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บทคัดยอ 

 

ชื่อเร่ือง  การพัฒนาทักษะการพิมพดีด ในรายวิชา กิจกรรมพิมพดีดประยุกต 1 โดยใชวิธีการ 

เสริมแรง ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการตลาด   

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ชื่อผูวิจัย  อาจารยอินทิรา   หุตะนาวิน 

สาขาวิชา ปฏิบัติสํานักงาน 

ปการศึกษา 2562 

   

การวิจัยคร้ังน้ี  มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาทักษะการพิมพดีดดวยคอมพิวเตอรของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 หอง 5  สาขาวิชาการตลาดโดยใชวิธีการเสริมแรง กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 หอง 5  สาขาวิชาการตลาด จํานวน  36  คน  ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 

2562  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก แบบวัดทักษะ และแบบฝก  การ

วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาสถิติ Pair-Sample t-test 

 ผลการวิจัยพบวา 

จากการสอนโดยใชวิธีการเสริมแรง มีคะแนนกอนเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 28.63 สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน

เทากับ 6.35  ( x  = 28.63, SD=6.35)  และคะแนนหลังเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 36.90 สวนเบี่ยงแบนมาตรฐานเทากับ 

5.72 (  x  = 36.90,SD=5.72) จากการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลัง

เรียน มีคา  T-Test เทากับ -13.382 และคา Sig= .000*  พบวา คะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงวา การสอนโดยใชวิธีการเสริมแรง ทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น 
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บทที ่1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ 

 จากการสังเกตเห็นวา นักศึกษาฝกพิมพสัมผัส โดยสืบน้ิวทั้งสิบน้ิวไดไมถูกตอง จึงทําใหมีการ

พิมพคําที่ผิดเปนจํานวนมาก ไมเปนไปตามจุดประสงคของรายวิชา ซึ่งเปนอุปสรรคตอการเรียนรูเกี่ยวกับ

การใชแปนพิมพคอมพิวเตอรแบบสัมผัส เพราะปจจุบันน้ี การพิมพสัมผัสเปนสิ่งที่จําเปน และมีความสําคัญ

ตอการเรียนรูในวิชาคอมพิวเตอร และรวมถึงการใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ 

เพื่อใชสําหรับเปนพื้นฐานการพิมพกําหนดน้ิวมือที่จะใชกดแปนพิมพในแตละแปนใหเกิดเหมาะสมในงาน

การจัดพิมพเอกสาร และจะทําใหนักศึกษาสามารถใชแปนคียลัดและแปนฟงกชั่นตาง ๆ บนแปนคียบอรด

ของคอมพิวเตอรไดอยางถูกตอง และสมบูรณแบบในการเรียนระดับตอ ๆ ไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง 

2546 ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม รายวิชากิจกรรมพิมพดีดประยุกต 1  ซึ่งเปนวิชาที่สรางทักษะขั้นพื้นฐาน

ของการเรียนในสาขาน้ีใหเกิดกับนักศึกษาทุกคน โดยสามารถนําวิชาน้ีไปใชผลิตเอกสารสําหรับการเรียน

รายวิชาอ่ืน ๆ เชน การผลิตเอกสารประเภทรายงาน หรือการพิมพขอมูลที่จะตองเก็บไวเปนเอกสาร หรือ

หลักฐาน โดยที่ทักษะการพิมพเปนสิ่งที่ควรพัฒนาใหเกิดกับผูเรียนพิมพสัมผัสในทุกระดับ เพื่อใหเกิดความ

แมนยําในการใชแปนอักษร และสามารถผลิตงานเอกสาร หรืองานประเภทอ่ืน ๆ ตอไป  จากการสังเกต

พบวา นักศึกษามักจะมีปญหาในการพิมพ คือ การวางน้ิวไมตรงกับแปนที่จะตองวาง ดูแปน สภาพดังกลาว

เกิดขึ้นกับ นักศึกษาทั้งสิ้น 15 คน ในระดับชั้น 3/5  ที่เรียนวิชากิจกรรมพิมพดีดประยุกต 1  ทําใหนักศึกษา

ทั้ง 15 คน มีทักษะในการพิมพอยูในเกณฑที่ไมนาพอใจ ทําใหเกิดการพิมพผิดเปนจํานวนมาก นักศึกษาไม

สามารถพัฒนาความเร็วไดตามเกณฑที่ตองการ ผูวิจัยจึงไดเลือกวิธีการเสริมแรง เพื่อนํามาปรับพฤติกรรม

ดังกลาว โดยมีหลักวา ผูเรียนจะตองรูจักควบคุมตนเองในขณะที่ฝกเคาะแปนพิมพ สามารถพัฒนาทักษะ 

การพิมพได จะตองพยายามใชน้ิวที่ถูกตองเคาะแปน รวมทั้งการรอที่จะใหเกิดการเรียนรูความสามารถใน

การวางน้ิว หรือกาวน้ิวไปสัมผัสแปนอักษร ไมรีบรอนที่จะพิมพ จนทําใหเกิดทักษะที่ไมถูกตองในการพิมพ

ตัวอักษร รวมทั้งการฝกใชน้ิวที่ออนแอไปพรอมกับน้ิวอ่ืน ๆ น่ันคือ น้ิวนาง น้ิวกอย และน้ิวโปงทั้งดานซาย 

และดานขวา สามารถรูเทาทันตนเอง คือรูวาขณะที่ตนเองเคาะแปนพิมพน้ัน กําลังใชน้ิวอะไร และเปนน้ิวที่

ถูกตองโดยไมตองมองหรือแอบมองแปน ตาใหดูที่จอพิมพเทาน้ัน  ผูวิจัยคาดวา หากนักศึกษาไดรับการฝก
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ทักษะการใชแปนพิมพ “แบบวิธีการเสริมแรง” สามารถพัฒนาทักษะการพิมพไดตามเกณฑที่ไดกําหนดไว 

หรือสูงขึ้นไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาทักษะการพิมพดีดดวยคอมพิวเตอรของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 

หอง 5  สาขาวิชาการตลาดโดยใชวิธีการเสริมแรง 

 

1.3 สมมติฐานในการวิจัย 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 หอง 5  หลังเรียนโดยใชวิธีการเสริมแรงมีทักษะ            

ดานการพิมพดีดดวยคอมพิวเตอรสูงกวากอนเรียน 

 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

1.  ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 หอง 5  

สาขาวิชาการตลาด จํานวน  36  คน  ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2562  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ  

 2.   ตัวแปรที่ศึกษา 

  2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก  วิธีการเสริมแรง 

  2.2  ตัวแปรตาม  ไดแก ทักษะดานการพิมพดีดภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร 

 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

1. โปรแกรมพิมพดีดคอมพิวเตอร  หมายถึง โปรแกรมพิมพดีดสัมผัส Version 2.0  ที่เปนโปรแกรม

สําหรับใชฝกพิมพดีดภาษาไทย ในเคร่ืองคอมพิวเตอร 

 2.  ทักษะ (Skill)  หมายถึง   ความสามารถในการจัดการกับพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับคนอ่ืน ๆซึ่ง

นําไปสูระดับการปฏิบัติตามที่ตองการ    (จักรกฤช    สิงหศิลารักษ  :   ออนไลน) สอดคลองกับที่              

ครอนบารค (Cronbach. 1977 :  393) กลาววา  ทักษะวาเปนการปฏิบัติที่เกิดจากการเรียนรูสามารถกระทําได

โดยแทบจะไมตองใชความคิด    ซึ่งเมื่อพิจารณาความหมายและลักษณะของทักษะขางตนจะเห็นไดวาการ

ปฏิบัติการอยางมีทักษะจําเปนตองอาศัยพัฒนาการของกระบวนการเรียนรู   และกลไกการทํางานของ

กลามเน้ือในการปฏิบัติการ  
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ซึ่งสามารถสังเกตไดจากเกณฑ   4   ประการคือ   ความเร็ว   (Speed)    ความแมนยํา  (Accuracy) ลักษณะ

ทาทาง   (Form)   และความคลองตัว   (Adaptability)  กลาวคือ คนที่มีทักษะยอมสามารถปฏิบัติการอยาง

รวดเร็วภายในเวลาอันจํากัด มีความแมนยําในการเคลื่อนไหวกลามเน้ือ ไมขัดเขินผิดพลาด ใชพลังงานหรือ

ความพยายามนอยที่สุด   และสามารถปฏิบัติการไดในสถานการณที่แตกตางออกไป ทักษะจึงมีลักษณะ

สําคัญ  3   ประการ   คือ   เปนการตอบสนองทางกลไกที่ตอเน่ืองกันเปนลูกโซ (Response   Chain)  เปนการ

เกี่ยวของและประสานกันในการเคลื่อนไหวของ อวัยวะ (Movement  Coordination) และเปนการจัดระเบียบ

ตอเน่ืองในการตอบสนองเขาเปนรูปแบบการตอบสนองที่ ซับซอน  และเปนดังที่   การริสสัน และ  แมกอน 

(Garrison  and  Magoon. 1972 : 640) กลาววา  ทักษะเปนแบบของพฤติกรรมที่กระทําไปดวยความราบเรียบ 

(Smooth)  รวดเร็ว  แมนยํา  และมีความสอดคลองผสมผสานกันอยางเหมาะสมของกลามเน้ือตาง ๆ  อันเปน

ผลมาจากการพัฒนาความสามารถของบุคคล  

แบบฝก หมายถึง โจทยในการฝกและพัฒนาความเร็วและความแมนยํา 

3. การสอนแบบปกติ หมายถึง การสอนวิชาพิมพไทยดวยคอมพิวเตอร 1 เร่ือง การเรียนรูแปนพิมพ  

ฟ  ห  ก ด    า  ส  ว โดยวิธีการสอนตามตารางการสอนในชั่วโมงการเรียน   

 4. การสอนโดยใชวิธีการเสริมแรง หมายถึง การสอนโดยการทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจ เมื่อทํา

พฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงแลว เพื่อใหทําพฤติกรรมน้ันซ้ํา ๆ อีก 

 

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อใหนักศึกษาสามารถกดแปนพิมพคอมพิวเตอรแบบสัมผัสไดอยางถูกตอง โดยไมมอง

แปนพิมพ 

    2. นําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

 3. ครูผูสอนไดมีโอกาสพัฒนาคุณภาพการสอน และนักศึกษาไดมีสวนรวมในการวิเคราะห

แกปญหา   การเรียนรูรวมกัน 

 

1.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ศึกษา เร่ือง การพัฒนาทักษะการพิมพดีด ในรายวิชา กิจกรรมพิมพดีดประยุกต 1 โดยใชวิธีการ

เสริมแรง ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3  สาขาวิชาการตลาด  วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ  มีประชากรคือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 หอง  5  สาขาวิชา

การตลาด  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 36 คน            

ตัวแปรตน คือ วิธีการเสริมแรง ตัวแปรตามคือ ทักษะดานการพิมพดีดภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร 
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   ตัวแปร                 ตัวแปรตาม 

 

วิธีการเสริมแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะดานการพิมพดีดภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร 
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บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การวิจัยคร้ังน้ี มุงศึกษาการพัฒนาทักษะการพิมพดีด ในรายวิชา กิจกรรมพิมพดีดประยุกต 1                                      

โดยใชวิธีการเสริมแรง ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการตลาด  วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยจําแนกเน้ือหาไดดังน้ี 

 1. แนวคิดเกี่ยวการพัฒนาทักษะ 

2. แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมดานพิมพดีดภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร 

3. เอกสารที่เกี่ยวของแบบฝกปฏิบัติ 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ 

 ทักษะ (Skill)  หมายถึง   ความสามารถในการจัดการกับพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับคนอ่ืน ๆซึ่ง

นําไปสูระดับการปฏิบัติตามที่ตองการ     

 วรัทยา   ธรรมกิตติภพ (2548 : 24) ไดสรุปการเรียนการสอน หมายถึง ขั้นตอน ขอเสนอแนะใน           

การดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหสัมพันธกับเน้ือหา เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูหรือเกิดประสิทธิผล

แกผูเรียน หรือบรรลุวัตถุประสงคในการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

 อาภรณ   ใจเที่ยง (2546 : 72) ใหความหมายการเรียนการสอน หมายถึง การปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ

การเรียนการสอนและการกระทําทุกสิ่งทุกอยางที่จัดขึ้นจากความรวมมือระหวางผูสอนและผูเรียน เพื่อให

การสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและการเรียนรูของผูเรียนบรรลุสูจุดประสงคการสอนที่กําหนดไว 

 ชาติชาย   พิทักษธนาคม (2544 : 236 - – 237) การเรียนการสอน หมายถึง การปฏิบัติตาง ๆ                       

ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อใหการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและการเรียนรูของผูเรียนบรรลุสู

จุดประสงคการสอนที่กําหนดไว 

 ไสว   ฟกขาว (2544 : 18)ใหความหมายการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการที่มีการวางแผน

เพื่อจัดสภาพการณใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนในการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนในดาน

ตาง ๆ ตามเปาหมายที่วางไว ซึ่งในระหวางการปฏิสัมพันธน้ันผูสอนก็จะไดเรียนรูจากผูเรียนดวย 

 อรทัย  มูลคําและสุวิทย   มูลคํา (2544 : 11) อรทัยและสุวิทย (2544)   ไดใหความหมาย การเรียน

การสอน หมายถึง การจัดกิจกรรมประสบการณหรือสถานการณใด ๆ ที่มีความหมายกับผูเรียน ไดลงมือ
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ปฏิบัติและปฏิสัมพันธกับสิ่งเหลาน้ีดวยตนเอง โดยการสังเกต วิเคราะห ปฏิบัติ สรุป เพื่อสรางนิยาม

ความหมายและผลิตองคความรูดวยตนเอง ทําใหเกิดการเรียนรูทุกดานอยาง สมดุล 

 กรมวิชาการ (2544) ใหความหมายการเรียนการสอน หมายถึง ขั้นตอนที่ครูนํากิจกรรมตาง ๆ ที่

กําหนดไวในแผนการเรียนรูมาสูการปฏิบัติจริง โดยเนนนักเรียนเปนสําคัญเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู

และมีคุณลักษณะตามเปาหมายที่ตองการ 

 จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนน้ันหมายถึง สภาพการเรียนรู ที่กําหนด

ขึ้นเพื่อนําผูเรียนไปสูเปาหมาย เพื่อใหบรรลุจุดประสงคการเรียนการสอนที่กําหนดไว ในแผนการเรียนรูให

เหมาะสมสอดคลองกับเน้ือหาและสภาพแวดลอม การเรียนรูในดานตาง ๆ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

การพัฒนาทักษะการพิมพเพื่อความเร็วและความแมนยํา 

1.1  ความสําคัญของการพัฒนาทักษะการพิมพ คือการพัฒนาทักษะความเร็วและแมนยํา จะตองไป

พรอมกันทั้งความเร็ว และความถูกตองแมนยําจะตองฝกทักษะการพิมพอยางสม่ําเสมอ และตอเน่ืองจนเกิด

ทักษะ 

            1.2  เทคนิคที่ดีในการพิมพดีดที่เร็วและแมนยําตองวางน้ิวบนแปนเหยาใหถูกตอง การกาวน้ิวตอง

รวดเร็ว พิมพในจังหวะที่สม่ําเสมอแบบพิมพตองวางใหเห็นชัดเจน ตาตองจับจองอยูที่แบบพิมพการปดแคร

หรือเคาะคานเวนวรรคตองถูกตองและรวดเร็ว มีสมาธิมีจุดมุงหมายแนวแนในขณะพิมพ 

           1.3  กิจนิสัยที่ดีในการพิมพดีดในเร่ืองของทาน่ังตองน่ังตัวตอง เทาวางราบกับพื้น การใสและถอด

กระดาษพิมพการวางแบบพิมพ การต้ังระยะกั้นหนา-หลัง การต้ัง Tab การปดแคร การวางน้ิวการสืบน้ิว การ

เคาะแปนอักษร ที่สําคัญตองฝกพิมพดีดโดยวิธีสัมผัสคือไมมองแปนขณะพิมพ พยายามฝกปฏิบัติต้ังแตแรก

จนเกิดความชํานาญ ตองจําไวเสมอวาตองไมมองแปน 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึงการจัดกิจกรรมโดยวิธีตางๆ อยาง

หลากหลายที่มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริงเกิดการพัฒนาตนและสั่งสมคุณลักษณะที่จําเปนสําหรับ

การเปนสมาชิกที่ดีของสังคมของประเทศชาติตอไปการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงพัฒนาผูเรียนจึง

ตองใชเทคนิควิธีการเรียนรูรูปแบบการสอนหรือกระบวนการเรียนการสอนในหลากหลายวิธีซึ่งจําแนกได

ดังน้ี (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู,2543 : 36-37)  

 1. การจัดการเรียนการสอนทางออมไดแกการเรียนรูแบบสืบคน แบบคนพบ แบบแกปญหา แบบ 

สรางแผนผังความคิดแบบใชกรณีศึกษาแบบต้ังคําถามแบบใชการตัดสินใจ 

 2.  เทคนิคการศึกษาเปนรายบุคคลไดแกวิธีการเรียนแบบศูนยการเรียน แบบการเรียนรูดวยตนเอง           

แบบชุดกิจกรรมดารเรียนรูคอมพิวเตอรชวยสอน 
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 3.  เทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีตาง ๆประกอบการเรียน เชน การใชสิ่งพิมพ ตํารา

เรียนและแบบฝกหัดการใชแหลงทรัพยากรในชุมชน ศูนยการเรียนชุดการสอน คอมพิวเตอรชวยสอน

บทเรียนสําเร็จรูป 

 4.  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเนนปฏิสัมพันธประกอบดวย การโตวาทีกลุม Buzz               

การอภิปราย การระดมพลังสมอง กลุมแกปญหา กลุมติวการประชุมตาง ๆการแสดงบทบาทสมมติ กลุม

สืบคนคูคิดการฝกปฏิบัติ เปนตน 

 5.  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเนนประสบการณเชน การจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

เกม กรณีตัวอยางสถานการณจําลองละคร เกมกรณีตัวอยางสถานการณจําลอง ละคร บทบาท สมมติ 

 6. เทคนิคการเรียนแบบรวมมือไดแกปริศนาความคิดรวมมือแขงขันหรือกลุมสืบคน กลุมเรียนรู 

รวมกัน รวมกันคิดกลุมรวมมือ 

 7.  เทคนิคการเรียนการสอนแบบบูรณาการไดแกการเรียนการสอนแบบใชเวนเลาเร่ือง (Story line) 

และการเรียนการสอนแบบ แกปญหา (Problem-Solving)  

 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมดานพิมพดีดภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร 

22.2.1   ความหมายของนวัตกรรม2“นวัตกรรม” หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐใหม ๆ

ที่ยังไมเคยมีใชมากอน หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยูแลวใหทันสมัยและใชไดผลดียิ่งขึ้น 

เมื่อนํานวัตกรรมมาใชจะชวยใหการทํางานน้ันไดผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิมทั้งยังชวย 

ประหยัดเวลาและแรงงานไดดวย“นวัตกรรม” (Innovation) มีรากศัพทมาจาก innovare ในภาษาลาติน 

แปลวาทําสิ่งใหมขึ้นมา ความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตรคือการนําแนวความคิดใหมหรือการ

ใชประโยชนจากสิ่งที่มีอยูแลวมาใชในรูปแบบใหมเพื่อทําใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ หรือก็คือ ”การทํา

ในสิ่งที่แตกตางจากคนอ่ืนโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ (Change) ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราใหกลายมาเปน

โอกาส (Opportunity) และถายทอดไปสูแนวความคิดใหมที่ทําใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม” 

แนวความคิดน้ีไดถูกพัฒนาขึ้นมาในชวงตนศตวรรษที่ 20 โดยจะเห็นไดจากแนวคิดของนักเศรษฐี

อุตสาหกรรม เชน ผลงานของ Joseph Schumpeter ใน The Theory of Economic Development,1934 โดยจะ

เนนไปที่การสรางสรรคการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อันจะนําไปสูการไดมาซึ่ง

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) เพื่อประโยชนในเชิงพาณิชยเปนหลักนวัตกรรมยัง

หมายถึงความสามารถในการเรียนรูและนําไปปฏิบัติใหเกิดผลไดจริงอีกดวย (พันธุอาจ ชัยรัตน , Xaap.com)

คําวา “นวัตกรรม” เปนคําที่คอนขางจะใหมในวงการศึกษาของไทย คําน้ีเปนศัพทบัญญัติของคณะกรรมการ

พิจารณาศัพทวิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมาจากภาษาอังกฤษวา Innovation มาจากคํากริยาวา 

innovate แปลวา ทําใหมเปลี่ยนแปลงใหเกิดสิ่งใหม ในภาษาไทยเดิมใชคําวา  “นวกรรม” ตอมาพบวาคําน้ีมี

ความหมายคลาดเคลื่อน จึงเปลี่ยนมาใชคําวา นวัตกรรม (อานวา นะวัด ตะ กํา) หมายถึงการนําสิ่งใหมๆเขา
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มาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากวิธีการที่ทําอยูเดิม เพื่อใหใชไดผลดียิ่งขึ้นดังน้ันไมวาวงการหรือกิจการใด ๆ ก็

ตาม เมื่อมีการนําเอาความเปลี่ยนแปลงใหมๆเขามาใชเพื่อปรับปรุงงานใหดีขึ้นกวาเดิมก็เรียกไดวาเปน

นวัตกรรม ของวงการน้ันๆ เชนในวงการศึกษานําเอามาใช ก็เรียกวา “นวัตกรรมการศึกษา” (Educational 

Innovation) สําหรับผูที่กระทํา หรือนําความเปลี่ยนแปลงใหม ๆ มาใชน้ี  เรียกวาเปน  “นวัตกร” 

(Innovator)    (boonpan edt01.htm) ทอมัสฮิวช (Thomas Hughes) ไดใหความหมายของ “นวัตกรรม” วา

เปนการนําวิธีการใหม ๆมาปฏิบัติหลังจากไดผานการทดลองหรือไดรับการพัฒนามาเปนขั้น ๆ แลวเร่ิม

ต้ังแตการคิดคน (Invention) การพัฒนา (Development) ซึ่งอาจจะเปนไปในรูปของโครงการทดลองปฏิบัติ

กอน (Pilot Project) แลวจึงนําไปปฏิบัติจริงซึ่งมีความแตกตางไปจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา (boonpan 

edt01.htm)มอรตัน (Morton,J.A.) ใหความหมาย “นวัตกรรม” วาเปนการทําใหใหมขึ้นอีกคร้ัง(Renewal) ซึ่ง

หมายถึงการปรับปรุงสิ่งเกาและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนหนวยงาน หรือองคการน้ัน ๆ

นวัตกรรม ไมใชการขจัดหรือลมลางสิ่งเกาใหหมดไป แตเปนการปรับปรุงเสริมแตงและพัฒนา (boonpan 

edt01.htm) 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2521 : 14) ไดใหความหมาย “นวัตกรรม” ไววาหมายถึงวิธีการปฏิบัติใหมๆ ที่

แปลกไปจากเดิมโดยอาจจะไดมาจากการคิดคนพบวิธีการใหมๆขึ้นมาหรือมีการปรับปรุงของเกาให

เหมาะสมและสิ่งทั้งหลายเหลาน้ีไดรับการทดลองพัฒนาจนเปนที่เชื่อถือไดแลววาไดผลดีในทางปฏิบัติทํา

ใหระบบกาวไปสูจุดหมายปลายทางไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้น 

จรูญ วงศสายัณห (2520 : 37) ไดกลาวถึงความหมายของ “นวัตกรรม” ไววา “แมในภาษาอังกฤษ

เอง ความหมายก็ตางกันเปน 2 ระดับ โดยทั่วไป นวัตกรรม หมายถึงความพยายามใด ๆ จะเปนผลสําเร็จ

หรือไมมากนอยเพียงใดก็ตามที่เปนไปเพื่อจะนําสิ่งใหม ๆ เขามาเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ทําอยูเดิมแลวกับอีก

ระดับหน่ึงซึ่งวงการวิทยาศาสตรแหงพฤติกรรม ไดพยายามศึกษาถึงที่มา ลักษณะกรรมวิธี และผลกระทบที่

มีอยูตอกลุมคนที่เกี่ยวของ คําวา นวัตกรรม มักจะหมายถึงสิ่งที่ไดนําความเปลี่ยนแปลงใหมเขามาใชได

ผลสําเร็จและแผกวางออกไปจนกลายเปนการปฏิบัติอยางธรรมดาสามัญ (บุญเกื้อ ควรหาเวช , 2543) 

นวัตกรรม แบงออกเปน 3 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 มีการประดิษฐคิดคน (Innovation) หรือเปนการปรุงแตงของเกาใหเหมาะสมกับกาลสมัย 

ระยะที่ 2 พัฒนาการ (Development) มีการทดลองในแหลงทดลองจัดทําอยูในลักษณะของโครงการ

ทดลองปฏิบัติกอน (Pilot Project) 

ระยะที่ 3 การนําเอาไปปฏิบัติในสถานการณทั่วไปซึ่งจัดวาเปนนวัตกรรมขั้นสมบูรณ 

22.2  ความหมายของนวัตกรรมการศึกษา 2“นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation )”  

หมายถึงนวัตกรรมที่จะชวยใหการศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นผูเรียนสามารถเกิด

การเรียนรูอยางรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกวาเดิมเกิดแรงจูงใจในการเรียนดวยนวัตกรรมการศึกษา และ
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ประหยัดเวลาในการเรียนไดอีกดวยในปจจุบันมีการใชนวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอยางซึ่งมีทั้ง

นวัตกรรมที่ใชกันอยางแพรหลายแลว และประเภทที่กําลังเผยแพร เชนการเรียนการสอนที่ใชคอมพิวเตอร

ชวยสอน (Computer Aids Instruction) การใชแผนวิดีทัศนเชิงโตตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ ( 

Hypermedia ) และอินเทอรเน็ต [Internet] เหลาน้ี เปนตน (วารสารออนไลน บรรณปญญา.htm)“นวัตกรรม

ทางการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึงการนําเอาสิ่งใหมซึ่งอาจจะอยูในรูปของความคิดหรือการ

กระทํารวมทั้งสิ่งประดิษฐก็ตามเขามาใชในระบบการศึกษาเพื่อมุงหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยูเดิมให

ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทําใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็วเกิดแรงจูงใจ

ในการเรียนและชวยใหประหยัดเวลาในการเรียน เชน การสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนการใชวีดิทัศน

เชิงโตตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอรเน็ต เหลาน้ีเปนตน 

2.3 ความหมายของเทคโนโลยี2ความเจริญในดานตางๆ ที่ปรากฏใหเห็นอยูในปจจุบันเปนผลมาจาก 

การศึกษาคนควาทดลองประดิษฐคิดคนสิ่งตางๆโดยอาศัยความรูทางวิทยาศาสตร เมื่อศึกษาคนพบและ

ทดลองใชไดผลแลวก็นําออกเผยแพรใชในกิจการดานตางๆ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณภาพ

และประสิทธิภาพในกิจการตางๆ เหลาน้ันและวิชาการที่วาดวยการนําความรูทางวิทยาศาสตร มาใชใน

กิจการดานตางๆจึงเรียกกันวา “วิทยาศาสตรประยุกต” หรือนิยมเรียกกันทั่วไปวา “เทคโนโลยี” (boonpan 

edt01.htm)เทคโนโลยี หมายถึงการใชเคร่ืองมือใหเหมาะสมกับสถานการณในการแกปญหาผูที่นําเอา

เทคโนโลยีมาใช เรียกวานักเทคโนโลยี (Technologist) (boonpan edt01.htm)เทคโนโลยีทางการศึกษา 

(Educational Technology) ตามรูปศัพท เทคโน (วิธีการ) +โลยี(วิทยา) หมายถึง ศาสตรที่วาดวยวิธีการทาง

การศึกษา ครอบคลุมระบบการนําวิธีการมาปรับปรุงประสิทธิภาพของการศึกษาใหสูงขึ้นเทคโนโลยีทาง

การศึกษาครอบคลุมองคประกอบ 3 ประการ คือ วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ (boonpan edt01.htm)สภา

เทคโนโลยีทางการศึกษานานาชาติไดใหคําจํากัดความของ เทคโนโลยีทางการศึกษาวาเปนการพัฒนาและ

ประยุกตระบบเทคนิคและอุปกรณใหสามารถนํามาใชในสถานการณไดอยางเหมาะสมเพื่อสรางเสริม

กระบวนการเรียนรูของคนใหดียิ่งขึ้น (boonpan edt01.htm)ดร.เปร่ือง กุมุท ไดกลาวถึงความหมายของ

เทคโนโลยีการศึกษาวาเปนการขยายขอบขายของการใชสื่อการสอน ใหกวางขวางขึ้นทั้งในดานบุคคลวัสดุ

เคร่ืองมือ สถานที่ และกิจกรรมตางๆในกระบวนการเรียนการสอน (boonpan edt01.htm)Edgar Dale กลาว

วา เทคโนโลยีทางการศึกษา ไมใชเคร่ืองมือแตเปนแผนการหรือวิธีการทํางานอยางเปนระบบ ใหบรรลุผล

ตามแผนการ (boonpan edt01.htm)นอกจากน้ีเทคโนโลยีทางการศึกษา เปนการขยายแนวคิดเกี่ยวกับโสต

ทัศนศึกษาใหกวางขวางยิ่งขึ้น ทั้งน้ี เน่ืองจากโสตทัศนศึกษาหมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับการใชตาดูหูฟง

ดังน้ันอุปกรณในสมัยกอนมักเนนการใชประสาทสัมผัส ดานการฟงและการดูเปนหลักจึงใชคําวาโสตทัศน

อุปกรณ เทคโนโลยีทางการศึกษา มีความหมายที่กวางกวาซึ่งอาจจะพิจารณาจาก ความคิดรวบยอดของ 
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เทคโนโลยีไดเปน 2 ประการ คือ 

1. ความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตรกายภาพ ตามความคิดรวบยอดน้ีเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง              

การประยุกตวิทยาศาสตรกายภาพ ในรูปของสิ่งประดิษฐเชน เคร่ืองฉายภาพยนตร โทรทัศน ฯลฯมาใช

สําหรับการเรียนรูของนักเรียนเปนสวนใหญ การใชเคร่ืองมือเหลาน้ีมักคํานึงถึงเฉพาะการควบคุมใหเคร่ือง

ทํางาน มักไมคํานึงถึงจิตวิทยาการเรียนรูโดยเฉพาะเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคลและการเลือกสื่อใหตรง

กับเน้ือหาวิชาความหมายของเทคโนโลยีทางการศึกษาตามความคิดรวบยอดน้ี ทําใหบทบาทของเทคโนโลยี

ทางการศึกษาแคบลงไป คือมีเพียงวัสดุและอุปกรณเทาน้ัน ไมรวมวิธีการ หรือปฏิกิริยาสัมพันธอ่ืน ๆ เขาไป

ดวยซึ่งตามความหมายน้ีก็คือ “โสตทัศนศึกษา” น่ันเอง 

2. ความคิดรวบยอดทางพฤติกรรมศาสตร เปนการนําวิธีการทางจิตวิทยา มนุษยวิทยากระบวนการกลุม 

ภาษา การสื่อความหมาย การบริหาร เคร่ืองยนตกลไกการรับรูมาใชควบคูกับผลิตกรรมทางวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรม เพื่อใหผูเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมิใชเพียงการใชเคร่ืองมือ

อุปกรณเทาน้ันแตรวมถึงวิธีการทางวิทยาศาสตรเขาไปดวย มิใชวัสดุ หรืออุปกรณแตเพียงอยางเดียว 

(boonpan edt01.htm) 

 

2เปาหมายของเทคโนโลยีการศึกษา 

1. การขยายพิสัยของทรัพยากรของการเรียนรู กลาวคือ แหลงทรัพยากรการเรียนรูมิไดหมายถึงแตเพียงตํารา 

ครู และอุปกรณการสอน ที่โรงเรียนมีอยูเทาน้ันแนวคิดทางเทคโนโลยีทางการศึกษาตองการใหผูเรียนมี

โอกาสเรียนจากแหลงความรูที่กวางขวางออกไปอีกแหลงทรัพยากรการเรียนรูครอบคลุมถึงเร่ืองตางๆ เชน 

1.1  คนคนเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูที่สําคัญซึ่งไดแก ครู และวิทยากรอ่ืนซึ่งอยูนอกโรงเรียน เชน 

เกษตรกร ตํารวจ บุรุษไปรษณีย เปนตน 

1.2  วัสดุและเคร่ืองมือ ไดแก โสตทัศนวัสดุอุปกรณตาง ๆ เชน ภาพยนตร วิทยุ โทรทัศนเคร่ืองวิดีโอเทป 

ของจริงของจําลองสิ่งพิมพ รวมไปถึงการใชสื่อมวลชนตางๆ 

1.3  เทคนิค-วิธีการ แตเดิมน้ันการเรียนการสอนสวนมาก ใชวิธีใหครูเปนคนบอกเน้ือหาแกผูเรียนปจจุบัน

น้ัน เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองไดมากที่สุดครูเปนเพียง ผูวางแผนแนะแนวทางเทาน้ัน 

1.4  สถานที่ อันไดแก โรงเรียนหองปฏิบัติการทดลอง โรงฝกงาน ไรนา ฟารม ที่ทําการรัฐบาล ภูเขา แมนํ้า 

ทะเลหรือสถานที่ใด ๆ ที่ชวยเพิ่มประสบการณที่ดีแกผูเรียนได 
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2. การเนนการเรียนรูแบบเอกัตบุคคล ถึงแมนักเรียนจะลนชั้น และกระจัดกระจายยากแกการจัดการศึกษา

ตามความแตกตางระหวางบุคคลไดนักการศึกษาและนักจิตวิทยาไดพยายามคิด หาวิธีนําเอาระบบการเรียน

แบบตัวตอตัวมาใชแตแทนที่จะใชครูสอนนักเรียนทีละคน เขาก็คิด ‘แบบเรียนโปรแกรม’ ซึ่งทําหนาที่สอน

ซึ่งเหมือนกับครูมาสอน นักเรียนจะเรียนดวยตนเองจากแบบเรียนดวยตนเองในรูปแบบเรียนเปนเลม หรือ

เคร่ืองสอนหรือสื่อประสมหลายๆ อยางจะเรียนชาหรือเร็วก็ทําไดตามความสามารถของผูเรียนแตละคน 

3. การใชวิธีวิเคราะหระบบในการศึกษา การใชวิธีระบบ ในการปฏิบัติหรือแกปญหาเปนวิธีการที่เปน

วิทยาศาสตร ที่เชื่อถือไดวาจะสามารถแกปญหาหรือชวยใหงานบรรลุเปาหมายได เน่ืองจากกระบวนการ

ของวิธีระบบเปนการวิเคราะหองคประกอบของงานหรือของระบบ อยางมีเหตุผล หาทางใหสวนตาง ๆของ

ระบบทํางาน ประสานสัมพันธกันอยางมีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาเคร่ืองมือ-วัสดุอุปกรณทางการศึกษา วัสดุและเคร่ืองมือตาง ๆที่ใชในการศึกษา หรือการเรียนการ

สอนปจจุบันจะตองมีการพัฒนา ใหมีศักยภาพหรือขีดความสามารถในการทํางานใหสูงยิ่งขึ้นไปอีก 

2.4  แนวคิดพื้นฐานของนวัตกรรมทางการศึกษา 2ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลอยางมาก ตอวิธีการศึกษา

ไดแกแนวความคิดพื้นฐานทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปอันมีผลทําใหเกิดนวัตกรรมการศึกษาที่สําคัญๆ 

พอจะสรุปได4 ประการ คือ 

             2.4.1. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Different) การจัดการศึกษาของไทยไดให

ความสําคัญในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคลเอาไวอยางชัดเจนซึ่งจะเห็นไดจากแผนการศึกษาของชาติ

ใหมุงจัดการศึกษาตามความถนัดความสนใจ และความสามารถ ของแตละคนเปนเกณฑตัวอยางที่เห็นได

ชัดเจนไดแก การจัดระบบหองเรียนโดยใชอายุเปนเกณฑบางใชความสามารถเปนเกณฑบาง นวัตกรรมที่

เกิดขึ้นเพื่อสนองแนวความคิดพื้นฐานน้ีเชน 

- การเรียนแบบไมแบงชั้น (Non-Graded School) 

- แบบเรียนสําเร็จรูป (Programmed Text Book) 

- เคร่ืองสอน (Teaching Machine) 

- การสอนเปนคณะ (TeamTeaching) 

- การจัดโรงเรียนในโรงเรียน (School within School) 

- เคร่ืองคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction) 
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2.4.2 ความพรอม (Readiness) เดิมทีเดียวเชื่อกันวาเด็กจะเร่ิมเรียนไดก็ตองมีความพรอมซึ่งเปน

พัฒนาการตามธรรมชาติแตในปจจุบันการวิจัยทางดานจิตวิทยาการเรียนรูชี้ใหเห็นวาความพรอมในการ

เรียนเปนสิ่งที่สรางขึ้นได ถาหากสามารถจัดบทเรียนใหพอเหมาะกับระดับความสามารถของเด็กแตละคน 

วิชาที่เคยเชื่อกันวายากและไมเหมาะสมสําหรับเด็กเล็กก็สามารถนํามาใหศึกษาไดนวัตกรรมที่ตอบสนอง

แนวความคิดพื้นฐานน้ีไดแก ศูนยการเรียนการจัดโรงเรียนในโรงเรียน นวัตกรรมที่สนองแนวความคิด

พื้นฐานดานน้ี เชน 

- ศูนยการเรียน (Learning Center) 

- การจัดโรงเรียนในโรงเรียน (School within School) 

- การปรับปรุงการสอนสามชั้น (Instructional Development in 3 Phases) 

             2.4.3. การใชเวลาเพื่อการศึกษา แตเดิมมาการจัดเวลาเพื่อการสอนหรือตารางสอนมักจะจัดโดยอาศัย

ความสะดวกเปนเกณฑ เชน ถือหนวยเวลาเปนชั่วโมงเทากันทุกวิชา ทุกวันนอกจากน้ันก็ยังจัดเวลาเรียน

เอาไวแนนอนเปนภาคเรียน เปนปในปจจุบันไดมีความคิดในการจัดเปนหนวยเวลาสอนใหสัมพันธกับ

ลักษณะของแตละวิชาซึ่งจะใชเวลาไมเทากันบางวิชาอาจใชชวงสั้นๆ แตสอนบอยคร้ังการเรียนก็ไมจํากัดอยู

แตเฉพาะในโรงเรียนเทาน้ันนวัตกรรมที่สนองแนวความคิดพื้นฐานดานน้ี เชน 

- การจัดตารางสอนแบบยืดหยุน (Flexible Scheduling) 

- มหาวิทยาลัยเปด (Open University) 

- แบบเรียนสําเร็จรูป (Programmed Text Book) 

- การเรียนทางไปรษณีย 

2.4.4. ประสิทธิภาพในการเรียน การขยายตัวทางวิชาการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคมทําใหมีสิ่ง

ตางๆ ที่คนจะตองเรียนรูเพิ่มขึ้นมากแตการจัดระบบการศึกษาในปจจุบันยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอจึง

จําเปนตองแสวงหาวิธีการใหมที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทั้งในดานปจจัยเกี่ยวกับตัวผูเรียน และปจจัยภายนอก

นวัตกรรมในดานน้ีที่เกิดขึ้น เชน 

- มหาวิทยาลัยเปด 

-การเรียนทางวิทยุ การเรียนทางโทรทัศน 

- การเรียนทางไปรษณีย แบบเรียนสําเร็จรูป 

- ชุดการเรียน 

2.5  นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีสําคัญของไทยในปจจุบัน(2546)นวัตกรรม เปนความคิดหรือการ

กระทําใหมๆซึ่งนักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญในแตละวงการจะมีการคิดและทําสิ่งใหมอยูเสมอดังน้ัน
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นวัตกรรมจึงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นใหมไดเร่ือยๆ สิ่งใดที่คิดและทํามานานแลวก็ถือวาหมดความเปนนวัตกรรมไป 

โดยจะมีสิ่งใหมมาแทนในวงการศึกษาปจจุบัน มีสิ่งที่เรียกวานวัตกรรมทางการศึกษาหรือนวัตกรรมการ

เรียนการสอน อยูเปนจํานวนมาก บางอยางเกิดขึ้นใหมบางอยางมีการใชมาหลายสิบปแลว แตก็ยังคงถือวา

เปน นวัตกรรมเน่ืองจากนวัตกรรมเหลาน้ันยังไมแพรหลายเปนที่รูจักทั่วไป ในวงการศึกษานวัตกรรมทาง

การศึกษาตางๆ ที่กลาวถึงกันมากในปจจุบัน 

    2.6 E-learning 2ความหมาย e-Learning เปนคําที่ใชเรียกเทคโนโลยีการศึกษาแบบใหมที่ยังไมมี

ชื่อภาษาไทยที่แนชัด และมีผูนิยามความหมายไวหลายประการ ผศ.ดร.ถนอมพรเลาหจรัสแสง ใหคํานิยาม                      

E-Learning หรือ Electronic Learning วา หมายถึง “การเรียนผานทางสื่ออิเลคทรอนิกสซึ่งใชการนําเสนอ

เน้ือหาทางคอมพิวเตอรในรูปของสื่อมัลติมีเดียไดแก ขอความอิเลคทรอนิกสภาพน่ิง ภาพกราฟก วิดีโอ 

ภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติฯลฯ”เชนเดียวกับ คุณธิดาทิตย จันคนา ที่ใหความ หมายของ e-learning 

หมายถึงการศึกษาที่เรียนรูผานเครือขายอินเตอรเนตโดยผูเรียนรูจะเรียนรูดวยตัวเองการเรียนรูจะเปนไปตาม

ปจจัยภายใตทฤษฎีแหงการเรียนรูสองประการคือเรียนตามความรูความสามารถของผูเรียนเอง และ การ

ตอบสนองในความแตกตางระหวางบุคคล(เวลาที่แตละบุคคลใชในการเรียนรู)การเรียนจะกระทําผานสื่อบน

เครือขายอินเตอรเนตโดยผูสอนจะนําเสนอขอมูลความรูใหผูเรียนไดทําการศึกษาผานบริการ World Wide 

Web หรือเวปไซด โดยอาจใหมีปฏิสัมพันธ (สนทนา โตตอบ สงขาวสาร) ระหวางกันจะที่มีการ เรียนรูใน

สามรูปแบบคือ ผูสอนกับ ผู เรียนผูเรียนกับผูเรียนอีกคนหน่ึง หรือผูเรียนหน่ึงคนกับกลุมของผูเรียน

ปฏิสัมพันธน้ีสามารถ กระทํา ผานเคร่ืองมือสองลักษณะคือ1) แบบ Real-time ไดแกการสนทนาในลักษณะ

ของการพิมพขอความแลกเปลี่ยนขาวสารกันหรือ สงในลักษณะของเสียง จากบริการของ Chat room2) แบบ 

Non real-time ไดแกการสงขอความถึงกันผานทางบริการ อิเลคทรอนิคเมลลWebBoard News-group เปน

ตนความหมายของ e-Learning ที่มีปรากฏอยูในสวนคําถามที่ถูกถามบอย (Frequently Asked Question : 

FAQ) ในเวปwww.elearningshowcase.com ใหนิยามวา e-Learning มีความหมาย เดียวกับ Technology-

based Learning น้ันคือการศึกษาที่อาศัยเทคโนโลยีมาเปนสวนประกอบที่ สําคัญ ความหมายของ e-

Learning ครอบคลุมกวางรวมไปถึงระบบโปรแกรม และขบวนการที่ ดําเนินการ ตลอดจนถึงการศึกษาที่ใช

คอมพิวเตอรเปนหลักการศึกษาที่อาศัยWebเปนเคร่ืองมือหลักการศึกษาจากหองเรียนเสมือนจริงและ

การศึกษาที่ใช การทํางานรวมกันของอุปกรณอิเลคทรอนิค ระบบดิจิตอลความหมายเหลาน้ีมาจากลักษณะ

ของการสงเน้ือหาของบทเรียนผานทาง อุปกรณอิเลคทรอนิคซึ่งรวมทั้งจากในระบบอินเตอรเนต ระบบ

เครือขายภายใน (Intranets)การถายทอดผานสัญญาณทีวี และการใชซีดีรอม อยางไรก็ตาม e-Learning จะมี

ความหมายในขอบเขต ที่แคบกวาการศึกษาแบบทางไกล (Long distance learning) ซึ่งจะรวมการเรียนโดย

อาศัยการสงขอความหรือเอกสารระหวางกันและชั้นเรียนจะเกิดขึ้นในขณะที่มีการเขียนขอความสงถึงกัน

การนิยามความหมายแก e-learning Technology-based learning และ Web-based Learning ยังมี ความ

แตกตางกัน ตามแตองคกร บุคคลและกลุมบุคคลแตละแหงจะใหความหมายและคาดกันวาคํา วาe-Learning 
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ที่มีการใชมาต้ังแตป คศ. 1998 ในที่สุดก็จะเปลี่ยนไปเปนe-Learning เหมือนอยาง กับที่มีเปลี่ยนแปลงคํา

เรียกของ e-Businessเมื่อกลาวถึงการเรียนแบบ Online Learning หรือ Web-based Learning ซึ่งเปนสวนหน่ึง 

ของ Technology-based Learning มีการเรียนการสอนผานระบบอินเตอรเนตอินทราเนต และ เอ็ซทราเนต 

(Extranet) พบวาจะมีระดับ การจัดการที่แตกตางกันออกไป Online Learning ปกติจะประกอบดวยบทเรียน

ที่มีขอความและรูปภาพ แบบฝกหัดแบบทดสอบ และบันทึกการเรียน อาทิคะแนนผลการทดสอบ(test 

score) และบันทึกความกาวหนาของการเรียน(bookmarks) แตถาเปน Online Learning ที่สูงขึ้นอีกระดับหน่ึง

โปรแกรมของการเรียนจะประกอบดวยภาพเคลื่อนไหว แบบ จําลอง สื่อที่เปนเสียงภาพจากวิดีโอ กลุม

สนทนาทั้งในระดับเดียวกันหรือในระดับผูรู ผูมีประสบการณที่ปรึกษาแบบออนไลน (Online Mentoring) 

จุดเชื่อมโยงไปยังเอกสารอางอิงที่มีอยูในบริการของเวป และการสื่อสารกับระบบที่บันทึกผลการเรียน เปน

ตนการเรียนรูแบบออนไลนหรือ e-learning การศึกษาเรียนรูผานเครือขายคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต(Internet) 

หรืออินทราเน็ต(Intranet) เปนการเรียนรูดวยตัวเอง ผูเรียนจะไดเรียนตามความสามารถและความสนใจของ

ตน โดยเน้ือหาของบทเรียนซึ่งประกอบดวย ขอความรูปภาพเสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอ่ืนๆ จะถูกสงไปยัง

ผูเรียนผาน Web Browser โดยผูเรียน ผูสอน และ เพื่อนรวมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดตอ ปรึกษา

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันไดเชนเดียวกับ การเรียนในชั้นเรียนปกติโดยอาศัยเคร่ืองมือการติดตอ 

สื่อสารที่ทันสมัย(e-mail, web-board, chat) จึงเปนการเรียนสําหรับทุกคน, เรียนไดทุกเวลา และทุกสถานที่ 

(Learn for all : anyone, anywhere and anytime) 

ผูใหขอมูล : อรรคเดช โสสองชั้น 

ท่ีมา :http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.htm 

 

2.3 เอกสารท่ีเกี่ยวของแบบฝกปฏิบัติ 

 2.3.1 ความหมายของแบบฝก 

                   แบบฝกมีความจําเปนตอการเรียนการสอนวิชาทักษะ   การใชแบบฝกพัฒนาการเรียนการสอน

จะชวยใหครูและนักเรียนพบขอบกพรองทางการเรียนการสอนและแกไขขอบกพรองน้ัน มีผูกลาวถึง

ความหมายของแบบฝกไว  ดังน้ี 

                  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  2525  ไดใหความหมายของแบบฝกไววา   “แบบฝก

หมายถึง แบบตัวอยาง  ปญหา  หรือ  คําสั่งที่ต้ังขึ้นเพื่อใหนักเรียนฝกตอบ”  สวน ชัยยงค   พรหมวงศ

กลาวถึงความหมายของแบบฝกสรุปไดวา  แบบฝกหมายถึง   สิ่งที่นักเรียนตองใชควบคูกับการเรียน   มี

ลักษณะเปนแบบฝกหัดที่ครอบคลุมกิจกรรมที่นักเรียนพึงกระทําจะแยกกันเปนหนวยหรือจะรวมเลมก็

ได  แบบฝกทางภาษาหมายถึง  สิ่งที่สรางขึ้นเสริมสรางความเขาใจทางภาษาตามแนวหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ  และเสริมเพิ่มเติมเน้ือหาบางสวนที่ชวยใหนักเรียนนําความรูไปใชไดอยางถูกตอง 

http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.htm
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                  จากความหมายของแบบฝกดังกลาว สรุปไดวา  แบบฝก  หมายถึง   สิ่งที่สรางขึ้นเพื่อเสริมสราง

ทักษะใหแกนักเรียน  มีลักษณะเปนแบบฝกหัดใหนักเรียนไดกระทํากิจกรรมโดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนา

ความสามารถของนักเรียนใหดีขึ้น 

 

ความสําคัญของแบบฝก 

                   เชาวนี   เกิดเพทางค  (2524 : 23)  ไดกลาวถึงความสําคัญของแบบฝกไววา  “แบบฝกเปน

เคร่ืองมือที่ชวยใหเกิดการเรียนรู   ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ   และชวยใหครูทราบผลการเรียนของ

นักเรียนอยางใกลชิด”  สวน ไดกลาวถึงความสําคัญของแบบฝกสรุปไดวา  แบบฝกเปนเคร่ืองมือที่ชวยให

เกิดการเรียนรูที่เกิดจากการกระทําจริง  เปนประสบการณตรงที่ผูเรียนมีจุดมุงหมายที่แนนอน  ทําใหนักเรียน

เห็นคุณคาของสิ่งที่เรียนสามารถเรียนรู   และจดจําสิ่งที่เรียนไดดีและนําไปใชในสถานการณเชนเดียวกัน

ได       

                    แบบฝกเปนสวนเพิ่มหรือเสริมจากหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ  เปนอุปกรณการสอนที่ชวย

ลดภาระของครูไดมาก  เพราะแบบฝกเปนสิ่งที่ทําขึ้นอยางเปนระเบียบ ระบบ  ชวยใหนักเรียนฝกทักษะการ

ใชภาษาดีขึ้น  และชวยเสริมทักษะทางภาษาใหคงทน นอกจากน้ีแบบฝกยังใชเปนเคร่ืองมือวัดผลการเรียน

หลังจากบทเรียนในแตละคร้ัง 

                   แบบฝกเปนสื่อการเรียนชนิดหน่ึงที่ทําขึ้นอยางเปนระบบสามารถพัฒนาการเรียนของนักเรียน

ได  เปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน คือ เปนเคร่ืองมือที่ชวยใหเกิดการเรียนรูเปนเคร่ืองมือวัดผล

และประเมินผลการเรียน ชวยใหครูทราบความกาวหนาหรือขอบกพรองของนักเรียน และชวยใหนักเรียน

ประสบผลสําเร็จในการเรียน 

  

ประโยชนของแบบฝก 

     1.  ใชเสริมหนังสือแบบเรียนในการเรียนทักษะ 

                  2.  เปนสื่อการสอนที่ชวยแบงเบาภาระของครู 

                  3.  เปนเคร่ืองมือที่ชวยฝกฝนและสงเสริมทักษะการใชภาษาใหดีขึ้น  แตจะตองไดรับการดูแล

และเอาใจใสจากครูดวย 

 

                  4.  แบบฝกที่สรางขึ้นโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลจะเปนการชวยใหเด็กประสบ

ความสําเร็จตามระดับความสามารถของเด็ก 

                  5.  จะชวยเสริมทักษะใหคงอยูไดนาน 

                  6.  เปนเคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบบทเรียนแตละคร้ัง 

                  7.  แบบฝกที่จัดทําเปนรูปเลมจะอํานวยความสะดวกแกนักเรียนในการเก็บรักษาไวเพื่อทบทวน

ดวยตนเองได 



16 

 

                  8.  ชวยใหครูมองเห็นปญหาและขอบกพรองในการสอน ตลอดจนทราบปญหาและขอบกพรอง

และจุดออนของนักเรียน   ชวยใหครูสามารถแกปญหาไดทันทวงที 

                  9.  ชวยใหเด็กมีโอกาสฝกทักษะไดอยางเต็มที่ 

                  10.  แบบฝกทักษะที่จัดพิมพไวเรียบรอยแลวจะชวยครูประหยัดเวลา  และแรงงานในการสอน

การเตรียมการสอน การสรางแบบฝกทักษะและชวยใหนักเรียนประหยัดเวลาในการลอกโจทยแบบฝกหัด 

                  จากความสําคัญของแบบฝกดังกลาว สรุปไดวา  แบบฝกนอกจากจะชวยใหนักเรียนไดมีโอกาส

ฝกฝนทักษะ   และทบทวนไดดวยตนเองแลว   ยังชวยใหครูมองเห็นปญหาและขอบกพรองในการ

สอน  ทราบปญหา และขอบกพรอง  จุดออนของนักเรียน เพื่อครูจะไดแกไขไดทันทวงที  นอกจากน้ียังชวย

ประหยัดเวลา  แรงงาน   ในการเตรียมการสอนของครู   ตลอดจนชวยประหยัดเวลาในการลอกโจทย

แบบฝกหัดของนักเรียนดวย 

 

ลักษณะของแบบฝกท่ีดี 

 ลักษณะของแบบฝกที่ดีน้ันตองใชภาษาใหเหมาะสมกับนักเรียนตลอดจนคํานึงถึงจิตวิทยาเกี่ยวกับ

สิ่งเราและการตอบสนองพัฒนาการของเด็ก   และลําดับขั้นของการเรียน  นอกจากน้ันจะตองพิจารณาให

เหมาะสมกับวัย  และความสามารถของเด็กซึ่งแบบฝกจะประกอบดวยคําชี้แจงและตัวอยางสั้น ๆ ที่จะทําให

เด็กเขาใจงาย ใชเวลาเหมาะสมและมีลักษณะที่เกี่ยวของกับบทเรียนที่เรียนไปแลว  นอกจากน้ีแบบฝกควรมี

หลายแบบเพื่อสรางความสนใจและทาทายใหแสดงความสามารถอางอิง 

เชาวนี   เกิดเททางค.เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานอยางมีวิจารณญาณโดยใชแบบฝกกับไมใชแบบ 

               ฝกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2. กรุงเทพ ฯ : วิทยานิพนธปริญญาโท มหาวิทยาลัย 

               เกษตรศาสตร,2524. 

ผลงานวิจัยในชั้นเรียน. (ม.ป.ป.). คนเมื่อ  4 กุมภาพันธ 2555 , จากhttp://www.kruthacheen.com/ 

 index.php?lay=show&ac=article&Id=300970&Ntype=2. 

 

 2.3.2    ความหมายของแบบฝกทักษะ 

  จากการศึกษาความหมายของแบบฝกทักษะ ไดมีผูใหความหมายไวตาง ๆ กัน  ดังน้ีศฤงคาร  

แปนกลาง (2538, หนา 23) ไดสรุปความหมายของแบบฝกทักษะไววา   แบบฝกทักษะเปนเคร่ืองมือในการ

แกปญหาเฉพาะทักษะ ชวยพัฒนาผูเรียนใหเกิดความชํานาญและเสริมสรางความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน           

มีลักษณะคลายแบบทดสอบยอย แตมีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงมากกวา ลักษณะปญหาในแบบฝกทักษะจะ

เรียงลําดับจากงายไปยากและตองเปนปญหาที่เสริมทักษะพื้นฐาน 
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  ฉวีวรรณ  กีรติกร (2538, หนา 7) ไดใหความหมายของแบบฝกทักษะวา เปนงานที่ครู

มอบหมายใหนักเรียนทําเพื่อทบทวนความรูที่เรียนไปแลว โดยมีจุดประสงคเพื่อใหนักเรียนสามารถนําความรู

ไปใชในการแกปญหาและพัฒนาทักษะของนักเรียน  

  ราชบัณฑิตยสถาน (2538, หนา 483) แบบฝก หมายถึง แบบฝกหัดหรือชุดการสอนที่เปน

แบบฝกหัดที่ใชเปนตัวอยางปญหาหรือคําสั่งที่ต้ังขึ้นใหนักเรียนตอบ 

  สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2544, หนา 2) ไดใหความหมายของแบบฝกไววา แบบฝกหรือ

แบบฝกหัด คือ สื่อการเรียนการสอนชนิดหน่ึง ที่ใชฝกทักษะใหกับผูเรียน หลังจากเรียนจบเนื้อหาใน

ชวงหน่ึง ๆ เพื่อฝกฝนใหเกิดความรูความเขาใจ รวมทั้งเกิดความชํานาญในเรื่องนั้น ๆ อยางกวางขวางมาก

ขึ้น  

  สุพรรณี  ไชยเทพ (2544, หนา 17) ยังไดใหความหมายของแบบฝกไววา แบบฝกเสริม

ทักษะ หมายถึง เอกสารหรือแบบฝกหัดที่ใชเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ 

เปนการชวยเสริมใหนักเรียนมีทักษะสูงยิ่งขึ้น  

  ถวัลย  มาศจรัส (2548, หนา 151) ไดใหคําจํากัดความของแบบฝกทักษะวา เปนกิจกรรม

พัฒนาทักษะการเรียนรูที่ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมมีความหลากหลายและปริมาณเพียงพอ

ที่สามารถตรวจสอบและพัฒนาทักษะ กระบวนความคิด กระบวนการเรียนรู สามารถนําผูเรียนสูการ

สรุปความคิดรวบยอดและหลักการสําคัญของสาระการเรียนรู  รวมทั้งทําใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความ

เขาใจบทเรียนดวยตนเองได 

  ดังน้ัน แบบฝกทักษะจึงเปนเคร่ืองมือที่ชวยพัฒนาทักษะในเร่ืองที่เรียนรูใหมากขึ้น โดย

อาศัยการฝกฝนหรือปฏิบัติดวยตนเองของผูเรียน ลักษณะปญหาในแบบฝกทักษะจะเปนปญหาที่เสริมทักษะ

พื้นฐานโดยกําหนดขึ้นใหผูเรียนตอบเรียงลําดับจากงายไปยาก ปริมาณของปญหาตองเพียงพอที่สามารถ

ตรวจสอบและพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรูของผูเรียน  ที่เรียนไปแลว เพื่อนําไปใช

ในการแกปญหา รวมทั้งในแบบฝกทักษะจะทําใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจบทเรียนดวยตนเองได

เพื่อใหเกิดทักษะ เกิดความรู ความเขาใจ ความชํานาญในเน้ือหาที่ผูเรียนไดเรียนไปในเร่ืองน้ัน ๆ อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 ลักษณะของแบบฝกทักษะท่ีดี 

  ในการสรางแบบฝกสําหรับเด็ก  มีองคประกอบหลายประการ  ซึ่งไดมีนักการศึกษาหลาย

ทานใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะของแบบฝกที่ดี ไวดังน้ี 

  สุพรรณี  ไชยเทพ (2544, หนา 19) ไดกลาวถึงลักษณะของแบบฝกที่ดีไวดังน้ี 

  1. ตองมีความชัดเจน ทั้งคําชี้แจง คําสั่ง งายตอการเขาใจ 

  2.  ตรงกับจุดประสงคที่ตองการวัด 

  3. มีภาษาและรูปภาพที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนและเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
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  4.  แบบฝกแตละเร่ืองไมควรยาวมากจนเกินไป 

  5.  ควรมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบทําใหนักเรียนไมเบื่อ 

  6. ควรตอบสนองความตองการและความสนใจของผู เ รียน สรางความสนุกสนาน

เพลิดเพลินขณะทําแบบฝก 

  7. มีคําตอบที่ชัดเจน 

  8. แบบฝกที่ดีสามารถประเมินความกาวหนา และความรูของนักเรียนได 

 

   กุสยา  แสงเดช (2545, หนา 6-7) ไดกลาวแนะนําผูสรางแบบฝกใหยึดลักษณะแบบฝกที่ดี

ดังน้ี 

   1. แบบฝกที่ดีควรความชัดเจนทั้งคําสั่งและวิธีทํา คําสั่งหรือตัวอยางแสดงวิธีทํา ที่ใชไม

ควรยากเกินไป เพราะจะทําความเขาใจยาก ควรปรับใหงายและเหมาะสมกับผูใช เพื่อนักเรียนสามารถ

เรียนดวยตนเองได 

   2. แบบฝกที่ดีควรมีความหมายตอผูเรียนและตรงตามจุดหมายของการฝก ลงทุนนอย 

ใชไดนาน ทันสมัย 

 3. ภาษาและภาพที่ใชในแบบฝกเหมาะกับวัยและพื้นฐานความรูของผูเรียน 

 4. แบบฝกที่ดีควรแยกฝกเปนเร่ือง ๆ แตละเร่ืองไมควรยาวเกินไป แตควรมีกิจกรรมหลาย

แบบเพื่อเราความสนใจ และไมเบื่อในการทําและฝกทักษะใดทักษะหน่ึงจนชํานาญ 

 5. แบบฝกที่ดีควรมีทั้งแบบกําหนดคําตอบในแบบและใหตอบโดยเสรี การเลือกใชคําขอความ 

รูปภาพในแบบฝก ควรเปนสิ่งที่นักเรียนคุนเคยและตรงกับความสนใจของนักเรียนกอใหเกิดความ

เพลิดเพลินและพอใจแกผูใช ซึ่งตรงกับหลักการเรียนรูวา นักเรียนจะเรียนไดเร็ว   ในการกระทําที่ทําให

เกิดความพึงพอใจ 

 6. แบบฝกที่ดีควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเอง ใหรูจักคนควารวบรวมสิ่งที่พบ

เห็นบอย ๆ หรือที่ตัวเองเคยใช จะทําใหผูเรียนเขาใจเร่ืองน้ัน ๆ มากยิ่งขึ้น และรูจักนําความรูไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง มีหลักเกณฑและมองเห็นวาสิ่งที่ไดฝกน้ันมีความหมายตอเขาตลอดไป 

 7. แบบฝกที่ดีควรตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนแตละคน มีความแตกตาง

กันในหลาย ๆ ดาน เชน ความตองการ ความสนใจ ความพรอม ระดับสติปญญา และประสบการณ เปนตน 

ฉะน้ัน การทําแบบฝกแตละเร่ืองควรจัดทําใหมากพอและมีทุกระดับต้ังแต งาย ปานกลาง จนถึงระดับ

คอนขางยาก เพื่อวาทั้งนักเรียนเกง ปานกลาง และออน จะไดเลือกทําไดตามความสามารถ ทั้งน้ีเพื่อให

นักเรียนทุกคนไดประสบความสําเร็จในการทําแบบฝก 

 8. แบบฝกที่จัดทําเปนรูปเลม นักเรียนสามารถเก็บรักษาไวเปนแนวทางเพื่อทบทวนดวย

ตนเองตอไป 
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 9. การที่นักเรียนไดทําแบบฝก ชวยใหครูมองเห็นจุดเดนหรือปญหาตาง ๆ ของนักเรียนได

ชัดเจน ซึ่งจะชวยใหครูดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาน้ัน ๆ ไดทันทวงที 

 10.  แบบฝกที่จัดขึ้น นอกจากมีในหนังสือเรียนแลว จะชวยใหนักเรียนไดฝกฝนอยางเต็มที่ 

 11.  แบบฝกที่จัดพิมพไวเรียบรอยแลว จะชวยใหครูประหยัดแรงงานและเวลาในการที่

จะตองเตรียมแบบฝกอยูเสมอ ในดานผูเรียนไมตองเสียเวลาในการลอกแบบฝกจากตําราเรียนหรือกระดาน

ดํา ทําใหมีเวลาและโอกาสไดฝกฝนทักษะตาง ๆ ไดมากขึ้น 

 12.  แบบฝกชวยประหยัดคาใชจายเพราะการพิมพเปนรูปเลมที่แนนอน ลงทุนตํ่าแทนที่

จะใชพิมพลงกระดาษไขทุกคร้ังไป นอกจากน้ียังมีประโยชนในการที่ผูเรียนสามารถบันทึกและมองเห็น

ความกาวหนาของตนไดอยางมีระบบและมีระเบียบ 

  จริยภรณ  รุจิโมระ (2548, หนา 148) ไดเสนอหลักเกณฑการฝกทักษะสรุปไดคือแบบฝก

ทักษะควรกําหนดนิยามของแตละขั้นตอนใหชัดเจน ใหสามารถนําไปปฏิบัติได แจกแจงทักษะใหญ

ออกเปนทักษะยอยโดยละเอียด นักเรียนจะตองฝกทักษะในขั้นยอย ๆ เหลาน้ันทีละขั้นจนเกิดทักษะแลว จึง

ฝกทักษะที่ยากขึ้น ใหนักเรียนฝกทักษะที่แจกแจงเปนทักษะยอยแลวหลายคร้ัง จนมีความชํานาญ เนนการฝก

ซ้ํา ๆ มีการวัดและประเมินผล หรือสังเกตพฤติกรรมเด็กอยางสม่ําเสมอเพื่อประเมินวาเด็กมีทักษะเกิดขึ้นแลว 

  นอกจากน้ีแลว สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540, หนา 146)ยังได

กลาวถึงลักษณะของแบบฝกทักษะที่ดีไวดวยเชนกันคือ แบบฝกทักษะควรเกี่ยวของกับเรื่องที่เรียนมาแลว 

เหมาะสมกับระดับ วัยหรือความสามารถของนักเรียน มีคําชี้แจงสั้น ๆ ที่ชวยใหนักเรียนเขาใจวิธีทําไดงาย ใช

เวลาที่เหมาะสม มีสิ่งที่นาสนใจและทาทายใหแสดงความสามารถ มีขอแนะนําในการใช มีใหเลือกทั้งแบบตอบ

อยางจํากัดและตอบอยางเสรี ถาเปนแบบฝกที่ตองการใหผูทําศึกษาดวยตนเอง แบบฝกน้ันควรมีหลายรูปแบบ

และใหความหมายแกผูฝกทําดวย ควรใชภาษา สํานวนงาย ๆ ฝกใหคิดใหเร็วและสนุก รวมทั้งแบบฝกควร

ปลุกความสนใจและใชหลักจิตวิทยารวมดวย 

  โดยสรุปลักษณะของแบบฝกที่ดีคือ ตองมีจุดประสงคและคําสั่งที่ชัดเจน เขาใจงาย     มีความ

เหมาะสมกับวัยของผูเรียน มีรูปแบบที่ทันสมัย สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนใหเกิดความตองการที่

จะฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

  จากลักษณะของแบบฝกทักษะที่ดีที่มีนักการศึกษาหลายทานไดอธิบายไว เปนลักษณะของแบบ

ฝกทักษะซึ่งใชไดกับทุกรายวิชา ในสวนของแบบฝกทักษะที่ผูศึกษาสรางเปนแบบฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร   

ซึ่งแบบฝกทักษะของผูศึกษาจะมีลักษณะที่ดีดังน้ี 

  1. คําสั่ง ขอแนะนําและคําชี้แจงใชคําที่เขาใจงายและไมยาวเกินไป เพื่อใหเด็กเขาใจและ

ศึกษาดวยตนเองไดตามตองการ 

  2. เนนการฝกซ้ํา ๆ 

  3. ใชภาษาที่เขาใจงาย  

  4.  ระดับเน้ือหาเหมาะกับระดับพื้นฐานความสามารถของผูเรียน 
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  5.  กําหนดเวลาที่ใชในแบบฝกทักษะใหเหมาะสม 

  6.  สรางแรงจูงใจใหกับเด็กเกิดความอยากรูอยากเห็น และกระตือรือรนที่อยากกระทํา

กิจกรรมโดยทุกคร้ัง เมื่อจบการฝกใหการเสริมแรงเด็กโดยชมเชยดวยคําพูดหรือเขียนใหกําลังใจ  ในแบบฝก

ทักษะ เพื่อที่เด็กจะไดอยากทํากิจกรรมตอไป 

  7.  มีการวัดและประเมินผลหรือสังเกตพฤติกรรมเด็กอยางสม่ําเสมอเพื่อประเมินวาเด็กมี

ทักษะแลว 

หลักทางจิตวิทยาท่ีเกี่ยวกับการสรางแบบฝกทักษะ 

  พงษพันธ   พงษโสภา (2544, หนา 91-92) ไดกลาวถึง กฎการเรียนรูที่สําคัญของ ธอรน

ไดความีอยู 3 กฎ คือ 

  1.  กฎแหงความพึงพอใจ หรือกฎแหงผล ธอรนไดคไดสรุปวา อินทรียจะทําใน สิ่งที่

กอใหเกิดความพึงพอใจและจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทําใหเขาไมพึงพอใจ  ธอรนไดคไดเนนถึง  การใชเทคนิคที่

จะสรางความพึงใจใหกับผูเรียน เชน การชม การใหรางวัล 

  2.  กฎแหงความพรอม การเรียนรูจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อผูเรียนอยูในสภาพที่พรอม

จะเรียนหรือพรอมที่จะทํากิจกรรม ความพรอมในที่น้ีรวมความถึงความพรอมดานรางกาย สติปญญา  สังคม 

และอารมณ 

  3. กฎแหงการฝกหัด ประกอบดวยกฎที่สําคัญ 2 ขอ คือ 

   ก.  กฎแหงการใชพฤติกรรมใดที่อินทรียไดมีการกระทําอยูเสมอหรือมีการฝกฝนอยูเปน

ประจํา ไมไดทิ้งชวงไวนาน อินทรียยอมเกิดทักษะและกระทําพฤติกรรมน้ันไดดี 

   ข. กฎแหงการไมใชพฤติกรรมใดก็ตามที่อินทรียทิ้งชวงไวนานอินทรียยอมจะเกิดการ

ลืมหรือกระทําพฤติกรรมน้ันไมดี 

  นอกจากน้ี พงษพันธุ  พงษโสภา (2544, หนา 87) ยังไดกลาวถึงทฤษฎีพฤติกรรมนิยม

ของสกินเนอร ไววา มีความเชื่อในเรื่องของการเสริมแรง พฤติกรรมใดก็ตามถาไดรับการเสริมแรง

พฤติกรรมน้ันก็มี แนวโนมที่จะเกิดขึ้นซ้ํา ๆ สกินเนอรไดนําผลการทดลองมาใชในกิจกรรมการเรียนการ

สอนไวหลายรูปแบบ เชน บทเรียนโปรแกรม โดยยึดหลักการเสริมแรงและลักษณะอ่ืน ๆ ที่สําคัญ 

ประกอบดวย  

  ก.   ใหผูเรียนไดมีสวนรวมหรือลงมือกระทําดวยตนเอง 

  ข. ใหมีความกาวหนาไปทีละนอย ๆ 

  ค.  ใหผูเรียนไดรูผลการกระทําในทันที 
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 ประโยชนท่ีไดรับจากบทเรียนโปรแกรมตามความเห็นของสกินเนอร 

  1.  นักเรียนจะไดรับการเสริมแรงไดทันทวงที 

  2.  สามารถทํางานไดตามลําพังซึ่งจะชวยใหนักเรียนเกิดความรูสึกมีอิสระในการเรียน ไมตอง

กังวลใจที่จะถูกครูดุ  หรือถูกเพื่อนเยาะเยยถาทําไมได  ทําใหนักเรียนเกิดความสบายใจที่จะเรียนและสนุก

กับการเรียน 

  3.  บทเรียนโปรแกรมจะชวยใหนักเรียนรูจักดูแลรับผิดชอบตนเอง   และเกิด   ความ

เชื่อมั่นในตนเอง 

  โดยสรุปทฤษฎีกฎการเรียนรูของธอรนไดด ที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก กฎแหงความ

พรอมเมื่อนักเรียนมีความพรอมทั้งรางกายและจิตใจก็จะเกิดการเรียนรูไดดี กฎแหงความพึงพอใจหรือกฎแหง

ผล เมื่อนักเรียนมีความพึงพอใจ สนุกสนาน มีความสุขในการทํากิจกรรมก็จะเกิดการเรียนรูไดดี และกฎ

แหงการฝกหัด เมื่อนักเรียนไดฝกฝนอยูเปนประจํา จะทําใหเกิดการเรียนรู ไดดี นอกจากน้ีทฤษฎีพฤติกรรม

นิยมของสกินเนอร ที่มีความเชื่อในเร่ืองของการเสริมแรง นักเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดี  เมื่อไดรับความ

ภาคภูมิใจ ไมมีความกังวล ทราบความกาวหนาของตนเองไปทีละนอย เปนลักษณะของการเสริมแรง จะทํา

ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดี ซึ่งผูศึกษาไดนําทฤษฎีดังกลาวมาเปนแนวทางในการสรางแบบฝกทักษะ

คณิตศาสตร โดยใหผูเรียนไดทําการปฏิบัติอยูเสมอจะชวยใหผูเรียนเกิดทักษะในเรื่องการบวกลบเศษสวน

ไดดีขึ้น และแบบฝกยังใหผูเรียนไดลงมือกระทําดวยตนเอง รูผลการกระทํา สามารถทํางานไดตามลําพัง 

เกิดความภาคภูมิใจ เปนแรงเสริมใหนักเรียนมีความรูสึกอยากที่จะเรียนรูมากขึ้น 

 วันชัย  ไทยใหม (2539, หนา 19) ไดใหคําแนะนําวาแบบฝกควรสรางโดยใชหลักจิตวิทยา 

ดังน้ี 

 1.  เราใจใหนักเรียนเกิดความสนใจโดยการใชแบบฝกหลาย ๆ ชนิด 

 2.  ใหนักเรียนมีโอกาสตอบสนองสิ่งเราดวยการแสดงความสามารถและความเขาใจลงใน

แบบฝกหัด 

 3.  ใหนักเรียนนําสิ่งที่เรียนมาตอบในแบบฝกหัดใหตรงเปาหมายได 

    นอกจากน้ี กรรณิการ พวงเกษม (2540, หนา 7) ไดกลาวถึงการสรางแบบฝกหัดเพื่อใชฝก

ทักษะอยางมีประสิทธิภาพน้ัน ตองสรางโดยคํานึงถึงหลักทางจิตวิทยา ดังน้ี 

    1. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Difference) ตองคํานึงอยูเสมอวานักเรียนแตละคน

มีความรู ความถนัด ความสามารถ ความสนใจแตกตางกัน ในการสรางแบบฝกหัดจึงควรพิจารณาให

เหมาะสม ไมงายเกินไปสําหรับเด็กที่เกง และไมแยกกลุม ควรใหเด็กเกงคละกับเด็กออน เพื่อใหเด็กเกง

ชวยเหลือเด็กออน 

    2. การเรียนรูโดยการฝกฝน (Law of Exercise) ธอรนไดด (Thorndike) ไดกลาววา การเรียนรู

จะเกิดขึ้นไดดีก็ตอเมื่อไดมีการฝกฝนหรือการกระทําซ้ํา ๆ ฉะน้ันในการสรางแบบฝกหัดจึงควรสราง

แบบฝกหัดเพื่อใหนักเรียนไดฝกฝนเรื่องหนึ่ง ๆ ซ้ํา ๆ กันหลายครั้ง โดยแบบฝกหัดมีลักษะหลายรูปแบบ 
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เพื่อไมใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย อันจะสงผลทําใหความสนใจในการฝกลดลงและจะไมเกิดการเรียนรู

เทาที่ควร 

    3.  กฎแหงผล (Law of Effect) เมื่อนักเรียนไดเรียนไปแลว นักเรียนยอมตองการทราบผลการ

เรียนของตนเองวาเปนอยางไร เมื่อใหนักเรียนทําแบบฝกหัดหรือใหทํางานใด ๆ จึงควรเฉลยหรือตรวจ 

เพื่อใหนักเรียนทราบผลโดยเร็ว หรือสามารถตรวจคําตอบไดเอง เพื่อจะไดรูขอบกพรองของตนเอง 

    4.  แรงจูงใจ (Motivation) เพื่อใหเด็กอยากทําแบบฝกหัดตอไป แบบฝกหัดควรเปนแบบสั้น ๆ 

เพื่อไมใหนักเรียนเบื่อหนาย ควรมีแบบฝกหัดหลายรูปแบบไมซ้ําซาก เชน อาจจัดแบบฝกหัดในลักษณะ

ของเกม กิจกรรมในสถานการณที่ตาง ๆ แปลกใหม นาสนใจ และสนุกสนานเหมาะสมกับวัยและความ

ตองการของเด็ก 

 

หลักการสรางแบบฝกทักษะ 

  ถวัลย  มาศจรัส (2548, หนา 148-149) ไดกลาวถึงสวนประกอบของแบบฝกทักษะไววา ตอง

มีจุดประสงคชัดเจนสอดคลองกับการพัฒนาทักษะตามสาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูของกลุมการ

เรียนรู ในสวนของเน้ือหาตองถูกตองตามหลักวิชา ใหภาษาเหมาะสม  มีคําอธิบายและคําสั่งที่ชัดเจนงายตอ

การปฏิบัติตาม สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู นําผูเรียนสูการสรุปความคิดรวบยอดและหลักการสําคัญ

ของกลุ มสาระการเรียนรู เปนไปตามลําดับขั ้นตอนการเรียนรู สอดคลองกับวิธีการเรียนรู และความ

แตกตางระหวางบุคคล มีคําถามและกิจกรรมที่ทาทายสงเสริมทักษะกระบวนการเรียนรูของธรรมชาติวิชามี

กลยุทธการนําเสนอ และการต้ังคําถามที่ชัดเจนนาสนใจ ปฏิบัติได สามารถใหขอมูลยอนกลับเพื่อปรับปรุง

การเรียนรูของผูเรียนไดอยางตอเน่ือง 

  สมวงษ  แปลงประสพโชค (2538, หนา 26) ไดกลาวถึงหลักการใหนักเรียนทําแบบฝกหัดไว

ดังน้ี แบบฝกหัดและกิจกรรมควรเรียงจากงายไปยากหาคําตอบของแบบฝกหัดบางขอเพื่อใหนักเรียน

ตรวจสอบผลงาน และควรมีขอแนะนําอธิบายสําหรับขอที่ยาก ควรใหนักเรียนไดทําแบบฝกหัดในชั่วโมง

เรียน จะไดจําแนกขอยากและมีโอกาสซักถาม หลีกเลี่ยงการใหแบบฝกหัด ที่ซ้ําซากและกิจกรรมที่เปน

กิจวัตร ควรสอดแทรก เกม ปริศนา และกิจกรรมทดลองที่นาสนใจ ควรมีแบบฝกหัดแบบปลายเปดที่

นักเรียนเลือกปญหาดวยตนเอง ควรอนุญาตใหนักเรียนทํางานเปนคูหรือกลุ มในบางโอกาส พยายาม

สงเสริมการทํางานเปนกลุมและลดการลอกงานกัน 

  สมทรง  สุวพานิช (2539, หนา 42) ไดเสนอถึงวิธีการใหทําแบบฝกหัดดังตอไปน้ี การให

ฝกปฏิบัติควรจะมาหลังการสอน เมื่อนักเรียนเขาใจดีแลว และควรใหฝกทุก ๆ  ดาน โดยฝกทําจากสิ่งที่งายไป

หาสิ่งที่ยาก ใหระยะเวลาสั้น ๆ ในการฝกแตบอยคร้ังจะดีกวาการฝกติดตอกัน เปนเวลานาน เน่ืองจากเด็ก

แตละคนอาจจะใชวิธีการทําที่แตกตางกัน ดังน้ันครูตองติดตามผลการฝกอยู เสมอ ควรใหงานตาม

ความสามารถ ตามความเหมาะสมเปนกลุม ๆ ครูควรจัดใหเด็กเกงศึกษาปญหาทางคณิตศาสตรประเภทลับสมอง

เพื่อใหเขาไดพบสิ่งแปลกใหม เปนการเราความสนใจ ไมควรปลอยใหทําแบบฝกหัดมาก ๆ ทุกคร้ังไป  ครูตอง
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สรางทัศนคติที่ดีตอการใหแบบฝกหัด โดยใหเด็กเห็นความสําคัญและใหใชเปนสิ่งแสดงความกาวหนา

ของแตละคน ครูตองแนะนําอยางใกลชิดหากมีผิดพลาดครูควรแกไขเสียกอนที่จะติดเปนนิสัย  ในการ

ฝกที่ชัดเจน ครูตองดูแลและจัดการฝกใหเหมาะสมกับนักเรียนซึ่งมีความแตกตางกันไปในแตละบุคคล 

และครูตองสรรหากิจกรรมที่   ใชฝกใหมีความหลากหลายใหนักเรียนไดฝก 

 ยุพิน  พิพิธกุล (2539, หนา 13) ไดกลาวถึงขอควรคํานึงในการทําแบบฝกวา การฝกจะให

ไดผลดีตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ควรจะฝกไปทีละเร่ือง เมื่อจบบทเรียนหน่ึง และเมื่อเรียน

ไดหลายบท ก็ควรจะฝกรวบยอดอีกคร้ัง ควรจะมีการตรวจสอบแบบฝกแตละครั้งที่ใหนักเรียนทําเพื่อ

ประมวลผลนักเรียน คัดเลือกแบบฝกที่สอดคลองกับบทเรียนและพอเหมาะไมมากเกินไป คํานึงถึง

ควา ม ย า ก งา ย  แล ะ พึง ตระ หนักอยู เส ม อวา กอนที่จะ ใ หนัก เรียนทํา โจทยนั้นนักเรียนเขาใจใน

วิธีการทําโจทยน้ันโดยถองแทแลว อยาปลอยใหนักเรียนทําโจทยตามตัวอยาที่ครูสอนโดยไมเกิดความ

ริเร่ิมสรางสรรค 

 จากหลักและวิธีการใหทําแบบฝกทักษะขางตน ผูศึกษาขอสรุปวิธีการใหทําแบบฝกทักษะที่ผูศึกษา

สรางไวดังน้ี คือตองกระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการฝกทักษะ โดยใชแบบฝกทักษะใหผูเรียนทําแบบ

ฝกดวยความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง ทําดวยความเขาใจตามระดับความสามารถของตน กําหนดระยะเวลา

สั้น ๆ ในการฝก แตบอยคร้ัง ไมฝกติดตอกันเปนเวลานานเพราะผูเรียนอาจเกิดความเบื่อหนายและเมื่อยลา

ได มีการอธิบายสําหรับขอที่ยาก รวมทั้งการใหฝกปฏิบัติควรจะมาหลังการสอน เมื่อนักเรียนเขาใจดีแลว 

โดยฝกทําจากสิ่งที่งายไปหาสิ่งที่ยาก อีกทั้งครูตองแนะนําอยางใกลชิด เพราะถาพบขอผิดพลาดแลว

ครูจะไดแกไขกอนที่จะติดเปนนิสัย ในการฝก และแจงใหนักเรียนทราบวาแบบฝกทักษะจะเปนการ

แสดงถึงความกาวหนาของนักเรียน เพื่อครูจะใชเปนแนวทางในการชวยเหลือไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตอไป 

 สําหรับแบบฝกทักษะที่ผูศึกษาสรางขึ้นมีหลักในการสรางดังน้ี ในสวนของจุดประสงค  ผูศึกษา

ตองการที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองเศษสวน  ในสวนของเน้ือหาไดเลือกเน้ือหาที่เหมาะสมกับ

ระดับพื้นฐานความสามารถของนักเรียน โดยเรียงลําดับจากงายไปยาก ภาษาที่ใชเปนภาษาที่เหมาะสมกับ

วัยและความสามารถในการอานและการทําความเขาใจของนักเรียน เน้ือหาที่จัดใหเปนไปตามขั้นตอนการ

เรียนรูตามหลักวิชาคณิตศาสตร รวมทั้งมีคําเฉลยไวทายแบบฝกทักษะเพื่อใหนักเรียนตรวจสอบความถูกตอง

ดวยตนเอง 
 

ประโยชนของแบบฝก 

  แบบฝกเปนสื่อการเรียนการสอนที่มีประโยชนอยางยิ่งตอผูเรียนที่จะชวยใหผูเรียนไดฝกทักษะ

ตาง ๆ ใหมีความรูมากขึ้นไดฝกดวยตนเอง เกิดความมั่นใจที่จะเรียนรู ดังที่ สํานักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแหงชาติ (2535,  หนา  173 -175) กลาวถึงประโยชนของแบบฝกที่ เกี ่ยวกับทักษะ

คณิตศาสตรไว สรุปคือ เปนสวนเพิ่มหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะเปนอุปกรณการสอนที่
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ชวยลดภาระของครูไดมาก เพราะแบบฝกเปนสิ่งที่จัดขึ้นอยางเปนระบบระเบียบ ชวยในเร่ืองของ

ความแตกตางระหวางบุคคล การใหนักเรียนทําแบบฝกที่เหมาะสมกับความสามารถของเขาจะชวยใหเด็ก

ประสบความสําเร็จในดานจิตใจมากขึ้น ชวยเสริมใหทักษะคงทนโดยการฝกทันทีหลังจากเด็กไดเรียนรู

เร่ืองน้ันๆ ฝกซ้ํา ๆ หลายคร้ัง เนนเฉพาะเร่ืองที่ตองการ ใชเปนเคร่ืองมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียน

ในแตละคร้ัง ขณะเมื่อเด็กทําแบบฝกจะชวยใหครูมองเห็นจุดเดนหรือปญหาตาง ๆ ของเด็กไดชัดเจน 

ซึ่งจะชวยใหครูดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาน้ันไดทันทวงทีสวนการจัดแบบฝกเปนรูปเลมจะทําให

เด็กสามารถเก็บรักษาไวใชเปนแนวทางเพื่อทบทวนดวยตนเองไดตอ รวมทั้งชวยใหเด็กไดฝกฝนตนเอง

ไดอยางเต็มที่ ชวยใหครูประหยัดทั้งแรงงานและเวลาในการที่จะตองเตรียมแบบฝกอยูเสมอในดานผูเรียนก็ไม

ตองเสียเวลาลอกแบบฝกจากตําราเรียนทําใหมีโอกาสฝกฝนทักษะตางๆ มากขึ้น 

  ประทีป  แสงเปยมสุข (2538, หนา 34) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกไวเชนกันคือแบบฝก

เปนอุปกรณชวยลดภาระของครู ชวยใหครูมองเห็นปญหาตาง ๆ ของนักเรียนไดชัดเจน ชวยใหนักเรียน

ไดฝกทักษะในการใชภาษาใหดีขึ้น ชวยในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหนักเรียนประสบ

ผลสําเร็จในทางจิตใจมากขึ้น ชวยเสริมทักษะทางภาษาใหคงทน เปนเคร่ืองมือวัดผลการเรียนหลังจาก

เรียนบทเรียนแลว ชวยใหนักเรียนสามารถทบทวนไดดวยตนเอง ชวยใหนักเรียนฝกฝนไดเต็มที่ 

นอกเหนือจากที่เรียนในเวลาเรียนและชวยใหผูเรียนเห็นความกาวหนาของตนเองดวย 

  ฉวีวรรณ  กีรติกร (2538, หนา 10) กลาววา  การสงเสริมและพัฒนาทักษะโดยใชแบบฝก

ทักษะจะสงผลถึงพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนคือ ชวยในการปรับพฤติกรรมการเรียน สงเสริมความเขา

ใจความชํานาญ การคิดในใจ และแกปญหาดวยตนเองไดเร็ว ถูกตองและแมนยํา 

  กรรณิการ   พวงเกษม (2540, หนา7) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกที่มีตอการเรียนรู คือ 

  1.  เปนสวนเพิ่มหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ เปนอุปกรณการสอนที่ชวยลดภาระ

ของครูไดมาก เพราะแบบฝกหัดเปนสิ่งที่จัดทําอยางเปนระบบระเบียบ 

  2. ชวยเสริมทักษะทางการใชภาษา แบบฝกเปนเครื่องมือที่ชวยใหเด็กฝกทักษะการใช

ภาษาไดดีขึ้น แตตองอาศัยการสงเสริมและเอาใจใสจากครูผูสอนดวย 

  3. ชวยในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจากเด็กมีความสามารถทางภาษาแตกตาง

กัน การใหเด็กทําแบบฝกที่เหมาะสมกับความสามารถจะชวยใหเด็กประสบความสําเร็จ ในดานจิตใจมาก

ขึ้น 

  4. แบบฝกชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทนโดยกระทํา ดังน้ี 

   4.1  ฝกทันทีหลังจากที่เด็กไดเรียนรูสิ่งน้ัน ๆ 

   4.2   ฝกซ้ําหลาย ๆ คร้ัง 

   4.3   เนนเฉพาะเร่ืองที่ตองการฝก 

  5. แบบฝกที่ใชเปนเคร่ืองมือวัดผลการเรียนรูหลังจากจบบทเรียนในแตละคร้ัง 



25 

 

  6. แบบฝกที่จัดทําขึ้นเปนรูปเลม เด็กสามารถเก็บรักษาไว เพื่อเปนแนวทางและทบทวน

ดวยตนเองไดตอไป 

  7. การใหเด็กทําแบบฝก ชวยใหครูมองเห็นจุดเดน หรือปญหาตาง ๆ ของเด็กไดชัดเจน ซึ่งจะ

ชวยใหครูดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาน้ัน ๆ ไดทันทวงที 

  8. แบบฝกที่จัดทําขึ้นนอกเหนือจากที่มีอยูในหนังสือจะชวยใหเด็กไดฝกฝนอยางเต็มที่ 

  9. แบบฝกที่ จัดพิมพไวเรียบรอยจะชวยใหครูประหยัดทั้งแรงงานและเวลาในการที่จะตอง

จัดเตรียมสรางแบบฝกอยูเสมอ ในดานผูเรียนก็ไมตองเสียเวลาออกแบบฝกจากตําราเรียน ทําใหมีโอกาส

ฝกฝนทักษะตาง ๆ ไดมากขึ้น 

  10. แบบฝกชวยประหยัดคาใชจาย เพราะการจัดพิมพขึ้นเปนรูปเลมแนนอนตองลงทุนตํ่ากวาที่

จะพิมพลงกระดาษไขทุกคร้ัง และผูเรียนสามารถบันทึกและมองเห็นความกาวหนาของตนเองไดอยางมี

ระเบียบ  

  ยุพา  ยิ้มพงษ (อางใน สุนันทา   สุนทรประเสริฐ, 2544, หนา 3) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝก

ไวหลายขอดวยกัน ดังตอไปน้ี 

  1. เปนสวนเพิ่มเติมหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ เปนอุปกรณการสอนที่ชวยลดภาระ

ครูไดมาก เพราะแบบฝกเปนสิ่งที่จัดทําขึ้นอยางเปนระบบและมีระเบียบ 

  2.  ชวยเสริมทักษะแบบฝกหัดเปนเคร่ืองมือที่ชวยเด็กในการฝกทักษะ แตทั้งน้ีจะตองอาศัยการ

สงเสริมและความเอาใจใสจากครูผูสอนดวย 

  3.  ชวยในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจากเด็กมีความสามารถทางภาษาแตกตาง

กัน การใหเด็กทําแบบฝกหัดที่เหมาะสมกับความสามารถของเขา จะชวยใหเด็กประสบผลสําเร็จในดาน

จิตใจมากขึ้น ดังน้ันแบบฝกหัดจึงไมใชสมุดฝกที่ครูจะใหเด็กลงมือทําหนาตอหนา แต เปนแหลง

ประสบการณเฉพาะสําหรับเด็กที่ตองการความชวยเหลือพิเศษ และเปนเคร่ืองมือชวยที่มีคาของครูที่จะ

สนองความตองการเปนรายบุคคลในชั้นเรียน 

  4. แบบฝกชวยเสริมทักษะใหคงทน ลักษณะการฝกเพื่อชวยใหเกิดผลดังกลาวน้ัน ไดแก ฝกทันที

หลังจากที่เด็กไดเรียนรูในเร่ืองน้ัน ๆ ฝกซ้ําหลาย ๆ คร้ัง เนนเฉพาะในเร่ืองที่ผิด 

  โดยสรุป แบบฝกที่ดีและมีประสิทธิภาพ จะชวยทําใหนักเรียนประสบผลสําเร็จใน การฝก

ทักษะไดเปนอยางดี แบบฝกที่ดีเปรียบเสมือนผูชวยที่ดีของครู ทําใหครูลดภาระการสอนลงทําใหผูเรียน

สามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มที่และเพิ่มความมั่นใจในการเรียนไดเปนอยางดี      อีกทั้งแบบฝกจะ

ชวยในเร่ืองของความแตกตางระหวางบุคคล โดยเฉพาะเด็กที่มีปญหาในการเรียนรูน้ัน จําเปนตองมีการสอน

ตางจากกลุมเด็กปกติทั่วไป หรือเสริมเพิ่มเติมใหเปนพิเศษ ฉะน้ันแบบฝกจึงมีประโยชนมากสําหรับเด็กที่มี

ปญหาในการเรียนรูที่จะชวยใหเด็กไดฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะทางภาษาไดมากขึ้น 
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ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ 

    ชัยยงค   พรหมวงศ (2532, หนา 494) ไดกลาวถึงความจําเปนที่จะตองทดสอบประสิทธิภาพ

ของชุดการสอนหรือแบบฝกอยูหลายประการ คือ 

    1. สําหรับหนวยงานผลิตแบบฝก เปนการประกันคุณภาพของแบบฝกวาอยูในขั้นสูง

เหมาะสมที่จะผลิตออกมาจํานวนมาก หากไมมีการทดสอบประสิทธิภาพเสียกอนแลว ผลิตออกมาใช

ประโยชนไมไดดี ก็จะตองทําใหม เปนการสิ้นเปลืองเวลาและเงินทอง 

     2. สําหรับผูใชแบบฝก แบบฝกจะทําหนาที่สอน โดยที่ชวยสรางสภาพการเรียนรูใหผูเรียน

เปลี่ยนพฤติกรรมตามที่มุงหมาย ดังน้ันกอนนําแบบฝกมาใชจึงควรมั่นใจวาแบบฝกน้ันมีประสิทธิภาพใน

การชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูจริง การทดสอบประสิทธิภาพตามลําดับขั้น จะชวยใหมีคุณคาทางการ

สอนจริงตามเกณฑที่กําหนดไว 

     3. สําหรับผูผลิตแบบฝก การทดสอบประสิทธิภาพจะทําใหผูผลิตมั่นใจไดวาเนื้อหา

สาระที่บรรจุลงในชุดแบบฝกงายตอการเขาใจ อันจะชวยใหผูผลิตมีความชํานาญสูงขึ้น 

  การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพทําไดโดยการประเมินพฤติกรรมตอเน่ือง (กระบวนการ)และ

พฤติกรรมขั้นสุดทาย (ผลลัพธ) โดยกําหนดคาประสิทธิภาพ E 1 เปนประสิทธิภาพของกระบวนการ

และ E2 เปนประสิทธิภาพของผลลัพธ กําหนดเปนเกณฑที่ผูสอนคาดหมายวาผูเรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมที่

พึงพอใจ โดยกําหนดใหเปนเปอรเซ็นตของผลการทดสอบหลังเรียนของผูเรียนทั้งหมด น่ันคือใชเกณฑใน

เน้ือหาเปนทักษะไว 80/80 

  ชัยยงค พรหมวงศ (2532, หนา 495) เสนอวิธคํีานวณหาประสิทธิภาพ โดยใชวิธี การคํานวณ

ดังน้ี 

  E1 ไดจากการนําคะแนนงานทุกชิ้นของนักเรียนแตละคนรวมกันแลวหาคาเฉลี่ยเทียบเปนรอย

ละ 

  E2 ไดจากการนําคะแนนผลการสอบหลังการทดลองของนักเรียนทั้งหมดรวมกัน แลวหา

คาเฉลี่ยเทียบเปนรอยละ 

 

  การคํานวณประสิทธิภาพของแบบฝก 

  กระทําโดยใชสูตรตอไปน้ี 

    E1=
A

N

XΣ

x 100  

     

    E2=
B

N

YΣ

x 100  
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  E1  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการคิดเปนรอยละจากการตอบแบบฝกหัด 

                                                       ของชุดการฝกไดถูกตอง 

  E2  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธคิดเปนรอยละจากการทําแบบทดสอบ        

                                                       หลังการฝกแตละชุดไดถูกตอง 

  ΣX แทน คะแนนรวมของผูเรียนจากแบบฝกหัด 

  ΣY แทน คะแนนรวมของการทดสอบหลังจากฝก 

  N  แทน จํานวนของผูเรียน 

  A  แทน คะแนนเต็มของแบบฝก 

  B  แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังการฝก 

 

การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของแบบฝก และการยอมรับประสิทธิภาพของแบบฝก มีผูใหเกณฑดังน้ี 

  ชัยยงค  พรหมวงศ (2532, หนา 495) กลาววา การกําหนดเกณฑ E1/E2 ใหมีคาเทาใดน้ัน

ควรพิจารณาตามความเหมาะสม โดยปกติเน้ือหาที่เปนความรูความจํา มักจะต้ังไว 80/80, 85/85 หรือ 90/90 

สวนเน้ือหาที่เปนทักษะอาจต้ังไว ตํ่ากวาน้ี เชน 75/75 เปนตน เมื่อกําหนดเกณฑแลวนําไปทดลองจริง อาจ

ไดผลไมตรงตามเกณฑ แตไมควรตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดไว รอยละ 5 เชน ถากําหนดไว 90/90 ก็ควรไดไมตํ่า

กวา 85.5/85.5  

  ข้ันตอนการทดสอบประสิทธิภาพ เมื่อผลิตแบบฝกเพื่อเปนตนแบบแลว ตองนําแบบฝก

ไปทดสอบประสิทธิภาพตามขั้นตอนตอไปน้ี  ชัยยงศ  พรหมวงศ (2532, หนา 496-497)  

  1.  ขั้นหาประสิทธิภาพ 1:1 แบบเด่ียว (Individual Tryout 1:1) 

   เปนการทดลองกับผูเรียนกลุมละ 1 คน โดยใชเด็กเกง ปานกลาง ออน เพื่อคนหา

ขอบกพรองตาง ๆ เชน ลักษณะของแบบฝก จํานวนแบบฝก ความสนใจของนักเรียนและ ความเหมาะสม

ในดานเวลา เสร็จแลวปรับปรุงใหดีขึ้น 

  2. ขั้นหาประสิทธิภาพ 1:10 แบบกลุม (Small group Tryout 1:10) 

   เปนการทดลองกับผูเรียนกลุมละ 6-10 คน (คละผูเรียนเกงกับออน) เก็บรวบรวมขอมูลโดย

การสังเกต ตรวจผลงาน สัมภาษณ เพื่อคนหาขอบกพรองแลวนําไปปรับปรุงแกไขใหผูเชี่ยวชาญตรวจและ

ปรับปรุงจนไดตามเกณฑ 

  3.  ขั้นหาประสิทธิภาพ 1:100 แบบสนาม (Field Tryout 1:100) 

   เปนการทดลองกับผูเรียนกลุม 40 - 100 คน ใหนักเรียนคละกันทั้งเกงและออน คํานวณหา

ประสิทธิภาพของแบบฝก ผลลัพธที่ไดควรใกลเคียงกับที่ต้ังจากเกณฑพิจารณาประสิทธิภาพดังกลาว 
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2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 นางสุวิมล   ภูริสัตย (บทคัดยอ: 2552)  เร่ือง รายงานผลการพัฒนาการพิมพสัมผัสพิมพดีดไทย โดย

ใชชุดฝกทักษะ ในรายวิชา ง30281  งานพิมพดีด   เร่ือง การเรียนรูแปนอักษรตางๆ สําหรับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1ผลการศึกษาคนควาพบวา  ชุดฝกทักษะในรายวิชา  ง 30281  งานพิมพดีด  เร่ืองการเรียนรู

แปนอักษรตาง ๆ สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1   ที่มีประสิทธิภาพ  88.89/90.48 เมื่อพิจารณา

แลว   ถือวาเปนชุดฝกทักษะที่มีประสิทธิภาพที่ยอมรับได     สรุปไดวาชุดฝกทักษะในรายวิชา ง 30281  งาน

พิมพดีด เร่ืองการเรียนรูแปนอักษรตาง ๆ  สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่   1 ที่ผูรายงานสรางขึ้นมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน  80/80    ความสามารถในการพิมพดีด  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 1   หลังเรียนดวยชุดฝกทักษะสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    และความพึงพอใจ

ของผูเรียนที่มีตอชุดฝกทักษะในราย  วิชา  ง30281   งานพิมพดีด    เร่ืองการเรียนรูแปนอักษรตาง  ๆ   

สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สวนใหญอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

นางสุวารี  ติยารัชกุล (บทคัดยอ: 2549)  เร่ือง การฝกทักษะพิมพอักษรแปนเหยา  พิมพดีดอังกฤษ  

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป    ของนักศึกษา ปวช.  ชั้นปที่ 1  สาขาการบัญชี  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2549 

เพื่อการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการพัฒนาการพิมพอักษรแปนเหยา   พิมพดีดอังกฤษ  ใหมีความชํานาญ  

จําเปนอยางยิ่งที่ครูผูสอนจะตองมีการทําวิจัย  ซึ่งเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียน   การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยมี

ความมุงหมายเพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู     โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป   มาชวยในการทําวิจัย 

โดยใหนักเรียนไดฝกทักษะตามโปรแกรมจนครบ   ซึ่งจะตองผานต้ังแตขั้นตอนแรก    จึงทําในขั้นตอนที่  2  

จนครบทุกขั้นตอน  โดยมีการใชเคร่ืองมือในการวิจัยดังน้ี 

1.   แบบสังเกตการณทํางาน 

2.   แบบรายงานผลการฝก     

3   แบบทดสอบโดยใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ   (PAOR)   ซึ่งมีกลุมเปาหมาย   คือ  นักเรียนชั้น 

ปวช. 1    สาขาการบัญชี  จํานวน  6    คน   ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบวา   นักเรียนไดใชโปรแกรมครบทุกขั้นตอน  

ทําใหมีผลการเรียนสูงขึ้นทุกคนมีความชํานาญในการใชแปนเหยาดีขึ้น   ซึ่งเปนผลมาจากความสนใจ  ต้ังใจ

ปฏิบัติจริงจังและโดยการกํากับดูแลของครูผูสอนอยางใกลชิดและตอเน่ือง 
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บทที ่3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

3.1  ประชากร 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักศึกษาระดับ ปวช.3/5 สาขาวิชา

การตลาด  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 36 คน  

การเลือกกลุมตัวอยางและการสุมตัวอยาง 

กลุมประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนเปนนักศึกษาระดับ ปวช.3/5 สาขาวิชา

การตลาด  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 36 คน  

 

   การเลือกกลุมตัวอยางและการสุมกลุมดําเนินการดังน้ี 

คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane, 1970: 725 , อางถึงใน

สมเดชบุญประจักษ. 2550 : 153-155) 

สูตร n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2
 

 

เมื่อ  n  แทนขนาดของกลุมตัวอยางที่ตองการ 

N แทนขนาดของประชากรที่ใชในการศึกษา 

e แทนระดับความคลาดเคลื่อนมากที่สุดยอมรับได (0.05) 

  

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

แบบวัดทักษะ และแบบฝก 

 

วิธีการสรางแบบฝก  

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานการ 

เรียนรูโดยการใชสื่อการสอนโปรแกรมพิมพสัมผัส ของรายวิชาพิมพดีดอังกฤษเพื่อกําหนดเปนแนวขอสอบ            

เพื่อออกแบบฝกใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ 

2. คียโจทยแบบฝกลงในโปรแกรม Notepad และทําการบันทึกลงในโปรแกรมพิมพสัมผัส  
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วิธีการสรางแบบวัดทักษะ 

1.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานการ 

เรียนรูโดยการใชสื่อการสอน โปรแกรมพิมพสัมผัส ของรายวิชาพิมพดีดภาษาไทย เพื่อกําหนดเปนแนว

ขอสอบ เพื่อออกแบบวัดทักษะใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ 

2.คียโจทยแบบฝกลงในโปรแกรม Notepad และทําการบันทึกลงในโปรแกรมพิมพสัมผัส 

 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.3.1  กลุมนักเรียนเปาหมายที่ตองการแกปญหาและพัฒนาทักษะการพิมพดีดภาษาไทยดวย

คอมพิวเตอร    เพื่อประเมินทักษะดานการพิมพดวยการจับเวลา 3 นาทีจับเวลากอนใหแบบฝกและบันทึก

สถิติความเร็วในการพิมพดีดไว 

3.3.2   ดําเนินการทดลอง  โดยใหนักศึกษาฝกพิมพดีดดวยโปรแกรมพิมพดีดภาษาไทยดวย

คอมพิวเตอร คาบสอบสัปดาหละ 3 วัน จํานวน 3 คาบ   หลังจากน้ันจะทําการวัดผลพัฒนาการปฏิบัติพิมพ

สัมผัสภาษาไทยดวยคอมพิวเตอรทุกสัปดาห   และบันทึกเปนสถิติความเร็วในการพิมพดีดของแตละคนไว 

3.3.3   ประเมินผลการเรียนดวยการดูผลงานสถิติความเร็วในการพิมพดีดไมตํ่ากวาเกณฑประเมิน 

ขั้นตํ่า 35 คํา /นาที 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหคร้ังน้ี หาคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติ Pair-Sample t-test 
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บทที ่4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยคร้ังน้ี  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะการพิมพดีด นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ            

ชั้นปที่  3 หอง 5 สาขาการตลาด  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ                

จํานวน 36  คน  ผูวิจัยไดแสดงผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปน้ี 
 

4.1  ผลการวิเคราะหขอมูลการทดสอบกอนเรียนโดยการจับเวลา 3 นาที   จํานวน 3 เดือน วิชากิจกรรม

พิมพดีดประยุกต โปรแกรมพิมพสัมผัส  Version  2.0 
 

ตารางท่ี 4.1 จํานวนและรอยละของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร จําแนกตามขอมูลของนักศึกษา 
 

สถานภาพ  จํานวน (คน)  รอยละ 

เพศ 

1.1 ชาย  33  91.67 

1.2 หญิง  3  8.33 

ศึกษาสาขางาน 

2.1 การตลาด  36  100 
  

จากตาราง 1 พบวา สวนใหญนักศึกษาเปนเพศชาย (คิดเปนรอยละ 91.67) และศึกษาสาขาการตลาด            

(คิดเปนรอยละ 100) 
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ตารางท่ี 4.2  แสดงผลการทดสอบความเร็ว 

โดยการจับเวลาพิมพดีดภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร  จับเวลา  3 นาที   จํานวน  36  คน  คือ ผาน

เกณฑ   45   คํา/นาที 

เลขที่ ชื่อ-สกุล จับเวลา 

กอน หลัง 

1 นายณัฐพล          ลาดทํามา 32 45 

2 นายจิติศักด์ิ         สุริยนต 26 36 

3 นายวราเทพ        ทองนพคุณ 40 45 

4 นายรัชชานนท    กลั่นบุศย 21 45 

5 นายจรูญพันธุ      จูมนา 31 45 

6 นายณัฏฐนันท      สืบสายลา 25 32 

7 นายศรชัย            แซจู 37 49 

8 นายพงศศรัณย     เจริญวงษ 36 45 

9 นายพรพจน        จันเนตร 37 45 

10 นายจักราวุธ        รุงเรือง 65 70 

11 นายสิทธิศักด์ิ       ศรีทอง 43 52 

12 นายอาชาไนย       พุฒิเสถียร 43 45 

13 นายวัฒนกฤษณ    ดิษฐการ 42 48 

14 นายภูมิบดี           วิทักษาบุตร 42 54 

15 นายศิวกร            ศรีกรด 25 33 

16 นายณัฐภัทร        พิทักเจริญ 20 35 

17 นายกันตศักด์ิ      โสดใส 35 45 

18 นายธนวัฒน        พันธุอํ่า 25 39 

19 นายอภิสิทธิ์        พันธุอํ่า 29 45 

20 นายจิรเมธ         ทองอินทร 37 49 
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เลขที่ ชื่อ-สกุล จับเวลา 

กอน หลัง 

21 นายพีรพงศ        เพียรการณ 34 45 

45 นายสิรภพ          นทีสุวรรณ 45 51 

23 นายชนานนท      ดีพรอม 37 45 

24 นายปฏิภาณ       ปตุรังศรี 32 45 

25 นายภาคภูมิ        ดีมงคล 33 45 

26 นส.สุพรรณี       อรุณแจง 36 45 

27 นายเบญจพล      ตรีชิต 43 45 

28 นายพิสิษฐ         จันทรฉลอง 19 30 

29 นายสหรรษ        ธนะศิลป 29 45 

30 นส.ทิพธัญญา     เศรษฐพัฒนากิจ 37 45 

31 นายสาธิต           ชางใจกลา 40 45 

32 นายทินภัทร       สาชํานาญ 16 25 

33 นายปวุช            ไพเราะห 46 54 

34 นายกันยา          วรรณพิรุณ 26 45 

35 นายชิราวัฒน      ถาฐาน 41 45 

36 นายรัชณรงค     รัชเวทย 27 30 

 
 

ตาราง 4.3  คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงแบนมาตรฐานของคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียน โดยใชวิธีการ

เสริมแรงและการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน  

 

คะแนน     N        x   SD  -Test              Sig 

 

กอนเรียน   36  28.63  6.35          -13.382**  .000 

หลังเรียน   36  36.90  5.72 
 

 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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จากตาราง 4.3 พบวา จากการสอนโดยใชวิธีการเสริมแรง มีคะแนนกอนเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 28.63           

สวนเบี่ยงแบนมาตรฐานเทากับ 6.35  ( x  = 28.63, SD=6.35)  และคะแนนหลังเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 36.90               

สวนเบี่ยงแบนมาตรฐานเทากับ 5.72 (  x  = 36.90,SD=5.72) จากการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย

คะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียน มีคา  T-Test เทากับ -13.382 และคา Sig= .000*  พบวา คะแนนหลัง

เรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงวา การสอนโดยใชวิธีการ

เสริมแรง ทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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บทที ่5 

สรุปผลการวิจัย   อภิปรายผล   และขอเสนอแนะ 

 

กลุมประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปน นักศึกษาระดับ ปวช.3/5  สาขาวิชา

การตลาด  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 36 คน (ทะเบียนนักศึกษา)  
 

1. วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาทักษะการพิมพดีดดวยคอมพิวเตอรของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 

หอง 5  สาขาวิชาการตลาดโดยใชวิธีการเสริมแรง 

 

2. สมมติฐานในการวิจัย 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 หอง 5  ที่เรียนโดยใชวิธีการเสริมแรงมีทักษะ            

ดานการพิมพดีดดวยคอมพิวเตอรสูงกวากอนเรียน 

 

3. วิธีการประเมิน 

โดยใชแบบทดสอบจับความเร็วสําหรับพิมพดีดภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร  สําหรับจับเวลา 5 นาที             

โดยกําหนดเกณฑไว 45 คํา/นาที   

 

4. สรุปผลการวิจัย 

พบวา จากการสอนโดยใชวิธีการเสริมแรง มีคะแนนกอนเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 28.63 สวนเบี่ยงแบน

มาตรฐานเทากับ 6.35  ( x  = 28.63, SD=6.35)  และคะแนนหลังเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 36.90 สวนเบี่ยงแบน

มาตรฐานเทากับ 5.72 (  x  = 36.90,SD=5.72) จากการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนกอน

เรียนและคะแนนหลังเรียน มีคา  T-Test เทากับ -13.382 และคา Sig= .000*  พบวา คะแนนหลังเรียนสูงกวา

คะแนนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงวา การสอนโดยใชวิธีการเสริมแรง ทําให

นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 

5. อภิปรายผล 

 การดําเนินโครงการพัฒนาครูเร่ืองการทําวิจัยในชั้นเรียน  เร่ือง  การพัฒนาทักษะการพิมพดีด ใน

รายวิชา กิจกรรมพิมพดีดประยุกต 1  โดยใชวิธีการเสริมแรง ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นปที่ 3  สาขาวิชาการตลาด  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ แลวทําการประเมิน ซึ่งผลการ

ประเมินสอดคลองกับแนวคิดและหลักการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน ดังน้ี  
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 จากผลการประเมินความรูความเขาใจเร่ือง  การทําวิจัยในชั้นเรียน   โดยใชแบบทดสอบจับเวลา  5 

นาที จํานวน 3 เดือน เพื่อวัดทักษะดานการพิมพดีดภาษาอังกฤษดวยคอมพิวเตอร นักศึกษา จํานวน  36 คน  

พบวา ผานเกณฑจํานวน  28  คน  ไมผานเกณฑ จํานวน  8  คน  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะงานวิจัยในชั้นเรียน เปน

การแกปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน โดยครูเปนผูดําเนินการแกไขปญหาควบคูไปกับการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน ซึ่งสอดคลองกับ นางนันทา  ตุมทอง  (2553,ออนไลน)  ไดแกปญหาผูเรียนพิมพงานคอมพิวเตอร

ไมคลอง  โดยใชวิธีครูจัดสอนเสริมการพิมพดวยสื่อฝกพิมพดีดในชวงพักกลางวัน  เปนเวลา  2  เดือนโดย

กําหนดครูกําหนดเกณฑการใหคะแนนเชน  พิมพได  1  เร่ือง  นํามาเสนอผานจะได  5  คะแนน  นําคะแนน

ที่ไดไปประเมินตามสภาพจริงรวมกับวิธีอ่ืน นักเรียนรูจักการพิมพดวยระบบสัมผัสทําใหพิมพคลองและ

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผลการวิจัยพบวา  ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีกําลังใจในการพิมพงาน  ครูและผูเรียนไดเกิด

การเรียนรูรวมกัน สอดคลองกับ นางขนิษฐา   จิตรอรุณ (บทคัดยอ: ออนไลน) วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อ

ศึกษาวิธีการสอนพิมพสัมผัสที่เหมาะสมกับนักเรียน   ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาทักษะการพิมพของ

นักเรียน ปวช . 1 กลุม  108   จํานวน  5  คน   วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีจากการสังเกตพบวา  นักเรียนมักจะมี

ปญหาในการพิมพดีด  คือ  พิมพดีดโดยวางน้ิวไมสัมผัส  คือวางน้ิวไมตรงกับแปนที่จะตองวาง  ดูแปนพิมพ 

หรือขอความบนกระดาษที่ใสในเคร่ืองพิมพ  สภาพดังกลาวเกิดขึ้นกับนักเรียนจํานวน  5 คน ในชั้น ปวช . 1 

กลุม 108  ที่เรียนวิชาพิมพดีดไทย 1 ซึ่งจากสภาพดังกลาวทําใหนักเรียน ทั้ง 5 คนมีทักษะในการพิมพดีด

ไทย 1  อยูในเกณฑที่ไมนาพอใจ ทําใหเกิดการพิมพผิดมาก ไมสามารถพัฒนาความเร็วไดตามเกณฑที่

ตองการ ผูวิจัยจึงไดเลือกโปรแกรมการพัฒนาจิตใจ  เพื่อใชเปนเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ซึ่งเคร่ืองมือที่ใชใน

การวิจัยประกอบดวย   

1)   โปรแกรมการพัฒนาจิตใจ   ประกอบดวยขั้นตอนของการฝกฝนตนเองใหจิตใจเกิดความสงบ 

จิตใจปราศจากอคติ   มีความอดทน   สามารถรูเทาทันตนเอง   รูจักระงับความโกรธ และความโลภ 

2)   แบบสังเกตพฤติกรรมการพิมพดีด   

 3)  แบบฝกหัดพิมพ    ซึ่งผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดแบบฝกหัดพิมพผลจากการวิจัย พบวา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพดีดไทย  1  นักเรียนทั้ง  5  คน ที่ผานโปรแกรม“การพัฒนาจิตใจ” สามารถ

พัฒนาทักษะการพิมพไดตามเกณฑที่สถานศึกษาต้ังไวจากงานวิจัยดังกลาวขางตนมีผลตอการพัฒนาดาน

การเรียนรูของผูเรียนใหดีขึ้น  ซึ่งเปนผลมาจากการพัฒนาวิธีการสอนที่หลากหลาย  และแกไขปญหาผูเรียน

เฉพาะดาน   ดวยการทําวิจัยในชั้นเรียน  
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในกานําผลการวิจัยไปใช 

 1.  สามารถนําแบบฝกจากการวิจัยน้ี ไปสอนนักศึกษาในรุนตอไป 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรเก็บขอมูลกับประชากรอ่ืน ๆ เชน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2-3 ทุกสาขาวิชา  

2. ควรสรางแบบฝกเกี่ยวกับทักษะอ่ืน ๆ เชน ความสามารถในการจับเวลาในการพิมพ เพื่อใหได

คําสุทธิเกินมาตรฐานวิชาชีพการพิมพดีดสัมผัส คือ 45 คํา/นาที 
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บรรณานุกรม 

 

นันทา       ตุมทอง.       เจตคติในการเรียนวิชาพิมพดีดไทย. 

สุคนธทิพย    สีสัน.      เจตคติในการเรียนวิชาพิมพดีดไทย. 

สุวารี      ติยารัชกุล.      การฝกทักษะพิมพอักษรแปนเหยา    พิมพดีดอังกฤษ  1   โดยใชโปรแกรม 

สําเร็จรูป  ของนักศึกษาปวช.  ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชีภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2549 

สุวิมล    ภูริสัตย.         รายงานผลการพัฒนาการพิมพสัมผัสพิมพดีดไทย โดยใชชุดฝกทักษะใน 

รายวิชา ง30281  งานพิมพดีด  เร่ือง  การเรียนรูแปนอักษรตางๆ   สําหรับนักเรียนระดับชั้น 

มัธยมศึกษาปที่ 1 
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ ชื่อสกุล นางอินทิรา  หุตะนาวิน 

วัน เดือน ปเกิด 16  ธันวาคม 2513 

สถานที่เกิด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

วุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

  โรงเรียนอรรถวิทยพณิชยการ 

  สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

  โรงเรียนอรรถวิทยพณิชยการ 

  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

  วิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณในพระบรมราชชินูปภัมถ 

  สาขาการจัดการทั่วไป      ศิลปศาสตรบัณฑิต 

 

ตําแหนงหนาที ่

การงานปจจุบัน หัวหนาสาขาวิชาปฏิบัติสํานักงาน 

  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
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