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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แป้นอักษรเหย้า รายวิชาพิมพ์ดีดด้วย
คอมพิวเตอร์1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกอย่างง่ายกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 1                        
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 25 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและการทดสอบค่าเฉลี่ย (t-test) การวิจัยพบว่า คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้แบบ
ฝึกอย่างอย่าง มีค่าเท่ากับ 3.36 และ 7.80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 ตามล าดับ คะแนนหลังเรียนผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 เมื่อท าการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียนด้วยสถิติ t-test พบว่า ค่าสถิติมี
ค่าเท่ากับ 20.49 ซึ่งหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
ค าส าคัญ: แป้นอักษรเหย้าพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ 
 
ABSTRACT 
 The objective of the study was to develop Learning Achievement of Home keys 
through Easy Typing Study Lesson in Computer Course of Pitchalai Preparatory 
Mattayomsuksa 1 Students. A sample was 25 Pitchalai Preparatory Mattayomsuksa 1 
Students. Data was analyzed using Mean, t-test and standard deviation. The result of the 
study was the points before teaching through easy home keys typing program were 3.36 
while after teaching through easy home keys typing program were 7.80. It showed that 
the points before teaching through easy home keys typing program were higher than 
after teaching through easy home keys typing program. It was statistically significant at 
.001 level. 
Keyword: Home – Row keys by Computer 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การเรียนการสอนในปัจจุบันมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยเน้นการให้ผู้เรียนได้มีส่วนรวมในการ
เรียนการสอนมากขึ้นมีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนเพ่ิมขึ้นจากเดิม อีกทั้งยัง
บูรณาการวิชาต่าง ๆให้เหมาะสมกับท้องถิ่น/ชุมชนที่ผู้เรียนได้อาศัยอยู่ ท าให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีความ
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ แต่การเรียนการสอนส่วนใหญ่ ก็ยังมีการ
ด าเนินกิจกรรม ในรูปแบบภาคทฤษฏีในห้องเรียนอยู่ การปฏิบัติจริงในห้องเรียน หรือตามสถานที่จริงยังมี
อยู่น้อย ท าให้ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน 
 พ้ืนฐานของการพิมพ์งานที่ดีที่สุดจะต้องมีทักษะในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้าน
ความจ า ทักษะด้านความแม่นย า ทักษะทางด้านปฏิภานไหวพริบ ร่วมอยู่ด้วยในการปฏิบัติงานหรือในการ
เรียนการสอนก็เช่นเดียวกัน หากต้องการให้ผลงานหรือชิ้นงานออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว
นั้น ผู้เรียนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะในหลาย ๆ ด้านด้วยกันดังที่กล่าวมาข้างต้น หรือหากในการ
ปฏิบัติงานหากผลงาน หรือ ผลผลิตที่ออกมานั้นไม่สวยงาม หรือ ไม่เป็นไปตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ให้ก็จะท าให้งานที่ออกมาไม่มีประสิทธิภาพ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื่องจากวิชา พิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์
1 เป็นวิชาที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับนักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีระบบ มีเหตุมีผล  
รู้จักแก้ปัญหาต่างๆ สามารถน าวิชาการไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และยังเป็น
ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา เรื่องพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
แป้นอักษรเหย้า รายวิชา พิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ 1 โดยใช้แบบฝึกอย่างง่าย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และเมื่อ
ทราบผลการวิจัยในครั้งนี้จะส่งผลให้งานฝ่ายวิชาการ เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนในโอกาสต่อไป 
 จากปัญหาที่พบในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนยังขาดทักษะในการพิมพ์ จากการ
ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของนักเรียน พบปัญหาหลายอย่างดังนี้ คือ 1. การวางนิ้วบนแป้นเหย้าไม่ถูกต้อง 
2. การจ าแป้นอักขระไม่ได้ 3. ไม่สามารถก้าวนิ้วพิมพ์สัมผัสได้ 4. พิมพ์โดยการใช้นิ้วจิ้มบนตัวอักษร 5. 
ต้องมองแป้นพิมพ์หาตัวอักษรทีละตัวตลอด การพิจารณาปัญหาต่าง ๆ ท าให้นักศึกษาติดการมอง
แป้นพิมพ์ ขาดความมั่นใจในการก้าวนิ้วพิมพ์สัมผัสกลัวว่าจะก้าวนิ้วพิมพ์ตัวอักษรผิด ท าให้พิมพ์งานช้าขึ้น 
ท าให้เกิดความผิดพลาดจากการพิมพ์ ผลงานที่ออกมาไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ นักเรียนไม่
สามารถพัฒนา ความเร็ว และ ความแม่นย าได้ ดังนั้นเพ่ือให้นักเรียนกลุ่มนี้มีความรู้/ทักษะการพิมพ์ที่
ถูกต้อง ครูผู้สอนจึงคิดหาวิธีการจัดกิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกอย่าง่ายแป้นพิมพ์ดีดไทย เพ่ือให้
นักเรียนได้จ าแป้นอักษรได้มากขึ้น เพ่ือให้นักเรียนไม่มองแป้นขณะพิมพ์ และสามารถพิมพ์พัฒนาความ
แม่นย าและความเร็วได้ตามท่ีก าหนด 
 ดังนั้น ผู้สอนจึงมีความจ าเป็นจะต้องน าแบบฝึกพิมพ์อย่างง่าย มาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน
เพ่ือใช้เป็นการเสริมทักษะทั้งด้านความจ า ด้านความแม่นย า และ ด้านการมีปฏิภาณไหวพริบแล้วนั้น จึง
น า แบบฝึกพิมพ์อย่างง่ายมาให้ผู้เรียนได้ใช้เมื่อนักเรียนได้เรียนแป้นพ้ืนฐานแล้ว ในรายวิชา พิมพ์ดีดด้วย
คอมพิวเตอร์ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะท าให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทันกัน โดยเฉพาะการจ าแป้น
อักษร เมื่อนักเรียนมีทักษะการจ าตัวอักษรแล้วนั้น ทักษะทางด้านความแม่นย าจะตามมา คือนักเรียนจะ
พิมพ์งานได้โดยไม่มองแป้นอักษร เพ่ือพัฒนาทักษะทางการพิมพ์ให้เกิดความแม่นย ามากยิ่งขึ้น จากเหตุผล
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ดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะเสริมสร้างทักษะให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะความจ าและทักษะความ
แม่นย า โดยการใช้แบบฝึกพิมพ์อย่างง่ายมาใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้ 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แป้นอักษรเหย้า รายวิชาพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์1 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกอย่างง่าย 
 
ขอบเขตการวิจัย 
ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ก าลังศึกษาในรายวิชา 
พิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน
เตรียมบัณฑิตพิชชาลัย จ านวน 1 ห้อง นักเรียนทั้งหมด 25 คน 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
  1. เพ่ือพัฒนาทักษะในการพิมพ์สัมผัส ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
  2. นักเรียนผลจากการพัฒนาทักษะน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยจ าแนกเนื้อหาได้ดังนี้ 
 1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 2. ค าอธิบายรายวิชา 
 3. เอกสารวิชาพิมพ์ดีด (แป้นอักษรเหย้า)  
 4. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทักษะและนวัตกรรมด้านพิมพ์ดีด 
 5. แนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรุ้ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพ่ือให้มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะในการท างาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้   
 1) การด ารงชีวิตและครอบครัว เป็นสาระเกี่ยวกับการท างานในชีวิตประจ าวัน ช่วยเหลือ
ตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิด
ความมั่นใจและภูมิใจในผลส าเร็จของงาน เพ่ือให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง 
 2) การออกแบบและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของ
มนุษย์อย่างสร้างสรรค์ โดยน าความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี สร้างสิ่งของ เครื่องใช้ วิธีการหรือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต 
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 3) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การแก้ปัญหาหรือการสร้างงาน คุณค่าและ
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 4) การอาชีพ เป็นสาระท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะที่จ าเป็นต่ออาชีพ เห็นความส าคัญของคุณธรรม 
จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ 
 
2. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และการบ ารุงรักษา ลักษณะ
และรูปแบบของแป้นพิมพ์ภาษาไทย ท่านั่ง การวางมือ การเคาะแป้นอักษร การพิมพ์สัมผัส  การสร้าง
เทคนิคที่ดีในการพิมพ์สัมผัส และการค านวณค า การพัฒนาทักษะความเร็วและความแม่นย า 
 โดยการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการคิด
กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการท างาน
ความคิดสร้างสรรค์ 
 เพ่ือให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และทักษะการพิมพ์ดีด
เพ่ือจะได้เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้วิธีการพิมพ์แป้นอักษร ในรูปแบบการพิมพ์งานชนิดต่างๆและการ
พัฒนาทักษะ ความเร็ว ความแม่นย า ในระดับสูงหรือประกอบอาชีพ 
  ผลการเรียนรู้ 

1) เข้าใจความหมายและองค์ประกอบของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  และการบ ารุงรักษา 
2) เข้าใจการใช้งานพ้ืนฐานของโปรแกรมหัดพิมพ์ดีด 
3) เข้าใจความรู้พื้นฐานในการพิมพ์ดีด 
4) รู้และเข้าใจการพิมพ์อักษรแป้นเหย้า และการพิมพ์แป้นอักษรตาย 
5) รู้และเข้าการสืบนิ้ว การเรียนรู้แป้นอักษร แป้นเครื่องหมาย แป้นตัวเลข การพิมพ์ผสมค า              

และการเคาะวรรค 
6) รู้และเข้าใจหลักการพัฒนาความเร็วและความแม่นย า 

  รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
 
3. เอกสารเกี่ยวกับการพิมพ์ดีด 
 ความหมายเกี่ยวกับการงานด้านการพิมพ์งาน พิมพ์ดีด เทคนิคต่าง ๆ  
 ค าว่า "พิมพ์" ตามพจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ (2532) ให้ความหมายไว้ว่า "พิมพ์ น.รูป , 
แบบ ;ก. ถ่ายแบบ, ใช้เครื่องจักรกดตัวหนังสือหรือภาพให้ติดบนวัตถุ เป็นวิธีการใช้แรงกดให้หมึกติด เป็น
ข้อความหรือภาพ บนพ้ืนผิวของสิ่งที่ต้องการพิมพ์" ซึ่งความหมายของการพิมพ์ในทัศนะนี้จะเน้นเฉพาะ
การพิมพ์ที่ต้องอาศัยแรงกดเท่านั้น แต่ในกระบวนการพิมพ์ปัจจุบันบางระบบไม่จ าเป็นต้องอาศัยแรงกด
เลยก็ได้ 
 ศิริพงษ์  พยอมแย้ม (2530) กล่าวว่าการพิมพ์นั้นเป็นการจ าลองต้นฉบับอันหนึ่ง ต้นฉบับนี้จะเป็น
ภาพหรือตัวหนังสือก็ตาม การพิมพ์ไม่ได้เป็นการสร้างต้นฉบับ แต่เป็นการจ าลองต้นฉบับออกมา การ
ถ่ายรูปเป็นการสร้างต้นฉบับไม่ใช่การพิมพ์ แต่การอัดรูปเป็นการจ าลองต้นฉบับเป็นการพิมพ์ การจ าลองนี้
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จะต้องเปน็การจ าลองจ านวนมาก ๆ ไม่ใช่การเขียนลอกแบบภาพออกมาทีละภาพซึ่งไม่เป็นการพิมพ์ ภาพ
แต่ละแผ่นที่จ าลองออกมาต้องเหมือน ๆ กัน การจ าลองนั้นจะต้องจ าลองบนวัตถุที่เป็นพ้ืนแบนหรือ
ใกล้เคียงกับพ้ืนแบน แม้การพิมพ์บนขวด บนหลอดยาสีฟันที่แม้เป็นรูปแล้วจะไม่มีลักษณะแบนทีเดียว แต่
พ้ืนผิวที่พิมพ์เรียบแบนไม่ขรุขระ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2551) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ให้ความหมายของ เจต
คติท่ีดีในการพิมพ์ดีด หมายถึง กิจนิสัยที่ดีในการเรียนพิมพ์ดีด ซึ่งผู้สอนจะต้องมีความกระตือรือร้นในการ
เรียนการสอนในตอนแรกเพ่ือสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เรียน และกิจนิสัยที่ดีในการเรียน คือ การพิมพ์
ทบทวน การอ่านตรวจทาน และการตรวจดูความเรียบร้อยของงานพิมพ์ 

 
4. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะและนวัตกรรมด้านพิมพ์ดีด 

1) สื่อ หมายถึง ตัวกลางที่ใช้ถ่ายทอดหรือน า ความรู้ในลักษณะต่าง ๆ จากผู้สอนไปยังผู้รับ ให้
เข้าใจ ความหมายได้ตรงกัน ในการเรียนการสอน สื่อที่ใช้เป็นตัวกลางน าความรู้ในกระบวนการสื่อความหมาย
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เรียกว่าสื่อการเรียนการสอนในทางการศึกษาที่มีความหมายแนวเดียวกันกับ สื่อการ
เรียนการสอน เช่น สื่อการสอน (Instructional Media or Teaching Media) สื่อการศึกษา (Educational 
media) อุปกรณ์ช่วยสอน (Teaching Aids) เป็นต้น ในปัจจุบันนักการศึกษาจะเรียกการน าสื่อการเรียนการ
สอนชนิดต่าง ๆ มารวมกันว่าเทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational) ซึ่งหมายถึงการน าเอาวัสดุอุปกรณ์และ
วิธีการน ามาใช้รวมกันอย่างมีระบบในการเรียนการสอน 
 2) การฝึก (Practice) การฝึก เป็นการท าซ้ า (Repetition) กับ สิ่งเร้าเดิมนั้น (S-R) การฝึกเป็น
การบอกผลการฝึกท่ีถูกต้องการฝึกจึงมีประโยชน์ดังนี้ 
   (1) เป็นการทบทวนทักษะย่อยท่ีไดฝึกแล้ว 
  (2) เป็นการเชื่อมโยงแต่ละทักษะย่อยท าให้เรียงล าดับได้ถูกทักษะ 
   (3) ป้องกันการลืมทักษะย่อย 
   (4) ให้การเรียนพัฒนาไปสู่ขั้นการท า อย่างงอิสระ (Autonomous) และได้มีผลการวิจัย
ทดสอบแล้วว่าการฝึกหัด ท าให้เรียนทักษะได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
 3) ทฤษฎีการฝึกปฏิบัติ 

อดัมส์ (Adams, Charles F, 1966)  ได้ท าการฝึกสอนพิมพ์ดีดให้กับนักศึกษาสตรี ชาวนิโกร และ
ชาวเปอร์โตริโก 10 คน เพ่ือพัฒนาการสอนพิมพ์ดีดให้ใช้เวลาเรียนน้อยลง และหาทางประหยัดในแง่การ
ลงทุน โดยใช้วิธีการสอนพิมพ์ดีดให้ใช้เวลาเรียนน้อยลง และประหยัดในแง่การลงทุน โดยใช้วิธีสอนที่ใช้
อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา ชุดการเรียนนี้ สามารถเร่งให้ผู้เรียนจบหลักสูตรได้เร็วขึ้น เพ่ือสนองความต้องการ
ของผู้เรียน และโรงงานอุตสาหกรรม นักศึกษาที่เรียนจากชุดสอนนี้ จะใช้เวลา 8 สัปดาห์ สามารถพิมพ์ดีด
สัมผัสได้ 40 ค า/นาที เสียค่าใช้จ่ายเพียงคนละ 8 เหรียญต่อสัปดาห์ ผลการทดลองครั้งนี้จะน าไปสู่การ
พัฒนาการสอนพิมพ์ดีดระบบการสอนทางไกล 
 จากแนวคิดของการให้ความหมายของหลาย ๆ คนนั้น โดยส่วนมากภาพรวมจะยึดถึงการใช้สื่อ
การเรียนการสอน ยึดหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง ต้องมีการฝึกซ้ าไปมา และจะต้องมีแบบทดลองให้กับ
นักเรียนเพื่อใหเ้กิดการพัฒนาขึ้นมากกว่าเดิม 
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5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการสอนวิชาพิมพ์ดีดพิมพ์ดีดไทย1 โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี

หลากหลายดังนั้นผู้รายงานจึงได้คัดเลือกผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
สุวิมล  ภูริสัตย์ (2552) เรื่อง รายงานผลการพัฒนาการพิมพ์สัมผัสพิมพ์ดีดไทย โดยใช้ชุดฝึก

ทักษะ ในรายวิชา ง30281 งานพิมพ์ดีด เรื่อง การเรียนรู้แป้นอักษรต่างๆ ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ชุดฝึกทักษะในรายวิชา ง 30281 งานพิมพ์ดีด เรื่องการ
เรียนรู้แป้นอักษรต่างๆส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ 88.89/90.48 เมื่อ
พิจารณาแล้ว ถือว่าเป็นชุดฝึกทักษะที่มีประสิทธิภาพที่ยอมรับได้  สรุปได้ว่ าชุดฝึกทักษะในรายวิชา ง 
30281 งานพิมพ์ดีด เรื่องการเรียนรู้แป้นอักษรต่าง ๆ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 ความสามารถในการพิมพ์ดีด ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะในราย วิชา  ง30281 งานพิมพ์ดีด เรื่องการเรียนรู้แป้น
อักษรต่างๆ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

สุวารี  ติยารัชกุล (2549) เรื่อง การฝึกทักษะพิมพ์อักษรแป้นเหย้า พิมพ์ดีดภาษาไทย โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 เพ่ือการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในการพัฒนาการพิมพ์อักษรแป้นเหย้า พิมพ์ดีดภาษาไทย ให้มีความช านาญ จ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องมีการท าวิจัย  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียน การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความมุ่ง
หมายเพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป มาช่วยในการท าวิจัย 

สุคนธ์ทิพย์  สีสัน (2548) ศึกษาเจตคติในการเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทย ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบทดสอบ แบบวัด
เจตคติในการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (พิมพ์ดีดไทย) พบว่า นักเรียน 7 มัยธมศึกษาปี ที่ 5 มี
เจตคติในการเรียนพิมพ์ดีดไทย คิดเป็นระดับดีมากที่สุด 93.70 % มีเจตคติไม่ดีคิดเป็น 6.30 % สรุปได้ว่า 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีเจตคติท่ีดีในการเรียนวิชาพิมพ์ดีดมากที่สุด 

นารีรัตน์  โฉมอินทร์ (2548) การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาทักษะการพิมพ์ที่ดี
ความสามารถในการพิมพ์ที่รวดเร็วและแม่นย า ทางการเรียนในวิชาพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ของ
นักเรียนระดับ ชั้น ปวช.1 แผนกบริหารธุรกิจ ใช้วิธีการฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาและการเรียนรู้ในห้องเรียน ที่
ไม่มีความรู้ความสามารถในการเรียนพิมพ์ดีดมาก่อน จ านวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แบบ
ตารางบันทึกการพิมพ์แบบก้าวหน้า ตารางแสดงผลการคิดค่า สุทธิต่อนาทีตามหลักบันได้ 9 ขั้น แบบฝึก
ทักษะพัฒนาการพิมพ์ชุดที่ 1-5 รวม 5 ชุด ผลการวิจัย ผู้เรียนสามารถพัฒนาการพิมพ์ให้รวดเร็วและ
แม่นย า ยิ่งขึ้นจากการฝึกปฏิบัติหลังจากได้รับการฝึกปฏิบัติที่ถูกต้องและบ่อยครั้งขึ้น 

ครอนบาร์ค ครอนบาร์ค (Cronbach, 1977) กล่าวว่า ทักษะว่า เป็นการปฏิบัติที่เกิดจากการ
เรียนรู้สามารถกระท า ได้โดยแทบจะไม่ต้องใช้ความคิด ซึ่งเมื่อพิจารณาความหมายและลักษณะของทักษะ
ข้างต้นจะเห็นได้ว่า การปฏิบัติการอย่างมีทักษะจ าเป็นต้องอาศัยพัฒนาการของกระบวนการเรียนรู้และ
กลไกการทา งานของกล้ามเนื้อในการปฏิบัติการ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากเกณฑ์  4 ประการคือ ความเร็ว 
(Speed) ความแม่นย า (Accuracy) ลักษณะท่าทาง (Form) และความคล่องตัว (Adaptability) กล่าวคือ
คนที่มีทักษะย่อม สามารถปฏิบัติการอย่างรวดเร็วภายในเวลาอันจ ากัดมีความแม่นย า ในการเคลื่อนไหว
กล้ามเนื้อไม่ขัดเขินผิดพลาดใช้พลังงานหรือความพยายามน้อยที่สุดและสามารถปฏิบัติการได้ใน
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สถานการณ์ที่แตกต่างออกไป ทักษะจึงมีลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ เป็นการตอบสนองทางกลไกที่
ต่อเนื่องกัน เป็นลูกโซ่ (Response Chain) เป็นการเกี่ยวข้องและประสานกัน ในการเคลื่อนไหวของ
อวัยวะ (Movement Coordination) และเป็นการจัดระเบียบต่อเนื่องในการตอบสนองเข้าเป็นรูปแบบ
การตอบสนองที่ ซับซ้อน 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
ประชากร 

ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย อ าเภอ
หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 25 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ได้มีข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดกิจกรรมการเรียนดังนี้ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แป้นอักษรเหย้า 
 2. แบบฝึกพิมพ์อย่างง่าย 
 3. แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง แป้นอักษรเหย้า 
 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แป้นอักษรเหย้า เพ่ือพัฒนาทักษะ
ความเร็วและความแม่นย า ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวิธีการดังนี้ 
 1.1 ศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 1.2 เลือกเนื้อหา เรื่อง แป้นอักษรเหย้า เพ่ือพัฒนาทักษะความเร็วและความแม่นย า ก าหนดการ
เรียน 8 ชั่วโมง จ านวน 4 แผนการเรียนรู้ 
 1.3 เขียนแผนการสอนให้สอดคล้องกับวิธีด าเนินการวิจัยและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.4 น าแผนการสอนไปใช้กับกลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัย 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบฝึกอย่างง่ายเพ่ือการพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสด้วย
คอมพิวเตอร์ 1 เรื่อง แป้นอักษรเหย้า 
 ผู้วิจัยได้สร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการพิมพ์แป้นอักษร 

ขั้นสร้าง  
1. วิธีการสร้างแบบฝึกพิมพ์อย่างง่ายวัดผลสัมฤทธิ์ 
2. สร้างแบบทดสอบให้ครอบคลุมเนื้อหาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
3. สร้างแบบทดสอบเป็นแบบฝึกพิมพ์อย่างง่าย 

ขั้นหาคุณภาพ 
1. น าแบบทดสอบที่สร้างให้คณะกรรมการวิจัยตรวจสอบ 
2. น าแบบทดสอบเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ 

ด้วยการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ (สมนึก  
ภัททิยธนี,2546) 
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 ให้   +1  เมื่อแน่ใจว่า ข้อสอบนี้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ให้     0  เมื่อไม่แน่ใจว่า ข้อสอบนี้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ให้   -1 เมื่อแน่ใจว่า ข้อสอบนี้ไม่ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้  
3. น าชุดแบบฝึกอย่างง่าย ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 

ขั้นการทดลองใช้ 
ด าเนินการโดยการให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 25 คน ทดสอบจากสื่อการเรียนรู้

แป้นอักษร จากนั้นครูผู้สอนด าเนินการสอนนักเรียนในเรื่องแป้นอักษร จ านวนคาบละ 10 ตัว ซึ่งก่อน
เรียน ผู้วิจัยได้หาค่าประสิทธิภาพ E1 และ E2 ผลปรากฏว่า ค่า E1 คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.36 ที่ครูผู้สอนได้
เตรียมไว้ หลังจากนั้นครูผู้สอนทดสอบนักเรียนหลังการเรียนการสอนอีกครั้ง โดยค่าประสิทธิภาพ E2 ผล
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.80 แสดงให้เห็นว่าค่า E2 >E1 เครื่องมือนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถน าไปใช้
ในการด าเนินการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ได้ 
 3. แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง แป้นอักษรเหย้า 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

หลังจากท่ีผู้วิจัยได้ทดสอบโดยการให้นักเรียนทดสอบเติมแป้นอักษรก่อนเรียนและหลังเรียนแล้ว
นั้น ครูผู้สอนจะทดสอบย่อยโดยการให้นักเรียนท าแบบทดสอบ จ านวน 1 ข้อ จ านวนทดสอบ 5 ครั้ง  ๆ 
ละ10 คะแนน จากนั้นประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยลงในตารางการบันทึก หาค่าผลสัมฤทธิ์โดยวัด
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน และท าการทดสอบโดยการฝึกพิมพ์แบบฝึกพิมพ์ จ านวน 1 ชุด ทดสอบ 5 ครั้ง และ
ประเมินผลลงในตารางก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แป้นอักษรเหย้า 
รายวิชาพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์1 โดยใช้แบบฝึกอย่างง่าย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
เตรียมบัณฑิตพิชชาลัยได้วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แป้นอักษรเหย้า รายวิชาพิมพ์ดีด  
 ด้วยคอมพิวเตอร์1 โดยใช้แบบฝึกอย่างง่าย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและ  
 หลังเรียน 
 

การทดสอบ x  S.D t-test Sig 
ก่อนเรียน 3.36 0.86 20.49 0.000** 

หลังเรียน 7.80 1.08 
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยก่อนเรียนของคะแนนทางการเรียนโดยการใช้แบบฝึกอย่างง่ายมี
ค่าเท่ากับ.3.36.และพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนจากการใช้แบบฝึกอย่างง่าย มีค่าเท่ากับ 7.80 จากคะแนน
เต็ม 10 ตามล าดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ.70 ของคะแนนสอบ และเม่ือท าการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อน
และหลังเรียนด้วยสถิติ t-test พบว่า การพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แป้นอักษรเหย้า รายวิชาพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์1 โดยใช้แบบฝึกอย่างง่าย 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แป้นอักษรเหย้า รายวิชาพิมพ์ดีด
ด้วยคอมพิวเตอร์1 โดยใช้แบบฝึกอย่างง่ายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมี
ทักษะเรื่อง แป้นอักษรเหย้า โดยใช้แบบฝึกอย่างง่าย หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.001 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง แป้นอักษรเหย้า โดยใช้แบบฝึกอย่างง่าย สูงกว่า
ก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการน าแบบฝึกพิมพ์ที่แตกต่างกันมาใช้ในการ
เรียนการสอน ท าให้นักเรียนมีความตั้งใจ การให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมการเรียนและ
ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จะท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องมีความสอดคล้อง
กันทั้งด้านหลักสูตรและความถูกต้อง ชัดเจนของเนื้อหาที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ รวมทั้งตัวผู้สอนเอง 
จะต้องมีความรู้ความสามารถในเนื้อหาที่สอน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและที่
ส าคัญ คือ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง ครูผู้สอนควรจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่มีความหลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ จุฑามาศ  ลือโลก (2549) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดไทย ภายหลังการใช้
นวัตกรรมแบบฝึกหัดแป้นอักษรพิมพ์ดีดไทยในการพัฒนาฝึกทักษะการพิมพ์ดีดไทย ของนักเรียน ผล
ปรากฏว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มีการพัฒนาทักษะการฝึกพิมพ์แป้นอักษรพิมพ์ดีดไทยอยู่ในเกณฑ์
ที่ดีและถูกต้อง เมื่อพิจารณาจากการสังเกตพฤติกรรม และการให้คะแนนในแบบฝึกแต่ละครั้งนั้นพบว่า
นักเรียนมีการจดจ าแป้นอักษรพิมพ์ดีดไทยเป็นอย่างดีและจ านวนการมองแป้นอักษรลดลงผู้วิจัยพบว่า
พบว่านวัตกรรมแบบฝึกพิมพ์แป้นอักษรพิมพ์ดีดไทยนี้สามารถพัฒนาฝึกปฏิบัติการพิมพ์ได้เป็นล าดับ
ขั้นตอนโดยการฝึกแบบพิมพ์ง่ายไปหาการพิมพ์ที่ยากข้ึนเรื่อย ๆ ตามล าดับได้อย่างเหมาะสม 
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