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บทคัดย่อ 

 
ชื่อผล ชื่องานวิจัย การพัฒนาทักษะการใช้ บทเรียนสัมผัสออนไลน์ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของ  

นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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ชื่อผู้วิจัย  นางสาวโสภิดา ซื่อสุนทร 
ตำแหน่งผู้วิจัย  อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
วุฒิการศึกษาผู้วิจัย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณทิต (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ-พัฒนาซอฟต์แวร์) 
สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
การติดต่อผู้วิจัย  083-4206299 
ปีท่ีทำการวิจัยสำเร็จ 2565 
ประเภทงานวิจัย  วิจัยในชั้นเรียน 
 
 
บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1) เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการพิมพ์สัมผัสมากขึ้น 
2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของวิชา พิมพ์ไทยเบื้องต้นระดับชั้น ปวช.1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์สัมผัสของพิมพ์ไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะพิมพ์สัมผัส 
ด้วยเว็บ www.typingstudy.com 

 
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นปี ที่ 1 ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2565 ของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จำนวน 39 คนโดยใช้วิธีเลือกจากนักเรียนที่ มีผลการ
ทดสอบก่อนเรียนต่ำ (หรือโดยใช้วิธีเลือกสุ่มอย่างง่าย) 
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เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ 
 1. เว็บ  www.typingstudy.com  ชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปี 
     การศึกษา 2565 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยเว็บ   www.typingstudy.com 
 3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนซึ่งเป็นชุดเดียวกัน 
     สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การพิมพ์สัมผัสเบื้องต้น พิจารณาจากการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างของนักศึกษาจำนวน 39 คนพบว่าเมื่อผู้เรียนได้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้โปรแกรมแล้ว มี 
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเฉลี่ย 12.65 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน พัฒนาการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ย 
5.34 คะแนน 

   2.   การนำองค์ประกอบของสื่อชนิดต่าง ๆ มาผสมผสานรวมกัน ซึ่งประกอบด้วย แป้นเหย้า การเจาะ

คีย์ใหม ่แป้นสำหรับฝึกพิมพ์ 1 แป้นสำหรับฝึกพิมพ์ 2 คำสำหรับฝึกพิมพ์ และข้อความสำหรับฝึกพิมพ์โดยผ่าน

เว็บ www.typingstudy.com เพ่ือทดสอบผู้ใช้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ ( Interactive Multimedia ) และได้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 
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กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาวิจัย ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความเพ่ือนร่วมงานที่ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที่มีน้ำใจให้ความ
ช่วยเหลือ และชี้แนะในด้านต่าง ๆ และนักศึกษา ปวช.1 ทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการทำงานวิจัยเป็นอย่างดี 
 

 

 

          โสภิดา   ซื่อสุนทร 
                 กันยายน 2565 
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สารบัญตาราง 
 

ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest)    30 
     ในเรื่องการสร้างกราฟ โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
ตารางที่ 1.1 (ต่อ) ตารางแสดงคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest)   31 
     ในเรื่องการสร้างกราฟ โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
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ตารางที่ 1.2 (ต่อ) ตารางแสดงคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest)   32 
     เรื่องการสร้างกราฟ โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
ตารางที่ 1.3 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลจากคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  33 
     ในเรื่องการสร้างกราฟโดยใช้กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน 
ตารางที่ 1.3 (ต่อ) ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลจากคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  34 
     ในเรื่องการสร้างกราฟโดยใช้กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน 
ตารางที่ 2.1 เพศของนักศึกษาในการเรียนการสอนเรื่องการสร้างกราฟ   35 
      โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
ตารางที่ 2.2 คะแนนความความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนเรื่องการสร้างกราฟ  35 
      โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
ตารางที่ 2.2 (ต่อ) คะแนนความความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอน   36 
   เรื่องการสร้างกราฟ โดยใช้กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน 
ตารางที่ 2.3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลความพึงพอใจ   37 
      ที่มีต่อการเรียนการสอนเรื่องการสร้างกราฟ โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
ตารางที่ 2.3 (ต่อ) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลความพึงพอใจ  38 
      ที่มีต่อการเรียนการสอนเรื่องการสร้างกราฟ โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
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บทที่ 1 
 

บทนำ 
 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของการศึกษาคือกระบวนการเรียนรู้ 
เพ่ือความงอกงามของบุคคลโดยถ่ายทอดความรู้การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมสร้างองค์ความรู้ที่เกิด 
จากสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ ให้บุคคลเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้ 
สมบูรณ์ ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมการดำรงชีวิตสามารถอยู่กับผู้อื่น 
อย่างมีความสุข มุ่งพัฒนาบุคคลให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ , 2542) 
  

ในการจัดการด้านอาชีวศึกษาของประเทศไทย จะมุ่งเน้นผลิตและพัฒนาบุคคลในสายอาชีพ ทั้ง 
ระดับก่ึงฝีมือ ระดับฝีมือ และระดับเทคนิคให้มีคุณภาพความรู้ทักษะในวิชาชีพเป็นสำคัญ เพ่ือให้ตรงกับ 
ความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ ซึ่งมีการพัฒนาในด้าน เทคโนโลยี สภาวะสังคม 
สภาวะเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลา โดยทางวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาคิดเป็น เน้นปฏิบัติ 
จัดการได้ นั่นคือโรงเรียนมุ่งเน้นให้นักศึกษาใช้สติปัญญาในการคิดพินิจพิเคราะห์ในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่าง
สมเหตุสมผล เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติในสายอาชีพที่ผู้เรียนได้ศึกษาและให้ผู้เรียนสามารถจัดการเรื่อง
ต่าง ๆ ในชีวิตได้ โดยการเรียนมิใช่จะเรียนเฉพาะอยูในตำรา นักศึกษายังจำเป็นต้องฝึกความรับผิดชอบเพ่ือ
ตนเองจะสามารถออกไปอยูในสังคม สถานประกอบการต่าง ๆ และเป็นที่ ต้องการของตลาดแรงงานอีก ด้วย 
แสดงให้ เห็นว่า ทางวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มุ่งเน้นในการฝึกให้นักศึกษามี คุณภาพที่ ดีเพ่ือที่ จะ
ออกไปแข่งขันในตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพและสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมอย่างมีความสุข (วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน) 
 

การจัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ได้
กำหนดให้นักศึกษาทุกคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ ในการทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว จัดการสอนในรายวิชา
พิมพ์ไทยเบื้องต้นขึ้น ซึ่งเป็นวิชาคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐาน ที่นักศึกษาจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนระดับสูงต่อไป  การเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้น ต้องใช้ทั้งความตั้งใจและสมาธิค่อนข้างมาก  รวมทั้ง
นักศึกษาจำเป็นต้องได้ลงมือปฏิบัติจริง จึงจะสามารถเข้าใจและสามารถทำได้อย่างถูกต้อง และคล่องแคล่ว  
 ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สามารถให้นักศึกษาได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 คน ต่อ 1 เครื่อง ซึ่ง
ผู้สอนพบว่านักศึกษาจะมีความแตกต่างระหว่างบุคคล ค่อนข้างมาก โดยที่นักศึกษาบางคนสามารถเรียนและ
ทำงานตามที่ ได้รับ มอบหมายได้ในเวลา อันรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้เวลามากใน
การทำงานชิ้นเดียวกัน ซึ่งเนื่องมาจากนักศึกษาส่วนใหญ่ที่ ทำงานได้ช้า เป็นผู้ที่มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 
ค่อนข้างน้อย ดัง นั้นจึง ทำให้นักศึกษาที่มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์สูงเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในการรอ
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เพ่ือน และหาทางออกโดยแอบใช้โปรแกรมอ่ืน หรือใช้อุปกรณ์อ่ืนระหว่างรอ และขออนุญาตออกไปนอกห้อง
บ่อยครั้ง 
 
 ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรมีการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ค่อนข้างน้อย และ 
ในขณะเดียวกันยังสามารถพัฒนานักศึกษาที่มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ที่สูงกว่าไปพร้อม ๆกันด้วย โดย 
ให้นักศึกษาที่มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์  สูงได้พัฒนาพฤติกรรมในการให้ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมชั้น 
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นกศึกษาที่มีทักษะคอมพิวเตอร์  สูงเป็นครู สอนให้กับทักษะในการ
ทำงานค่อนข้างน้อย โดยใช้วิธีการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น  
น่าจะเป็นกิจกรรมการเรียนอีกแบบหนึ่งที่เหมาะ  สำหรับนักศึกษาและเพ่ือใช้เป็นเครื่องในการ  แก้ปัญหาใน
การเรียนการสอน และยังเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะนำไปปรับปรุงการสอนให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เพ่ือนช่วยเพ่ือน  สรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแนวทางดังกล่าว ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น (ชีวัน บุญตัน , 2546 ; สุ จิตรา อมร
สุวรรณ , 2548 ; นพดล คำเรียง , 2549 ; สุภาพร แจ่มศรี , 2552 ; รัฐวิทย์ ศรีดาวเรือง และ คมศักดิ์ เปี่ยม
แสง , 2553)  อีกทั้งยังส่งเสริ มให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา  การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเกิดคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์  ได้แก่  สร้างองค์ความรู้ให้แก่ตนเอง แก้ปัญหาเหตุผล มีทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม  มีความ
รับผิดชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนรู้ เกิดการเรียนประสิทธิภาพแสดงให้เห็น ว่าการจัดการเรียนการ
สอน โดยใช้กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์   ทางการ
เรียนที่ดีข้ึน 
 

เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ได้มีความเจริญก้าวหน้า ไปอย่างรวดเร็ว อันมีผลต่อ การดำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ของคนในสังคม การศึกษาจึงมีความสำคัญและมีบทบาทต่อการพัฒนาในทุกด้าน ดังนั้นในการจัด
การศึกษาจึงจำเป็นที่  จะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา จึงจะ
ทำให้สามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้กาหนดให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคน โดยมีฐานความคิดว่าคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทุก ๆ ด้านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 ได้กำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพของคนไว้ว่าเพ่ือพัฒนาทุกคนอย่าง
เต็มที่ตามศักยภาพตั้งแต่ปฏิสนธิ จนตลอดชีวิต ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม ตลอดจนศิลปะวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีค่านิยมอันดี งาม 
ทั้งให้เป็นผู้มีสติ ปัญญา รู้จักคิดวิเคราะห์ ตลอดจนเป็นผู้ที่มี สุขภาพอนามัย ที่ดีร่างกายและจิตใจ เพื่อให้คนมี
ความรู้  ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถปรับตัวให้กับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนไปโดยจะ
ทำการพัฒนาคนทุกคน ทุกเพศ  เพ่ือให้คนไทยส่วนใหญ่มีความสุข มีเหตุผล  มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  คือ  “ 
คิดกว้าง มองไกล และใฝ่สูง ”   
 จากนั้นหน่วยงานที่ รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ได้นาไปเป็นแม่บทในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา
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ให้คนไทยมีคุณลักษณะมองกว้าง คิดไกล ใฝ่ดี คือเป็นผู้ใฝ่ การเรียนรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์ ใช้เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์ 

วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาหนึ่งที่ช่วยให้มนุษย์รู้จักคิดอย่างมี  เหตุผล  และมี ความสัมพันธ์กับดำเนิน 
ชีวิตประจำวันของคนเราอย่างมาก  โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่า คอมพิวเตอร์ มีบทสำคัญในการ

ดำเนินชีวิต ถ้าใครไม่มีความรู้  ในเรื่องคอมพิวเตอร์  ก็เท่ากับว่าเป็นคนที่ล้าหลังไม่ทันเปลี่ยนแปลงไป 
จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงได้จัดทำการวิจัย เรื่องการศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  
ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์  วิชาชีพนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปี ที่ 1  ภาคเรียนที่ 
1 ปี การศึกษา 2563 วิทยาลัยการอาชพบางสะพาน เพ่ือเป็น 
      ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 ได้รับรับมอบหมายให้สอน ให้สอนวิชา พิมพ์ไทยเบื้องค้น 
รหัสวิชา 20200-1004 จำนวน 2 หน่วยกิต วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานบริหารธุรกิจ วิชาชีพ สาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้เว็บ www.typingstudy.com ซึ่งไม่ใช่โปรแกรมประยุกต์พ้ืนฐานทั่วไป แต่เป็นวิชาที่
นักเรียนไม่มีความคุ้นเคยมาก่อน  หลังจากให้นักเรียนทำแบบทดสอบจำนวน 40 ข้อ 20 คะแนน  พบว่า
นักเรียนได้คะแนนค่อนข้างต่ำ เป็นปัญหาสะสมจากการที่นักเรียนบางคนไม่สนใจเรียน ขึ้นเรียนช้า หรือมี
กิจกรรมอ่ืน ๆทำ  จึงทำให้ไม่สามารถออกแบบกราฟิกจากโปรแกรมได้ เพราะขาดความต่อเนื่องในการเรียน  
และนักเรียนมีความคิดว่าการออกแบบนั้นเป็นเรื่องยากเกินไปสำหรับตัวนักเรียน 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงใช้ สื่อประสมวิชา พิมพ์ไทยเบื้องต้น มาใช้ในการเรียน 
การสอน เพ่ือให้นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำ ได้ศึกษาสื่อประสมด้วยตนเอง ช่วยแก้ปัญหาการเรียนไม่ทัน 
เพ่ือน ช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจในเว็บ www.typingstudy.com มากยิ่งขึ้น  เพื่อนำผลสัมฤทธิ์ ที่ได้จากการ
ใช้สื่อประสม ไปเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในรายวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.typingstudy.com/
http://www.typingstudy.com/
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วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการพิมพ์สัมผัสด้วยเว็บ www.typingstudy.com 
 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของทักษะการพิมพ์สัมผัสด้วยเว็บ www.typingstudy.com        
     ระดับชั้น ปวช. 1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์สัมผัสโดยใช้แบบฝึกทักบื้อษะการพพิมพ์ด้วย เว็บ           

     www.typingstudy.com พ้ืนฐานเพื่อนำไปใช้ใน  วิชาพิมพ์ไทยเบื้องต้น 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ผู้ศึกษาวิจัยจึงได้นาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ และประมวลเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังแผนภาพ 

ต่อไปนี้ 
 
ตัวแปรอิสระตัวแปรตาม      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 

 
นิยามศัพท์ 
 แป้นเหย้า คือ แป้นอักษรเริ่มต้นหรือแป้นหลักที่ใช้ในการพิมพ์ เช่น แป้นเหย้า ( Home row ) จาะคีย์ใหม่ 
(New key drill )  เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการสอนโดยใชส่ื้อประสม 

วิชาการออกแบบดว้ยโปรแกรม 

ออกแบบกราฟิก 
Adobe Photoshop 
 

วิธีการสอนโดยใชส่ื้อประสม 

วิชาการน าเสนอดว้ยโปรแกรม 

Kind Master 
 

ผลสัมฤท ธ์ิ  ทางการเรียน  วิชาการ
ออกแบบ 

ดว้ยโปรแกรม Kind Master 
 

http://www.typingstudy.com/
http://www.typingstudy.com/
http://www.typingstudy.com/
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการพิมพ์ด้วยเว็บ www.typingstudy.com
เว็บฝึกปฏิบัติทักษะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
ผู้วิจัยได้จดลำดับตามลำดับสาระดังนี้ 

  1. การพิมพ์สัมผัสแป้นเหย้า 
  2. การเจาะคีย์ใหม ่
  3. แป้นสำหรับฝึกพิมพ์ 
  4. คำสำหรับฝึกพิมพ์ 
  5. เจาะคำพิเศษ 
 

ความหมายของแป้นเหย้า 
 แป้นเหย้า(Home-Row  Keys) คือ แป้นอักษรเริ่มต้นหรือแป้นหลักที่ใช้ในการพิมพ์โดยจะต้องวาง  นิ้วที่
แป้นเหย้าก่อนการพิมพ์ทุกครั้ง  กล่าวคือ  ไม่ว่าเราจะพิมพ์ไปในทิศทางใดก็ตาม  เราต้องกลับมาวางนิ้วที่แป้น
เหย้าเสมอ  เปรียบเสมือนว่าแป้นเหย้าเป้นจุดเริ่มต้นของเส้นทางทุกเส้นทาง  ไม่ว่าจะไปทางไหนต้องเริ่มจาก
จุดเริ่มต้นเดียวกัน  แป้นเหย้ามีตำแหน่งอยู่บนแถวที่ 2 นับจากแถวล่างสุดของแป้นพิมพ์ (Keyboard) แป้นเหย้า 
ได้แก่ แป้นอักษร ฟ ห ก ด ' า ส ว ผู้เรียนจะต้องจดจำแป้นเหย้าให้แม่นยำเพ่ือนำไปสู่การพิมพ์แป้นอักษรอ่ืน 
ๆ ต่อไป 

หลักการนำเสนอ 
เป็นส่วนสำคัญท่ีมีบทบาทยิ่งต่อการเรียนและการฝึกพิมพ์  โดยเฉพาะสื่อที่ ่

ต้องการการสัมผัสรับรู้ด้วยตา (Visual Communication Design) ได้แก่ หนังสือ นิตยสารวารสาร แผ่นป้าย 
โฆษณา  บรรจุภัณฑ์  แผ่นพับ  แผ่นปลิว  โทรทัศน์  ภาพยนตร์ เว็บไซต์ ฯลฯ  นักออกแบบจะใช้วิธีการทาง 
ศิลปะและ หลักการทางการออกแบบร่วมกันสร้างสรรค์รูปแบบสื่อ เพ่ือให้เกิดศักยภาพ  สูงสุดในการที่ จะเป็น
ตัวกลางของกระบวนการสื่อความหมายระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร นักออกแบบกราฟิกจะต้องค้นหา 
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ขับคิดแนวทางและวาง รูปแบบที่ดีที่สุดในอันที่จะทำให้สื่อนั้นสามารถดึงดูด 
 
กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) ให้เกิดการรับรู้ยอมรับ  และมีทัศนคติที่ดีต่อการตอบสนองสื่อที่มองเห็น 
(Visual Message) 

 
วิธีการออกแบบ และวิธีแก้ปัญหาการออกแบบโดยการนำเอารูปภาพประกอบ ( Illustration) ภาพถ่าย 

http://www.typingstudy.com/
http://www.typingstudy.com/
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(Photography) สัญลักษณ์ (Symbol) รูปแบบและขนาดของตัวอักษร (Typography) มาจัดวางเพ่ือให้เกิด
การนำเสนอข้อมูลอย่างชัดเจน เกิดผลดีต่อกระบวนการ สื่อความหมาย และแสดงคุณค่าทางการออกแบบ
อย่าง ตรงไปตรงมา งานออกแบบกราฟิก จึงมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีวิธีการและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างไปจาก
งานวิจิตรศิลป์ (Fine Arts) แต่ในบางกรณี ผู้ออกแบบก็อาจจะสอดแทรกงานศิลปะแท้ ๆ (Pure Arts)  เข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบกราฟิก เพ่ือใช้สาหรับกระบวนการสื่อสาร การเรียนรู้ การตลาด การโฆษณา 
การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ซึ่งอาจรวมกันเรียกว่า เป็นงานประยุกต์ศิลป์ (Apply Arts)  ถ้าเป็นงานที่มีลักษณะ
เน้นหนักไปทางด้านธุรกิจ การพาณิชย์ ก็จะเรียกว่าเป็นงานออกแบบพาณิชย์ศิลป์ (Commercial Arts) และ
ถ้าเป็นการเน้นวัตถุประสงค์ในแง่ของการสร้างสรรค์สื่อ  เพ่ือการสื่อความหมายก็จะรวมเรียกว่าเป็นงาน
ออกแบบทัศนสื่อสาร (Visual Communication Design) 
 
ความหมายและความสำคัญของการสอน 

สังคมมนุษย์เป็นสังคมที่ตองอาศัยการเรียนรู้เพ่ือให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ   มนุษย์ใช้
ความรู้และประสบการณ์ที่สะสมถ่ายทอด มาจากบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยโบราณต่อเนื่องกันมาจนถึงปั จจุบัน
นำมาใช้ประโยชน์ ต่อการดำรงชีวิต ทำให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ได้อย่างสะดวกและ
หลากหลาย  มีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายยิ่งขึ้น  การเรียนรู้ของมนุษย์จึงต้องอาศัยการ      กิจกรรมที่
จะช่วยให้   ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น และการเรียนรู้ที่สำคัญจะอยู่ในสถาบันการศึกษา เช่น โรงเรียน 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ฯลฯ ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอน จะต้องมีอุดมการณ์ 

ซึ่ งอุดมการณ์  ที่ สำคัญอย่างยิ่ งของการสอนดังกล่าวผู้สอนจะต้องพัฒนาการสอนของตน                                       
ให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่พบบ่อย ๆ
สถาบันการศึกษาบางแห่งผลิตนักเรียน / นักศึกษาที่ขาดคุณภาพ ผู้สอนที่ได้พัฒนาการสอนของตนอยู่         
จึงเป็นผู้ที่ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์สมควรได้รับการยกย่องเชิดชู ซึ่งจะบังเกิดผลดีแก่ผู้เรียน ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของ
ตน ผลดีต่อท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 
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การจัดการเรียนการสอน 
การสอนนั้นนับว่าเป็นระบบหรือองค์ประกอบย่อยส่วนหนึ่งของระบบการศึกษา ซึ่งการดำเนินงาน 

ของระบบนี้    ครูผู้สอนจะต้องมีการวางแผนการสอนและตั้งวัตถุประสงค์ของการเรียนนั้นเสียก่อน เพ่ือเป็น 
ข้อมูลในการสอน ตลอดจนเตรียมเนื้อหาบทเรียนและวิธีการสอน เพ่ือที่จะดำเนินการสอนให้ได้ผลลัพธ์ คือ 
การที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ถาหากการเรียนรู้ นั้นไม่ได้ผลตามอาจมีปัญหาในการ
สอนหรือการที่ผู้เรียนไม่สามารถเกิดการเรียนรู้ ได้เท่าที่ควรจำเป็นต้องมีการปัญหาและหาแนวทางแก้ไข
ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น  ใ ห้ ไ ด้ ผ ล ส ำ เ ร็ จ ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  ซึ่ ง วิ ธี ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า                                          
ในการเรียนการสอนที่นิยมใช้กนมากวิธีหนึ่งก็คือ การจัดระบบ (System Approach) โดยเป็นกระบวนทาง
วิทยาศาสตร์ ที่มีการตั้งปัญหา สมมุติฐาน การวิเคราะห์ ข้อมูล และการดำเนินการทดลองอันนำไปสู่การ     
สรุปผลที่เหมาะสม เพื่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นถ้าผลสรุปหรือผลลัพธ์ที่ได้มาเป็นสิ่งที่คาดว่าจะได้ผลดีนำมา
ทดลองใช้ แต่ถ้ายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้จะมีการทดลองวิธีใหม่ต่อไปจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ ถูกต้องใช้แล้ว
แก้ปัญหาได้ผลสำเร็จ 
 
 
คุณลักษณะประสิทธิภาพด้านการสอนของครู 
 ประสิทธิ ภาพด้านการสอนของครู ได้มีนักการศึกษาได้ให้ข้อคิดเห็นไว้คงต่อไปนี้ 
 ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ (2520 : 40 - 45) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูทีด่ี 
ควรประกอบด้วย ความรู้ดี (Knowledge) น้ำใจดี (Attitude) และมีทักษะดี (Skill) ซึ่งน่าจะมีคุณสมบัติ  5 
ประการ คือ 
 1. ครู จะต้องมีความสามารถในการสอนดี 
 2. ครู ต้องอบรม แนะแนว แนะนำเด็กให้ดี 
 3. ครู ต้องช่วยเหลือกิจการงานต่าง ๆ ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 
 4. ครู ต้องช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนได้เป็นอย่างดี 
 5. ครู ต้องรักอาชีพครู ใฝ่ หาความรู้ในอาชีพของตนเองเสมอ 
 มานพ ภาษิตวิไลธรรม (2520 : 29) ได้แบ่งประสิ ทธิ ภาพของครู ที่พึงปรารถนาจะต้องประกอบด้วย 
ประสิทธิภาพที่สำคัญ 3 ด้าน คือ 

1. ประสิทธิ ภาพด้านวิชาการ หมายถึง การมีความรู้กว้างขวางอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ประสิทธิภาพด้านบุคลิกลักษณะ หมายถึง  ประสิทธิ ภาพด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านการแนะแนว การปกครอง
ชั้นเรียน การอบรมสังสอนนักเรียนให้ประพฤติดี การเป็นผู้นำมีคุณธรรม 

3. ประสิทธิภาพด้านอื่น ๆ  หมายถึง ครู ต้องมีจิตใจรักเด็กและอดทนในการทำงาน 

4. 4.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
รุ่งนภา ฟูธรรม (2544) ได้ทำการวิจัย เรื่อง การศึกษาสาเหตุ ที่เป็นปัญหาต่อการเรียนการสอน วิชา

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดาราพิทยาคม  ปี การศึกษา 2544 ผลการวิจัยพบว่า 
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สาเหตุที่เป็นปัญหาต่อการเรียนการสอนวิชาภาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนดาราพิทยา
คม  ปีการศึกษา 2544 จำแนกได้ดังนี้ 

1. นักเรียนส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานวิชาภาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง 
2. นักเรียนบางส่วนมีเจตคติที่ไม่ดี ต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
3. นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อกระบวนการสอนของครู  อยู่ในระดับมาก 
4. แต่ส่วนที่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจและสมควรได้รับการปรับปรุง  ได้แก่ 

a. ครู มีวิธีสอนหลากหลาย เร้าความสนใจ 
b. การนำเสนอตัวอย่างเรียงลำดับจากง่ายไปสู่ยากอย่างเหมาะสม 

5. วิธีการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่อยูในระดับปานกลาง ข้อที่ควรได้รับการปรับปรุง ได้แก่นักเรียนแบ่ง
เวลาสำหรับการเรียน การเล่น และการทำงานอ่ืน ๆ ไว้ปฏิบัติจริง 

6. ผู้ปกครองให้การสนับสนุนการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
7. อนุชา กอนพ่วง (2543) ได้ทาการวิจัยเรือง การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบการจัดมโนทัศน์

ในวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนวัดบ้านมุง สำนักงานการประถมศึกษา
อำเภอเนินมะปราง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2543 ผลการวิจัย 
พบว่า วิธีการจัดการอบรมมโนทัศน์มีศักยภาพ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ในการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และ
ความสามารถในการ    จัดการอบรมมโนทัศน์ของนักเรียนหลังการฝึก   การจัดการอบรมมโนทัศน์ 
สูงกว่าก่อนการฝึกจัดการอบรมมโนทัศน์  และพบว่า  ระดับสติปัญญามีผล ต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการจัดการอบรมมโนทัศน์ โดยนักเรียนกลุ่มเก่ง 
จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการจัดการอบรมมโนทัศน์สูงที่สุด

 รองลงมา ได้แก่นักเรียนกลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน ตามลำดับ และวิธีการจัดการอบรมมโนทัศน์ 
 สามารถ ช่วยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการจัดการอบรมมโน
 ทัศน์ ให้กับนักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มปานกลางได้ แต่ไม่มีผลกับนักเรียนกลุ่มอ่อน 
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1. ทำความเข้าใจและวิเคราะห์ ปัญหา 
    ผู้ออกแบบจะต้องมีความเข้าใจและทำการวิเคราะห์ปัญหาเป็นลำดับแรก    เพราะการทำความ
เข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาการให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์นั้น   จะต้องมีข้อมูลในการออกแบบอะไรบ้าง และเมื่อ
ออกแบบไป แล้วจะทำการผลิตงานสิ่งพิมพ์ต่อไปอย่างไร หรือนำไปใช้งานในลักษณะต่าง ๆ อย่างไร เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนงานของตนเอง สิ่งเหล่านี้ผออกแบบกราฟิกจะต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง 
 
 
2. กำหนดแผนในการแก้ปัญหา 
 มีการวางแผนสเกตรูปแบบการออกแบบคร่าว ๆ หรือมีการทำสตอรี่บอร์ดในการนำเสนอคร่าว ๆว่า
การออกแบบนั้นจะเป็นไปให้ลักษณะแบบใด และการแก้ปัญหานั้นกราฟิกส่วนใหญ่จะต้องมีทักษะด้านการ
ต่อรองและการนำเสนอท่ีดีเพ่ือให้งานประสบผลสำเร็จได้ดีขึ้น  
 
 
3. ออกแบบโปรแกรมตามที่กำหนด 
    หลักจากที่ได้มีการตรวจสอบแบบโครงร่างอย่างชัดเจนแล้ว จะต้องทำการออกแบบให้ตรงกับโครง
ร่างที่วางไว้ เพ่ือไม่ให้หลุดกรอบหรือไหลออกนอกกรอบของการทำงาน จะส่งผลให้ประหยัดระยะเวลาในการ
ออกแบบงานอื่น ๆได้มากขึ้น 
ความหมายของชุดฝึก 
 ชุดฝึกเป็นอุปกรณ์ หรือสื่อการสอนอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการเรียนการสอน เพ่ือให้บรรลุ 
เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงที่ครู จะต้องจัดทำขึ้นมา เพ่ือให้การสอนมีประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้น ชุดฝึกมี
ผู้ให้ความหมายไว้ในที่ต่าง ๆ ดังนี้  
Neufeldt and Guralnik (๑๙๘๘: ๖๓0) ได้กล่าวถึงความหมายของชุดฝึกไว้ว่า ชุดฝึก หมายถึง โจทย์ปัญหา 
หรือตัวอย่างที่ยกมาจากหนังสือ เพ่ือนำมาใช้สอนหรือให้ผได้เรียนได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ  ให้ดีขึ้นหลังจากท่ี 
ได้เรียนในบทเรียนแล้ว 
 วรรณ แก้วแพรก (๒๕๒๖ : ๘๖) ได้กล่าวถึงความหมายของชุดฝึกไว้ว่า เป็นแบบฝึกหัดที่ครู จัดขึ้นแก่
นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้มีทักษะเพ่ิมเติม โดยการจัดกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยความสนใจหลัง 
จากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องนั้น ๆ  มาบ้างแล้ว 
 ชัยยงค์ พรหมวงค์ (๒๕๓๗ : ๔๙0) ให้ความหมายของชุดฝึกปฏิบัติวา หมายถึง คู่มือนักเรียน ที่ั  
นักเรียนต้องใช้ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนจากชุดการสอน มีลกษณะคล้ายกับ “แบบฝึกหัด” แต่ครอบคลุม 
กิจกรรมที่ผู้เรียนพึงกระทำมากกว่าแบบฝึกหัด อาจกำหนดแยกเป็นแต่ละหน่วยเรียกว่า “Worksheet” หรือ“ 
กระดาษคำตอบ ” ซึ่งผู้ เรียนจะต้องถือติดตัวเวลาทำกิจกรรมต่าง ๆ หรืออาจรวมเป็นเล่ม เรียกว่า 
“Workbook” โดยเย็บรวมลำดับตั้งแต่หน่วยที่ 1 ขึ้นไป จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าชุดฝึก หมายถึง สื่อ
การสอนที่ครู หรือผู้สอนสร้างขึ้นเพ่ือให้นักเรียนฝึกหลักการสร้างชุดฝึกลออ การรุ ณยวานิช และคนอ่ืน ๆ 
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(๒๕๑๗ : ๑๓๘) ได้เสนอแนะหลักการสร้างชุดฝึกไว้ดังนี้ั 
 1. ใช้หลักการเรียนรู้ เช่น นักเรียนต้องเข้าใจเป้าหมายที่จะฝึกฝน 
  2. การฝึกต้องทำโดยจำเพาะเจาะจงอย่างเฉพาะ ถ้ามีแบบไว้จะทำให้ง่ายและต้องเป็นแบบอย่างที่ 
     ถูกต้อง 
 3. ไม่ควรใช้เวลานานเกินไปจนนักเรียนเบื่อ ควรใช้เกมหรืออุปกรณ์ช่วย 
  4. วิธีให้นกเรียนฝึกควรใช้วิธีที่เป็นระบบ รวดเร็ว ย่นย่อ ฉับไว ให้นักเรียนพร้อมที่จะทำขจัดสิ่งที่ 
     ล่าช้าต่าง ๆ ออก 
 5. ระดับความยากง่ายของชุดฝึกต้องเหมาะสมกับเด็ก 
  6. เวลาที่ใช้ในการฝึกในระยะแรก ๆ ควรสั้น ๆ แล้วค่อยขยายเวลามากข้ึน 

7.  ต้องมีการฝึกเป็นรายบุคคลหรือเฉพาะกลุ่มด้วย เพราะนักเรียนแต่ละคนจะมีจุดอ่อนต่างกัน 
8.  ครู ควรให้นักเรียนทราบผลก้าวหน้าของการทำแบบฝึกหัด วรรณ แก้วแพรก (๒๕๒๖ : ๘๑) ได้ 

                 กล่าวถึงหลักในการสร้างชุดฝึกหัดไว้ว่า 
  
 1. มีจุดมุ่งหมายในการสร้างแน่นอน 

2. สร้างจากง่ายไปหายาก คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
3. ต้องจัดทำชุดฝึกหัดเสริ มทักษะไว้ล่วงหน้า โดยทำไว้เป็นรายเนื้อหาทำเป็นบท ๆ ตามบทเรียนคำ 

                 เฉลยไว้ด้วย 
 4. ต้องจัดทำหลังจากสอนบทเรียนหรือเนื้อหานั้น ๆ แล้ว 
 
ฉวีวรรณ กีรติกร (๒๕๓๗ : ๑๑-๑๒) ได้กล่าวถึงหลักในการสร้างชุดฝึกไว้ดังนี้ั 

 1.  ชุดฝึกที่สร้างขึ้นนั้นสอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ และลำดับขั้นตอนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
                   เด็กท่ีเริ่มเรียนมีประสบการณ์นอยจะต้องสร้างชุดฝึกหัดที่น่าสนใจและจูงใจผู้เรียนด้วยการเริ่ม                         
                  จากข้อที่ง่ายไปยาก เพื่อให้ผู้เรียนมีกาลังใจทำแบบฝึกหัด 

2. ให้ชุดฝึกที่ตรงจุดประสงค์ท่ีต้องการฝึก และต้องมีเวลาเตรียมการไว้ล่วงหน้า อยู่เสมอ 
3. ชุดฝึกควรมุ่งส่งเสริมนักเรียนแต่ละกลุ่ม ตามความสามารถท่ีแตกต่างกันของผู้เรียน 

   4. ชุดฝึกแต่ละชุดควรมีคาชี้แจงง่าย ๆ สั้น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ หรือมีตัวอย่างแสดงวิธีทำจะช่วย 
                 ให้เข้าใจได้ดีข้ึน 
 5. ชุดฝึกจะต้องถูกต้องครู  จะต้องพิจารณาให้ดีอย่าให้มีข้อผิดพลาดได้ 
   6. ชุดฝึกควรมีหลาย ๆ แบบ เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวคิดที่กว้างไกล 
                  หลักการในการสร้างชุดฝึกท่ีกล่าวมา พอสรุปได้วาการสร้างจะต้องตั้งเป้าหมายให้ชดเจนสร้าง             
                 ชุดฝึกให้ตรงกับจุดประสงค์ท่ีต้องการฝึก  สร้างให้เหมาะกับวัย เรียงลำดับเนื้อหาตามความยาก   
                 ง่าย ให้มีหลากหลาย รูปแบบ  ใช้เวลาพอเหมาะ และมีคำอธิบายชัดเจน 
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ทฤษฎีและแนวคิดการสร้างชุดฝึก 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget ซึ่งเป็นนักวิจัยวิทยาศึกษาเก่ียวกับเรื่องที่วา “ คนเราคิด 

ได้อย่างไร ” การเรียนรู้ ที่จะคิดแก้ปัญหาได้อย่างไร ลักษณะความสามารถในการคิดเป็นอย่างไรเมื่อต้อง 
เผชิญปัญหาต่าง ๆ ความคิดในเรื่องเหล่านี้ จะช่วยให้ครู มีความสามารถที่จะพัฒนาสติปัญญาของผู้เรียนให้ 
เพ่ิมพูนขึ้น  และสามารถเลือกใช้วิธีสอนให้เหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถทางสติปัญญาของผู้เรียน 

สรุปได้ว่า การเรียนรู้เป็นผลิตผล ของการพัฒนาการเรียนรู้  และการพัฒนาการทางด้านชีวภาพ 
การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการ  พัฒนาการทางสติปัญญาเกิดข้ึนกับมนุษย์ทุกคนทุกชาติทุกภาษา 
ในลักษณะเดียวกัน แต่แตกต่างกับตามวัยที่จดไว้ 
   สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ (2540 : 145-156) ได้กล่าวถึงข้ันตอนการสร้างชุดฝึก 
เสริมทักษะไว้ดังนี้ คือ 

1. ศึกษาปัญหาและความต้องการ โดยศึกษาจากการผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน หากเป็นไปได้ควรศึกษาความต่อเนื่องของปัญหาในทุก ๆ ระดับชั้น 
   2. วิเคราะห์เนื้อหาหรือทักษะที่เป็นปัญหาออกเป็นเนื้อหาหรือทักษะย่อย ๆ เพื่อใช้ในการสร้าง 
แบบทดสอบและแบบฝึกหัด 
 3. พิจารณาวัตถุประสงค์ รูปแบบและขั้นตอนการใช้ชุดฝึก 
   4. สร้างแบบทดสอบ ซึ่งอาจมีแบบทดสอบเชิงสำรวจ แบบทดสอบเพ่ือวินิจฉัยข้อบกพร่อง 
แบบทดสอบความก้าวหน้าเฉพาะเรื่อง เฉพาะตอน แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนจะต้องสอดคล้องกับเนื้อหา 
ทักษะที่วิเคราะห์ไว้ 
   5. สร้างบัตรฝึกหัด เพื่อใช้พัฒนาทักษะ ในแต่ละบัตรจะมีคาถามให้นกเรียนตอบ การกำหนด 
รูปแบบขนาดของบัตร พิจารณาตามความเหมาะสม 
 6.  สร้างบัตรอ้างอิง   เพ่ือใช้อธิบายคำตอบ หรือแนวทางในการตอบแต่ละเรื่อง การสร้างบัตรอ้างอิง
นี้อาจทำเพ่ิมเติมเมื่อนำบัตรฝึกหัดไปทดลองใช้ 
   7. สร้างแบบบันทึกความก้าวหน้า เพ่ือใช้บนทึกผลการทดสอบหรือผลการเรียน โดยจัดทำเป็นตอน 
เป็นเรื่อง เพ่ือให้เห็นความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ สอดคล้องกับทดสอบความก้าวหน้า 
 8.  นำชุดฝึกไปทดลองใช้ เพ่ือหาข้อบกพร่อง หาคุณภาพของชุดฝึกและคุณภาพของแบบทดสอบ 
 9.  นำไปปรับปรุงแก้ไข 
   10. รวบรวมเป็นชุดฝึกจัดทำคำชี้แจง คู่มือการใช้สารบัญเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 
สรุปได้วา ชุดฝึกปฏิบัติไม่มีรูปแบบที่ตายตัว ขึ้นอยู่กบจินตนาการของผู้เรียน หากกระดาษคำตอบ ก็ไม่มีอะไร
ซับซ้อน และอาจไม่มีแผนการสอนไว้ 
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บทที่  3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 
 
ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยชั้นเรียนเชิงปฏิบัติการ  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ 
นักเรียนในระดับชั้น  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี 1  หลังเรียนด้วยเว็บ https://www.typingstudy.com/ 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  มีวิธีดำเนินการดังนี้ิ  
1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1  สาขา 
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2565 ของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  
 
 กลุ่มตัวอย่างที่   ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นปี ที่ 1 ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาค
เรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2565 ของวิทยาลัยการอาชีพบาง จำนวน 39 คน โดยใช้วิธีเลือกจากนักเรียนที่ มีผลิต
การทดสอบก่อนเรียนต่ำ (หรือโดยใช้ววิธีเลือกลุ่มอย่างง่าย) 
 

 
เครื่องมือรวบรวมข้อมูล 

ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังนี้ั 
 
 1. ขั้นเตรียมการสอน ผู้สอนได้เตรียมทำแผนการสอน โดยใช้วิธีการสอนโดยใช้กิจกรรม 
      เพ่ือนช่วยเพื่อน ซึ่งกระบวนการทำแผนการ สอนได้ดำเนินการโดย 

 - วิเคราะห์ผู้เรียน 
    - วิเคราะห์เนื้อหา 

 - ออกแบบกระบวนการเรียน โดยเลือกกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน 
     - เตรียมกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน เพ่ือกระตุนให้ผู้เรียนสนใจ 
     - เตรียมสื่อและอุปกรณ์การเรียน 
     - วางแผนประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

https://www.typingstudy.com/
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2. ขั้นสอน มีการนำเข้าสู่บทเรียน การสอนตามบทเรียน 
3. สร้างแบบสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 
4. ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามลำดับ 

     - ทดสอบก่อนเรียน บันทึกผล (คะแนน) 
     - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
     - ทดสอบหลังเรียน บันทึกผล (คะแนน) 

5. วิเคราะห์ผลทดสอบ สรุปผลการวิจัย และเขียนรายงานการวิจัย 
     - การจัดวางองค์ประกอบ 
     - การใช้โทนสี ให้เหมาะสมกับงาน 
 
 
การวิเคราะห์ ข้อมูล 

หาระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 
 
การรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการตรวจให้คะแนน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนเรียน 
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มทดลอง โดยมีเกณฑ์การ ให้คะแนนดังนี้ข้อสอบ 
40 ข้อ 20 คะแนน ทำถูก 1 ข้อ ได้ 0.5 คะแนนแล้วนำผลต่างของคะแนน ก่อนเรียนกับคะแนน 
หลังเรียนที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติ 
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สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. หาระดับผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียน โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) มีสูตรดังนี้ 
 
 

 =  

  
  

    SD =   

 
 
 

    แทน ค่าเฉลี่ย 
            SD แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   X แทน คะแนนของนักเรียน 
   N แทน จำนวนประชากร 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

               
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้ศึกษาได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมินแล้วจึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์ 
ผลดังนี้ 
 1. ความสามารถในการฝึกพิมพ์สัมผัสด้วย https://www.typingstudy.com/ ของนักเรียนระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี ที่ 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏบิัติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาร้อยละ  
 
 ตารางที่ 1 แสดงคะแนนความสามารถในการพิมพ์สัมผัสโปรแกรมคอมพิวเตอร์บน 

https://www.typingstudy.com/  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที ่1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ 
 
คนที่ ชื่อ – สกุล ผลการทดสอบ พัฒนาการ 

คะแนนก่อน
เรียน 

คะแนนหลัง
เรียน 

1 นายภาณุพงศ ์  จันทร์เจริญ 5 12 7 
2 น.ส. รินรดา จันทร์เสนานนท์ 3 5 2 
3 นายวันชาติ พันธ์ดี 13 17 4 
4 น.ส.วิภาดา เทพเทียน 10 14 4 
5 น.ส. วิมลมาศ ซุ่ยยัง 8 13 5 
6 น.ส.ศดานันท ์ พรมแก้ว 11 19 8 
7 น.ส. ศรีลัดดา เขียวขำ 6 12 6 
8 น.ส.ศศิธร พินิจ 9 16 7 
9 น.ส.ศศิภา ทูลไชย 10 15 5 
10 น.ส.ศิริพร ทูลแย้ม 10 15 5 
11 น.ส. สกาวใจ แสงจันทร์ 5 13 8 
12 นายสถาพร พัดนาค 12 18 6 
13 นายสรวิชญ์ พลอยแก้ว 10 14 4 
14 น.ส.สาวิตรา สลักคำ 6 9 3 
15 น.ส.สุมิตตา ฉิมธง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       9 14 5 
16 นายอนันตยศ อินทราพงษ ์ 11 15 4 
17 น.ส. พิมพ์วิภา พิมพ์ทอง 7 12 5 

https://www.typingstudy.com/
https://www.typingstudy.com/
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18 นาย พีรพงศ์ คงสิน 5 9 4 
19 น.ส. รจนา ทับยาง 4 9 5 
20 น.ส. วรัญญา อ่ิมเอม 6 12 6 
21 น.ส. วราภรณ์ สอาดนัก 8 15 7 
22 น.ส. วลัยลักษณ์ ยาละ 5 12 7 
23 น.ส. ศนัตตา จันทร์กระจ่าง 5 14 9 
24 น.ส. ศรัณย์ภัทร ทองแก้ว 4 12 8 
25 น.ส. ศิรินยา คงกลั่น 8 12 4 
26 น.ส. ศิริพร เนียมพันธ์ 8 14 6 
27 น.ส. อิงอร พุฒเจือ 5 11 6 
28 นาย สมเกียรติ มั่งมี 6 11 5 
29 น.ส. สุภาวดี ทิมแท ้ 8 12 4 
30 น.ส. วิมลมาศ ซุ่ยยัง 5 9 4 
31 น.ส.ศดานันท์ พรมแก้ว 4 9 5 
32 น.ส. ศรีลัดดา เขียวขำ 6 12 6 
33 น.ส.ศศิธร พินิจ 8 15 7 
34  น.ส.ศศิภา ทูลไชย 5 12 7 
35 น.ส.ศิริพร ทูลแย้ม 5 14 9 
36 น.ส. สกาวใจ แสงจันทร์ 4 12 8 
37 นายสถาพร พัดนาค 8 12 4 
38 นายสรวิชญ์ พลอยแก้ว 8 14 6 
39 น.ส.สาวิตรา สลักคำ 5 11 6 
 
 
 
จากตารางที่ 1 การศึกษากลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาจำนวน 39 คนพบว่าเมื่อผู้เรียนได้เรียนโดยใช้ 
แบบฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสแล้ว มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเฉลี่ย 12.65 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 แบบ
ฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสแล้ว มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเฉลี่ย 12.65 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ั 
ในการใช้การฝึกพิมพ์สัมผัสด้วย https://www.typingstudy.com/ นั้น นักเรียนจะต้องมีความรู้พ้ืนฐานในการ

ฝึกสัมผัสแป้นเหย้าที่ดีเพ่ือที่จะได้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการมากที่สุด จะต้องมีการคิด
วิเคราะห์และวางแผนอย่างเป็นระบบ แบบทดสอบนี้สามารถเป็นตัววัดประสิ ทธิ ภาพในการทำงานออกแบบ
เป็นอย่างดีนักศึกษาที่มีความเข้าใจการออกแบบดีนั้น จะไม่มีปัญหาในด้านการเรียนออกแบบ และรู้สึกว่าการ
เรียนออกแบบโปรแกรมกราฟิกนั้น เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความตั้งใจในการทำงานและการฝึกฝนเพ่ือให้ประสบ
ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
   
  1. ควรส่งเสริมการสอนโดยใช้กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน ในการเรียนในรายวิชาทั่ว ๆ ไป 
เพราะการสอนโดยใช้กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน จะทำให้นักศึกษาได้ศึกษาเนื้อหาด้วยตนเอง และนักศึกษามีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้นกศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน 
  2. ก่อนทำการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน ควรมีการแนะนำให้นักศึกษาจับ
กลุ่มการเรียนก่อน เพราะนักศึกษาอาจเกิดความสับสนหรือไม่เข้าใจในกระบวนการเรียนการสอน โดยวิธีเพ่ือน
ช่วยเพื่อน และอาจส่งผลให้ไม่ประสบผลสำเร็จในการเรียนได้ 
  3. ควรแนะนำข้อดีของการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีเพ่ือนช่วยเพ่ือนก่อน เพ่ือให้นักศึกษา
เกิดความรู้สึกอยากทำกิจกรรมมากข้ึน และจะส่งผลให้การจัดกิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จ 
 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยต่อไป 
  1. ควรประยุกต์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ในรายวิชาอ่ืน ๆ 
  2. ควรศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษาในระดับชั้นอ่ืน ๆ 
ต่อไป 
 
 
 

https://www.typingstudy.com/


24 
 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 1. ผลกระทบที่ เกิดก่อนการดำเนินโครงการคือ เรื่องของการพิมพ์สัมผัส เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีในการพิมพ์
เพ่ือนำไปใช้ในการพิมพ์ต่าง ๆ 
 2. ผู้เรียนไม่มีความคุ้นเคยกับโปรแกรมเนื่องจากเป็นโปรแกรมใหม่ และยังไม่เคยเรียน ทำให้ตองเสีย เวลาใน
การสอนการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ที่ มาความหลากหลาย และ ความสำคัญเหมือน ๆ กัน การใช้คีย์บางอย่างจะ
ไม่เหมือนกับโปรแกรมท่ัว ๆไป  

 
ผลที่ได้รับ 

 1. ชุดการฝึกทำให้นักศึกษาเข้าใจการออกแบบมากข้ึน และสามารถทำแบบฝึกหัดได้คะแนนที่ดี 
 2. นักศึกษามีทักษะการออกแบบที่ดี และสามารถใช้โปรแกรมได้อย่างคล่องแคล่วหลักจากท่ีผ่านการฝึกฝนมา
ในระยะเวลาหนึ่ง 
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บรรณานุกรม 
 

- บทเรียนการพิมพ์สัมผัสออนไลน์ https://www.typingstudy.com/  
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ภาคผนวก 
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แบบทดสอบ 
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ประวัติผู้ทำวิจัย 
 

ชื่อ – สกุล นางสาวโสภิดา ซื่อสุนทร 
วัน เดือน ปีเกิด  10 พฤษภาคม 2532 
ที่อยู ่4/2 หมู่ 6 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180 
โทร 083 – 4206299  
 
การทำงาน  
2564 ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  
 


