n

2
D)(

2
Dn

D
t

−
∑ ∑−

∑=  

  t    =   ค่าที 

  D   =  ผลต่างของคะแนน 

  n   =  จาํนวนคน 
 

3.   หาประสิทธิภาพของนวตักรรม 

  ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 

   100
A

N

X

E1 ×

∑

=  

  E1 = ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

         X  =  คะแนนแบบฝึกหดัในแต่ละหน่วยของ(นวตักรรม ) 

        A  =  คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัในแต่ละหน่วยของ(นวตักรรม ) 

        N  =  จาํนวนผูเ้รียน 
 

       ประสิทธิภาพของผลผลติ (E2) 

   100
B

N

Y

E2 ×

∑

=  

  E2 = ประสิทธิภาพของผลผลิต 

       Y  =  คะแนนของหลงัเรียน 

       B  =  คะแนนเตม็ของคะแนนสอบหลงัเรียน 

       N  =  จาํนวนผูเ้รียน 



 
 

บทที ่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การพิมพส์ัมผสัเพื่อพฒันาความเร็วและความแม่นย ํ่าโดยใชแ้บบฝึกดว้ยโปรกรม Word ของ

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ  ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั ดงัน้ี 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล         

 ตอนที่  1  การทดสอบก่อนเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะ ชุดท่ี 1 ใบงานฝึกทกัษะการพิมพเ์ร่ืองการ

พิมพส์ัมผสัแป้นเหยา้ และชุดท่ี 2 ใบงานฝึกทกัษะการพิมพเ์ร่ืองพิมพแ์บบประสมคาํ โดยการจบั

เวลา 3 นาที ก่อนการทดลองเรียน      

ตารางที ่1 แสดงผลการทดสอบความเร็วและความแม่นยาํ โดยการจบัเวลา 3 นาที   

 

คนที่ 

การจับเวลา 3 นาท ี (คําสุทธิ)  

ค่าเฉลีย่ 

(𝑿�) 

 

ผลการ

ทดสอบ 

คร้ังที่

1 

คร้ังที่ 

2 

คร้ังที่ 

3 

คร้ังที่ 

4 

คร้ังที่ 

5 

คร้ังที่ 

6 

คร้ังที่ 

7 

คร้ังที่ 

8 

คร้ังที่ 

9 

1 18 18 30 26 25 23 27 21 30 24 ตํ่ากวา่เกณฑ์ 

2 15 17 15 14 19 15 20 15 25 17 ตํ่ากวา่เกณฑ์ 

3 14 17 18 19 20 21 22 23 28 20 ตํ่ากวา่เกณฑ์ 

4 14 13 20 15 21 24 30 21 29 21 ตํ่ากวา่เกณฑ์ 

5 24 29 27 20 28 24 28 24 29 26 ตํ่ากวา่เกณฑ์ 

  จากตารางท่ี 1 พบวา่จากจาํนวนนกัศึกษาท่ีทดสอบความเร็วและความแม่นยาํ จบัเวลา 3 นาที 

จาํนวน 5 คน นกัศึกษาจาํนวน 5 คน ไม่ผา่นเกณฑ์การทดสอบท่ีตั้งไว ้จึงเป็นปัญหาท่ีผูว้ิจยัจะตอ้ง

พฒันาทกัษะด้านการพิมพใ์ห้มากข้ึนและแกปั้ญหาดว้ยการพฒันาทกัษะดา้นการพิมพด์ว้ยชุดฝึก

ทกัษะ ชุดท่ี 1 ใบงานฝึกทกัษะการพิมพ ์เร่ืองการพิมพส์ัมผสัแป้นเหยา้ ชุดท่ี 2 ใบงานฝึกทกัษะการ

พิมพเ์ร่ืองการฝึกพิมพป์ระสมคาํ  

 

 

 

 

 

 



 
 

ตอนที่  2  การทดสอบหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะ ชุดท่ี 1 ใบงานฝึกทกัษะการพิมพเ์ร่ืองการพิมพ์

สัมผสัแป้นเหยา้ และชุดท่ี 2 ใบงานฝึกทกัษะการพิมพเ์ร่ืองพิมพแ์บบประสมคาํ โดยการจบัเวลา 5 

นาที  

ตารางที ่2 แสดงผลการทดสอบความเร็วและความแม่นยาํ โดยการจบัเวลา 5 นาที   

คน

ที่ 

การจับเวลา 5 นาท ี (คําสุทธิ) 
 

ค่าเฉลีย่ 

(𝑿�) 

 

ผลการทดสอบ คร้ัง

ที่ 

1 

คร้ัง

ที่ 

2 

คร้ัง

ที่ 

3 

คร้ัง

ที่ 

4 

คร้ัง

ที่ 

5 

คร้ัง

ที่ 

6 

คร้ัง

ที่ 

7 

คร้ัง

ที่ 

8 

คร้ัง

ที่ 

9 

1 30 28 20 30 30 35 32 34 34 30 ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่า 

2 29 25 23 32 33 30 32 34 36 30 ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่า 

3 26 25 29 26 27 31 32 32 34 29 ตํ่ากวา่เกณฑ ์

4 29 28 28 31 28 32 36 31 39 31 ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่า 

5 30 18 21 29 24 30 31 32 34 28 ตํ่ากวา่เกณฑ ์

 จากตารางท่ี  2 พบวา่ จากจาํนวนนกัศึกษาท่ีเขา้ทดสอบหลงัเรียน จบัเวลา 5 นาที จาํนวน 5 คน 

นกัศึกษามีทกัษะการพิมพดี์ดท่ีดีข้ึน ซ่ึงผา่นเกณฑข์ั้นตํ่า มีความเร็วดา้นการพิมพดี์ดตั้งแต่ 30 คาํข้ึน

ไป/นาที จาํนวน 3 คน และตํ่ากว่าเกณฑ์ 2 คน แสดงว่าแบบฝึกทกัษะ สามารถพฒันาทกัษะการ

พิมพดี์ดของนกัศึกษาได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่ 5 

สรุปผลการวจิยั การอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

   ในการวจิยัชั้นเรียนเร่ือง การพิมพส์ัมผสัเพื่อพฒันาความเร็วและความแม่นยาํ ของนกัศึกษา 

ระดบัชั้นปีท่ี 2/2 สาขาวชิาการบญัชี  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  

 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปวช. 2/2 สาขาวชิา

การบญัชี วทิยาลยัเทคโนโลยนีอรรถวทิยพ์ณิชยการ จาํนวน 5  คน       

 

             เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ ชุดฝึกปฏิบติั โปรแกรม Microsoft Word  การ

เก็บรวบรวมขอ้มูล  แบบทดสอบจบัความเร็วสําหรับพิมพดี์ดภาษาไทย สําหรับจบัเวลา  3  และ 5 

นาที โดยกาํหนดเกณฑไ์ว ้ 3  ระดบั คือ เกณฑข์ั้นตํ่า 30 คาํ/นาที  เกณฑข์ั้นกลาง 35 คาํ/นาที  เกณฑ์

ขั้นสูง 40 คาํ/นาที 

 

            สรุปผลการวจัิย 

1. การทดสอบจบัเวลาคร้ังท่ี 1  พบวา่จากจาํนวนนกัศึกษาท่ีทดสอบความเร็วและความ

แม่นยาํ จบัเวลา 3 นาที จาํนวน 5 คน นกัศึกษาจาํนวน 5 คน ไม่ผา่นเกณฑก์ารทดสอบท่ีตั้งไว ้จึง

เป็นปัญหาท่ีผูว้จิยั จะตอ้งพฒันาทกัษะดา้นการพิมพใ์หม้ากข้ึน และแกปั้ญหาดว้ยการพฒันาทกัษะ

ดา้นการพิมพด์ว้ยชุดฝึกทกัษะชุดท่ี 1 ใบงานฝึกทกัษะการพิมพ ์เร่ืองการพิมพส์ัมผสัแป้นเหยา้ ชุดท่ี 

2 ใบงานฝึกทกัษะการพิมพเ์ร่ืองการฝึกพิมพป์ระสมคาํ 

           

  

2. การทดสอบจบัเวลาคร้ังท่ี 2  พบว่า จากนกัศึกษาท่ีเขา้ทดสอบหลงัเลิกเรียน จบัเวลา 5 

นาที จาํนวน 5 คน นักศึกษามีทกัษะการพิมพ์ดีดทีดีข้ึน ซ่ึงผ่านเกณฑ์ข้ึนตํ่า มีความเร็วด้านการ

พิมพ์ดีดตั้งแต่ 30 คาํข้ึนไป/นาที  จาํนวน 3 คน และตํ่ากว่าเกณฑ์ 2 คน แสดงว่าแบบฝึกทกัษะ 

สามารถพฒันาทกัษะการพิมพข์องนกัศึกษาได ้ 

 

 

           



 
 

อภปิรายผล                       

               การดาํเนินเร่ืองการทาํวจิยัในชั้นเรียน  เร่ือง การพิมพส์ัมผสัเพื่อพฒันาความเร็วและความ

แม่นยาํ ของนกัศึกษา ระดบัชั้นปีท่ี 2/2 สาขาวชิาการบญัชี  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  

แลว้ทาํการประเมิน ซ่ึงผลการประเมินสอดคลอ้งกบัแนวคิดและหลกัการจดัทาํวจิยัในชั้นเรียน ดงัน้ี  

         จากผลการประเมินความรู้ความเขา้ใจเร่ือง การทาํวจิยัในชั้นเรียนโดยใชแ้บบทดสอบ

จบัเวลา 3 นาที  และ  5 นาทีเพื่อวดัทกัษะดา้นการพิมพดี์ดภาษาองักฤษของนกัศึกษา จาํนวน 5 คน 

พบวา่ ผลการทดสอบ ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 3 คน  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะงานวจิยัในชั้นเรียน เป็นการ

แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน โดยครูเป็นผูด้าํเนินการแกไ้ขปัญหาควบคู่ไปกบัการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอน ซ่ึงสอดคล้องกับ    นางสุวิมล   ภูริสัตย ์(บทคดัย่อ: 2552)  เร่ือง รายงานผลการ

พฒันาการพิมพส์ัมผสัพิมพดี์ดไทย โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะในรายวิชา ง 30281 งานพิมพดี์ด  เร่ือง การ

เรียนรู้แป้นอกัษรต่างๆ สําหรับนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการศึกษาค้นควา้พบว่า  

ชุดฝึกทกัษะในรายวชิา     

ง 30281  งานพิมพดี์ด  เร่ืองการเรียนรู้แป้นอกัษรต่าง ๆ  สาํหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  

ท่ีมีประสิทธิภาพ  88.89/90.48 เม่ือพิจารณาแลว้ ถือวา่เป็นชุดฝึกทกัษะท่ีมีประสิทธิภาพท่ียอมรับ

ได ้สรุปไดว้า่ชุดฝึกทกัษะในรายวชิา ง 30281 งานพิมพดี์ด เร่ืองการเรียนรู้แป้นอกัษรต่างๆ  สาํหรับ

นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 

ความสามารถในการพิมพดี์ด  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา   ปีท่ี 1 หลงัเรียนดว้ยชุดฝึกทกัษะสูง

กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อชุดฝึกทกัษะ

ในรายวชิา  ง30281 งานพิมพดี์ด  เร่ืองการเรียนรู้แป้นอกัษรต่างๆ สาํหรับนกัเรียนระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด 

       สุคนธ์ทิพย ์ สีสัน( 2548 : บทคดัยอ่) ศึกษาเจตคติในการเรียนวชิาพิมพดี์ดไทย ของ

นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา 2 กรุงเทพมหานคร โดยใช ้

แบบทดสอบ แบบวดัเจตคติในการเรียนวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลย(ีพิมพดี์ดไทย) พบวา่

นกัเรียนมธัยมศึกษาปี ท่ี 5 มีเจตคติในการเรียนพิมพดี์ดไทย คิดเป็นระดบัดีมากท่ีสุด 93.70 % มีเจต

คติไม่ดีคิดเป็น 6.30 % สรุปไดว้า่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีเจตคติท่ีดีในการเรียนวชิาพิมพดี์ด

มากท่ีสุด   
สิริเพญ็ ชลเทพ ( 2547: บทคดัยอ่) ศึกษาการพฒันาทกัษะการพิมพดี์ดไทยของนกัศึกษา 

ระดบัชั้น ปวส. ปีท่ี 1 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลีาํพนู จงัหวดัลาํพนู โดยใช ้แบบฝึกทกัษะการ

พิมพ ์ ใชเ้วลา  10 สัปดาห์ในการฝึกทกัษะการพิมพ ์ ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนระดบัชั้น ปวส.1 มี

การ 



 
 

พฒันา ทกัษะความแม่นยาํและความเร็วในการพิมพ ์ สามารถพิมพง์านไดถู้กตอ้ง มีความ

แม่นยาํและความเร็ว เพิ่มข้ึน  
นารีรัตน์ โฉมอินทร์ (2548 : บทคดัยอ่) การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ พฒันาทกัษะการ 

พิมพท่ี์ดี ความสามารถในการพิมพท่ี์รวดเร็ว และแม่นยาํทางการเรียนในวชิาพิมพดี์ดไทยดว้ย

คอมพิวเตอร์ ของนกัเรียนระดบัชั้น ปวช.1 แผนกบริหารธุรกิจ ใชว้ธีิการฝึกปฏิบติัตามเน้ือหาและ

การ เรียนรู้ในหอ้งเรียน ท่ีไม่มีความรู้ความสามารถในการเรียนพิมพดี์ดมาก่อน จาํนวน 45 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช ้ ในการวิจยั ไดแ้ก่ ตารางบนัทึกการพิมพแ์บบกา้วหนา้ ตารางแสดงผลการคิดคาํสุทธิ

ต่อนาทีตามหลกั บนัได 9 ขั้น แบบฝึกทกัษะพฒันาการพิมพ ์ชุดท่ี 1-5 รวม 5 ชุด ผลการวจิยั ผูเ้รียน

สามารถพฒันาการ พิมพใ์ห้รวดเร็วและแม่นยาํยิง่ข้ึนจากการฝึกปฏิบติัหลงัจากไดรั้บการฝึกปฏิบติั

ท่ีถูกตอ้งและบ่อยคร้ังข้ึน  จากเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกล่าวมาทั้งหมด  จะเห็นไดว้า่การ

สอนวชิา  พิมพดี์ด องักฤษเบ้ืองตน้ มีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งจดัการเรียนการสอนโดยใชชุ้ด

แบบฝึกพิมพ ์  เพื่อให ้ นกัเรียนไดรั้บการฝึกฝน อบรม ใหมี้ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 

ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีและมี ทกัษะในวชิาชีพถึงเกณฑซ่ึ์งเป็นท่ียอมรับก่อนท่ีจะเขา้สู่ตลาดแรงงาน 
 

ข้อเสนอแนะ 

            ผลจากการทาํวจิยัในชั้นเรียนคร้ังน้ีทาํใหผู้ส้อนสามารพฒันาดา้นการเรียนการสอน ดงัน้ี 

    1.  พฒันาผูส้อนให้มีความรู้เก่ียวกับการแก้ปัญหากับผูเ้รียนเฉพาะด้านมากข้ึนโดยใช้

วธีิการท่ีหลากหลายเพื่อมุ่งพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2.   เพื่อพฒันาทกัษะความสามารถของผูเ้รียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีไดต้ามเกณฑ์

มาตรฐานและมีคุณภาพตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรท่ีกาํหนดไว ้
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Strokes 

Researchers at the university to Toronto have taken       51 

Important steps toward producing a profile of an abusive      107 

Parent. Prof. Gary Walters and doctoral student Lynn      160 

OlderShaw of the department of psychology have developed     216 

A system to characterize parents who physically abuse      269 

Their children. This could ultimately allow social      

 320 

Service professionals to identify parents in child abuse.      377 

 Over the last five years, Walters and oldershaw, in      429 

Collaboration with Darlene Hall of the West End Crèche,      484 

Have examined over one hundred mothers and their three      538 

To six-year-ole children who have been physically abused.     

 595 

In the laboratory, the mother and child spend thirty      

 647 

Minutes in structured activities such as playing, eating      703 

And cleaning-up          

 719 
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Strokes 
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Parent. Prof. Gary Walters and doctoral student Lynn      160 

OlderShaw of the department of psychology have developed     216 

A system to characterize parents who physically abuse      269 

Their children. This could ultimately allow social      

 320 

Service professionals to identify parents in child abuse.      377 
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Collaboration with Darlene Hall of the West End Crèche,      484 

Have examined over one hundred mothers and their three      538 

To six-year-ole children who have been physically abused.     

 595 
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And cleaning-up          
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   Strokes  

 Most people say being stupid will lead no where.    48 

They claim that it is the worst possible condition in  101 

Which to spend one’s life, and if possible, it should  154 

Be completely avoided.  They would even suggest if the  208 

Symptoms of stupidity are caught in the early stages,  261 

It could easily be treated by a surgeon.  The most  311 

Effective method used to do this is the chainsaw  359 

Technique, later described in volume two.  Yet, perhaps  414 

If people took a closer look at some of the advantages  468 

Stupidity had to offer, they would’ t have such a  517 

Negative attitude toward it.  After reading this paper,  572 

One will understand the advantages of stupidity.  620 
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 Baseball cards have a very broad history. In the  49 

beginning , god man. Then, man produced the baseball  106 

card. From 1887 to the present,  billions of baseball   159 

cards, have been produced. Some cards are valued at ten  214 

cants, while others, are valued at over one hundred   265 

thousand dollars. Since 1887, baseball cards have been  320 

a major part of many people’s lives.   356 

 The Beginning of the baseball card collecting era  406 

would lead cards to a path of greatness and immortality.  462 

The first baseball cards were made of a cloth like   512 

material. Many of these cards were “home made” (SCD)  566 

No one but the creator of these cards, (there all dead)   621 

knows for sure what exactly was used to produce these  674 

early cards.  This time period started on 1887 and   724 

continued on until 1901. The 1887 baseball cards were  778 

part of a unique set. Not only did this set contain   830

  

baseball cards, but it also contained boxing, golf,   881 

and horse racing cards.   904 

 These cards are very high in value because of their  956 

rarity and because they are some of the early baseball    1010 

cards. The common card is worth around eight hundred 1063 

dollars. All of these cards are common, considering   1115 

that there were no star athletes back then. There were  1170 

not many cards sizes during this time period. The only 1225 

size that I could find was one and a half inches by two 1280 
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  Where this problem of overload exists the managers concerned should    72 

urgently delegate those duties that do not require their personal   137 

attention, including those appertaining to communication, in order to ensure   213 

that no blockage in the communication flow occurs.   263 

 It is important that there should be an effective formal communication   338 

system.  With external communication this poses few problems.  The methods   412 

Used for external communication, the letter and the telephone,  are firmly   485 

established and few significant decisions have to be made as to when to use   560 

the one instead of the other.  This will normally be dictated by the   628 

circumstances of each case.  Similarly, telex is now widely enough   694 

extablished to cause few problems.   728 

 With internal communication, however, the picture is a little different.   805 

Where a tight organization pattern obtains with few levels of management,   877 

Particularly if it is line organization, the communication network may be   950 

very clearly defined.  However, few organisations fall into this category 1023 

And so some rules must be formulated. 1060 

 An important first step is to establish who may, formally, communicate 1135 

with whom.  This is important in order to avoid bad relations building up 1208 

between different people within the organisation.  The question of 1274 

demarcation lines has already been referred to is Section 14.5.  Thus it 1346 

is essential to lay down specific rules on the subject.  May, for example, 1420 

a stores controller communicate direct with a buying clerk or must he go 1492 

through his own manager, who will go through the chief buyer?  In what 1562 

circumstances is direct contact allowable?  Again, may a sales representative 1693 

communicate direct with the production department or must this communication 1715 
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 A management development programme starts at recruitment. The                                                 67 

Possible future requirements of the organization must be constantly                                                        134 

Reviewed and planned for.  Future management staff must be recruited                                                  202 

And given the necessary education and training programmes in accordance                                            273 

With the forecasts of future requirements.                                                                                                 315 

 In addition existing managers will be required to keep themselves                                                385 

Aware of management potential in their subordinates so that proper                                                        451 

Attattention can be given to such staff to develop their latent managerial                                                 525 

Abilities.  Where the organisation’s policy is to require regular                                                               590 

Appraisal of all staff performances the necessary attributes should be                                                      660 

Discovered during such appraisal exercises.  Staff recruited specifically                                                  773 

As management material will also be dubject to periodic appraisal to                                                      801 

Ensure that the promiss shown at their recruitment interview is being                                                      870 

Fulfilled.                                                                                                                                                     880 

 In this was most of the promotion to management posts will be done                                            951 

Internally.  Because existing staff are considered equally with those                                                      1020 

Engaged specifically as trainee managers. There should be a minimum of                                             1090 

Ill-feeling between the two groups, as can happen if ambitious existing                                                 1161 

Staff are not give the same opportunities for promotion as are given to                                                  1232 

The specially recruited trainess                                                                                                                1265 

 It should be emphasized that managers have a duty to develop their                                            1336 

Subordinates and this should be seen as part of the management development                                       1410 

Programme.  More especially, managers should enxure their own succession                                        1482 

By appointing deputies from the ranks of their subordinates.  The abilities                                            1557 

Of each manager’s deputy should be nurtured by the manager concerned and                                       1629 
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สุวมิล ภูริสัตย.์ รายงานผลการพฒันาการพิมพส์ัมผสัพิมพดี์ดไทย โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะในรายวิชา  ง

30281  งานพิมพ์ดีด  เร่ือง  การเรียนรู้แป้นอักษรต่างๆ   สําหรับนักเรียนระดับชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

นางวสิา ตั้งมณีพิทกัษ ์ เร่ือง  การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาพิมพดี์ดองักฤษเบ้ืองตน้ โดยใช้
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	IOC  =  ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ
	(R  =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
	N    =  จำนวนของผู้เชี่ยวชาญ

