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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีความประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักศึกษาสาขางาน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 ห้อง 6 จาํนวน  6 คน วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ  จากการเรียนการสอนวิชาพิมพดี์ดไทยเบ้ืองตน้ ท่ีผ่านมา  นกัเรียนขาดทกัษะในดา้นการพิมพ ์และ

มีปัญหาในการพิมพดี์ด คือ พิมพ์ดีดโดยวางน้ิวไม่สัมผสั วางน้ิวไม่ตรงกบัแป้นท่ีตอ้งการพิมพ์ ดูแป้น โดย

สังเกตเป็นรายบุคคลและดูจากคะแนนท่ีทดสอบหลงัการเรียนรู้  เร่ืองการพิมพส์ัมผสั  อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่น่า

พอใจ ทาํให้เกิดการพิมพผ์ิดมาก นักเรียนไม่สามารถพฒันาความเร็วไดต้ามเกณฑ ์ ผูวิ้จยัจึงไดต้ระหนกัถึง

ความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนวิชาพิมพดี์ดองักฤษดว้ยคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เกิดการ

สอดคลอ้งกบั พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติท่ียึดผูเ้รียนเป็นสําคญั  เพราะถือว่าเป็นวิธีการจดัการเรียนการสอน        

ท่ีจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงและยัง่ยืน      

 ดงันั้น ผูวิ้จยัไดศึ้กษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 โดยการเพ่ิม

ประสิทธิภาพดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางธุรกิจวิชาพิมพดี์ดไทยเบ้ืองตน้   ในการพฒันาทกัษะดา้นการพิมพดี์ด  

การพิมพส์ัมผสัไดอ้ย่างถูกตอ้ง แม่นยาํ รวดเร็ว และเพ่ิมประสิทธิภาพการพิมพใ์หเ้กิดมาตรฐานการพิมพต์าม

เกณฑท่ี์กาํหนด 35 คาํ ในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึนไป การวดัผลของนกัศึกษา สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยผูส้อน

มีการแบ่งหน่วยสาระการเรียนรู้รายสัปดาห์  มีการบนัทึกและแจง้การวดัผลประเมินผล การฝึกทกัษะ เกณฑ์

การประเมินผลตามหน่วยสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัคาํอธิบายรายวิชา โดยให้พิมพชุ์ดฝึกพิมพข์ั้น

พ้ืนฐานแบบทดสอบ  สร้างแบบทดสอบทกัษะการพิมพส์ัมผสั  มีการกาํหนดเวลาในการพิมพ ์ 3  นาที  5 นาที  

เพ่ือให้ทราบว่านักเรียนท่ีมีการทดสอบไดผ้่านเกณฑท่ี์กาํหนดไวจ้าํนวน  35 คาํ/นาที บนัทึกสถิติการพิมพ ์

เสร็จแลว้นาํขอ้มูลต่าง  ๆมาทาํการวิเคราะห์ขอ้มลู     

ขั้นตอนในการเรียนฝึกพิมพแ์ต่ละคาบเรียน 

1. แบบทดสอบทกัษะการพิมพส์ัมผสั 

2. แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองทกัษะการพิมพส์ัมผสั 

3. แบบตารางบนัทึกการพิมพแ์บบกา้วหนา้ 

4.แผน CD พิมพส์มัผสั Version 2.0 

  ผลการวิจยัปรากฏว่า การพฒันาทกัษะการพิมพส์ัมผสัวิชาพิมพดี์ดไทยเบ้ืองตน้  โดยใชโ้ปรแกรม

พิมพส์มัผสั เวอร์ชัน่ 2.0  สาํหรับนกัศึกษาระดบัปวช.  1/6  จาํนวน 6 คน สามารถพิมพผ์่านเกณฑม์าตรฐาน 35 

คาํ แสดงวา่นกัศึกษามีความรู้และมีประสิทธิภาพ  มีทกัษะการพิมพเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ  100 

 

 



 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 

งานวิจยัเล่มน้ีสําเร็จได้ดว้ยความอนุเคราะห์ และความร่วมมือจากหลายฝ่าย จึงขอกราบ

ขอบพระคุณท่านผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการดร.สมศกัด์ิ  รุ่งเรือง  ท่ีให้

ความอนุเคราะห์อนุญาตจดัทาํวิจยั หาประสิทธิภาพ และผลสําฤทธ์ิการเรียนรายวิชาพิมพดี์ดไทย

เบ้ืองตน้  โดยใช้โปรแกรมฝึกทกัษะการพิมพ์สัมผสัภาษาไทย เวอร์ชั่น 2.0 ของนักศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี  1/6 รวมถึงนกัศึกษาท่ีให้ความร่วมมือและตั้งใจในการเรียนเป็น

อยา่งดี 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยศิ์ริซํามาซา รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ    อาจารยว์ิชาญ  

หงส์บิน หัวหน้าสํานักวิชาการและท่านผูบ้ริหารทุกท่าน ดร.ธิปัตย์  โสตถิวรรณ์  ผูเ้ช่ียวชาญ

งานวิจยั ท่ีให้คาํแนะในการทาํวิจยั อาจารยธ์ัญญา  ธรรมิสกุล  หัวหนา้ศูนยว์ิจยั ผูใ้ห้คาํแนะนาํใน

การทาํวจิยั    

งานวิจยัเล่มน้ีสําเร็จไดจ้ากความร่วมมือของนกัศึกษาในชั้นเรียน  และความดีจากการทาํ

วิจยัในคร้ังน้ี  ผูเ้ขียนขอมอบให้บิดามารดา และครูอาจารยทุ์กท่าน ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณมา 

ณโอกาสน้ี 
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ลกัษณะความเป็นมา  

ในการเรียนวิชาพิมพ์ดีด เป็นการพัฒนา การสร้างทักษะ การแสดงออกถึงศักยภาพ 

ความสามารถด้านการพิมพ์ดีด  โดยตอ้งอาศยัปัจจยัหลายอย่าง เช่น  การปฏิรูปการศึกษา ความ

พร้อมของเด็ก  ความพร้อมของพ่อแม่  การสร้างแรงจูงใจ  วิธีการสอนของครูปรัชญาและ

นวตักรรมการเรียนการสอน กรมอาชีวศึกษาถือเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีรับผิดชอบ การจดัการศึกษา

และฝึกอบรมวิชาชีพ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะพัฒนาผู ้เรียนให้มีความรู้ควบคู่วิชาชีพ (กรม

อาชีวศึกษา 2537:4) มีความรู้และทกัษะในงานอาชีพ  เฉพาะสาขาวชิาชีพต่าง ๆ 

 

หัวใจของการฝึกทกัษะ อยู่ท่ีการฝึกปฏิบติั   การฝึกอย่างถูกวิธี ทาํให้เกิดความชาํนาญ 

คล่องแคล่ววอ่งไว จากประสบการณ์การสอนนกัศึกษาระดบัชั้นปวช. 1 -3  อาจารยผ์ูส้อนพบวา่ใน

ระยะเวลาท่ีผ่านมานักศึกษาส่วนใหญ่ในการเรียนการสอนวิชาพิมพ์ดีดไทย – อังกฤษด้วย

คอมพิวเตอร์ ท่ีผ่านมาพบวา่  ในการเรียนการสอนของนกัเรียนในบางส่วน ยงัขาดทกัษะการพิมพ ์

และจะมีปัญหาในการพิมพดี์ด คือ พิมพดี์ดโดยวางน้ิวไม่ตรงกบัแป้นอกัษรท่ีจะพิมพ ์  มองแป้น  

ขาดทกัษะความแน่นยาํ   จาํแป้นไม่ได ้ไม่วา่จะเป็นนกัเรียนท่ีเรียนสาขาวิชาการบญัชีกบันกัเรียนท่ี

เรียนสาขาวชิาคอมพิวเตอร์  โดยดูจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพิมพส์ัมผสัอยูใ่นเกณฑ์ท่ีไม่น่าพอใจ 

ทาํใหเ้กิดการพิมพผ์ดิมาก นกัเรียนไม่สามารถพฒันาความเร็วไดต้ามเกณฑ ์  

 ในปัจจุบนัผลสัมฤทธ์ิดา้นการเรียนของนกัเรียนในวชิาพิมพดี์ดไทยเบ้ืองตน้ตํ่าลง เน่ืองจาก

ผูว้จิยัเป็นครูผูส้อนวชิาพิมพดี์ดไทย-องักฤษเบ้ืองตน้  ไดส้ังเกตเห็นวา่ผูเ้รียนในแต่ละปีมีทกัษะดา้น

การพิมพดี์ด ทั้งความแม่นยาํในการพิมพแ์ละอตัราความเร็วท่ีพิมพล์ดลง ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีสําคญัมาก  

เพราะถา้ผูเ้รียนมีพื้นฐานทกัษะการพิมพดี์ดเบ้ืองตน้ท่ีไม่ดีจะเป็นปัญหาต่อเน่ืองไปถึงวิชาพิมพดี์ด

ในรหสัวชิาอ่ืน ๆ รวมไปถึงงานขั้นผลิตและการใชค้อมพิวเตอร์อีกดว้ย  ซ่ึงปัญหาดงักล่าวสืบเน่ือง

จากองค์ประกอบด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบฝึกพิมพ์ท่ีใช้พฒันาทกัษะความเร็วและ

ความแม่นยาํ 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงระบุไวช้ดัเจนให้มีการจดัการเรียนการสอน

โดยยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั เพราะถือวา่เป็นวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีจะทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้

ที ่แทจ้ริงและย ัง่ย ืน(สมภพสุวรรณรัฐ ,ม.ป.ป. : 1) การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.)2545(ปรับปรุง2546)ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม รายวิชาพิมพดี์ด

ไทย ซ่ึงเป็นวิชาท่ีสร้างทกัษะขั้นพื้นฐานของการเรียนในสาขาน้ี ให้เกิดกบันักเรียนทุกคน โดย

สามารถนาํวิชาน้ีไปใช้ผลิตเอกสารสําหรับการเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ เช่น การผลิตเอกสาร ประเภท

รายงาน หรือการพิมพข์อ้มูลท่ีจะตอ้งเก็บไวเ้ป็นเอกสารหรือหลกัฐาน ตลอดจนการเรียนวิชาท่ีใช้



 
 

แป้นพิมพท่ี์มีลกัษณะของแป้นพิมพดี์ดและโดยท่ีทกัษะการพิมพดี์ดเป็นส่ิงท่ีควรพฒันาให้เกิดกบั

ผู ้เ รียนพิมพ์ดีดในทุกระดับของการเรียนวิชาพิมพ์ดีดไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ดีดภาษาไทยหรือ

ภาษาองักฤษในวิชาวิชาพิมพดี์ดไทย 1 ดว้ยคอมพิวเตอร์ วิชาพิมพดี์ดไทย 2 ดว้ยคอมพิวเตอร์วิชา

พิมพดี์ดองักฤษ 1 ดว้ยคอมพิวเตอร์วิชาพิมพดี์ดองักฤษ 2 ดว้ยคอมพิวเตอร์ หรือการพิมพดี์ดดว้ย

เคร่ืองพิมพดี์ดไฟฟ้าและไม่เวน้แมแ้ต่ผูท่ี้เรียนในวิชาดา้นคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดความแม่นยาํใน

การใชแ้ป้นอกัษรและสามารถผลิตงานเอกสารหรืองานประเภทอ่ืน 

 กรมอาชีวศึกษาถือเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีรับผิดชอบการจดัการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 

โดยมีวตัถุประสงค์พฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ควบคู่วิชาชีพ (กรมอาชีวศึกษา 2534:4) คือ มีความรู้

และทกัษะในงานอาชีพเฉพาะสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ตามความสนใจความสามารถและความพร้อม

ของแต่ละบุคคลเพื่อนาํความรู้และทกัษะท่ีไดไ้ปใช้ในแนวทางในการประกอบอาชีพหรือพฒันา

อาชีพท่ีทาํอยูใ่หมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.2535 : 35-36) 

 แผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ใช้เป็นแนวทางในการพฒันา

การศึกษายึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทนัโลกมุ่งให้เกิดการ

พฒันาท่ีย ัง่ยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและพฒันาคุณภาพการศึกษาการเรียนรู้ในทุกระดับ 

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม มีจิตสํานึก มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินยั 

มีจิตสาธารณะ คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแผนการศึกษา

แห่งชาติมีผลต่อการกาํหนดการศึกษาอาชีพ และปรากฏคาํว่า “อาชีวศึกษา”เป็นคร้ังแรกมาตรา ๔ ใน

พระราชบญัญติัน้ี 

“การอาชีวศึกษา”หมายความวา่ กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพฒันากาํลงัคนใน

ดา้นวชิาชีพระดบัฝีมือระดบัเทคนิคและระดบัเทคโนโลย ี

“การฝึกอบรมวชิาชีพ”หมายความวา่ การเพิ่มพูนความรู้และการฝึกทกัษะอาชีพ

ระยะสั้นหรือระยะยาวทั้งในและนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัการอาชีวศึกษา ซ่ึงจดัข้ึน

เป็นโครงการหรือสําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะภายใต้หลกัสูตรท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กาํหนด 

“สถาบนั”หมายความวา่ สถาบนัการอาชีวศึกษาของรัฐท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อดาํเนินการ

จดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพตามพระราชบญัญติัน้ี 

“สถานประกอบการ”หมายความว่า สถานประกอบการท่ีร่วมมือกบัสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบนัการอาชีวศึกษาในสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อจดัการ

อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาํหนด 

“มาตรฐานการอาชีวศึกษา”หมายความวา่ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะคุณภาพ

และมาตรฐานในการจดัการอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกาํกบั

ดูแลการตรวจสอบ การประเมินผล และการประกนัคุณภาพการจดัการอาชีวศึกษา 



 
 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีสังกดักรมอาชีวศึกษามีหนา้ท่ี

รับผดิชอบโดยตรงในการจดัการเรียนการสอนในสาขาวชิาชีพต่าง ๆ  

 สาขาวิชาปฏิบัติสํานักงานเป็นแผนกหน่ึงของคณะบริหารธุรกิจท่ีเปิดสอนในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)มีการพฒันาการเรียนการสอนให้ทันสมัยบรรจุเน้ือหาวิชาให้

สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุดมีการนาํเอาความเจริญกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยีมาปรับใช้

ให้เขา้กบัการเรียนการสอน ตลอดจนเน้ือหารายวิชาต่าง ๆ เช่น วิชาพิมพ์ดีดไทย – องักฤษ จาก

เคร่ืองพิมพดี์ดธรรมดาเปล่ียนมาเป็นพิมพดี์ดไทย – องักฤษดว้ยคอมพิวเตอร์ ใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป

ทางธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ผูเ้รียน

ไดรั้บความรู้และทกัษะต่าง ๆ ท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการประกอบอาชีพไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 โรงเรียนและครูมีบทบาทต่อการเรียนรู้การคิดการเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีดีการปลูกฝังให้

เป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียนรักการเรียนต่ืนตวักบัส่ิงแปลกใหม่รอบตวันาํไปสู่การจุดประกายความใฝ่รู้ให้

เกิดข้ึนในตวัเด็กหรือผูเ้รียน (อารี พนัธ์มณี 2541 : 1) 

 

 จากสภาพและประสบการณ์สอนท่ีผา่นมาของผูว้จิยัพบวา่การเรียนการสอนส่วนใหญ่จะใช้

การสอนยดึครูเป็นศูนยก์ลางวธีิน้ีครูทาํหนา้ท่ีจดัเตรียมถ่ายทอดเน้ือหาวิชาโดยยึดนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง

ครูมีบทบาทจดัเตรียมกิจกรรมและสถานการณ์ให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนดว้ยการลงมือ

ปฏิบติัจริง 

 ในการเรียนการสอนท่ีผ่านมาพบว่าผูส้อนจะประสบปัญหาในการเรียนการสอนของ

นกัเรียนในบางส่วนยงัขาดทกัษะในดา้นการพิมพแ์ละจะมีปัญหาในการพิมพดี์ดคือพิมพดี์ดโดยวาง

น้ิวไม่สัมผสั คือวางน้ิวไม่ตรงกบัแป้นท่ีจะตอ้งวาง ดูแป้น ไม่วา่จะเป็นนกัเรียนท่ีเรียนสาขาวิชาการ

บญัชีกบันกัเรียนท่ีเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โดยดูจากคะแนนท่ีทดสอบหลงัการเรียนรู้เร่ืองการ

พิมพส์ัมผสัอยูใ่นเกณฑท่ี์ไม่น่าพอใจทาํใหเ้กิดการพิมพผ์ิดมาก นกัเรียนไม่สามารถพฒันาความเร็ว

ไดต้ามเกณฑ ์  

 ในปัจจุบนัผลสัมฤทธ์ิทางดา้นการเรียนของนกัเรียน ในวิชาพิมพดี์ดไทย-องักฤษเบ้ืองตน้

ตํ่าลง เน่ืองจากผูว้จิยัเป็นครูผูส้อนวชิาพิมพดี์ดไทย-องักฤษเบ้ืองตน้มาเป็นเวลานานไดส้ังเกตเห็นวา่

ผูเ้รียนในแต่ละปีมีทกัษะดา้นการพิมพดี์ดทั้งความแม่นยาํในการพิมพแ์ละอตัราความเร็วท่ีพิมพล์ดลง

ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีสําคญัมากเพราะถ้าผูเ้รียนมีพื้นฐานทกัษะการพิมพดี์ดเบ้ืองตน้ท่ีไม่ดีจะเป็นปัญหา

ต่อเน่ืองไปถึงวิชาพิมพดี์ดในรหัสวิชาอ่ืน ๆ รวมไปถึงงานขั้นผลิตและการใชค้อมพิวเตอร์อีกดว้ย

ซ่ึงปัญหาดงักล่าวอาจสืบเน่ืองจากองคป์ระกอบดา้นการศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งแบบฝึกพิมพท่ี์ใช้

พฒันาทกัษะความเร็วและความแม่นยาํซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัยิ่งในการเรียนเพราะการเรียนพิมพดี์ดเป็น

การเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือตา แขน น้ิวมือให้สัมพนัธ์กบัขอ้ความท่ีตอ้งการพิมพคื์อ แบบฝึกหัด

นัน่เอง ไดมี้การศึกษาพบวา่แบบฝึกหดัพิมพดี์ดถือวา่เป็นส่ือหลกัท่ีมีความสําคญั โดยเฉพาะในการ



 
 

เรียนพิมพดี์ดแบบสัมผสัจาํเป็นตอ้งใช้แบบฝึกหัดในตาํราเรียนเป็นตน้ฉบบัเพื่อพฒันาทกัษะ  การ

บงัคบัแป้นอกัษร ความเร็ว และความแม่นยาํ (สมบูรณ์ แซ่เจง็ 2532:5) 

จากความสําคญัดงักล่าว จึงน่าเช่ือถือได้ว่าแบบฝึกหัดพิมพ์ดีดท่ีดีจะมีผลต่อการพฒันา

ทกัษะในการพิมพ  ์(สมบูรณ์ แซ่เจ็ง2532:5) แต่ในปัจจุบนัแบบฝึกหัดทัว่ไปยงัไม่ได้มีการหาค่า

ความยากง่ายของแบบฝึกหัดซ่ึงค่าความยากง่ายน้ีมีความสําคญัอย่างยิ่งในการพฒันาทกัษะของ

ผูเ้รียน ถา้ครูให้แบบฝึกหดัโดยไม่ทราบวา่แบบฝึกหดันั้นยากง่ายเพียงไรอาจเป็นการทาํลายทกัษะ

ของผูเ้รียนได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้เร่ืองกระบวนการฝึกฝนวา่การฝึกควรคาํนึงถึงความ

ยากง่ายของส่ิงท่ีจะฝึก(วารินทร์สายโอบเอ้ือและสุณีย ์ธีรดากร2522: 47) ทั้งน้ีจะตอ้งจดัลาํดบั

เน้ือหาในการฝึกให้เหมาะสม โดยเน้ือหาการฝึกควรจดัเรียงจากง่ายไปหายากแต่เม่ือไดพ้ิจารณา

แบบฝึกหดัพิมพดี์ดองักฤษท่ีใชอ้ยูท่ ัว่ไปในปัจจุบนัยงัไม่มีตาํราใดบ่งช้ีความยากง่ายของขอ้ความท่ี

ใช้ในแบบฝึกหัด ซ่ึงตาํราในต่างประเทศจะมีการระบุค่าความยากง่ายของแบบฝึกหัดโดยคิดค่า

SI(SyllabicIntensity)(T.JamesCrawFord.1969:29) ซ่ึงเรียกวา่ค่าความหนาแน่นของพยางคก์าํกบัอยู่

ในแบบฝึกหัดสําหรับพิมพ ์ดงันั้นถา้มีการสร้างแบบฝึกหัดพิมพดี์ดองักฤษเพื่อใช้สําหรับพฒันา

ทกัษะของนกัเรียนโดยอาศยัทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ทกัษะดงักล่าวมาประยุกต์อย่างเหมาะสมก็

ย่อมจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการพฒันาทกัษะไดดี้กว่าแบบฝึกหัดท่ีใช้กนัอยู่ใน

ปัจจุบนั ซ่ึงแบบฝึกหดัท่ีใชใ้นการทดลองผูว้ิจยัไดน้าํแบบฝึกหดัท่ีใชฝึ้กทกัษะมาจดัแบบเรียนวิชา

พิมพ์ดีดอังกฤษเ บ้ือง ต้น  ใช้สอนในภาคเ รียนท่ี1ปีการศึกษา  2555ของนัก ศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้น ปวช.2 โดยนาํมาคิดค่าความยากง่ายของแบบฝึกหดัและนาํมาเรียงลาํดบั

จากค่าความยากง่ายน้อยท่ีสุดไปหาค่าความยากง่ายมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีจิตวิทยาการ

เรียนรู้ในเร่ืองกระบวนการฝึกทกัษะท่ีควรฝึกจากส่วนย่อยแลว้จึงฝึกให้ครบองคป์ระกอบทั้งหมด

(วารินทร์สายโอบเอ้ือและสุณียธี์รดากร2522:112) และสอดคลอ้งกบัการฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ

ภาษาองักฤษ ไดก้ล่าวถึงหลกัการสร้างแบบฝึกทกัษะแก่นกัเรียนวา่การจูงใจผูเ้รียนนั้นครูสามารถทาํ

ไดโ้ดยการจดัแบบฝึกจากง่ายไปหายากเพื่อดึงดูดความสนใจของนกัเรียน และเป็นการกระตุน้ให้

ติดตามต่อไป(สุจริตเพียรชอบ2523:32)ดงันั้นในการสร้างแบบฝึกหดัเพื่อฝึกทกัษะควรคาํนึงถึงเร่ือง

ความยากง่ายของแบบฝึกหัดเพื่อฝึกและพฒันาทกัษะในวิชาพิมพ์ดีดเช่นเดียวกนัจึงควรคาํนึงถึง

ความยากง่ายของแบบฝึกหัดและในการฝึกนอกจากคาํนึงถึงความยากง่ายแล้วควรเรียงลําดับ

แบบฝึกหัดท่ีง่ายไปหาแบบฝึกหัดท่ียากเม่ือมีการจดัลาํดบัเป็นขั้นตอนการเรียนเพื่อพฒันาทกัษะ

ดงักล่าวแลว้น่าจะทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าการเรียนเพื่อฝึกทกัษะในปัจจุบนัคือไม่ได้

คาํนึงถึงความยากง่ายของแบบฝึกหดั 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงเห็นความสําคญัและได้ทาํการศึกษาสร้างทกัษะการ

พิมพ์ดีดในวิชาพิมพ์ดีดองักฤษด้วยคอมพิวเตอร์ท่ีเรียนด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปมีแบบฝึกหัดท่ี

เรียงลาํดบัค่าความยากง่ายและแบบฝึกหดัท่ีใชส้อนปกติวา่จะให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นทกัษะ



 
 

ความเร็วและความแม่นยาํท่ีแตกต่างกันหรือไม่ทั้ งน้ีเพื่อนําผลการวิจยัใช้เป็นแนวทางในการ

พฒันาการเรียนการสอนโดยเฉพาะในด้านการพิมพ์แบบฝึกหัดโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปฝึกพิมพ์

สร้างทกัษะการพิมพแ์ละใชเ้พื่อการทดสอบมีความเท่ียงตรงในการวดัผล ประเมินผล วิชาพิมพดี์ด

องักฤษดว้ยคอมพิวเตอร์อีกดว้ย 

วิชาพิมพ์ดีดจัดว่าเป็นวิชาทักษะวิชาหน่ึงท่ีผูเ้รียนต้องอาศัยการฝึกฝนอยู่เป็นประจํา

สมํ่าเสมอจึงจะทาํให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์และทกัษะในการพิมพเ์ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะการเรียนรู้

ทกัษะพิมพดี์ดนั้นเป็นกระบวนการฝึกฝนทกัษะการเคล่ือนไหวของน้ิวมือให้สัมพนัธ์กบัตน้ฉบบั  

(วินยัไชยอุดม2518 : 2) ทกัษะจะเกิดข้ึนไดด้ว้ยการเรียนรู้และกระทาํซํ้ า ๆ บ่อยๆและสมํ่าเสมอ

จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีผูเ้รียนจะตอ้งสร้างทกัษะเบ้ืองตน้ให้เกิดข้ึนเพื่อเป็นพื้นฐานเบ้ืองตน้มีเทคนิคท่ี

ถูกตอ้งในการใช้แป้นพิมพค์อมพิวเตอร์อีกดว้ย (สิริฉันท์ สถิรกุลเตชาหพงษ์ 2540 : 45-46)จาก

ความสําคญัและความจาํเป็นท่ีตอ้งมีความรู้ดงักล่าวจึงนาํมาซ่ึงการต่ืนตวัคร้ังยิ่งใหญ่สําหรับครูธุรกิจ

เพราะครูธุรกิจในฐานะรับผิดชอบการสอนวิชาพิมพดี์ด (Typewriting) เห็นว่าการใชค้อมพิวเตอร์

ในการป้อนขอ้มูลอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะตอ้งเรียนรู้การใช้แป้นพิมพ(์Keyboarding)ท่ีถูกตอ้ง

และฝึกพิมพจ์นชาํนาญโดยพิมพส์ัมผสั(Touch Typing)ซ่ึงเน้นการพิมพท่ี์ถูกตอ้งแม่นยาํและรวดเร็ว

(Speed and Accuracy)(สิริฉนัท ์สถิรกุล เตชพาหพงษ ์2540 : 42) ในการพิมพดี์ดเบ้ืองตน้และแป้นพิมพ์

ลว้นมีจุดมุ่งหมายเดียวกนัคือตอ้งการให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการใช้เคร่ืองพิมพดี์ดหรือแป้นพิมพ์

อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในดา้นความถูกตอ้ง ความเร็วและความแม่นยาํ(สิริฉันท์สถิรกุลเตชพาหพงษ ์

2540: 42)ดงันั้นจึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีผูเ้รียนจะตอ้งสร้างทกัษะเบ้ืองตน้ในการพิมพดี์ดให้เกิดข้ึนทั้งน้ีมี

หลกัสําคญัอยู่ท่ีเทคนิคท่ีถูกตอ้งเช่นท่านัง่การวางน้ิวเป็นตน้การฝึกฝนอย่างสมํ่าเสมอจะทาํให้พิมพ์

เร็วและถูกตอ้ง(สิริฉันท์สถิรกุลเตชพาหพงษ์2540:42)ทั้งน้ีเพื่อสร้างพื้นฐานทกัษะการพิมพ์ดีดท่ีดี

และเป็นพื้นฐานในการผลิตเอกสารและการพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ซ่ึง Perterson(1991) กล่าวว่าผูท่ี้มี

ความรู้เร่ืองการใชแ้ป้นพิมพม์าแลว้เม่ือมาเรียนคอมพิวเตอร์จะพบวา่สามารถใชแ้ป้นพิมพไ์ดเ้ร็วข้ึน

และมีประสิทธิภาพมากข้ึน(อา้งอิงจาก สิริฉนัท ์สถิรกุล เตชพาหพงษ ์2540 : 43) 

วิชาพิมพดี์ดองักฤษด้วยคอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจเป็นวิชาในหมวด

วชิาชีพเฉพาะในโครงสร้างหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ

พุทธศกัราช 2560 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน

ไดใ้ช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานไดดี้ในระดบัหน่ึงและสามารถพฒันาทกัษะของตนเองให้มี

ความชาํนาญต่อไป  

จากสภาพการเรียนการสอนในชั้ นเรียนในวิชาพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้

โปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจท่ีผ่านมาพบว่าผูส้อนจะประสบปัญหาในการเรียนการสอนของ

นกัศึกษาบางส่วนยงัขาดทกัษะในดา้นการพิมพภ์าษาไทยทาํให้มีปัญหาในการพิมพดี์ดช้า ซ่ึงอาจ

เกิดจากเวลาพิมพดี์ดวางน้ิวไม่สัมผสัหรือวางน้ิวไม่ตรงกบัแป้นท่ีจะตอ้งพิมพ ์มองหาแป้นตวัอกัษร



 
 

ท่ีพิมพไ์ม่เจอบา้งโดยพิจารณาจากคะแนนท่ีทดสอบหลงัการเรียนรู้หน่วยท่ี 1  เร่ืองพื้นฐานการพิมพ์

สัมผสัภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่น่าพอใจเป็นผลให้พิมพช์้าส่งผลให้นกัศึกษาไม่สามารถพฒันา

ความเร็วไดต้ามเกณฑ ์ 

ดงันั้นผูส้อนจึงทาํการศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจชั้นปีท่ี1 ห้อง 6  จาํนวน 6 คน เพื่อเพิ่มและพฒันาทกัษะในการพิมพดี์ด

สัมผสัภาษาไทยโดยผูส้อนได้แบ่งเน้ือหาแบบฝึกหัดการฝึกพิมพส์ัมผสัและเวลาในการฝึกพิมพ์

สัปดาห์ละ3 คาบรวมเป็น 4 สัปดาห์ก่อนเขา้บทเรียนตามแผนการสอนมีการวดัผลพฒันาการปฏิบติั

พิมพส์ัมผสัภาษาไทยทุกคาบเรียน และกาํหนดเกณฑก์ารผา่นขั้นตํ่าอยูท่ี่20  คาํต่อนาที ในแต่ละการ

ประเมินผลการฝึกทกัษะจะใชเ้กณฑก์ารประเมินผลตามหน่วยสาระการเรียนรู้เพื่อให้สอดคลอ้งกบั

คาํอธิบายรายวิชาการทดสอบใช้แบบพิมพท์ดสอบชุดเดียวกนั ซ่ึงการทาํวิจยัคร้ังน้ีเพื่อหาวิธีการ

พฒันาใหเ้กิดทกัษะการพิมพส์ัมผสัภาษาไทยของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ

ต่อไป  

 

 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

เพื่อพฒันาทกัษะการพิมพส์ัมผสัภาษาไทยของนกัศึกษาสาขาวิชาการตลาดชั้นปีท่ี 1 โดยใช้

โปรแกรมพิมพดี์ดภาษาไทยพิมพส์ัมผสัเวอร์ชัน่ 2.0 โดยจะตอ้งผา่นเกณฑท์ดสอบท่ี (35 คาํ / นาที) 

 

ขอบเขตทีใ่ช้ในการวจิัย 

ในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการส่งเสริมทกัษะและประสิทธิภาพการพิมพส์ัมผสั 

กลุ่มเป้าหมายในการวิจยันักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปวช.1 ห้อง 6  ปีการศึกษา

1/2560 ภาคเชา้จาํนวน  6  คน ของวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

ตัวแปรทีศึ่กษา 

 1. ตวัแปรตน้ ชุดการสอนโปรแกรมพิมพดี์ดภาษาไทยพิมพส์ัมผสัเวอร์ชัน่2.0 

 2. ตวัแปรตาม ทกัษะความชาํนาญดา้นการพิมพดี์ดไทยดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 3. ระยะเวลา 24 กรกฎาคม – 18  สิงหาคม  2560  รวม  4  สัปดาห์ 

 

นวตักรรมทีนํ่าไปใช้ 

 ช่ือนวตักรรมโปรแกรมพิมพดี์ดภาษาไทยพิมพส์ัมผสัเวอร์ชัน่ 2.0 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนในการเรียนฝึกพมิพ์แต่ละคาบเรียน 

1. ทดสอบพมิพ์ก่อนเรียน

โดยใช้โปรแกรมฝึกทกัษะ 

3 นาท ีบันทกึลงใบงาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนในการเรียนฝึกพมิพ์แต่ละคาบเรียน 

1. โดยเร่ิมทดสอบพิมพก่์อนเรียน ใช้โปรแกรมฝึกทกัษะการพิมพส์ัมผสั  3  นาทีบนัทึก

สถิติลงในใบงาน 

 2. ฝึกพิมพค์วามแม่นยาํโดยเขา้โปรแกรม Micorsoft office wordพิมพท์บทวนแป้นอกัษร 

 3.  ฝึกพิมพโ์ปรแกรมฝึกทกัษะการพิมพส์ัมผสั3นาที 

 4. ทดสอบหลงัเรียนใชโ้ปรแกรมฝึกทกัษะการพิมพส์ัมผสั5นาทีบนัทึกสถิติลงในใบงาน 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการวจิัย 

 1. ความรู้ หมายถึง ความเขา้ใจในเน้ือหาหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิมพดี์ด 

 2. ทกัษะ หมายถึง ความชาํนาญในดา้นการพิมพง์าน  ท่ีนกัศึกษานาํมาใชใ้นการปฏิบติั 

3. ฝึกความแม่นยาํโดยใช้โปรแกรม 

Microsoft Office Word  พมิพ์

ทบทวนแป้นอกัษร 

4. ฝึกพมิพ์โปรแกรมฝึกทกัษะ

การพมิพ์สัมผสั 3 นาท ี

2. ทดสอบหลงัเรียน               

โดยใช้โปรแกรมฝึกทกัษะ

การพมิพ์สัมผสั 5 นาที

บันทกึลงใบงาน 



 
 

 3. คาํสุทธิ หมายถึง จาํนวนดีดทั้ งหมดแล้วหารด้วย 4 (พิมพ์ดีดไทย)หรือ 5(พิมพ์ดีด

องักฤษ)แลว้เอาคาํผดิคูณดว้ย 10 ไปลบออก และหารดว้ยจาํนวนเวลาท่ีใชใ้นการพิมพโ์ดยเฉล่ียเป็น

คาํ/นาที  

 4. การพฒันาทกัษะดา้นการพิมพดี์ดภาษาไทยหมายถึง นกัศึกษาสามารถพิมพดี์ดไดผ้า่น

เกณฑ์โดยการฝึกพิมพจ์าก Microsoftofficeword และนวตักรรมโปรแกรมพิมพส์ัมผสัเวอร์ชัน่ 2.0

  

 5. นวตักรรม โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ หมายถึงโปรแกรมพิมพ์ดีด 

สาํเร็จรูปเป็นโปรแกรมพิมพส์ัมผสัเวอร์ชัน่ 2.0 ซ่ึงเป็นนวตักรรมใหม่ของ บริษทั คอมพิวเตอร์ เอจ 

เทคโนโลย ีจาํกดั 

 6. นักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ หมายถึง นักเรียนชั้นปีท่ี 1 ห้อง 6 สาขาวิชา 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาํนวน  6  คน 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1. ไดพ้ฒันาทกัษะการพิมพดี์ดไทยดว้ยคอมพิวเตอร์เพิ่มมากข้ึน 

 2. ไดพ้ฒันากิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนโดยยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

 



 
 

 เพื่อให้การศึกษาคน้ควา้และวิจยั เร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนพิมพ์ดีดไทยด้วย

คอมพิวเตอร์ ดว้ยโปรแกรมฝึกทกัษะการพิมพส์ัมผสัภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีท่ี  1  ห้อง 6 จาํนวน 6 คน  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการในคร้ังน้ีดาํเนินไปตามลาํดบัขั้นตอน ผูว้ิจยัไดร้วบรวมเอกสารงานเขียน และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยกาํหนดประเด็นในการนาํเสนอดงัน้ี 

 1.  ความรู้และทกัษะดา้นการพิมพดี์ด 

 2.  ความหมายและลกัษณะของโปรแกรมฝึกทกัษะการพิมพส์ัมผสั 

 3.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ความรู้และทกัษะด้านการพมิพ์ดีด 

 ความรู้ (Knowledge) หมายถึงเน้ือหาหรือเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในตวับุคคล (ในท่ีน้ีคือตวั

ผูเ้รียนนั้นเอง) ซ่ึงโดยปกติแล้วผูเ้รียนจะมีความรู้อยู่ในตวัได ้2 ลกัษณะ คือการจาํและเขา้ใจใน

เน้ือหานัน่ๆ(เอกราช,2537 : 16)ความรู้มีความหมายเช่นเดียวกบัขอ้มูล เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระลึกได้

หรือการจาํส่ิงทัว่ไป ส่ิงจาํเพาะวิธีการกระบวนการรูปแบบโครงสร้างและส่วนประกอบ(ธาํรง บวัศรี, 

2532 : 138) 

 ครอนบาร์ค (Cronbach,1977 : 393)กล่าวว่าทกัษะเป็นการปฏิบติัท่ีเกิดจากการเรียนรู้

สามารถกระทาํไดโ้ดยแทบจะไม่ตอ้งใชค้วามคิด ซ่ึงเม่ือพิจารณาความหมายและลกัษณะของทกัษะ

ขา้งตน้จะเห็นไดว้่าการปฏิบติัการอย่างมีทกัษะจาํเป็นตอ้งอาศยัพฒันาการของกระบวนการเรียนรู้

และกลไกการทาํงานของกลา้มเน้ือในการปฏิบติัการ ซ่ึงสามารถสังเกตไดจ้ากเกณฑ์ 4 ประการคือ

ค ว า ม เ ร็ ว ( Speed) ค ว า ม แ ม่ น ย ํ า ( Accuracy) ลั ก ษ ณ ะ ท่ า ท า ง ( Form) แ ล ะ ค ว า ม ค ล่ อ ง ตั ว

(Adaptability)กล่าวคือคนท่ีมีทกัษะยอ่มสามารถปฏิบติัการอยา่งรวดเร็วภายในเวลาอนัจาํกดัมีความ

แม่นยาํในการเคล่ือนไหวกลา้มเน้ือ ไม่ขดัเขิน ผิดพลาด ใช้พลงังานหรือความพยายามน้อยท่ีสุด 

และสามารถปฏิบติัการไดใ้นสถานการณ์ท่ีแตกต่างออกไป ทกัษะจึงมีลกัษณะสําคญั3ประการคือเป็น

การตอบสนองทางกลไกท่ีต่อเน่ืองกนัเป็นลูกโซ่(Response Chain)เป็นการเก่ียวขอ้งและประสานกนั

ในการเคล่ือนไหวของ อวยัวะ (NovementCoordiantion)และเป็นการจดัระเบียบต่อเน่ืองในการ

ตอบสนองเขา้เป็นรูปแบบการตอบสนองท่ีซบัซอ้น 

 การริสสันและแมกกอน(Garrison and Magoon. 1972 :640)กล่าววา่ ทกัษะเป็นแบบของ

พฤติกรรมท่ีกระทาํไปดว้ยความราบเรียบ(Smooth)รวดเร็วแม่นยาํและมีความสอดคลอ้งผสมผสาน

กนัอยา่งเหมาะสมของกลา้มเน้ือต่างๆ อนัเป็นผลมาจากการพฒันาความสามารถของบุคคล 

 

ความหมาย และ ลกัษณะของโปรแกรมฝึกทักษะการพมิพ์สัมผสั 



 
 

โปรแกรมพิมพส์ัมผสั หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนบนคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการฝึกพิมพ์

สัมผสัภาษาไทยดว้ยตนเอง ซ่ึงพฒันาโดยบริษทั คอมพิวเตอร์ เอจ เทคโนโลย ีจากดั เวอร์ชัน่ท่ีใชเ้ป็น

เวอร์ชัน่ 2.0 ซ่ึงประกอบดว้ย เน้ือหาดงัน้ี  

1. แบบฝึกหัดฝึกพมิพ์ จํานวน 13 แบบฝึกหัด ดังนี้(ใชท้บทวนการพิมพ)์ 

1. การพิมพแ์ป้นอกัษร  ฟ  ห  ก  ด    '   า  ส   

  2  การพิมพแ์ป้นอกัษร    เ     ◌้    ง 

 3  การพิมพแ์ป้นอกัษร   พ     ◌ํา     ะ      ◌ั     ◌ิ    และ  ร   

 4  การพิมพแ์ป้นอกัษร   แ   อ   ◌ิ   ท   ◌ื    และ  ม      

 5  การพิมพแ์ป้นอกัษร  ไ    ป   น  ใ  ๆ  ผ  ย 

 6  การพิมพแ์ป้นอกัษร  บ   ล   ฝ 

 7  การพิมพแ์ป้นอกัษร ถ   ภ  ค  ต 

 8  การพิมพแ์ป้นอกัษร จ   ข   ช   -   / 

 9  การพิมพแ์ป้นอกัษร โ  ฌ   ◌๋    ◌ ็ ฑ  ธ   ◌๊  และ  ณ 

 10 การพิมพแ์ป้นอกัษร ฎ   ฏ   ษ   ฆ   “   ศ  ฯ 

 11 การพิมพแ์ป้นตวัเลข ฮ   ◌์   ฒ   ฉ   ? 

 12 การพิมพแ์ป้นอกัษร  ฤ  (  )   ฬ  ซ   ญ   ฐ 

 13 การพิมพแ์ป้นอกัษร ฤ  (  )   ฬ  ซ   ญ   ฐ 

 14 การพิมพแ์ป้นอกัษร 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

 15 เทคนิคการพิมพเ์ร็วและความแม่นยาํ  

 16 การพิมพแ์ป้นอกัษร  พฒันาความเร็วและความแม่นยาํ 

 

 

  

 

  

 2. กาํหนดแบบทดสอบในโปรแกรมมีทั้งหมด 59 แบบทดสอบ แต่จะเลอืกตั้งเกณฑ์ใช้ใน

การทดสอบ2เกณฑ์ ดังนี ้ 

 2.1 เกณฑข์ั้นตํ่า แบบทดสอบท่ี 20 ( 3 นาที 20 คาํ/นาที)  

 2.2 เกณฑข์ั้นสูง แบบทดสอบท่ี 35 ( 5 นาที 35 คาํ/นาที)  

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 



 
 

นางสุคนธ์ทิพย ์สีสัน(2548 : บทคดัยอ่) ศึกษาเจตคติในการเรียนวิชาพิมพดี์ดไทยของนกัเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี5โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา2 กรุงเทพมหานครโดยใช้แบบทดสอบ

แบบวดัเจตคติในการเรียนวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(พิมพดี์ดไทย)พบวา่นกัเรียนมธัยมศึกษาปี

ท่ี 5 มีเจตคติในการเรียนพิมพดี์ดไทย คิดเป็นระดบัดีมากท่ีสุด 93.70% มีเจตคติไม่ดีคิดเป็น 6.30% 

สรุปไดว้า่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีเจตคติท่ีดีในการเรียนวชิาพิมพดี์ดมากท่ีสุด  

นางสุวารี ติยารัชกุล (บทคดัยอ่: 2549)  เร่ืองการฝึกทกัษะพิมพอ์กัษรแป้นเหยา้พิมพดี์ดองักฤษ 

1. โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปของนกัศึกษาปวช.ชั้นปีท่ี 1 สาขาการบญัชี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2549

เพื่อการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการพฒันาการพิมพอ์กัษรแป้นเหยา้พิมพดี์ดองักฤษให้มีความชาํนาญ

จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีครูผูส้อนจะตอ้งมีการทาํวิจยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนการวิจยัคร้ังน้ี

ผูว้จิยัมีความมุ่งหมายเพื่อพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปมาช่วยใน

การทาํวจิยัโดยใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะตามโปรแกรมจนครบซ่ึงจะตอ้งผา่นตั้งแต่ขั้นตอนแรกจึงทาํ

ในขั้นตอนท่ี 2. จนครบทุกขั้นตอนโดยมีการใชเ้คร่ืองมือในการวิจยัดงัน้ี  

 1.  แบบสังเกตการทาํงาน  

 2. แบบรายงานผลการฝึก3แบบทดสอบ 

โดยใช้กระบวนการวิจยัปฏิบติัการ(PAOR) ซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นปวช.1สาขา

การบญัชีจาํนวน 6 คน ผลการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ นกัเรียนไดใ้ชโ้ปรแกรมครบทุกขั้นตอนทาํให้มีผล

การเรียนสูงข้ึนทุกคนมีความชาํนาญในการใช้แป้นเหยา้ดีข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากความสนใจ ตั้งใจ

ปฏิบติัจริงจงัและโดยการกาํกบัดูแลของครูผูส้อนอยา่งใกลชิ้ดและต่อเน่ือง 

 นางสิริเพญ็ ชลเทพ(2547:บทคดัย่อ)ศึกษาการพฒันาทกัษะการพิมพดี์ดไทยของนกัศึกษา

ระดบัชั้นปวส.ปีท่ี 1 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีลาํพูน จงัหวดัลาํพูน โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการพิมพ์

ใชเ้วลา 10 สัปดาห์ในการฝึกทกัษะการพิมพ ์ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนระดบัชั้นปวส.ปีท่ี 1มีการพฒันา

ทกัษะความแม่นยาํและความเร็วในการพิมพส์ามารถพิมพง์านไดถู้กตอ้งมีความแม่นยาํและความเร็ว

เพิ่มข้ึน  

จากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกล่าวมาทั้งหมดจะเห็นไดว้า่การสอนการพิมพดี์ดไทย มี

ความจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งจดัการเรียนการโดยฝึกทกัษะในการพิมพ ์เพื่อให้นกัเรียน - นกัศึกษา

ไดรั้บการฝึกฝนอบรมให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานตลอดจนมีทศันคติท่ีดีและมีทกัษะ

ในวชิาชีพถึงเกณฑ ์ซ่ึงเป็นท่ียอมรับก่อนท่ีจะเขา้สู่ตลาดแรงงาน  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่3 

วธีิการดาํเนินการวจิยั 

 

ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง 

 



 
 

 นักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการระดบัชั้นปีท่ี 1 ห้อง 6   จาํนวน  6 คน 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

 คือ นวตักรรมท่ีเป็นโปรแกรมฝึกทกัษะการพิมพส์ัมผสัภาษาไทย  เวอร์ชัน่ 2.0 

 

วธีิการสร้างเคร่ืองมอื 

 สาํหรับวธีิการสร้างเคร่ืองมือในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดแ้บ่งออกเป็น 2 ระยะดงัน้ี  

 ระยะท่ี  1  ขั้นเตรียมการ  

 ระยะท่ี  2  ขั้นดาํเนินการ  

 ระยะที ่ 1  ข้ันเตรียมการ  

1.  การจดัทาํการสอน และใชแ้บบฝึกพิมพท์กัษะการพิมพส์ัมผสั ผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงัน้ี  

 1.1. ศึกษาวิธีการสอนโดยใชโ้ปรแกรมพิมพส์ัมผสัจากหนงัสือ เอกสารและงานวิจยัท่ี 

เก่ียวขอ้ง  

 1.2. วเิคราะห์เน้ือหาและกาํหนดขอบเขตของเน้ือหา 

 1.3.  กาํหนดจุดประสงคท์ัว่ไป จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและคุณลกัษณะท่ีตอ้งการเนน้ 

 1.4 กาํหนดโครงสร้างและเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์ตอ้งการพฒันา  

 1.5 ดาํเนินการสอนและทดสอบทกัษะการพิมพส์ัมผสัตามลาํดบัของจุดประสงคก์าร

เรียน ลาํดบั เน้ือหาและโครงสร้างท่ีกาํหนดไว ้ 

 2. กาํหนดแบบทดสอบทกัษะการพิมพส์ัมผสั และหาคุณภาพเคร่ืองมือ  

 2.1  ขั้นการวเิคราะห์เน้ือหา  

 2.1.2 วเิคราะห์เน้ือหาเร่ืองการพิมพส์ัมผสัประกอบดว้ยสาระการเรียนรู้มาตรฐาน

รายวชิา ผลการ เรียนรู้ท่ีคาดหวงั  

 2.2 กาํหนดแบบทดสอบทกัษะการพิมพ์สัมผสัให้ครอบคลุมเน้ือหาตามจุดประสงค ์

โดยกาํหนดเกณฑไ์ว2้ ระดบั คือ 

 1. เกณฑข์ั้นตํ่า แบบทดสอบก่อนเรียน 20 คาํ /3นาที  

 2. เกณฑข์ั้นสูง แบบทดสอบหลงัเรียน 35 คาํ /5นาที  

 2.3  นาํแบบทดสอบทกัษะพิมพ์สัมผสัท่ีเลือกใช้ให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3ท่านทาํการ 

ตรวจสอบ และนาํมาใช ้ 

 1. อาจารยอิ์นทิรา  หุตะนาวิน หวัหนา้สาขาวชิาปฏิบติัสาํนกังาน 

 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 



 
 

 2. อาจารยโ์ชติมา  ป้ันสมบุญ        หวัหนา้สาํนกัเลขานุการ 

 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ             

 3. อาจารยสุ์กญัญา สร้อยจิต อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาปฏิบติัสาํนกังาน 

 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยกา 

 ระยะที่ 2 ข้ันดําเนินการ  

ขั้นการทดลองใช ้ 

1. ดาํเนินการสอนให้นกัศึกษา ทั้งห้องฝึกพิมพโ์ดยใชโ้ปรแกรมพิมพส์ัมผสั และทดสอบ

การพิมพ ์ใชเ้กณฑข์ั้นตํ่า(20 คาํ / 3 นาที) บนัทึกเก็บขอ้มูลลงตาราง บนัทึกการพิมพแ์บบกา้วหนา้  

2. ให้นกัศึกษาทั้งห้อง เขา้โปรแกรม Microsoft office word  ฝึกพิมพค์วามแม่นยาํ แป้น

เหยา้  และแป้นอกัษรอ่ืน ๆ 

3. สร้างทกัษะการพิมพ ์ โดยใชบ้ททดสอบโปรแกรมพิมพส์ัมผสั 

4. ทดสอบการพิมพห์ลงัเรียนบนัทึกสถิติเก็บขอ้มูลลงตาราง บนัทึกการพิมพแ์บบกา้วหน้า 

เกณฑ(์35 คาํ / 5 นาที) 

5. จากนั้นคดัแยกกลุ่มนกัศึกษาท่ีผา่นเกณฑ์ขั้นตํ่าและไม่ผา่นเกณฑ์ขั้นตํ่าออกจากกนัโดย

จดัใหก้ลุ่มนกัศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑข์ั้นตํ่านาํโปรแกรมกลบัไปฝึกพิมพเ์พื่อพฒันาไปสู่เกณฑ์ขั้นสูง

ต่อไปและกลุ่มนักศึกษาท่ีทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นตํ่าให้กลับไปฝึกความแม่นยาํโดยพิมพ์ใน 

Microsoftofficewordและใหน้าํโปรแกรมกลบัไปฝึกพิมพเ์พื่อพฒันาให้ผา่นเกณฑ์ขั้นตํ่าต่อไป  โดย

ทาํการทดสอบทุก ๆ คาบเรียนเป็นระยะเวลาทั้งหมด 4 สัปดาห์ พร้อมทั้งบนัทึกลงในแบบตาราง

บนัทึกการพิมพแ์บบกา้วหนา้ใชเ้กณฑก์ารทดสอบ 20 คาํ /3 นาทีเกณฑข์ั้นสูง 35 คาํ/5 นาที 

 

 

 

 

 

วธีิการวเิคราะห์ 

 ค่าดชันีประสิทธิผลของโปรแกรมพิมพส์ัมผสัเวอร์ชัน่ 2.0ในการหาค่าดชันีประสิทธิผล 

ค่าดชันีประสิทธิผลคือ 

 ผลรวมของคะแนนทดสอบหลงัเรียน – ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียน 



 
 

{(จาํนวนนกัเรียน)(คะแนนเตม็หลงัเรียน)} – ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
 

 การพฒันาการท่ีเพิ่มข้ึนของผูเ้รียนโดยอาศัยการหาค่าดัชนีประสิทธิผล(effectiveness 

index:E.I.)ใช้วิธีการของกูดแมนเฟลคเทอร์และชไนเดอร์มีสูตรดังน้ี (Goodman,Flecther and 

Schneider,1980:30-34อา้งถึงใน พิสณุ,2549:187; เผชิญ, 2542: 1-3; บุญชม, 2545: 84; ชยัยงค์, 

2537: 494-495; ไชยยศ, 2546 : 172)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 



 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ เร่ืองการพิมพ์สัมผสัภาษาไทยโดยมีเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล คือแบบทดสอบทกัษะการพิมพส์ัมผสัและแบบตารางบนัทึกการพิมพแ์บบกา้วหนา้ ซ่ึงเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวช.1 ห้อง 6 ประจาภาคเรียนท่ี 1 ปี การศึกษา 2560 จาํนวน 6  คน ผูว้ิจยัไดแ้สดงผลการวิเคราะห์

ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  

การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะนาํเสนอผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของการใชโ้ปรแกรมพิมพ์

สัมผสัเวอร์ชัน่ 2.0 

ตอนที่ 1 คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยท่ี 1 เร่ือง การพิมพส์ัมผสัภาษาไทยก่อนและหลงั

เรียนของนกัศึกษาแต่ละคน และผลรวมตอนท่ี 1 คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงั

เรียนจากแบบทดสอบของนกัศึกษาสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจชั้นปีท่ี 1 หอ้ง 6   จาํนวน 6 คน 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

ตอนที ่1 คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากแบบทดสอบ               

ของนกัศึกษาสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีท่ี 1 หอ้ง 6   จาํนวน  6 คน 
 

 

คนที่ 

 

รหัส 

 

ช่ือ 

 

สกุล 

คะแนนเต็ม 15 

ทดสอบก่อน

เรียน 15 

ทดสอบหลงั

เรียน 15 

1 39286 นายวทิวสั ทรงไทย 13 14 

2 39304 นายภูวเดช โรจนวภิากร 6 13 

3 39306 น.ส.ฐิติมา พรมทอง 12 14 

4 39332 นายพงศธร อรรถสุตรา 0 12 

5 39338 นายจรูญพนัธ์ุ จูมนา 11 12 

6 39343 นายชานน สังชุม 0 13 

                                  รวมคะแนน 42 78 

 

 

ดชันีประสิทธิผล = ผลรวมของคะแนนทดสอบหลงัเรียน– ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียน    
  {(จาํนวนนกัเรียน)(คะแนนเต็มหลงัเรียน)} – ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
 

หมายเหตุ  (คะแนนเตม็หลงัเรียน = 15คะแนน) 
 



 
 

 
ดชันีประสิทธิผล                
 
                                                      78-42 =  36 =  0.75 
 (6 x 15) - 42  48 
 
 

ผลการวิจยัจากตารางปรากฏวา่หลงัจากการใชโ้ปรแกรมพิมพดี์ดไทยพิมพส์ัมผสั เวอร์ชัน่ 

2.0 ของนกัศึกษาระดบัปวช. 1 ห้อง 6 จาํนวนนกัศึกษา  6  คน วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชย

การพบว่ามีค่าดชันีประสิทธิผลของโปรแกรมพิมพดี์ดไทยพิมพส์ัมผสั เวอร์ชัน่ 2.0 มีค่าเท่ากบั 0.75

แสดงว่านกัศึกษามีความรู้และมีประสิทธิภาพมีทกัษะการพิมพเ์พิ่มข้ึนร้อยละ 75 นกัศึกษามีการ

พฒันาทกัษะพิมพดี์ดไทยอยา่งกา้วหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่5 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 



 
 

 การวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนพิมพดี์ดดว้ยโปรแกรมฝึกทกัษะ 

การพิมพส์ัมผสัภาษาไทยของนกัศึกษาสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีท่ี 1 หอ้ง 6 จาํนวน  6 คน 

 ผลของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นกัศึกษาพิมพท์ดสอบก่อนเรียนโดยพิมพ์

แบบทดสอบใส่เขา้ไปในเคร่ืองคอมพิวเตอร์บนัทึกสถิติการพิมพฝึ์กพิมพค์วามแม่นยาํในโปรแกรม

Microsoftofficeword ฝึกพิมพท์บทดสอบและจึงทดสอบพิมพห์ลงัเรียนโดยพิมพแ์บบทดสอบใส่

เขา้ไปในเคร่ืองคอมพิวเตอร์   

 จากผลการวิจยัการจดัการเรียนการสอนดว้ยโปรแกรมพิมพดี์ดภาษาไทยพิมพส์ัมผสั เวอร์

ชัน่2.0 สามารถพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะการพิมพแ์ละความชาํนาญในการพิมพดี์ดภาษาไทยอย่าง

กา้วหน้าโดยมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 75โดยครูเป็นผูด้าํเนินการสอนและ

แกไ้ขปัญหาควบคู่ไปกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน คาํนึงถึงการพฒันาดา้นทกัษะของผูเ้รียน

เพื่อเพิ่มความสามารถดา้นการพิมพใ์หมี้ความแม่นยาํและถูกตอ้งในการปฏิบติังานใหม้ากข้ึน  

 

สรุปผลการวจิัย 

 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้จากโปรแกรมพิมพ์ดีดภาษาไทย พิมพ์สัมผสัเวอร์ชั่น 2.0 

พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการทดสอบก่อนเรียนการทดสอบหลงัเรียนมีผลต่างกนัการจดัการเรียน

การสอนดว้ยโปรแกรมพิมพดี์ดภาษาไทยพิมพส์ัมผสัเวอร์ชัน่ 2.0 พบวา่สามารถพฒันาผูเ้รียนให้มี

ทกัษะและ มีความชาํนาญ มีประสิทธิภาพในการพิมพอ์ยา่งกา้วหนา้ 

 2. สามารถพฒันาทักษะของผูเ้รียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีได้มาตรฐานและมี

คุณภาพตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้

 3.  ดชันีประสิทธิผลการใช้โปรแกรมพิมพ์ดีดภาษาไทยพิมพ์สัมผสัเวอร์ชั่น 2.0 มีค่า 0.75  

แสดงวา่นกัศึกษามีความรู้เพิ่มข้ึนร้อยละ 75 

 

 

 

 

 

 

 

อภิปรายผล 



 
 

 การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนพิมพดี์ดดว้ยโปรแกรมฝึกทกัษะการพิมพส์ัมผสั

ภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชย

การ พบวา่ค่าดชันีประสิทธิผลของโปรแกรมพิมพดี์ดไทย พิมพส์ัมผสั เวอร์ชัน่2.0 

มีค่า 0.75  แสดงวา่นกัศึกษามีทกัษะเพิ่มข้ึน75%ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของน.ส.นารีรัตน์ โฉอินทร์

(2548)ได้ศึกษาการแก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดองักฤษด้วยคอมพิวเตอร์ของ

นักเรียนระดบัชั้นปวช. 2  พบว่าพฒันาทกัษะการพิมพ์ท่ีรวดเร็วและแม่นยาํในการเรียนในวิชา

พิมพดี์ดองักฤษดว้ยคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนระดบัชั้นปวช. 2แผนกบริหารธุรกิจโดยใชแ้บบตาราง

บนัทึกการพิมพแ์บบกา้วหนา้ตารางแสดงผลการคิดคาํสุทธิต่อนาทีตามหลกับนัได 9ขั้นแบบทกัษะ

พฒันาการพิมพก์ารพิมพชุ์ดท่ี 1 – 5 รวม 5 ชุด และสอดคลอ้งงานวิจยัของ ศิริเพ็ญ ชลเทพ (2547) 

ศึกษาการพฒันาทกัษะการพิมพ์ดีดไทยของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.ปีท่ี1วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยสีาํพนู จงัหวดัลาํพูน โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการพิมพ ์ใชเ้วลา 10 สัปดาห์ในการฝึกทกัษะ

การพิมพ ์

 

ข้อเสนอแนะ 

 1.  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในดา้นการเรียนการสอน ครูผูส้อนควรดูแลเอาใจใส่นกัเรียน

อย่างใกลชิ้ดเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ความก้าวหน้าของนกัเรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ขั้นแรก 

การวางน้ิว การสืบน้ิว วธีิการเคาะแป้นเพื่อปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาดของนกัศึกษาให้ถูกตอ้งทนัที

ท่ีพบ 

 2.  ครูผูส้อนควรใหค้วามสนใจปรับวิธีฝึกทกัษะการพิมพส์ัมผสัให้กบันกัศึกษาให้มีทกัษะ

การพิมพแ์ละการเรียนวชิาพิมพดี์ดมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 3. ควรปรับรูปแบบการสอน และวธีิต่างๆใหเ้หมาะสมในการพฒันาทกัษะการพิมพดี์ด 

 4. จากการวิจยัคร้ังน้ีเห็นวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยโปรแกรมพิมพส์ัมผสัภาษาองักฤษ 

เวอร์ชัน่ 2.0การทดสอบหลงัเรียนมีคะแนนสูงกวา่ก่อนเรียน ควรมีการทดสอบเพื่อพฒันาทกัษะการ

พิมพเ์สมอ เพื่อเป็นการส่งเสริมความแตกต่างระหวา่งบุคคล ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เน่ืองจาก

การพิมพส์ัมผสัเป็นพื้นฐานของนกัศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเพื่อประกอบวชิาชีพในอนาคต 

 

  

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างแบบฝึกพมิพ์ ในโปรแกรม Micorsoft office word 



 
 

 

 พระบรมราโชวาท ในบา้นเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี 

ไม่มีใครจะทาํใหค้นทุกคนเป็นคนดีไดท้ั้งหมด การทาํใหบ้า้นเมือง 

มีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทาํใหทุ้กคนเป็นคนดี  หากแต่ 

อยูท่ี่การส่งเสริมคนดี ใหค้นดีไดป้กครองบา้นเมือง และควบคุมคนไม่ดี 

ไม่ใหมี้อาํนาจ ไม่ใหก่้อความเดือดร้อนวุน่วายได ้

 

 ใจสปรก มือมวั และร้อนเร่า ใครมีเขาควรเรียกวา่ผสิีง เพราะพดูผดิ 

ทาํผดิ  จิตประวงิ แต่ในส่ิง นาํตวักลั้วอบาย  คิดดูเถิดถา้ใครไม่อยากตก จงรีบตก  

ใจตนรีบขวนขวาย ใหใ้จสูง เสียได ้  ก่อนตวัตาย กส็มหมายท่ีเกิดมาอยา่แชเชือน 

 

 ในช่วงระยะน้ีเองท่ีประเทศต่าง ๆ ไดพ้ยายามผลิตเน้ือ นม ไข่ ตลอดจน 

ใส่วติามิน และเกลือแร่บางอยา่งไปในขา้ว ขนมปัง หรือแมก้ระทัง่นม รวมทั้งได ้

โฆษณาใหป้ระชาชนกินไข่วนัละ 1 ฟอง แถมใหด่ื้มนมอีกวนัละ 2 – 3 แกว้  

 

 บุญคือ ธาตุสาํรเร็จ บุญคือความดีท่ีเราทาํ ทั้งนั้นจากการทาํทาน รักษาศิล 

และเจริญภาวนา อดทน อดกลั้นใหใ้จเราใส สะอาด บริสุทธ์ิ ยิง่บริสุทธ์ิปราศจาก 

 ความโกรธ ความหลง เท่าไร บุญกย็ิง่มาก เม่ืองทาํบุญมากจะปรารถนาอะไรกไ็ด ้

ทั้งนั้น ความสุข  ความสาํเร็จ ความสมหวงั กจ็ะบงัเกิดข้ึนแก่เราทุกยอ่าง จนกระ 

ทัง่ไม่อยากไดอ้ะไรอีกเลย อยากจะปฏิบติัธรรม ใหส้งบสุข ใจบริสุทธ์ิ 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างแบบทดสอบพมิพ์ในMicorsoft office word 



 
 

 

เหตุใหป้ระชาชนบางหมู่ โดยเฉพาะผูท่ี้มีฐานะดี หรืออยูใ่นเมืองใหญ่ ๆ พากนัอยู ่

ดีกินดีเกินไปถึงกบัอว้น โคเรสเตอรรอลในเลือดสูง และเกิดอนัตรายอยา่งร้ายแรงข้ึน 

 

 ไม่น่าเช่ือว่าสังคมเด็กประถมของโรงเรียนในเมืองกรุงนั้น จะแข่งกนัสูงในห้องเรียน

จนกระทัง่แลง้นํ้ าใจโดยไม่รู้ตวั กล่าวคือเด็กดว้ยกนัจะไม่เต็มใจให้เพื่อนลอกการบา้น  และไม่

เต็มใจสอนการบา้นให้เพื่อน เด็กท่ีเรียนตามเพื่อนไม่ทนัจะถูกเด็กดว้ยกนัตั้งขอ้รังเกียจว่า “โง่” 

ไม่อยากเล่นดว้ย หรือถูกรังแกไม่ไดรั้บการช่วยเหลือแลว้ ยงัถูกเพื่อนหาว่า “โง่” อีกดว้ย อย่าให้

เพื่อนดูนะ อยา่ใหเ้พื่อนลอกนะ มกัเป็นคาํกล่าวท่ีเดก็ ๆ ตอ้งรับฟังอยูต่ลอกเวลา ทั้งจากครูและ 

จากผูป้กครองเอง 

 

 เดก็ถูกฝึกใหแ้ลง้นํ้าใจตั้งแต่ในหอ้งเรียนแลว้ แกจะมีนํ้าใจต่อสังคมไดอ้ยา่งไรพ่อแม่ตอ้ง

สอนใหลู้กนั้นมีนํ้าใจ ขั้นแรกกคื็อการช่วยเหลือเพื่อนในหอ้งเรียน ตั้งแต่การอธิบายขอ้สงสัยให้

เพื่อนฟัง การช่วยเหลือเพื่อนยามยาก เช่นเพื่อนจดงานไม่ทนัลืมทาํการบา้น ลืมทาํการฝีมือ 

หรือไม่มีอุปกรณ์ท่ีจะทาํ ถา้มีมากพอกเ็อามาแบ่งเพื่อกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตวัอย่างแบบทดสอบพมิพ์ในMicorsoft office word 

 

 กลา้มเน้ือเป็นอวยัวะท่ียดืหดไดม้าก พวกกลา้มเน้ือลายคือกลา้มเน้ือแขนขา  69 

และลาํตวัสามารถหดไดถึ้ง 50 %  ยิง่พวกกลา้มเน้ือเรียบ คือกลา้มเน้ือของอวยัะในช่องทอ้ง 151 

กลา้มเน้ือท่ีบุผนงัหลอดเลือด กลา้มเน้ือของกระเพราะเบาและมดลูก สามารถหดและขยายตวั 230 

ไดต้ั้งหลายเท่าดงัจะเห็นไดช้ดัวา่กลา้มเน้ือมดลูกโดยปกติจะเล็กกวากาํป้ันเสียอีก แต่เวลาตั้ง  320 

ครรภจ์ะมีขนาดเท่าลูกฟุตบอล สามารถบรรจุเด็กและรกไวไ้ดอ้ยา่งสบาย กลา้มเน้ือจดัวา่ 399 

เป็นอวยัวะท่ีมีมากท่ีสุดในร่างกายคือคร่ึงของนํ้าหนกัตวั ผูช้ายมีมากกวา่ผูห้ญิงและผูเ้ป็น 489 

นกักีฬายอ่มมีมากกวา่ผูท่ี้ไม่ใช่นกักีฬา 528 

 

 ป่าไมเ้ป็นธรรมชาติอีกอยา่งหน่ึงท่ีฉนัรักยิง่ เพราะป่าไมท้าํใหเ้กิดความร่มเยน็  76 

ฝนตกตอ้งตามฤดูกาล ท่ีใดมีผา่ท่ีนัน่มีฝนตกชุก ไม่แหง้แลง้ ป่าไมท้าํใหอ้ากาศบริสุทธ์ิ 158 

เพราะตน้ไมค้ายก๊าซออกซิเจนออกมาในเวลากลางวนั ทาํใหเ้รารู้สึกสดช่ืนแจ่มใส 229 

เม่ืออยูใ่ตต้น้ไม ้และอีกอยา่งตน้ไมย้งัช่วยดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์ขา้ไปดว้ย 306 

นอกจากนั้น ป่าไมย้งัช่วยซบันํ้าไว ้เวลาฝนตกจะช่วยไม่ใหน้ํ้าไหลแรงและเกิด 376 

นํ้าท่วมบา้นเรือนของมนุษยน์อกจากนั้น ป่าไมย้งัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์าซ่ึงสัตวป่์า 461 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 คราวท่ีแลว้ไดก้ล่าวถึงคาํจาํกดัความของความคิดสร้างสรรคแ์ละตวัอยา่งผลของการใชค้วาม         75 

คิดสร้างสรรคใ์หเ้กิดนวตักรรมหรือส่ิงประดิษฐ ์ความคิดใหม่ ๆ แปลกๆ ท่ีมาตอบสอนงความตอ้ง 165 

การขอมนุษยใ์หมี้ความเป็นอยูดี่ข้ึน นอกจากน้ียงัไดก้ล่าววา่ความคิดสร้างสรรคไ์ม่จาํกดัอยูใ่น  255 

วงการศิลปะเท่านั้น หากแต่เป็นส่ิงจาํเป็นต่อคนในทุกวงการอาชีพ เช่น ในการบริกหารงานต่าง ๆ          339 

ผูน้าํจะตอ้งมีลกัษณะความคิดสร้างสรรคจึ์งจะหาคาํตอบมาแกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้หรือวางแผนป้องกนั      425 

ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนแทนท่ีจะตามแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไปทีละเร่ืองๆ ไม่รู้จกัจบส้ิน                              504 

คราวน้ีจะขอกล่าวถึงความคิดสร้างสรรคเ์พิ่มเติมและในตอนทา้ยจะใหผู้อ่้านร่วมตอบคาํถาม                  586 

เพื่อตรวจสอบระดบัความคิดสร้างารรคข์องตน ทฤษฏีของการมีความคิดสร้างสรรคมี์ความเก่ียวโยง       671 

กบัสมองถึงแมว้า่ความรู้เร่ืองสมองของมนุษยจ์ะกา้วหนา้ไปมากในปัจจุบนั  แต่ยงัมีความไม่กระจ่าง       761 

อีกมากท่ียงัหาคาํตอบไม่ได ้ทั้งน้ีเน่ืองจากการศึกษาในมนุษยน์ั้นจะนาํมาทดลองขณะมีชีวติอยูย่อ่มไม่     853 

ไดค้วามรู้เก่ียวกบัสมองบางส่วนถูกทาํลายแลว้คน ๆ นั้น ขาดความสามารถดา้นไหนไปเราก็จะ                933 

ทราบวา่สมองส่วนไหนทาํหนา้ท่ีอะไรและส่วนใหญ่ศึกษามาจากสมองของคนท่ีตายแลว้เพราะคงจะ     1013 

ไม่มีใครยอมใหค้นอ่ืนผา่เจาะดูสมองของคนโดยนัง่ทาํตาปริบ ๆ ดูอยูด่ว้ย                                                1079                                   

ทฤษฏีมีใจความวา่ ทกัษะของความสามารถในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ลว้นไดรั้บทางสติปัญญาและ             1316 

บุคลิกภาพต่าง ๆ ลว้นไดรั้บอิทธิพลมาจากนิสัยประจาํวนัท่ีเราถนดัใชส้มองขา้งหน่ึมากกวา่อีกขา้ง          1407 

นิสัยประจาํของการใชส้มองน้ีถา้เราแกไ้ขได ้ก็หมายความวา่ เราจะพลิกผนัคุณสมบติั                              1484 

ต่าง ๆ ของสมองไดบ้า้ง การถนดัใชส้มองบางดา้นมากกวา่อีกดา้นนั้นนอกจากจะเกิดในระดบั                 1563 

บุคคลแลว้ก็เกิดในระดบัสถาบนั องคก์าร เพราะวา่นกับริหารมกัจะเลือกลษัณะคลายกบัตน                     1650 

เองเขา้ไปทาํงานร่วมกนัแต่ผลงานท่ีออกมาดีเลิศ ส่วนใหญ่เกิดจากทีมท่ีมีความคิดหลากหลายและ          1735 

แตกต่างกนัดงันั้นนกับริหารจาํเป็นตอ้งเขา้ใจรูปแบบการคิดของแต่ละคน เพื่อปรับปรุงเปล่ียนแปลง       1822 
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ตัวอย่างตารางบันทกึการพมิพ์แบบก้าวหน้าพมิพ์ดีดไทยด้วยคอมพวิเตอร์ 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

ช่ือ.....................สกลุ.....................ปวช. ..............เลขท่ี..........ภาคเรียนท่ี....... 

ตารางบนัทึกการพิมพแ์บบกา้วหนา้พิมพดี์ดไทยดว้ยคอมพิวเตอร์ 

คร้ังท่ี ว/ด/ป บทท่ี นาที จาํนวนดีด คาํผดิ คาํสุทธิ ลายเซ็น หมายเหตุ 
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กดูแมน เฟลคเทอร์ และชไนเดอร์ มีสูตรดงัน้ี การพฒันาการท่ีเพิ่มข้ึนของผูเ้รียนโดยอาศยัการหาค่า

ดชันีประสิทธิผล (effectiveness index: E.I.) การพฒันาการท่ีเพิ่มข้ึนของผูเ้รียนโดยอาศยั

การหาค่าดชันีประสิทธิผล(Goodman, Flecther and Schneider,1980: 30-34 อา้งถึงใน 

พิสณุ, 2549:187; เผชิญ, 2542: 1-3; บุญชม, 2545: 84; ชยัยงค,์ 2537: 494-495; ไชยยศ, 

2546 : 172) 

 

 

 

 

http://www.igetweb.com/www/poorisut_s/index.php?mo=3&art=409226


 
 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2546 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542  สุคนธ์ทิพย ์สีสัน เจตคติในการเรียนวชิาพิมพดี์ดไทย  

http://www.nmrsw2ac.th/RESEARCH/ns12-  25.html 

กรมอาชีวศึกษา    พิมพดี์ด – การศึกษาและการสอน, คู่มือการเรียนการสอนและ 

ใบงาน   พิมพดี์ดไทย 5 ชพณ    3300,  กระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพฯ :  กรม  

2534 

ชนธญั  วฒันสุทธ์ิ. กรุงเทพฯ: คอมพิวเตอร์ เอจ. เทคโนโลย.ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nmrsw2ac.th/RESEARCH/ns12-


 
 

ประวตัิผู้วจิัย 

 

ช่ือ  รัตนาหวอ่งเจริญ 

สถานท่ีเกิด กรุงเทพฯ 

วฒิุการศึกษา    ปี พ.ศ. 2515 สาํเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสรรพาวุธวทิยา 

 ปี พ.ศ. 2518    สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมตน้ มศ.3 โรงเรียนสรรพาวธุวทิยา 

 ปี พ.ศ. 2521   สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพวทิยาลยัเกริก 

 ปี พ.ศ. 2524    สาํเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษาปริญญาตรีวทิยาลยัเกริก 

การงานปัจจุบนั เป็นอาจารยป์ระจาํ วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  

                           อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาปฏิบติัสาํนกังาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


