
 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาทักษะการพิมพดีดภาษาอังกฤษ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปแบบ

พิมพจับเวลา ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 

 

 

 

 

ผูวิจัย 

อาจารยรุงทิพย  เกิดมีเงิน 

 

 

 
 

 

 

 

งานวิจัยฉบับน้ีเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาทางการศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ กรุงเทพมหานคร 

ปการศึกษา 2562 



 

 

 

ชื่อวิจัย  การพัฒนาทักษะการพิมพดีดภาษาอังกฤษ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปแบบพิมพจับ 

เวลา ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ 

ผูวิจัย         อาจารยรุงทิพย  เกิดมีเงิน 

ปการศึกษา      2652 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนวิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตนของ

นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปแบบพิมพจับเวลา 

กลุมตัวอยางที่ใชใน        การวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาระดับชั้นปวช.1/6 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถ

วิทยพณิชยการที่เรียนในรายวิชาพิมพดีดเบื้องตน จํานวน 41 คน  ไดมาจากการสุมแบบเจาะจง

เน่ืองจากผูวิจัย เปนผูสอนนักศึกษาหองเรียนน้ี เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยโปรแกรม

สําเร็จรูปแบบพิมพจับเวลา และแบบบันทึกเปนเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล และสถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูลไดแก หาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติ Pair-Sample t-test 

ผลการวิจัยพบวา 

จากการสอนโปรแกรมสําเร็จรูปแบบพมิพจับเวลา พบวา คะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอน

เรียนอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดงวา การสอนโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปแบบพิมพจับเวลา

ทําใหนักศึกษามีทกัษะการเรียนวิชาพิมพดีดอังกฤษสูงขึ้น 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

จากการทํางานวิจัยน้ี ขอกราบขอบพระคุณทาน ดร.สมศักด์ิ รุงเรือง ที่ใหโอกาสใน                  

การทํางานวิจัยคร้ังน้ี 

 งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี เน่ืองจากไดรับความกรุณาจาก อาจารยศิริ ซํามาซา และ 

อาจารยกันตชาติ  เมธาโชติมณีกุล  ที่กรุณาใหคําปรึกษาและแกไขขอบกพรองตางๆ พรอมทั้งให

ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนจนกระทั่งไดสําเร็จลุลวงดวยดี ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง                    

ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบคุณนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1  ที่กรุณาใหความรวมมือใน        

การเรียนการสอนเปนอยางดี 

 

รุงทิพย  เกิดมีเงิน 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

ปจจุบันเทคโนโลยีไดพัฒนาขีดความสามารถใหเกิดการใชงานอยางแพรหลายอํานวยความ

สะดวกใหกับผูใช สรางสีสันความหลากหลายในการนําเสนอ นําเสนอในรูปแบบที่เราความสนใจ 

ทําใหผูใชเกิดความสนุกสนาน ผอนคลาย มีความสุข ทําใหรูสึกอยากเขาไปใชงาน อยากสัมผัส และ

มีผลในชีวิตประจําวันของมนุษยมากยิ่งขึ้น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด

ที่ 4 มาตรา 24 กลาววา แนวทางการจัดการศึกษามุงเนนใหสถานศึกษาจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรม

ใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียนฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ  การ

เผชิญ สถานการณ จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิด

เปนทําเปน จัดการเรียนการสอนโดยการผสมผสานความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน 

สงเสริม สนับสนุน ใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมสื่อการเรียนและอํานวยความ

สะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรูผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจาก

สื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุก

สถานที่ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพิมพดีด 

ระดับชั้นปวช.1 ซึ่งเปนรายวิชาพื้นฐาน มีการจัดการเรียนรู 3 คาบเรียนตอสัปดาห ซึ่งจากการ

รวบรวมขอมูล และศึกษาบริบทของวิทยาลัย พบวา มีการจัดการเรียนรูเปนแบบบรรยายและการ

สาธิตโดยครูปฏิบัติใหดูแลวผูเรียนปฏิบัติตามครูโดยในการจัดการเรียนรูในรายวิชาการพิมพดีด ยัง

พบอีกวานักศึกษายังขาดทักษะในการพิมพจากการตรวจสอบหาขอผิดพลาดของผูเรียน พบปญหา

หลายอยาง อาทิ  1) การจําแปนอักษรไมได  2)  ไมสามารถกาวน้ิวพิมพสัมผัสได  3)  พิมพโดยการ

ใชวิธีจ้ิมน้ิวบนตักอักษร  และ  4)  ตองมองแปนพิมพหาตัวอักษรที่ละตัวตลอด ทําใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนไมดีเทาที่ควร              

ดังน้ันจากปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยตระหนักและมองเห็นปญหาจึงไดปรับเปลี่ยน

วิธีการจัดการเรียนรู  โดยนําโปรแกรมสําเร็จรูปแบบพิมพจับเวลามาชวยพัฒนาทักษะการพิมพดีด

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  1 เพื่อใหผูเรียนมีทักษะและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากขึ้น 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เ พื่ อ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร เ รี ย น วิ ช า พิ ม พ ดี ด อั ง ก ฤ ษ เ บื้ อ ง ต น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ                                 

ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปแบบพิมพจับเวลา 

  

ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 หอง 1-10 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

จํานวน 10 หองมีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 497 คน      

 กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับชั้นปวช.1/6 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการที่

เรียนในรายวิชาพิมพดีดเบื้องตน จํานวน 41 คน  ไดมาจากการสุมแบบเจาะจงเน่ืองจากผูวิจัยเปน

ผูสอนนักศึกษาหองเรียนน้ี 

ขอบเขตดานเน้ือหา 

การพิมพสัมผัสโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปแบบพิมพจับเวลามาชวยพัฒนาทักษะการพิมพ 

ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่   1  รายวิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตน                  

โดยผูเรียนจะตองไดจํานวนคําสุทธิในการพิมพ 35 คํา/นาที  

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

1.  โปรแกรมสําเร็จรูปแบบพิมพจับเวลามาชวยพัฒนาทักษะการพิมพดีดภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี  1  หมายถึง  โปรแกรมพิมพสัมผัส Version 2.0  

ที่ผูวิจัยนํามาใชในพัฒนาทักษะการพิมพดีดอังกฤษ ในรายวิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตน  

 2.  ทักษะการพิมพดีดอังกฤษ  หมายถึง ทักษะที่เกิดจากการสั่งการของสมอง ทําใหเกิดการ

ตอบสนองของกลามเน้ือเล็กอยางประสานกันของตาและมือในการกาวน้ิวไปเคาะแปนอักษรที่

ตองการไดอยางรวดเร็วและแมนยํา  

3.  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 1 หมายถึง นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นปวช.1/6  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  และ             

เรียนในรายวิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตน จํานวน 41 คน  
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  ไดพัฒนาใหนักศึกษามีความแมนยําในการพิมพตัวอักษรในการเรียนพิมพดีดอังกฤษ

เบื้องตนใหผานเกณฑมาตรฐานของทางวิทยาลัยกําหนด  

 2.  ไดเสริมสรางทักษะการใชแปนพิมพ ในรายวิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตน   

  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรตน 

โปรแกรมสําเร็จรูปแบบ

พิมพจับเวลา 

ตัวแปรตาม 

ทักษะการพิมพดีดอังกฤษ 
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บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดมุงศึกษาการพัฒนาทักษะดานการพิมพดีดภาษาอังกฤษ

คอมพิวเตอร ดวยชุดการสอนพิมพดีดคอมพิวเตอรแบบพิมพสัมผัส  Version  2.0 กับนักศึกษาวิชา

พิมพดีดภาษาอังกฤษเบื้องตน  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยจําแนก

เน้ือหาไดดังน้ี 

1.  แนวคิดเกี่ยวการพัฒนาทักษะ 

2.  แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมดานพิมพดีดภาษาอังกฤษดวยคอมพิวเตอร 

3.  พื้นฐานการพิมพสัมผัส 

4.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ 

 ทักษะ (Skill)  หมายถึง   ความสามารถในการจัดการกับพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับคนอ่ืน ๆ

ซึ่งนําไปสูระดับการปฏิบัติตามที่ตองการ    (จักรกฤช    สิงหศิลารักษ  :   ออนไลน)    สอดคลองกับ

ที่ครอนบารค (Cronbach. 1977 :  393) กลาววา  ทักษะวาเปนการปฏิบัติที่ เกิดจากการเรียนรู

สามารถกระทําไดโดยแทบจะไมตองใชความคิด    ซึ่งเมื่อพิจารณาความหมายและลักษณะของ

ทักษะขางตนจะเห็นไดวาการปฏิบัติการอยางมีทักษะจําเปนตองอาศัยพัฒนาการของกระบวนการ

เรียนรู   และกลไกการทํางานของกลามเน้ือในการปฏิบัติการ ซึ่งสามารถสังเกตไดจากเกณฑ   4   

ประการคือ   ความเร็ว   (Speed)    ความแมนยํา  (Accuracy) ลักษณะทาทาง   (Form)   และความ

คลองตัว   (Adaptability)  กลาวคือ คนที่มีทักษะยอมสามารถปฏิบัติการอยางรวดเร็วภายในเวลาอัน

จํากัด มีความแมนยําในการเคลื่อนไหวกลามเน้ือ ไมขัดเขินผิดพลาด ใชพลังงานหรือความพยายาม

นอยที่สุด   และสามารถปฏิบัติการไดในสถานการณที่แตกตางออกไป ทักษะจึงมีลักษณะสําคัญ  3   

ประการ   คือ   เปนการตอบสนองทางกลไกที่ตอเน่ืองกันเปนลูกโซ (Response   Chain)  เปนการ

เกี่ยวของและประสานกันในการเคลื่อนไหวของ อวัยวะ (Movement  Coordination) และเปนการ

จัดระเบียบตอเน่ืองในการตอบสนองเขาเปนรูปแบบการตอบสนองที่ ซับซอน  และเปนดังที่              

การริสสัน และ  แมกอน (Garrison  and  Magoon. 1972 : 640) กลาววา  ทักษะเปนแบบของ

พฤติกรรมที่กระทําไปดวยความราบเรียบ (Smooth)  รวดเร็ว  แมนยํา  และมีความสอดคลอง

ผสมผสานกันอยางเหมาะสมของกลามเน้ือตาง ๆ  อันเปนผลมาจากการพัฒนาความสามารถของ

บุคคล  
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การพัฒนาทักษะการพิมพเพื่อความเร็วและความแมนยํา 

         1.1 ความสําคัญของการพัฒนาทักษะการพิมพ คือการพัฒนาทักษะความเร็วและแมนยํา 

จะตองไปพรอมกันทั้งความเร็ว และความถูกตองแมนยําจะตองฝกทักษะการพิมพอยางสม่ําเสมอ 

และตอเน่ืองจนเกิดทักษะ 

         1.2 เทคนิคที่ดีในการพิมพดีดที่เร็วและแมนยําตองวางน้ิวบนแปนเหยาใหถูกตอง การกาวน้ิว

ตองรวดเร็ว พิมพในจังหวะที่สม่ําเสมอแบบพิมพตองวางใหเห็นชัดเจน ตาตองจับจองอยูที่แบบ

พิมพการปดแครหรือเคาะคานเวนวรรคตองถูกตองและรวดเร็ว มีสมาธิมีจุดมุงหมายแนวแน

ในขณะพิมพ 

         1.3 กิจนิสัยที่ดีในการพิมพดีดในเร่ืองของทาน่ังตองน่ังตัวตอง เทาวางราบกับพื้น การใสและ

ถอดกระดาษพิมพการวางแบบพิมพ การต้ังระยะกั้นหนา-หลัง การต้ัง Tab การปดแคร การวางน้ิว

การสืบน้ิว การเคาะแปนอักษร ที่สําคัญตองฝกพิมพดีดโดยวิธีสัมผัสคือไมมองแปนขณะพิมพ 

พยายามฝกปฏิบัติต้ังแตแรกจนเกิดความชํานาญ ตองจําไวเสมอวาตองไมมองแปน 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึงการจัดกิจกรรมโดยวิธี

ตางๆ อยางหลากหลายที่มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริงเกิดการพัฒนาตนและสั่งสม

คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการเปนสมาชิกที่ดีของสังคมของประเทศชาติตอไปการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่มุงพัฒนาผูเรียนจึงตองใชเทคนิควิธีการเรียนรูรูปแบบการสอนหรือกระบวนการ

เรียนการสอนในหลากหลายวิธีซึ่งจําแนกไดดังน้ี (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู,2543 : 36-37)  

 1. การจัดการเรียนการสอนทางออมไดแกการเรียนรูแบบสืบคน แบบคนพบ แบบ

แกปญหา แบบ สรางแผนผังความคิดแบบใชกรณีศึกษาแบบต้ังคําถามแบบใชการตัดสินใจ 

 2.  เทคนิคการศึกษาเปนรายบุคคลไดแกวิธีการเรียนแบบศูนยการเรียน แบบการเรียนรูดวย

ตนเอง แบบชุดกิจกรรมดารเรียนรูคอมพิวเตอรชวยสอน 

 3.  เทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีตาง ๆประกอบการเรียน เชน การใชสิ่งพิมพ 

ตําราเรียนและแบบฝกหัดการใชแหลงทรัพยากรในชุมชน ศูนยการเรียนชุดการสอน คอมพิวเตอร

ชวยสอนบทเรียนสําเร็จรูป 

 4.  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเนนปฏิสัมพันธประกอบดวย การโตวาทีกลุม 

Buzz การ อภิปราย การระดมพลังสมอง กลุมแกปญหา กลุมติวการประชุมตาง ๆการแสดงบทบาท

สมมติ กลุมสืบคนคูคิดการฝกปฏิบัติ เปนตน 
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 5.  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเนนประสบการณเชน การจัดการเรียนรูแบบมีสวน

รวม เกม กรณีตัวอยางสถานการณจําลองละคร เกมกรณีตัวอยางสถานการณจําลอง ละคร บทบาท 

สมมติ 

 6. เทคนิคการเรียนแบบรวมมือไดแกปริศนาความคิดรวมมือแขงขันหรือกลุมสืบคน กลุม

เรียนรู รวมกัน รวมกันคิดกลุมรวมมือ 

 7.  เทคนิคการเรียนการสอนแบบบูรณาการไดแกการเรียนการสอนแบบใชเวนเลาเร่ือง 

(Story line) และการเรียนการสอนแบบ แกปญหา (Problem-Solving)  

 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมดานพิมพดีดภาษาอังกฤษดวยคอมพิวเตอร 

22.2.1   ความหมายของนวัตกรรม 2“นวัตกรรม” หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือ

สิ่งประดิษฐใหม ๆที่ยังไมเคยมีใชมากอน หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยูแลวให

ทันสมัยและใชไดผลดียิ่งขึ้น เมื่อนํานวัตกรรมมาใชจะชวยใหการทํางานน้ันไดผลดีมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงกวาเดิมทั้งยังชวย ประหยัดเวลาและแรงงานไดดวย“นวัตกรรม” (Innovation) มี

รากศัพทมาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลวาทําสิ่งใหมขึ้นมา ความหมายของนวัตกรรมในเชิง

เศรษฐศาสตรคือการนําแนวความคิดใหมหรือการใชประโยชนจากสิ่งที่มีอยูแลวมาใชในรูปแบบ

ใหมเพื่อทําใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ หรือก็คือ ”การทําในสิ่งที่แตกตางจากคนอ่ืนโดยอาศัย

การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ (Change) ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราใหกลายมาเปนโอกาส (Opportunity) และ

ถายทอดไปสูแนวความคิดใหมที่ทําใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม” แนวความคิดน้ีไดถูก

พัฒนาขึ้นมาในชวงตนศตวรรษที่ 20 โดยจะเห็นไดจากแนวคิดของนักเศรษฐอุตสาหกรรม เชน 

ผลงานของ Joseph Schumpeter ใน The Theory of Economic Development,1934 โดยจะเนนไปที่

การสรางสรรคการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อันจะนําไปสูการไดมาซึ่ง

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) เพื่อประโยชนในเชิงพาณิชยเปนหลัก

นวัตกรรมยังหมายถึงความสามารถในการเรียนรูและนําไปปฏิบัติใหเกิดผลไดจริงอีกดวย (พันธุอาจ 

ชัยรัตน, Xaap.com)คําวา “นวัตกรรม” เปนคําที่คอนขางจะใหมในวงการศึกษาของไทย คําน้ีเปน

ศัพทบัญญัติของคณะกรรมการพิจารณาศัพทวิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมาจาก

ภาษาอังกฤษวา Innovation มาจากคํากริยาวา innovate แปลวา ทําใหมเปลี่ยนแปลงใหเกิดสิ่งใหม 

ในภาษาไทยเดิมใชคําวา “นวกรรม” ตอมาพบวาคําน้ีมีความหมายคลาดเคลื่อน จึงเปลี่ยนมาใชคําวา 

นวัตกรรม (อานวา นะวัด ตะ กํา) หมายถึงการนําสิ่งใหมๆเขามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากวิธีการที่

ทําอยูเดิม เพื่อใหใชไดผลดียิ่งขึ้นดังน้ันไมวาวงการหรือกิจการใด ๆ ก็ตาม เมื่อมีการนําเอาความ

เปลี่ยนแปลงใหมๆเขามาใชเพื่อปรับปรุงงานใหดีขึ้นกวาเดิมก็เรียกไดวาเปนนวัตกรรม ของวงการ
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น้ันๆ เชนในวงการศึกษานําเอามาใช ก็เรียกวา “นวัตกรรมการศึกษา” (Educational Innovation) 

สํ า ห รั บ ผู ที่ ก ระ ทํ า  ห รือ นํา ค วา ม เ ป ลี่ ย น แป ล ง ใ ห ม  ๆ  ม า ใ ช น้ี  เ รี ย ก ว า เ ป น “นวั ตก ร ” 

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

วาเปนการนําวิธีการใหม ๆ มาปฏิบัติหลังจากไดผานการทดลองหรือไดรับการพัฒนามาเปนขั้น ๆ 

แลวเร่ิมต้ังแตการคิดคน (Invention) การพัฒนา (Development) ซึ่งอาจจะเปนไปในรูปของ

โครงการทดลองปฏิบัติกอน (Pilot Project) แลวจึงนําไปปฏิบัติจริงซึ่งมีความแตกตางไปจากการ

ปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา (boonpan edt01.htm)มอรตัน (Morton,J.A.) ใหความหมาย “นวัตกรรม” 

วาเปนการทําใหใหมขึ้นอีกคร้ัง(Renewal) ซึ่งหมายถึงการปรับปรุงสิ่งเกาและพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร ตลอดจนหนวยงาน หรือองคการน้ัน ๆนวัตกรรม ไมใชการขจัดหรือลมลางสิ่งเกาใหหมด

ไป แตเปนการปรับปรุงเสริมแตงและพัฒนา (boonpan edt01.htm) 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2521 : 14) ไดใหความหมาย “นวัตกรรม” ไววาหมายถึงวิธีการปฏิบัติ

ใหมๆ ที่แปลกไปจากเดิมโดยอาจจะไดมาจากการคิดคนพบวิธีการใหมๆขึ้นมาหรือมีการปรับปรุง

ของเกาใหเหมาะสมและสิ่งทั้งหลายเหลาน้ีไดรับการทดลองพัฒนาจนเปนที่เชื่อถือไดแลววา

ไดผลดีในทางปฏิบัติทําใหระบบกาวไปสูจุดหมายปลายทางไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้น                      

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

ภาษาอังกฤษเอง ความหมายก็ตางกันเปน 2 ระดับ โดยทั่วไป นวัตกรรม หมายถึงความพยายามใด ๆ 

จะเปนผลสําเร็จหรือไมมากนอยเพียงใดก็ตามที่เปนไปเพื่อจะนําสิ่งใหม ๆ เขามาเปลี่ยนแปลง

วิธีการที่ทําอยูเดิมแลวกับอีกระดับหน่ึงซึ่งวงการวิทยาศาสตรแหงพฤติกรรม ไดพยายามศึกษาถึง

ที่มา ลักษณะกรรมวิธี และผลกระทบที่มีอยูตอกลุมคนที่เกี่ยวของ คําวา นวัตกรรม มักจะหมายถึง

สิ่งที่ไดนําความเปลี่ยนแปลงใหมเขามาใชไดผลสําเร็จและแผกวางออกไปจนกลายเปนการปฏิบัติ

อยางธรรมดาสามัญ (บุญเกื้อ ควรหาเวช, 2543) 

นวัตกรรม แบงออกเปน 3 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 มีการประดิษฐคิดคน (Innovation) หรือเปนการปรุงแตงของเกาใหเหมาะสมกับ

กาลสมัย 

ระยะที่ 2 พัฒนาการ (Development) มีการทดลองในแหลงทดลองจัดทําอยูในลักษณะของ

โครงการทดลองปฏิบัติกอน (Pilot Project) 

ระยะที่ 3 การนําเอาไปปฏิบัติในสถานการณทั่วไปซึ่งจัดวาเปนนวัตกรรมขั้นสมบูรณ 

22.2.2  ความหมายของนวัตกรรมการศึกษา 2 “นวัตกรรมการศึกษา  (Educational    

Innovation )” หมายถึงนวัตกรรมที่จะชวยใหการศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดี
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ยิ่งขึ้นผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูอยางรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกวาเดิมเกิดแรงจูงใจในการเรียน

ดวยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนไดอีกดวยในปจจุบันมีการใชนวัตกรรม

การศึกษามากมายหลายอยางซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใชกันอยางแพรหลายแลว และประเภทที่กําลัง

เผยแพร เชนการเรียนการสอนที่ใชคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Aids Instruction) การใชแผน

วิดีทัศนเชิงโตตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ ( Hypermedia ) และอินเทอรเน็ต (Internet) 

เหลาน้ี เปนตน (วารสารออนไลน บรรณปญญา.htm) “นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational 

Innovation) หมายถึงการนําเอาสิ่งใหมซึ่งอาจจะอยูในรูปของความคิดหรือการกระทํารวมทั้ง

สิ่งประดิษฐก็ตามเขามาใชในระบบการศึกษาเพื่อมุงหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยูเดิมใหระบบการ

จัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทําใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็วเกิดแรงจูงใจ

ในการเรียนและชวยใหประหยัดเวลาในการเรียน เชน การสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนการใช

วีดิทัศนเชิงโตตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอรเน็ต เหลาน้ีเปนตน 

 

2.2.3 ความหมายของเทคโนโลยี2 ความเจริญในดานตางๆ ที่ปรากฏใหเห็นอยูในปจจุบัน 

เปนผลมาจากการศึกษาคนควาทดลองประดิษฐคิดคนสิ่งตางๆโดยอาศัยความรูทางวิทยาศาสตร 

เมื่อศึกษาคนพบและทดลองใชไดผลแลวก็นําออกเผยแพรใชในกิจการดานตางๆ สงผลใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในกิจการตางๆ เหลาน้ันและวิชาการที่วาดวยการนํา

ความรูทางวิทยาศาสตร มาใชในกิจการดานตางๆจึงเรียกกันวา “วิทยาศาสตรประยุกต” หรือนิยม

เรียกกันทั่วไปวา “เทคโนโลยี” (boonpan edt01.htm) เทคโนโลยี หมายถึงการใชเคร่ืองมือให

เหมาะสมกับสถานการณในการแกปญหาผูที่นําเอาเทคโนโลยีมาใช เรียกวานักเทคโนโลยี 

(Technologist) (boonpan edt01.htm) เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology) ตามรูป

ศัพท เทคโน (วิธีการ) +โลยี (วิทยา) หมายถึง ศาสตรที่วาดวยวิธีการทางการศึกษา ครอบคลุมระบบ

การนําวิธีการมาปรับปรุงประสิทธิภาพของการศึกษาใหสูงขึ้นเทคโนโลยีทางการศึกษาครอบคลุม

องคประกอบ 3 ประการ คือ วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ (boonpan edt01.htm) สภาเทคโนโลยีทาง

การศึกษานานาชาติไดใหคําจํากัดความของ เทคโนโลยีทางการศึกษาวาเปนการพัฒนาและประยุกต

ระบบเทคนิคและอุปกรณใหสามารถนํามาใชในสถานการณไดอยางเหมาะสมเพื่อสรางเสริม

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

ของเทคโนโลยีการศึกษาวาเปนการขยายขอบขายของการใชสื่อการสอน ใหกวางขวางขึ้นทั้งใน

ดานบุคคลวัสดุเคร่ืองมือ สถานที่ และกิจกรรมตางๆ ในกระบวนการเรียนการสอน (boonpan 

edt01.htm) Edgar Dale กลาววา เทคโนโลยีทางการศึกษา ไมใชเคร่ืองมือแตเปนแผนการหรือ

วิธีการทํางานอยางเปนระบบ ใหบรรลุผลตามแผนการ (boonpan edt01.htm) นอกจากน้ีเทคโนโลยี
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ทางการศึกษา เปนการขยายแนวคิดเกี่ยวกับโสตทัศนศึกษาใหกวางขวางยิ่งขึ้น ทั้งน้ี เน่ืองจากโสต

ทัศนศึกษาหมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับการใชตาดูหูฟงดังน้ันอุปกรณในสมัยกอนมักเนนการใช

ประสาทสัมผัส ดานการฟงและการดูเปนหลักจึงใชคําวาโสตทัศนอุปกรณ เทคโนโลยีทางการ

ศึกษา มีความหมายที่กวางกวาซึ่งอาจจะพิจารณาจาก ความคิดรวบยอดของ 

 

เทคโนโลยีไดเปน 2 ประการ คือ 

          1. ความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตรกายภาพ ตามความคิดรวบยอดน้ีเทคโนโลยีทางการ

ศึกษาหมายถึง การประยุกตวิทยาศาสตรกายภาพ ในรูปของสิ่งประดิษฐเชน เคร่ืองฉายภาพยนตร 

โทรทัศน ฯลฯมาใชสําหรับการเรียนรูของนักเรียนเปนสวนใหญ การใชเคร่ืองมือเหลาน้ีมักคํานึงถึง

เฉพาะการควบคุมใหเคร่ืองทํางาน มักไมคํานึงถึงจิตวิทยาการเรียนรูโดยเฉพาะเร่ืองความแตกตาง

ระหวางบุคคลและการเลือกสื่อใหตรงกับเน้ือหาวิชาความหมายของเทคโนโลยีทางการศึกษาตาม

ความคิดรวบยอดน้ี ทําใหบทบาทของเทคโนโลยีทางการศึกษาแคบลงไป คือมีเพียงวัสดุและ

อุปกรณเทาน้ัน ไมรวมวิธีการ หรือปฏิกิริยาสัมพันธอ่ืน ๆ เขาไปดวยซึ่งตามความหมายน้ีก็คือ 

“โสตทัศนศึกษา” น่ันเอง 

       2. ความคิดรวบยอดทางพฤติกรรมศาสตร เปนการนําวิธีการทางจิตวิทยา มนุษยวิทยา

กระบวนการกลุม ภาษา การสื่อความหมาย การบริหาร เคร่ืองยนตกลไกการรับรูมาใชควบคูกับ

ผลิตกรรมทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรม เพื่อใหผู เรียนเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมิใชเพียงการใชเคร่ืองมืออุปกรณเทาน้ันแตรวมถึงวิธีการทางวิทยาศาสตรเขา

ไปดวย มิใชวัสดุ หรืออุปกรณแตเพียงอยางเดียว (boonpan edt01.htm) 

 

2เปาหมายของเทคโนโลยีการศึกษา 

          1. การขยายพิสัยของทรัพยากรของการเรียนรู กลาวคือ แหลงทรัพยากรการเรียนรูมิได

หมายถึงแตเพียงตํารา ครู และอุปกรณการสอน ที่โรงเรียนมีอยูเทาน้ันแนวคิดทางเทคโนโลยี

ทางการศึกษาตองการใหผู เรียนมีโอกาสเรียนจากแหลงความรูที่กวางขวางออกไปอีกแหลง

ทรัพยากรการเรียนรูครอบคลุมถึงเร่ืองตางๆ เชน 

               1.1 คนเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูที่สําคัญซึ่งไดแก ครู และวิทยากรอ่ืนซึ่งอยูนอก

โรงเรียน เชน เกษตรกร ตํารวจ บุรุษไปรษณีย เปนตน 

               1.2 วัสดุและเคร่ืองมือ ไดแก โสตทัศนวัสดุอุปกรณตาง ๆ เชน ภาพยนตร วิทยุ โทรทัศน

เ ค ร่ื อ ง วิ ดี โ อ เ ท ป  ข อ ง จ ริ ง ข อ ง จํ า ล อ ง สิ่ ง พิ ม พ  ร ว ม ไ ป ถึ ง ก า ร ใ ช สื่ อ ม ว ล ช น ต า ง ๆ 

               1.3  เทคนิค-วิธีการ แตเดิมน้ันการเรียนการสอนสวนมาก ใชวิธีใหครูเปนคนบอกเน้ือหา
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แกผูเรียนปจจุบันน้ัน เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองไดมากที่สุดครูเปนเพียง ผู

วางแผนแนะแนวทางเทาน้ัน 

               1.4  สถานที่ อันไดแก โรงเรียนหองปฏิบัติการทดลอง โรงฝกงาน ไรนา ฟารม ที่ทําการ

รัฐบาล ภูเขา แมนํ้า ทะเลหรือสถานที่ใดๆ ที่ชวยเพิ่มประสบการณที่ดีแกผูเรียนได 

          2. การเนนการเรียนรูแบบเอกัตบุคคล ถึงแมนักเรียนจะลนชั้น และกระจัดกระจายยากแกการ

จัดการศึกษาตามความแตกตางระหวางบุคคลไดนักการศึกษาและนักจิตวิทยาไดพยายามคิด หาวิธี

นําเอาระบบการเรียนแบบตัวตอตัวมาใชแตแทนที่จะใชครูสอนนักเรียนทีละคน เขาก็คิด 

“แบบเรียนโปรแกรม” ซึ่งทําหนาที่สอนซึ่งเหมือนกับครูมาสอน นักเรียนจะเรียนดวยตนเองจาก

แบบเรียนดวยตนเองในรูปแบบเรียนเปนเลม หรือเคร่ืองสอนหรือสื่อประสมหลายๆ อยางจะเรียน

ชาหรือเร็วก็ทําไดตามความสามารถของผูเรียนแตละคน 

          3. การใชวิธีวิเคราะหระบบในการศึกษา การใชวิธีระบบ ในการปฏิบัติหรือแกปญหาเปน

วิธีการที่เปนวิทยาศาสตร ที่เชื่อถือไดวาจะสามารถแกปญหาหรือชวยใหงานบรรลุเปาหมายได 

เน่ืองจากกระบวนการของวิธีระบบเปนการวิเคราะหองคประกอบของงานหรือของระบบ อยางมี

เหตุผล หาทางใหสวนตาง ๆของระบบทํางาน ประสานสัมพันธกันอยางมีประสิทธิภาพ 

          4. พัฒนาเคร่ืองมือ-วัสดุอุปกรณทางการศึกษา วัสดุและเคร่ืองมือตาง ๆที่ใชในการศึกษา หรือ

การเรียนการสอนปจจุบันจะตองมีการพัฒนา ใหมีศักยภาพหรือขีดความสามารถในการทํางานให

สูงยิ่งขึ้นไปอีก 

2.2.4  แนวคิดพื้นฐานของนวัตกรรมทางการศึกษา  2ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลอยางมาก ตอ

วิธีการศึกษาไดแกแนวความคิดพื้นฐานทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปอันมีผลทําใหเกิดนวัตกรรม

การศึกษาที่สําคัญๆ พอจะสรุปได4 ประการ คือ 

        2.2.4.1  ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Different) การจัดการศึกษาของไทย

ไดใหความสําคัญในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคลเอาไวอยางชัดเจนซึ่งจะเห็นไดจากแผนการ

ศึกษาของชาติใหมุงจัดการศึกษาตามความถนัดความสนใจ และความสามารถ ของแตละคนเปน

เกณฑตัวอยางที่ เ ห็นไดชัดเจนไดแก  การจัดระบบหองเรียนโดยใชอายุ เปนเกณฑบางใช

ความสามารถเปนเกณฑบาง นวัตกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อสนองแนวความคิดพื้นฐานน้ีเชน 

-  การเรียนแบบไมแบงชั้น (Non-Graded School) 

-  แบบเรียนสําเร็จรูป (Programmed Text Book) 

-  เคร่ืองสอน (Teaching Machine) 
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-  การสอนเปนคณะ (TeamTeaching) 

-  การจัดโรงเรียนในโรงเรียน (School within School) 

-  เคร่ืองคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction) 

                         2.2.4.2  ความพรอม (Readiness) เดิมทีเดียวเชื่อกันวาเด็กจะเร่ิมเรียนไดก็ตองมี

ความพรอมซึ่งเปนพัฒนาการตามธรรมชาติแตในปจจุบันการวิจัยทางดานจิตวิทยาการเรียนรู

ชี้ใหเห็นวาความพรอมในการเรียนเปนสิ่งที่สรางขึ้นได ถาหากสามารถจัดบทเรียนใหพอเหมาะกับ

ระดับความสามารถของเด็กแตละคน วิชาที่เคยเชื่อกันวายากและไมเหมาะสมสําหรับเด็กเล็กก็

สามารถนํามาใหศึกษาไดนวัตกรรมที่ตอบสนองแนวความคิดพื้นฐานน้ีไดแก ศูนยการเรียนการจัด

โรงเรียนในโรงเรียน นวัตกรรมที่สนองแนวความคิดพื้นฐานดานน้ี เชน 

-  ศูนยการเรียน (Learning Center) 

-  การจัดโรงเรียนในโรงเรียน (School within School) 

-  การปรับปรุงการสอนสามชั้น (Instructional Development in 3 Phases) 

                      2.2.4.3  การใชเวลาเพื่อการศึกษา แตเดิมมาการจัดเวลาเพื่อการสอนหรือตารางสอน

มักจะจัดโดยอาศัยความสะดวกเปนเกณฑ เชน ถือหนวยเวลาเปนชั่วโมงเทากันทุกวิชา ทุกวัน

นอกจากน้ันก็ยังจัดเวลาเรียนเอาไวแนนอนเปนภาคเรียน เปนปในปจจุบันไดมีความคิดในการ

จัดเปนหนวยเวลาสอนใหสัมพันธกับลักษณะของแตละวิชาซึ่งจะใชเวลาไมเทากันบางวิชาอาจใช

ชวงสั้นๆ แตสอนบอยคร้ังการเรียนก็ไมจํากัดอยูแตเฉพาะในโรงเรียนเทาน้ันนวัตกรรมที่สนอง

แนวความคิดพื้นฐานดานน้ี เชน 

-  การจัดตารางสอนแบบยืดหยุน (Flexible Scheduling) 

-  มหาวิทยาลัยเปด (Open University) 

-  แบบเรียนสําเร็จรูป (Programmed Text Book) 

-  การเรียนทางไปรษณีย 

          2.2.4.4  ประสิทธิภาพในการเรียน การขยายตัวทางวิชาการ และการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมทําใหมีสิ่งตางๆ ที่คนจะตองเรียนรูเพิ่มขึ้นมากแตการจัดระบบการศึกษาในปจจุบันยังไมมี

ประสิทธิภาพเพียงพอจึงจําเปนตองแสวงหาวิธีการใหมที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทั้งในดานปจจัย

เกี่ยวกับตัวผูเรียน และปจจัยภายนอกนวัตกรรมในดานน้ีที่เกิดขึ้น เชน 
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-  มหาวิทยาลัยเปด 

-  การเรียนทางวิทยุ การเรียนทางโทรทัศน 

-  การเรียนทางไปรษณีย แบบเรียนสําเร็จรูป 

-  ชุดการเรียน 

2.2.5  นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีสําคัญของไทยในปจจุบัน 2 นวัตกรรม เปนความคิดหรือ

การกระทําใหมๆซึ่งนักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญในแตละวงการจะมีการคิดและทําสิ่งใหมอยูเสมอ

ดังน้ันนวัตกรรมจึงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นใหมไดเร่ือยๆ สิ่งใดที่คิดและทํามานานแลวก็ถือวาหมดความ

เปนนวัตกรรมไป โดยจะมีสิ่งใหมมาแทนในวงการศึกษาปจจุบัน มีสิ่งที่เรียกวานวัตกรรมทาง

การศึกษาหรือนวัตกรรมการเรียนการสอน อยูเปนจํานวนมาก บางอยางเกิดขึ้นใหมบางอยางมีการ

ใชมาหลายสิบปแลว แตก็ยังคงถือวาเปน นวัตกรรมเน่ืองจากนวัตกรรมเหลาน้ันยังไมแพรหลาย

เปนที่รูจักทั่วไป ในวงการศึกษานวัตกรรมทางการศึกษาตางๆ ที่กลาวถึงกันมากในปจจุบัน 

    2.2.6  E-learningความหมาย e-Learning เปนคําที่ใชเรียกเทคโนโลยีการศึกษาแบบใหม

ที่ยังไมมีชื่อภาษาไทยที่แนชัด และมีผูนิยามความหมายไวหลายประการ ผศ.ดร.ถนอมพรเลาหจรัส

แสง ใหคํานิยาม E-Learning หรือ Electronic Learning วา หมายถึง “การเรียนผานทางสื่อ

อิเลคทรอนิกสซึ่งใชการนําเสนอเน้ือหาทางคอมพิวเตอรในรูปของสื่อมัลติมีเดียไดแก ขอความ

อิเลคทรอนิกสภาพน่ิง ภาพกราฟก วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติฯลฯ”เชนเดียวกับ คุณธิดา

ทิตยจันคนา ที่ใหความหมายของ “e-learning” หมายถึงการศึกษาที่เรียนรูผานเครือขายอินเตอรเนต

โดยผูเรียนรูจะเรียนรูดวยตัวเอง การเรียนรูจะเปนไปตามปจจัยภายใตทฤษฎีแหงการเรียนรูสอง

ประการคือเรียนตามความรูความสามารถของผูเรียนเอง และ การตอบสนองในความแตกตาง

ระหวางบุคคล(เวลาที่แตละบุคคลใชในการเรียนรู)การเรียนจะกระทําผานสื่อบนเครือขาย

อินเตอรเนตโดยผูสอนจะนําเสนอขอมูลความรูใหผูเรียนไดทําการศึกษาผานบริการ World Wide 

Web หรือเวปไซด โดยอาจใหมีปฏิสัมพันธ (สนทนา โตตอบ สงขาวสาร) ระหวางกันจะที่มีการ 

เรียนรูในสามรูปแบบคือ ผูสอนกับ ผูเรียน  ผูเรียนกับผูเรียนอีกคนหน่ึง หรือผูเรียนหน่ึงคนกับกลุม

ของผูเรียนปฏิสัมพันธน้ีสามารถ กระทํา ผานเคร่ืองมือสองลักษณะคือ1) แบบ Real-time ไดแกการ

สนทนาในลักษณะของการพิมพขอความแลกเปลี่ยนขาวสารกันหรือ สงในลักษณะของเสียง จาก

บริการของ Chat room2) แบบ Non real-time ไดแกการสงขอความถึงกันผานทางบริการ 

อิเลคทรอนิคเมลลWebBoard News-group เปนตนความหมายของ e-Learning ที่มีปรากฏอยูใน

สวนคําถามที่ถูกถามบอย(Frequently Asked Question : FAQ) ในเวปwww.elearningshowcase.com 

ใหนิยามวา e-Learning มีความหมาย เดียวกับ Technology-based Learning น้ันคือการศึกษาที่อาศัย
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เทคโนโลยีมาเปนสวนประกอบที่ สําคัญ ความหมายของ e-Learning ครอบคลุมกวางรวมไปถึง

ระบบโปรแกรม และขบวนการที่ ดําเนินการ ตลอดจนถึงการศึกษาที่ใชคอมพิวเตอรเปนหลัก

การศึกษาที่อาศัยWebเปนเคร่ืองมือหลักการศึกษาจากหองเรียนเสมือนจริงและการศึกษาที่ใช การ

ทํางานรวมกันของอุปกรณอิเลค ทรอนิค ระบบดิจิตอลความหมายเหลาน้ีมาจากลักษณะของการสง

เน้ือหาของบทเรียนผานทาง อุปกรณ  อิเลคทรอนิคซึ่งรวมทั้งจากในระบบอินเตอรเนต ระบบ

เครือขายภายใน (Intranets) การถายทอดผานสัญญาณทีวี และการใชซีดีรอม อยางไรก็ตาม              

e-Learning จะมีความหมายในขอบเขต ที่แคบกวาการศึกษาแบบทางไกล (Long distance learning) 

ซึ่งจะรวมการเรียนโดยอาศัยการสงขอความหรือเอกสารระหวางกันและชั้นเรียนจะเกิดขึ้นใน

ขณะที่มีการเขียนขอความสงถึงกันการนิยามความหมายแก e-learning Technology-based learning 

และ Web-based Learning ยังมี ความแตกตางกัน ตามแตองคกร บุคคลและกลุมบุคคลแตละแหงจะ

ใหความหมายและคาดกันวาคํา วาe-Learning ที่มีการใชมาต้ังแตป คศ. 1998 ในที่สุดก็จะเปลี่ยนไป

เปนe-Learning เหมือนอยาง กับที่มีเปลี่ยนแปลงคําเรียกของ e-Business  เมื่อกลาวถึงการเรียนแบบ 

Online Learning หรือ Web-based Learning ซึ่งเปนสวนหน่ึง ของ Technology-based Learning n ี่มี

การเรียนการสอนผานระบบอินเตอรเนตอินทราเนต และ เอ็ซทราเนต (Extranet) พบวาจะมีระดับ 

การจัดการที่แตกตางกันออกไป Online Learning ปกติจะประกอบดวยบทเรียนที่มีขอความและ

รูปภาพ แบบฝกหัดแบบทดสอบ และบันทึกการเรียน อาทิคะแนนผลการทดสอบ(test score) และ

บันทึกความกาวหนาของการเรียน (bookmarks) แตถาเปน Online Learning ที่สูงขึ้นอีกระดับหน่ึง

โปรแกรมของการเรียนจะประกอบดวยภาพเคลื่อนไหว แบบ จําลอง สื่อที่เปนเสียงภาพจากวิดีโอ 

กลุมสนทนาทั้งในระดับเดียวกันหรือในระดับผูรู ผูมีประสบการณที่ปรึกษาแบบออนไลน (Online 

Mentoring) จุดเชื่อมโยงไปยังเอกสารอางอิงที่มีอยูในบริการของเวป และการสื่อสารกับระบบที่

บันทึกผลการเรียน เปนตนการเรียนรูแบบออนไลนหรือ e-learning การศึกษาเรียนรูผานเครือขาย

คอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต(Internet) หรืออินทราเน็ต(Intranet) เปนการเรียนรูดวยตัวเอง ผูเรียนจะได

เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเน้ือหาของบทเรียนซึ่งประกอบดวย ขอความ

รูปภาพเสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอ่ืนๆ จะถูกสงไปยังผูเรียนผาน Web Browser โดยผูเรียน ผูสอน 

และ เพื่อนรวมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดตอ ปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันได

เชนเดียวกับ 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 

http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.htm
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2.3 พื้นฐานการพิมพสัมผัส 

 ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยี มีการพัฒนาคิดคนสิ่งอํานวยความสะดวกตอการเนิน

ชีวิต และคอมพิวเตอรก็เปนเทคโนโลยีประเภทหน่ึงถูกสรางขึ้นมา มีความทันสมัยและเหมาะกับ

การนํามาใชในสวนงานดานตางๆ มากมาย รวมถึงการพิมพ รายงาน หรือเอกสารตางๆ เรามักนิยม

ใชคอมพิวเตอรเขามาชวยในการพิมพงานแทนการเขียนดวยมือเพราะทําใหเอกสารหรืองานที่ทํา

อานงาย สะอาด สะดวก เรียบรอยและสวยงาม การพิมพสัมผัสเปนทักษะที่สําคัญอยางยิ่งในการ

ทํางานบนคอมพิวเตอร เน่ืองจากปจจุบันคอมพิวเตอรกลายเปนอุปกรณที่สําคัญของสํานักงาน และ

สถานศึกษาทั่วไป ดังน้ัน  ทักษะการพิมพสัมผัสบนคอมพิวเตอร  จึงเปนทักษะที่ทุกคน ในสมัยน้ี

ยากจะปฏิเสธได และเพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองดานการพิมพไดสะดวกทุกที่ ทุกเวลา  

ผูเรียนตองหมั่นฝกฝน และฝกพิมพอยูเสมอ 

 การปฏิบัติงานในสํานักงาน หรือหนวยงานองคการตางๆ จะเกี่ยวของกับงานเอกสารเปน

สวนใหญ เชน จดหมาย วารสาร รายงานการประชุม รายงานผลการปฏิบัติงานตาง ๆ ไมวาจะเปน

หนวยงานทางธุรกิจ หนวยงานราชการ สถานศึกษา และวัดตาง ๆ ฯลฯ จําเปนจะตองมีการประชุม

และสรุปผลการทํางาน การติดตอสื่อสารกับบุคคลภายนอกในรูปจดหมายและวารสารอ่ืน ๆ ใน 

การแจงขาวสารขอมูลใหทราบโดยทั่วกัน การติดตอสื่อสารเหลาน้ีจะตองอาศัยเอกสารหลักฐานที่มี

ความถูกตอง เปนระเบียบเรียบรอย อานงาย ชัดเจน เพื่อใหเขาใจขอความตรงกันทั้งผูรับและผูสง 

ขอมูลขาวสารที่ใชในการติดตอ สื่อสาร ควรจะตองพิมพเพื่อสะดวกในการอาน ฉะน้ัน การพิมพจึง

มีความจําเปนและสําคัญตอการปฏิบัติงานสํานักงานทุกหนวยงาน เพราะการพิมพจะทําใหเอกสาร 

นาอาน ชัดเจน เปนระเบียบเรียบรอย โดยไมตองเดาลายมือผูเขียน เน่ืองจากกอนที่จะพิมพจะตองมี

การรางดวยลายมือ และลายมือของแตละคนจะแตกตางกัน บางคนอานงาย บางคนอานยาก บางคร้ัง

อาจจะเดาขอความผิดพลาดจากเน้ือหาเดิมได จึงจําเปนตองพิมพและผูที่จะปฏิบัติงานสํานักงานดวย

การพิมพที่ดีน้ัน จะตองมีสมาธิในการทํางาน เพราะการมีสมาธิจะชวยทําใหเกิดความถูกตองแมนยํา

ในการพิมพมากขึ้น การพิมพดีดที่มีความแมนยําและรวดเร็วดวยวิธีการพิมพสัมผัส ซึ่งการพิมพ

สัมผัสจะเปนพื้นฐานการพิมพงานดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร ไดดีมีประสิทธิภาพมากกวาการพิมพ

อักษรทีละตัว ในกรณีที่ผูพิมพไมไดฝกพิมพดวยการพิมพดีดสัมผัสอยางแมนยํามากอน จะทําให

การพิมพงานดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรขาดประสิทธิภาพได 

 1.1 ความหมายการพิมพสัมผัส 

 การพิมพเอกสารดวยวิธีพิมพสัมผัส เปนการฝกวางน้ิวบนแปนเหยาอยางถูกตองใชน้ิวมือ

เพื่อพิมพอยางมีแบบแผนวาควรใช น้ิวไหนพิมพแปนพิมพอะไร โดยคํานึงถึงความสัมพันธของการ

กาวน้ิวไปยังแปนตาง ๆ เปนสําคัญ มีความจําที่ดี แมนยํา ทั้งน้ี เพื่อทําใหกลามเน้ือทุกสวนใชงานได
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อยางเหมาะสมตามลักษณะกายภาพของน้ิวมือ และเมื่อมีการฝกฝนอยูเปนประจํา สมองจะจดจําการ

สัมผัส จนสามารถกาวน้ิวเพื่อพิมพแตละแปนไดเองโดยอัตโนมัติ โดย ไมจําเปนตองกมมองที่

แปนพิมพ หรือจ้ิมดีดแปนพิมพทีละตัว สงผลใหผูฝกฝนเกิดความชํานาญ สามารถพิมพงานหรือ

ขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในดานความถูกตอง ความรวดเร็ว และความแมนยํา และในการ

ฝกทักษะการพิมพดวยวิธีสัมผัสบนแปนพิมพน้ัน ผูฝกตองปลูกฝงตนเองใหเกิดทักษะที่ดีในการ

พิมพต้ังแตทักษะพื้นฐาน ต้ังแตทาน่ังพิมพ ลักษณะการวางน้ิว การขึ้นบรรทัดใหม การเคาะวรรค 

การเคาะแท็บ การกดแปนอักษรบน (Shift) รวมถึงการสลับภาษาของแปนพิมพ และเมื่อหมั่นฝกฝน

จนติดเปนนิสัย จะทําใหสามารถใชแปนพิมพเพื่อพิมพงานหรือปอนขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ส ม บู ร ณ  แ ซ เ จ็ ง  ( 2 5 5 4 :  อ อ น ไ ล น  เ ข า ถึ ง ข อ มู ล ไ ด ที่  https://www.gotoknow. 

org/posts/419253) กลาวถึงความหมายของ “การพิมพสัมผัส” การพิมพสัมผัส (touch typing) 

หมายถึงการพิมพดวยน้ิวมือทั้งหมดโดยไมมองแปนอักษร ซึ่งเปนทักษะที่ตองผานการฝกฝน

เพื่อใหผูพิมพสามารถอานตนฉบับและพิมพตามไดไปพรอมๆกันโดยไมเหลียวมองแปนอักษร การ

พิมพสัมผัสจึงเปนการฝกทักษะการใชแปนพิมพคอมพิวเตอร (Keyboarding Skill) หมายถึงทักษะ

การปอนขอมูลเขาสูคอมพิวเตอรโดยวิธีพิมพสัมผัส (Touch Typing) ผานแปนพิมพที่มีลักษณะ

คลายแปนพิมพดีด ซึ่งทักษะน้ีเกิดจากการสั่งการของสมอง ทําใหเกิดการตอบสนองของกลามเน้ือ

เล็กอยางประสานกันของตาและมือในการกาวน้ิวไปเคาะแปนอักษรที่ตองการไดอยางรวดเร็วและ

แมนยํา 

 ดังน้ัน การพิมพสัมผัส หมายถึง การใชน้ิวมือทั้ง 10 น้ิว พิมพดีด โดยไมมองแปน ใช

น้ิวกอย น้ิวนาง น้ิวกลาง และน้ิวชี้ ทั้งมือซาย และมือขวา วางบนแปนพิมพ สวนน้ิวหัวแมมือใช

เคาะคานวรรค และสายตามองที่แบบพิมพ ขอความที่ตองการพิมพ หรือจอภาพ (คอมพิวเตอร)  

 1.2 ข้ันตอนการพิมพสัมผัส 

 การฝกพิมพแปนอักษร ในการเคาะแปนอักษรแตละแปนน้ันใหออกเสียงไปพรอมกับ การ

เคาะแปนอักษรเปนจังหวะที่เฉียบคม เด็ดขาดและรวดเร็ว ดวยปลายน้ิวจิกงุมตรง ๆ บนแปนอักษร 

อยาใชหนาน้ิวพิมพ เมื่อเคาะแปนอักษรแลวใหดึงน้ิวกลับไปวางไวที่แปนเหยาทุกน้ิวดังเดิม โดย

ขานนําอักษรแปนเหยากอนแลวจึงขึ้นแปนอักษรใหม ทั้งผูสอนและผูเรียนจะออกเสียงพรอมกัน 

โดยผูสอนอาจจะเคาะจังหวะไปพรอม ๆ กัน สวนผูเรียนเคาะแปนอักษรตามที่ออกเสียง ใหออก

เสียงดังพรอมกันทั้งหอง การฝกพิมพโดยออกเสียงไปพรอมกัน จะสามารถทําใหผูเรียนพิมพได

ถูกตองและจําแปนไดแมนยํา ทั้งยังเปนการสรางบรรยากาศ ในการเรียนใหมีความสนุกสนานและ

ต่ืนตัวอยูเสมอในการฝกพิมพ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาผูสอนไดเคาะจังหวะพรอมออกเสียงไปพรอม 

ๆ ดวย จะชวยใหผูเรียนเพิ่มความสนใจและต้ังใจพิมพมากขึ้น 
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 การฝกพิมพในระยะเร่ิมแรก สิ่งที่ผูเรียนจะตองสนใจและเอาใจใสในคําตักเตือนและคํา

สอนจากผูสอนใหมากเกี่ยวกับทาน่ังพิมพที่ถูกตอง คือ  

 1. น่ังตัวตรง คอต้ัง หลังไมงอ ไมไขวหาง ปลอยแขนตามสบายไมตองเกร็งขอศอก การ

เรียนพิมพดีดไมวาจะดวยเคร่ืองพิมพดีดธรรมดาหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร ไมใชเร่ืองงายอยางที่หลาย

คนเขาใจ  เพราะผูพิมพอาจใชเวลาอยูหนาเคร่ืองพิมพดีดเปนเวลาหลายชั่วโมง  ฉะน้ันทาน่ังที่ถูกวิธี

จึงมีความสําคัญเปนอยางมาก   คือจะตองน่ังตัวตรง  หลังไมงอ  ขอศอกไมกางและหางจากเคร่ือง

พอสมควร หากผิดจากน้ีถือเปนการน่ังที่ผิดวิธีและฝนหลักการพิมพเร็ว อาจทําใหมีอาการปวด

บริเวณหนาอก  หลัง  และลําคอได 

 2. เทาวางราบกับพื้นทั้ง 2 ขาง เทาชิดกัน หรือเทาขางใดขางหน่ึงวางเยื้องไปขางหนา

เล็กนอย เพื่อชวยในการทรงตัวที่ดีในการน่ัง 

 3. น่ังใหเต็มกน หลังและสะโพกชิดพนักเกาอ้ี 

 4. ขอศอกแนบลําตัว ขอมือขนานกับขอบเคร่ือง ขอมือไมตกติดชิดขอบเคร่ือง ไมวาง

ขอมือทาบกับเคร่ือง 

 5. การวางเอกสาร หรือ หนังสือ  เอกสารหรือสิ่งที่ตองการพิมพควรวางไวดานขวามือเสมอ 

และอยาใหกีดขวางการเคลื่อนของแครพิมพ  หรืออุปกรณการพิมพอ่ืน ๆ 

 6.  การวางน้ิว ปลายน้ิวมืองุม เคาะตรง ๆ บนแปนอักษร เมื่อเร่ิมพิมพใหจดปลายน้ิวกับ

แปนอักษร  ทั้งน้ีจะไมใชตุมเน้ือแตจะถายเทนํ้าหนักหรือกําลังไปอยูที่บริเวณปลายน้ิว  จากน้ันให

ดีดหรือเคาะลงบนแปนอักษรเบา ๆ นุมนวล  เปนจังหวะ เหมือนอยางเคาะคอนที่มีสปริง  จากน้ัน

ยกน้ิวที่เคาะขึ้นอยางรวดเร็วเหมือนแปนอักษรรอนเปนไฟ  ซึ่งไมใชการกดน้ิวลงไปเฉย ๆ หรือจ้ิม

น้ิวตามลงไป  ตองระวังยกแตน้ิวที่ตองการดีดเทาน้ัน  สวนขอมือใหโหยง ๆ  อยาปลอยใหพาดลง

ไปที่ขอบพิมพดีด   ซึ่งเมื่อวางน้ิวและมือถูกตองแลวจะเห็นไดวาน้ิวชี้ซายกับน้ิวชี้ขวาขนานกันพอดี 

 7. การวางมือ การกาวน้ิว การเคาะคานเวนวรรค และการวางแบบพิมพอักษร เปนอีกสิ่ง

หน่ึงที่จะตองปฏิบัติใหถูกวิธีกลาวคือ วางตําแหนงของน้ิวมือทั้งสองขางลงบนแปนอักษรแถวที่

สอง  นับจากลางขึ้นไป โดยน้ิวกอยซายอยูบนแปนอักษร ฟ  น้ิวกอยขวาอยูบนแปนอักษร  ว  สวน

น้ิวอ่ืน ๆ ใหเรียงตามลําดับไปและน้ิวหัวแมมือทั้งสองขางใหวางอยูบนคานเวนวรรค  สําหรับการ

เคาะคานเวนวรรคใหใชน้ิวหัวแมมือขวาเทาน้ัน  เมื่ออยูในทาเตรียมพิมพใหงอน้ิวทุก ๆ น้ิวไวเสมอ  

โดยกําหนดใหปลายน้ิวสวนที่ติดกับเล็บน้ันจดแปนอักษร  ดังน้ันผูที่ต้ังใจจะฝกพิมพสัมผัสใหไดดี

จึงไมควรไวเล็บยาว 

 8. สายตา จงจําไวเสมอวาในการฝกพิมพสัมผัส  อยาทองจําแลวพิมพ  พิมพจบประโยคหัน

กลับมาดูบทความแลวกลับไปพิมพใหม  หรือตากับใจไมสัมพันธกันหวงพะวงกับคําผิด  ซึ่งจะทํา
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ใหการฝกพิมพไมกาวหนา  ขอแนะนําในสวนน้ี คือ ผูฝกพิมพสัมผัสจะตองมีสมาธิ  ตาจับอยูที่

บทความที่ตองการพิมพเทาน้ัน   กลาวคือตองมีความสัมพันธกันใน 3  องคประกอบ ไดแก  จิต  ตา  

และมือ  คือผูฝกพิมพจะตองมีจิตใจจดจออยูกับการพิมพ  สายตาจับอยูที่ตัวหนังสือ และเคลื่อนไหว

มืออยางตอเน่ืองที่สําคัญคือ สายตาของผู เ รียนจะตองอยูที่แบบพิมพไมมองแปนอักษรใน

เคร่ืองพิมพในการพิมพสัมผัสจะตองเร่ิมตนดวยการวางน้ิวบนแปนพิมพใหถูกตอง 

ทักษะพิมพสัมผัส  

 สมบูรณ แซ เจ็ง ( 2554: ออนไลน เขาถึงขอมูลไดที่  https://www.gotoknow. 

org/posts/419257) กลาวถึงวิธีการพิมพสัมผัสแบบการสอนตามแนวผสม (Skip around Method) 

เปนวิธีสอนแปนอักษรที่ไดรับความนิยมมาจนถึงปจจุบัน โดยเปนการสอนจากแปนเหยากอน เมื่อ

สอนแปนเหยาหมดแลวจึงสอนแปนอ่ืนตอโดยใชแปนเหยาเปนหลักในการผสมคํากับแปนใหม

โดยถือหลักการวา 

 1. ตองสอนแปนที่พิมพงายผสมไปกับแปนที่พิมพยาก 

 2. แปนที่พิมพดวยน้ิวมือซายผสมกับแปนที่พิมพดวยน้ิวมือขวา 

 3. แปนที่พิมพดวยน้ิวที่แข็งแรง (น้ิวชี้ น้ิวกลาง) ผสมกับแปนที่พิมพดวยน้ิวที่ออนแอ 

(น้ิวนาง น้ิวกอย) 

 4. ตองสอนแปนในแถวที่ 3 (เหนือแถวแปนเหยา) ผสมกับแปนในแถวที่ 1 (ใตแถวแปน

เหยา) 

 การสอนตามวิธีน้ีจะชวยใหผูเรียนรูสึกมั่นใจในการกาวน้ิว ผูสอนสามารถสรางแบบฝกหัด

ที่ผสมคําหรือวลีที่มีความหมายไดงายต้ังแตชั่วโมงตนๆ ของการเรียน ชวยใหเรียนรูไดเร็วขึ้น 

นอกจากน้ียังสามารถสรางคําเพื่อเนนฝกเฉพาะทักษะที่ตองการได เชน การฝกเฉพาะน้ิวที่แข็งแรง

หรือน้ิวที่ออนแอ การฝกพิมพอยางสมดุลกันระหวางมือสองขาง หรือการฝกเนนอักษรบน เปนตน 

แตครูตองคํานึงถึงการพัฒนาทักษะใหครบทั้ง 3 ดาน คือการพัฒนาเทคนิคการพิมพที่ถูกตอง การ

พัฒนาความเร็วและการพัฒนาความแมนยํา ซึ่งการพัฒนา 

 1.3 เทคนิคการพิมพท่ีถูกตอง 

 ในการฝกพิมพสัมผัสน้ัน พื้นฐานสําคัญอันดับแรกก็คือเทคนิคการพิมพที่ถูกตอง (Correct 

Technique ) ไดแก ทาน่ัง การวางน้ิว การเคาะแปนอักษร การใชสายตา โดยการใหผูเรียนน่ังตัวตรง 

หลังพิงพนักเกาอ้ี เทาวางราบกับพื้น ปลายเทาเยื้องกันเล็กนอย สายตามองที่ตนฉบับหรือจอภาพ 

ปลอยแขนขางลําตัวตามสบาย ใหขอมือตํ่า อุงมือไมเทาขอบโตะ  
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 1.4 ประโยชนของการพิมพสัมผัส 

 การพิมพดีดดวยวิธีการพิมพสัมผัสเปนลักษณะการพิมพที่ถูกวิธี  ทําใหกลามเน้ือน้ิวทุกน้ิว

ไดใชงานอยางเหมาะสม สม่ําเสมอ ตามสภาพของลักษณะน้ิวมือ การพิมพสัมผัสจะสามารถทําให

พิมพงานไดถูกตอง รวดเร็วกวาการเคาะแปนอักษรทีละตัว เพราะจะเสียพลังงานมากกวาและออก

แรงเคาะแปนอักษรแรงกวาการพิมพสัมผัส และทําใหเกิดการเกร็งตัวของกลามเน้ือไดงาย อาจทํา

ใหเมื่อยลาและพิมพงานไดไมนาน 

 ดังน้ัน ทักษะการพิมพสัมผัสบนคอมพิวเตอรจึงเปนทักษะที่ทุกคนในยุคปจจุบันน้ียากจะ

ปฏิเสธได เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ถูกตองเกี่ยวกับการพิมพสัมผัส (Typing Training) ผูเรียนสามารถ

พัฒนาตนเองดานการพิมพไดจนเกิดความชํานาญ ก็จะถือไดวาเปนอีกความสําเร็จขั้นหน่ึงเลยก็วา

ได การแนะนําการพิมพสัมผัส ไมวาจะเปนการพิมพ เทคนิคการพิมพสัมผัส พิมพสัมผัสภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ วิธีการทําอยางไร เราจะพิมพสัมผัสไดอยางรวดเร็วและถูกตองแมนยํา มีดังน้ี 

 1. การฝกตนเองใหจิตใจเกิดความสงบ คือไมสนใจสิ่งรอบขาง และมีสมาธิและพิจารณา

เฉพาะตัวอักษรที่อยูบนแผนกระดาษ แลวฟงเสียงของครูที่สั่งใหพิมพเทาน้ัน 

 2. การฝกใหจิตใจปราศจากอคติ มีความอดทน คือ มีความเชื่อมั่นในตนเองวาการใชน้ิวที่

ผิดจะทําให ไมสามารถพัฒนาทักษะการพิมพดีดได จะตองพยายามใชน้ิว หรือกาวน้ิวไปสัมผัส

แปนอักษรของตนเองไมรีบรอน 

 3. สามารถรูเทาทันตนเอง คือรูวาในขณะที่ตนเองเคาะแปนพิมพดีดน้ันกําลังใชน้ิวอะไร

และเปนน้ิวที่ถูกตองพิมพโดยไมตองมองแปนตาดูแผนภาพตัวแบบพิมพเทาน้ัน 

 4. รูจักระงับความโกรธ คือ ไมโมโห หรือโกรธตนเองเมื่อใชน้ิวเคาะแปนพิมพดีดและไม

โกรธเมื่อพิมพไมทันหรือชากวาคนอ่ืน 

 1.5 สื่อและอุปกรณ 

 ในการเรียนการสอนน้ันสิ่งที่สําคัญที่สุด เพื่อใหการเรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม

วัตถุประสงคที่ต้ังไว คือ การเตรียมความพรอมของสื่อและอุปกรณที่ชวยในการเรียนการสอน ที่

ตองมีความพรอม  เพราะสิ่งเหลาน้ีเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาทักษะการพิมพสัมผัส อยางนอย

ภายในหองเรียนควรมีสื่อและอุปกรณดังน้ี 

 1. เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรเทาจํานวนผูเรียน ตองมีแปนพิมพที่สมบูรณไมชํารุด 

 2. โปรแกรมสําหรับฝกพิมพติดต้ังพรอมอยูในคอมพิวเตอร ซึ่งครูอาจเลือกใหผูเรียนฝก

ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน เชน โปรแกรม พิมพ 2000 โปรแกรม BCC Typing tutor

โปรแกรมดวงจันทร โปรแกรม Thai Typing Tutor โปรแกรม Suandusit Typing Tutor โปรแกรม 

Hudpim Typing Tutor  โปรแกรม Pimsi Typing Tutor หรือโปรแกรมอ่ืน ที่เห็นวาเหมาะสม  
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นอกจากน้ีอาจใหฝกดวยโปรแกรมประมวลผลคํา (word processor) เชน โปรแกรม Notepad 

โปรแกรม WordPad  โปรแกรม MS. Word โปรแกรม RW. Word (ราชวิถี) หรือโปรแกรม CU. 

Writer (Word จุฬา) ก็ได โดยวิธีฝกพิมพตามแบบฝกหัดที่ผูสอนเตรียมไวให ทั้งน้ีการใชโปรแกรม

ฝกพิมพอาจใชแบบผสมผสานกันได เชน ใหผูเรียนเร่ิมฝกจากโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนกอน 

เมื่อเร่ิมพิมพไดแลวจึงใหฝกพิมพทบทวนดวยโปรแกรมประมวลผลคําก็ได 

 3. โตะวางคอมพิวเตอรที่มีขนาดเหมาะกับสรีระของผูเรียน 

 4. เกาอ้ีน่ังที่มีพนักพิง มีความสูงเหมาะกับสรีระของผูเรียน 

 5. แผนภูมิแสดงแปนอักษร ทั้งแผนภูมิขนาดใหญติดหนาชั้นเรียน และขนาดเล็กติดประจํา

โตะของผูเรียน 

 6. แผนภาพทาน่ังพิมพ ทั้งแผนภาพขนาดใหญติดหนาชั้นเรียน และขนาดเล็กติดประจํา

โตะของผูเรียน 

 7. แบบฝกพิมพ ที่สรางขึ้นอยางถูกตองตามหลักจิตวิทยาการพัฒนาทักษะการพิมพ 

 8. นาฬิกาจับเวลา 

 9. แบบบันทึกความกาวหนาในการพิมพ ซึ่งครูสามารถสรางขึ้นไดเอง 

 10. แบบบันทึกพฤติกรรมการพิมพ ใชบันทึกผลการสังเกตเทคนิคการพิมพของผูเรียน 

 11. แบบทดสอบ ใชทดสอบพิมพจับเวลา 
 

2. การวัดและประเมินผลการพิมพสัมผัส 

 การวัดและประเมินผลทักษะการพิมพสัมผัส มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาทักษะของผูเรียน 

ซึ่งตองวัดและประเมินใหครอบคลุมทั้ง 3 ดาน คือ เทคนิคการพิมพที่ถูกตอง ความเร็วและความ

แมนยํา โดยมีหลักการดังน้ี 

 1. ในระยะเร่ิมแรกของการฝก ใหเนนการวัดและประเมินผลเทคนิคการพิมพที่ถูกตองเปน

อันดับแรก โดยใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมการพิมพของผูเรียนแลวบันทึกลงในแบบสังเกตเทคนิค

การพิมพ ซึ่งอาจสังเกตและบันทึกทุกคร้ังที่เรียนหรือเวนระยะเวลาเปนชวง ๆ ก็ไดขึ้นอยูกับสภาพ

การเรียนการสอน โดยใหสังเกตพฤติกรรมหลัก ๆ 3 ดาน คือ 

  1.1 การน่ัง ผูเรียนควรน่ังตัวตรงหลังพิงพนักเกาอ้ี แขนปลอยขางลําตัวตามสบาย วาง

เทาราบกับพื้น ไมน่ังไขวหางหรือขัดสมาธิ 

  1.2 การใชสายตา ผูเรียนควรใชสายตามองเฉพาะตนฉบับในกระดาษหรือหนาจอ

เทาน้ัน ไมควรมองแปนพิมพในขณะกําลังพิมพ 
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  1.3 การวางมือและกาวน้ิว ผูเรียนตองวางมือในลักษณะขอมือตํ่า น้ิวโคง ปลายน้ิว ”

แตะ” แปนเหยาในตําแหนงที่ถูกตอง อุงมือไมเทาขอบโตะ และกาวน้ิวไปเคาะแปนอักษรที่ตองการ

แลวรีบชักน้ิวกลับแปนเหยาดวยจังหวะที่ตอเน่ืองสม่ําเสมอ 

 ทั้งน้ีผูสอนควรแจงใหผูเรียนทราบวาจะมีการสังเกตและบันทึกเทคนิคการพิมพของผูเรียน

ไว โดยตองไมลืมแจงผลการสังเกตใหผูเรียนรับทราบและใชผลการสังเกตน้ีชวยแกไขพฤติกรรม

การพิมพของผูเรียนใหดีขึ้น เพื่อใหผูเรียนมีทักษะวิธีพิมพที่ถูกตองเปนฐานที่มั่นคงรองรับทักษะ

ความเร็วและความแมนยําที่จะตามมา ซึ่งครูตองพยายามคงสภาพทักษะเทคนิคการพิมพที่ถูกตอง

ของผูเรียนไวโดยหมั่นวัดและประเมินพฤติกรรมการพิมพตลอดระยะเวลาที่เรียน 

 2. เมื่อครูสังเกตเห็นวาผู เรียนเร่ิมมีเทคนิคการพิมพที่ถูกตองแลว คือมีทาน่ังที่ถูกตอง 

จังหวะการเคาะแปนที่สม่ําเสมอ มีความมั่นใจในการกาวน้ิวโดยสายตาไมเหลียวมองแปนพิมพบอย 

มีปริมาณการพิมพที่มากขึ้น ไดเรียนรูแปนอักษรในปริมาณเพียงพอและสามารถพิมพขอความเปน

ประโยคได ครูก็สามารถเร่ิมพัฒนาผูเรียนโดยการวัดความเร็วและความแมนยําได ซึ่งตองเขาใจ

กอนวาการวัดและประเมินทักษะความเร็วและความแมนยําน้ี มิใชเพื่อการคัดเลือกคนสอบไดหรือ

สอบตก หากแตใชเพื่อพัฒนาทักษะของผูเรียนใหกาวหนาขึ้น ซึ่งสามารถวัดและประเมินไดจาก 

“การพิมพจับเวลา” ทั้งน้ีผูเร่ิมเรียนในระดับประถมศึกษาควรจับเวลาคร้ังละไมเกิน 1 นาที ในการ

พิมพจับเวลาแตละคาบ ควรใหพิมพหลาย ๆ คร้ัง แลววัดความเร็วและความแมนยํา 

 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 จีราวรรณ มาลัยแกว (2559) ไดพัฒนาทักษะพิมพสัมผัสภาษาอังกฤษดวยโปรแกรมฝก

ทักษะการพิมพดีดภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  1 แผนก

คอมพิวเตอรกราฟก  ภาคเรียนที่ 1 ป การศึกษา 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎรในพระ

อุปถัมภ การวิจัยคร้ังน้ีมีความประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาทักษะการพิมพสัมผัสของนักศึกษาสาขางาน

คอมพิวเตอรธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 หอง 1 วิทยาลัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติ

ราษฎร ในพระอุปถัมภฯ จากการเรียนการสอนวิชาพิมพดีดอังกฤษดวยคอมพิวเตอร1 ที่ผานมา

นักเรียนขาดทักษะในดานการพิมพ และปญหาในการพิมพดีด คือ พิมพดีดโดยวางน้ิวไมสัมผัส วาง

น้ิวไมตรงกับแปนที่ตองการพิมพดูแปน โดยสังเกตเปนรายบุคคลและดูจากคะแนนที่ทดสอบหลัง

การเรียนรูเร่ืองการพิมพสัมผัส อยูในเกณฑที่ไมนาพอใจ ทําใหเกิดการพิมพผิดมาก นักเรียนไม

สามารถพัฒนาความเร็วไดตามเกณฑผูวิจัย จึงไดตระหนักถึงความจําเปนอยางยิ่งที่ตองปรับปรุง

วิธีการเรียนการสอนวิชาพิมพดีดอังกฤษดวยคอมพิวเตอรเพื่อใหเกิดการสอดคลองกับ พ.ร.บ
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การศึกษาแหงชาติที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ เพราะถือวา เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่จะทําให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูที่แทจริงและยั่งยืน ผลการวิจัย พบวา 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูจากโปรแกรมพิมพดีดภาษาอังกฤษ พิมพสัมผัสเวอรชั่น 2.0 

พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบกอนเรียน การทดสอบหลังเรียน มีผลตางกัน การจัด         

การเรียนการสอนดวย โปรแกรมพิมพดีดภาษาอังกฤษ พิมพสัมผัสเวอรชั่น 2.0 พบวา สามารถ

พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและ มีความชํานาญ มีประสิทธิภาพในการพิมพอยางกาวหนา 

 2. สามารถพัฒนาทักษะของผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดมาตรฐานและมี

คุณภาพตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

 3. ดัชนีประสิทธิผลการใชโปรแกรมพิมพดีดภาษาอังกฤษ พิมพสัมผัสเวอรชั่น 2.0 มีคา 

0.74 แสดงวา นักศึกษามีความรูเพิ่มขึ้นรอยละ 74 

 จิตตรารัตน ตะตานัง (2559) ไดศึกษาการประเมินทักษะความแมนยําในการพิมพดีดไทย

เบื้องตน กรณีศึกษา : นักศึกษาแผนกพณิชยกรรม หอง 102 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี

พายัพและบริหารธุรกิจ การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชา

พิมพดีดไทยเบื้องตน เพื่อเปนพัฒนาใหนักศึกษามีความแมนยําในการพิมพตัวอักษรในการเรียน

พิมพดีดไทยเบองตนใหผานเกณฑมาตรฐานของทางวิชาการ และมีทักษะพื้นฐานในการพิมพที่

ถูกตอง กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยไดแกเปนนักศึกษาหอง 102 สาขาพณิชยกรรม คณะ

บริหารธุรกิจ จํานวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบทดสอบประเมินความ

แมนยําในการพิมพจับเวลา 3 นาที, แบบบันทึกประเมินความแมนยําและแบบประเมินทักษะ

พื้นฐาน โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก ใบบันทึกคะแนนจับเวลาความกาวหนาในการพิมพจับ

เวลา 3 นาที มาจัดกลุมเพื่อประเมินเกณฑการมาตรฐานทางวิชาการ และแบบประเมินทักษะพื้นฐาน

มาจัดกลุมในการประเมินผล ผลการวิจัย พบวา ผานการเกณฑขั้นสูง มีความเร็วดานการพิมพดีดไม

นอยกวา 25 คํา/นาที จํานวน 7 คน , ผานการเกณฑ ขั้นกลาง มีความเร็วดานการพิมพดีดไมนอยกวา 

20 คํา/นาที จํานวน 18 คน และ ผานการเกณฑขั้นตํ่ามีความเร็วดานการพิมพดีดไมนอยกวา 15 คํา/

นาที จํานวน 5 คน สวน  
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บทที ่3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

3.1  ประชากร 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร คือ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 หอง 1-10 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ จํานวน 10 หองมีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 497 คน  และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี 

  

การเลือกกลุมตัวอยางและการสุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับชั้นปวช.1/6 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย   

พณิชยการที่เรียนในรายวิชาพิมพดีดเบื้องตน จํานวน 41 คน  ไดมาจากการสุมแบบเจาะจงเน่ืองจาก

ผูวิจัยเปนผูสอนนักศึกษาหองเรียนน้ี 

            คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane, 1970: 

725 , อางถึงในสมเดชบุญประจักษ. 2550 : 153-155) 

สูตร n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2
 

 

เมื่อ  n  แทนขนาดของกลุมตัวอยางที่ตองการ 

N แทนขนาดของประชากรที่ใชในการศึกษา 

e แทนระดับความคลาดเคลื่อนมากที่สุดยอมรับได (0.05)  

 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

โปรแกรมสําเร็จรูปแบบพิมพจับเวลา และแบบบันทึก 

 

 การสรางแบบบันทึกและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย  

 ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัยคนควาตามลําดับ

ขั้นตอน ดังน้ี 

 1. ศึกษาวิธีการสรางแบบบันทึกจากเอกสารตางๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 2. สรางแบบบันทึกใหครอบคลุมกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมดานทักษะพิสัย 
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     3. นําแบบบันทึกไปตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ

ดานความถูกตอง โดยอาจารยวิชาญ หงษบิน (หัวหนาสํานักวิชาการ) อาจารยอินทิรา หุตะนาวิน 

(หัวหนาสาขาวิชาปฏิบัติสํานักงาน) และอาจารยกันตชาติ เมธาโชติมณีกุล (หัวหนาศูนยวิจัย) และ

แกไขตามคําแนะนํากอนนําไปปรับใชจริง โดยคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาเทากับ >0.5  

 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

         ผูทําวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการดังตอไปน้ี 

 1. ใหนักศึกษากลุมเปาหมายที่ตองการแกปญหาและพัฒนาทักษะการพิมพดีดภาษาอังกฤษ 

ทดสอบกอนเรียนโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปแบบพิมพจับเวลา เพื่อประเมินทักษะดานการพิมพดวย

การจับเวลา 5 นาที แลวบันทึกสถิติความเร็วในการพิมพดีดไว 

 2. จัดการเรียนการสอน โดยใหนักศึกษาฝกพิมพดีดโปรแกรมสําเร็จรูปแบบพิมพจับเวลา 

ในคาบสอนสัปดาหละ 3 วัน จํานวน 3 คาบ หลังจากน้ันจะทําการวัดผลพัฒนาการปฏิบัติพิมพ

สัมผัสภาษาอังกฤษดวยคอมพิวเตอรทุกสัปดาห และบันทึกเปนสถิติความเร็วในการพิมพดีดของ

นักเรียนกลุมตัวอยางแตละคนไว 

 3. ประเมินผลการเรียนดวยการดูผลงานสถิติความเร็วในการพิมพดีด ไมตํ่ากวาเกณฑ

ประเมินขั้นตํ่า 35 คํา /นาที 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 พัฒนาทักษะการเรียนวิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตนของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 1 โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปแบบพิมพจับเวลา ใชสถิติวิเคราะหคร้ังน้ี หาคาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติ Pair-Sample t-test 
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บทที ่4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนวิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตนของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 หอง ที่ 6 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 41 คนโดยมีเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล  คือ ชุดการสอนพิมพดีดดวยคอมพิวเตอรแบบพิมพสัมผัส Version 2.0  การทดสอบ

จับเวลาพิมพดีดภาษาอังกฤษ  1  นาที  3  นาที  และ 5  นาที   และบันทึกสถิติความเร็วในการพิมพ   

ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  1 หอง ที่  6  สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ    

จํานวน 41 คน  ผูวิจัยไดแสดงผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปน้ี 

 

4.1  ผลการวิเคราะหขอมูล  การทดสอบกอนเรียนโดยการจับเวลา 5  นาที   จํานวน 3 เดือน วิชา

พิมพดีดอังกฤษดวยคอมพิวเตอร โปรแกรมพิมพสัมผัส  Version  2.0 
 

ตารางท่ี 4.1  แสดงจํานวนและรอยละของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร จําแนกตามขอมูลของ 

      นักศึกษา 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ 

1.1 ชาย 26 63.41 

1.2 หญิง 15 36.59 

2.ศึกษาสาขางาน 

2.1 คอมพิวเตอรธุรกิจ 41 100 
  

จากตาราง 1 พบวา สวนใหญนักศึกษาเปนเพศชาย จํานวน  26  คน คิดเปนรอยละ 63.41  

เพศหญิงจํานวน  15  คน  คิดเปนรอยละ 36.59  และทั้งหมดศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ            

คิดเปนรอยละ 100 
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ตารางท่ี 4.2  แสดงผลการทดสอบความเร็ว 

การจับเวลาพิมพดีดภาษาอังกฤษดวยคอมพิวเตอร จับเวลา  5 นาที   ของนักเรียนวิชา

พิมพดีดอังกฤษเบื้องตน โปรแกรมพิมพสัมผัส  Version  2.0  จํานวน 41 คน ผานเกณฑ 35 คํา/นาที 

ดังตารางตอไปน้ี 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 

จับเวลา 5 นาที 

คะแนนสอบพิมพ

กอนเรียน 

คะแนนสอบพิมพ

หลังเรียน 

1. นาย คุณานนต ธิมาขันธ 29 35 

2. นาย ธนวัฒน เจนแพทย 25 35 

3. นาย วรเมธ ยอดทหาร 21 35 

4. นาย ปยพนธ อวมเปยม 28 35 

5. นางสาว จีรนันท นอยเสนา 35 41 

6. นางสาว หทัยภัทร มหาวนิช 20 40 

7. นางสาว วรินทร ศรีมาตร 15 36 

8. นาย ธนวัฒน ชัยสุขสันต์ิ 35 39 

9. นาย มนัสนันท เอ่ียมอํานวย 19 35 

10. นาย พัชรพล ธรรมเสถียร 31 38 

11. นางสาว อุรชา อธิวาส 35 38 

12. นาย ลัทธพล สาแกว 25 35 

13. นางสาว ศรัญญา ศูนยคํา 33 37 

14. นาย นลธวัช พูลทรัพย 30 39 

15. นางสาว จิรัชยา นิยม 31 37 

16. นาย ณัฐกิตต์ิ เพชรพิพัฒนกิจ 29 37 

17. นางสาว อุรัสยา ต้ังไวบูลย 37 49 

18. นาย วรพล เมืองไชย 28 32 

19. นาย เพชรชระ สวยสด 28 37 

20. นาย คุนากร ตุลาพัฒน 39 41 

21. นางสาว ณัฐนิชา เผือกอําไพ 28 35 
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ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 

จับเวลา 5 นาที 

คะแนนสอบพิมพ

กอนเรียน 

คะแนนสอบพิมพ

หลังเรียน 

22. นาย ยศพล ดํารงทรัพยกุล 28 35 

23. นางสาว ณิชา ภักศรีวงษ 30 35 

24. นาย กิตติศักด์ิ เจตบุตร 28 30 

25. นาย ภูริภัทร วงศกุล 25 37 

26. นางสาว พราวพิมล จิตติจีราวัชร 28 42 

27. นาย กฤษฎา พุมชะบา 28 35 

28. นาย ชัยชนะ หอกวย 30 35 

29. นาย วิรุฬภพ บุญหาญ 25 37 

30. นาย พงศกร รอดโฉมงาม 29 39 

31. นาย ชนิสร จันทรสุขสวัสด์ิ 24 37 

32. นาย เอกดนัย คํามี 20 35 

33. นาย นันทิพัฒน เรืองเดช 39 50 

34. นาย ปฎิภาณ โฆษิตพิทักษพงศ 37 43 

35. นาย ณัฐพงศ หนูวิเศษ 20 30 

36. นางสาว สุพิชชา กมลพันธ 28 31 

37. นางสาว มุทิตา มีจิตร 24 28 

38. นางสาว อตินุช  จันทร 30 39 

39. นายสินชัย  เส็งสันต 26 31 

40. นาย จิรวัฒน ฉ่ํามณี 33 36 

41. นางสาว พัฒนนิชา จิรโรจนพัฒนา 30 40 

ผานเกณฑ 7  คน 36  คน 
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ตาราง 4.2  การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใช 

โปรแกรมสําเร็จรูปแบบพิมพจับเวลา 

 

 

คะแนน     N             x         SD         T-Test              Sig 

 

กอนเรียน   41 28.63 6.35 -13.382          .000*  

หลังเรียน   41 36.90 5.72 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  

จากตาราง 4.2  พบวา จากการสอนโปรแกรมสําเร็จรูปแบบพิมพจับเวลา มีคะแนน              

กอนเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 28.63 สวนเบี่ยงแบนมาตรฐานเทากับ 6.35  ( x  = 28.63, SD=6.35)  และ

คะแนนหลังเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 36.90 สวนเบี่ยงแบนมาตรฐานเทากับ 5.72 ( x  = 36.90,SD=5.72) 

จากการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียน มีคา  T-Test 

เทากับ -13.382 และคา Sig= .000*  พบวา คะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนหลังเรียน โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปแบบพิมพจับเวลา แสดงวา การสอนโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปแบบพิมพจับ

เวลา  ทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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บทที ่5 

สรุปผลการวิจัย   อภิปรายผล   และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัย เร่ือง การพัฒนาทักษะการพิมพดีดภาษาอังกฤษโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปแบบ

พิมพจับเวลา ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการเปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง ในบทน้ีจะกลาวสรุปผลการวิจัย โดยนําเสนอการวิเคราะห

ผลการทดสอบตามวัตถุประสงค การอภิปรายผลรวมทั้งขอเสนอแนะ ซึ่งผูวิจัยจะนําเสนอตามลําดับ

ตอไปน้ี 
 

1.  สรุปผลการวิจัย 

จากการสอนโปรแกรมสําเร็จรูปแบบพิมพจับเวลา พบวา คะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนน

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดงวา การสอนโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปแบบ

พิมพจับเวลาทําใหนักศึกษามีทักษะการเรียนวิชาพิมพดีดอังกฤษสูงขึ้น 

 

2.  อภิปรายผล 

  จากการสอนโปรแกรมสําเร็จรูปแบบพิมพจับเวลา พบวา คะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนน

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดงวา การสอนโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปแบบ

พิมพจับเวลาทําใหนักศึกษามีทักษะการเรียนวิชาพิมพดีดอังกฤษสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับจีราวรรณ 

มาลัยแกว (2559) ไดพัฒนาทักษะพิมพสัมผัสภาษาอังกฤษดวยโปรแกรมฝกทักษะการพิมพดีด

ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  1 แผนกคอมพิวเตอรกราฟก             

ภาคเรียนที่ 1 ป การศึกษา 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎรในพระอุปถัมภ การวิจัยคร้ังน้ีมี

ความประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาทักษะการพิมพสัมผัสของนักศึกษาสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 หอง 1 วิทยาลัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร ในพระอุปถัมภ

ฯ จากการเรียนการสอนวิชาพิมพดีดอังกฤษดวยคอมพิวเตอร1 ที่ผานมานักเรียนขาดทักษะในดาน

การพิมพ และปญหาในการพิมพดีด คือ พิมพดีดโดยวางน้ิวไมสัมผัส วางน้ิวไมตรงกับแปนที่

ตองการพิมพดูแปน โดยสังเกตเปนรายบุคคลและดูจากคะแนนที่ทดสอบหลังการเรียนรูเร่ืองการ

พิมพสัมผัส อยูในเกณฑที่ไมนาพอใจ ทําใหเกิดการพิมพผิดมาก นักเรียนไมสามารถพัฒนา

ความเร็วไดตามเกณฑผูวิจัย จึงไดตระหนักถึงความจําเปนอยางยิ่งที่ตองปรับปรุงวิธีการเรียนการ

สอนวิชาพิมพดีดอังกฤษดวยคอมพิวเตอรเพื่อใหเกิดการสอดคลองกับ พ.ร.บ การศึกษาแหงชาติที่
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ยึดผูเรียนเปนสําคัญ เพราะถือวา เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่

แทจริงและยั่งยืน ผลการวิจัย พบวา 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูจากโปรแกรมพิมพดีดภาษาอังกฤษ พิมพสัมผัสเวอรชั่น 2.0 

พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบกอนเรียน การทดสอบหลังเรียน มีผลตางกัน การจัด          

การเรียนการสอนดวย โปรแกรมพิมพดีดภาษาอังกฤษ พิมพสัมผัสเวอรชั่น 2.0 พบวา สามารถ

พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและ มีความชํานาญ มีประสิทธิภาพในการพิมพอยางกาวหนา 

 2. สามารถพัฒนาทักษะของผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดมาตรฐานและ             

มีคุณภาพตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

 3. ดัชนีประสิทธิผลการใชโปรแกรมพิมพดีดภาษาอังกฤษ พิมพสัมผัสเวอรชั่น 2.0 มีคา 

0.74 แสดงวา นักศึกษามีความรูเพิ่มขึ้นรอยละ 74 

 อาจกลาวไดวาโปรแกรมสําเร็จรูปแบบพิมพจับเวลา สามารถพัฒนาทักษะการพิมพไดตาม

เกณฑที่สถานศึกษาต้ังไว จากงานวิจัยดังกลาวขางตนมีผลตอการพัฒนาดานการเรียนรูของผูเรียน

ใหดีขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากการพัฒนาวิธีการสอนที่หลากหลาย  และแกไขปญหาผูเรียนเฉพาะดาน

ดวยการทําวิจัยในชั้นเรียน 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในกานําผลการวิจัยไปใช 

 ควรนําโปรแกรมสําเร็จรูปแบบพิมพจับเวลา จากการวิจัยน้ี ไปใชสอนนักศึกษาใน

ระดับชั้นอ่ืนตอไป 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรเก็บขอมูลกับประชากรอ่ืนๆ เชน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2-3 ทุก 

สาขาวิชา เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตอไป  

2. ควรสรางแบบฝกทักษะเกี่ยวกับทักษะอ่ืนๆ เชน ความสามารถในการจับเวลาในการ 

พิมพ เพื่อใหไดคําสุทธิเกินมาตรฐานวิชาชีพการพิมพดีดสัมผัส คือ 45 คํา/นาที 
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ภาคผนวก ก 

แบบฝกความเร็วและ                  

ความแมนยํา 
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แบบฝกความเร็วและความแมนยํา : ใหนักศึกษาพิมพตามแบบ  (เวลา  5  นาที) 

 We went hiking in the snow.  It was cold.  We went on Saturday.  I wore high 

shoes.  The other boys wore boots.  I got lost.  I  couldn’t find the other boy.  boys, I 

became frightened and ran around 1 a great deal trying to find them but I only got 

more excited so finally, I just stood still and tried to think about where we have been 

when we were last together  and just by luck.   I noticed a very tall tree that we had all 

remarked about as we walked past  it so I ran to that tree and found their tracks in the 

snow.  I followed a track.  I saw the boys.      

They had started a fire, they thought the smoke would help me locate them.  

Was I glad to see them!  Nest of the time, I’ll be more careful.  It’s no fun to be lost, 

since the ice  appeared  on the pond.  We had been planning a skating party my two 

brothers and  I had been planning it.   

 Times have changed, hawever and workers at all leclw, including junior and 

middle  managers, are not content blindly to accept edicts from above.  They are aware 

that many management  decisions and instructions particularly the more singificant 

one may have an effect on their livelihoods or on their working conditionsand they 

therefore demand the right to be heaed before such decisions are put into effect.   

There had developed, therefore the concept of two-way vertical communication which 

is almost universally accepted modern by management.   

Hence an organi sation must provide a formal channel for    the upward flow of 

communication  as well as the traditional channel for a downward flow.  In fact, if 

there is a failure to provide a means of communication from the operation level 

upwards management may well find  itself making important decisions that will be 

thwarted by the work-force simply because of no times have  changed, hawever and 

workers at all leclw, including junior and middle managers, are not content blindly to 

accept edicts from above.    
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ภาคผนวก ข 

แบบบันทึกการทดสอบความเร็ว 
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แบบบันทึกการทดสอบความเร็ว 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 

จับเวลา 5 นาที 

คะแนนสอบพิมพ

กอนเรียน 

คะแนนสอบพิมพ

หลังเรียน 

1. นาย คุณานนต ธิมาขันธ   

2. นาย ธนวัฒน เจนแพทย   

3. นาย วรเมธ ยอดทหาร   

4. นาย ปยพนธ อวมเปยม   

5. นางสาว จีรนันท นอยเสนา   

6. นางสาว หทัยภัทร มหาวนิช   

7. นางสาว วรินทร ศรีมาตร   

8. นาย ธนวัฒน ชัยสุขสันต์ิ   

9. นาย มนัสนันท เอ่ียมอํานวย   

10. นาย พัชรพล ธรรมเสถียร   

11. นางสาว อุรชา อธิวาส   

12. นาย ลัทธพล สาแกว   

13. นางสาว ศรัญญา ศูนยคํา   

14. นาย นลธวัช พูลทรัพย   

15. นางสาว จิรัชยา นิยม   

16. นาย ณัฐกิตต์ิ เพชรพิพัฒนกิจ   

17. นางสาว อุรัสยา ต้ังไวบูลย   

18. นาย วรพล เมืองไชย   

19. นาย เพชรชระ สวยสด   

20. นาย คุนากร ตุลาพัฒน   

21. นางสาว ณัฐนิชา เผือกอําไพ   
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ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 

จับเวลา 5 นาที 

คะแนนสอบพิมพ

กอนเรียน 

คะแนนสอบพิมพ

หลังเรียน 

22. นาย ยศพล ดํารงทรัพยกุล   

23. นางสาว ณิชา ภักศรีวงษ   

24. นาย กิตติศักด์ิ เจตบุตร   

25. นาย ภูริภัทร วงศกุล   

26. นางสาว พราวพิมล จิตติจีราวัชร   

27. นาย กฤษฎา พุมชะบา   

28. นาย ชัยชนะ หอกวย   

29. นาย วิรุฬภพ บุญหาญ   

30. นาย พงศกร รอดโฉมงาม   

31. นาย ชนิสร จันทรสุขสวัสด์ิ   

32. นาย เอกดนัย คํามี   

33. นาย นันทิพัฒน เรืองเดช   

34. นาย ปฎิภาณ โฆษิตพิทักษพงศ   

35. นาย ณัฐพงศ หนูวิเศษ   

36. นางสาว สุพิชชา กมลพันธ   

37. นางสาว มุทิตา มีจิตร   

38. นางสาว อตินุช  จันทร   

39. นายสินชัย  เส็งสันต   

40. นาย จิรวัฒน ฉ่ํามณี   

41. นางสาว พัฒนนิชา จิรโรจนพัฒนา   

ผานเกณฑ   
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     โรงเรียนเกริกวิทยาลัย  ตําบลบางโฉลง 

     อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ   
 

          พ.ศ.2539   ปริญญาตรี บธ.บ. สาขาการจัดการ 

     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  กรุงเทพมหานคร 
 

          พ.ศ.2552   ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

     เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 
 

          พ.ศ.2556   ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

     เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  
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