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คํานํา 
 
 
 แบบการวจิัยชัน้เรียนฉบับนีเ้ปนการทําการวิจัยเพื่อเพื่อศกึษาการศกึษาผลการใชโปรแกรม CAI  
เพื่อฝกทักษะการพิมพและใชงานแปนพมิพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   โรงเรียนอัสสัมชัญ
นครราชสีมา  ปการศึกษา 2551   โดยการวิจัยคร้ังนี้ไดทาํการเปนแบบตารางบันทักความสามารถทักษะการ
พิมพของผูเรียนที่มีขอบกพรองในทักษะการพิมพ   สาเหตุของการจัดทํางานวิจัยในชัน้เรียนครั้งนี้เพื่อ
ตองการใหผูเรยีนสามารถพัฒนาการเรียนรูโดยใชโปรแกรม CAI โปรแกรมพิมพไทย เพิ่มทักษะการพิมพ 
และการใชงานแปนพิมพอยางถูกตอง   ผูเรียนมีเจตคติทีด่ีตอวิชาคอมพิวเตอร  และสามารถนําผลวิจัยนําไป
ประยุกตใชในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนใหมีคณุภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
  

ในการทําวิจยัครั้งนี้ผูเรียนหวังวาจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการเรยีนการสอนของคณะครูใน
กลุมสาระการเรียนรูและผูสนใจทัว่ไป 
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        ( มิสเกศสุดา   จาพันดุง ) 
             5 มีนาคม 2552 
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 บทคัดยอ 

 
การวิจยัคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาการศึกษาผลการใชโปรแกรม CAI  เพื่อฝกทักษะการพิมพและใช
งานแปนพมิพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  4   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  ปการศึกษา 2551   
กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยั  เปนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 4/3  จํานวน 10 คน เครือ่งมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมลูเปนตารางบันทึกความสามารถทักษะการพิมพ  เปนรอยละ  คาเฉลี่ย   และ  การวิเคราะห
ความแปรปวน 

ผลการวิจัยปรากฏ  ดังนี ้

1.    ผูเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรูโดยใชโปรแกรม CAI โปรแกรมพิมพไทย เพิ่มทักษะ  
การพิมพ และการใชงานแปนพิมพอยางถูกตอง 

2.    ผูเรียนเรียนมีเจตคติที่ดตีอวิชาคอมพวิเตอร 
3.    สามารถนําผลวิจัยนําไปประยุกตใชในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนใหม ี

คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

คําสําคัญ : การใชโปรแกรมCAI / ทักษะการพิมพ / ผูเรียน / โรงเรียนอสัสัมชัญนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันคอมพวิเตอรไดเขามามีบทบาทสําคัญเกือบทุกวงการ  เชน ดานธุรกิจ   ดานการบริหาร  
ดานวิศวกรรม  ดานอุตสาหกรรม  ดานบริการ  ดานวิทยาศาสตร  ตลอดจน  ดานการศึกษาและอนาคต
อันใกลนี้คอมพิวเตอรจะยิ่งมีบทบาทสําคัญ  มากขึ้นทกุขณะ ซ่ึงอาจกลาวไดวาคอมพิวเตอรเปนสิง่ประดิษฐ
ที่มนุษยนํามาประยุกตใชกบังานตางๆไดมากมายจนทําใหความรูสึกวา  ถาไมมีความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
เลย  ก็จะกลายเปนบุคคลทีล่าสมัยไมทันตอเหตุการณ  ในสภาพทีน่กัเรียนจะตองอยูในสังคม  ที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรอยางหลีกเลีย่งไมได  ทั้งในปจจุบันอันอนาคตอันใกลนี้  สมควรอยางยิง่ที่นักเรียนจะตองเขาใจ
เกี่ยวกับคอมพวิเตอรใหถูกตองและสามารถเขียนคําส่ังพื้นฐานสั่งใหคอมพิวเตอรทํางานงายๆไดบาง
พอสมควร  ดงัที่สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาวไดวา 
 กลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ  รายวิชา  คอมพิวเตอร  ซ่ึงเปนวิชาบังคับมุงใหนักเรียนมุงเนน
ความรูใหนักเรียนมีความรูพืน้ฐานในการพมิพการใชงานในการเรยีน  ซ่ึงการพิมพเอกสารมีความสําคัญ
มากในนักเรยีนมัธยมศึกษาปที่ 4   ซ่ึงจําเปนตองฝกทักษะอยางถูกตองสําหรับการพิมพเอกสาร 
 
3.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 -  เพื่อพัฒนาคณุภาพการเรียนการสอนของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4  วิชาคอมพิวเตอร  ใหมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยนักเรียนมีทักษะการพิมพเอกสารมีทักษะที่ถูกตอง 
 -  เพื่อนําการวจิัยครั้งนี้  ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรยีน การสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ใน
ปการศึกษาตอไป 
 
4.  สมมติฐานการวิจัย 
 -  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาคอมพิวเตอร  จะสูงขึ้นโดยใชส่ือและเทคนิคการสอนอยาง
หลากหลายเมือ่เปรียบเทียบกับการทดสอบครั้งกอนที่ผานมา 
 -  การสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง  โดยใชส่ือและเทคนิคการสอนที่หลากหลายกับการสอน
เนนครูเปนศนูยกลางมีความแตกตางกัน 

 
5.  ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากร นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่4   ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2551  จํานวน 335 คน 
2.    กลุมตัวอยาง นักเรียนระดับชั้นนักเรยีนมัธยมศึกษาปที่ 4/3   จํานวน 10 คน 
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วิจัยเชิงทดลอง 
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก  วิธีการสอนการพิมพโดยใชโปรแกรม CAI  โปรแกรมพิมพไทย 
2. ตัวแปรตาม ไดแก  ระดับพัฒนาการทักษะการพิมพการใชงานแปนพิมพ และเจตคติ  

           ของนักเรียนที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร 
     3.  ระยะเวลาในการศึกษา  2551 

  ภาคเรียนที่  1  ในปการศึกษา  2551 
 
6.  ขอตกลงเบือ้งตน 
 เครื่องมือที่ใช 

1.  การพัฒนาทักษะการพิมพ  โดยใชโปรแกรม CAI  โปรแกรมพิมพไทย 
2.  การเขารวมกิจกรรมของผูเรียน  ถือวาปฏิบัติดวยตนเอง  มีความสามารถใจและปฏบิัติอยางเต็ม

ความสามารถแลว 
 
7.  คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 

โปรแกรม CAI  โปรแกรมพมิพไทย   หมายถึง  แบบฝกที่ใชฝกทักษะการพิมพเพื่อใหผูเรียนไดฝก
ทักษะการพิมพของตนเองใหดีขึ้น 

เจตคติตอวชิาคอมพิวเตอร  หมายถึง   ความรูสึกชอบ – ไมชอบ  ตอการใชแบบฝกทกัษะ   เพื่อ  
พัฒนาการพิมพตอวิชาคอมพิวเตอร 
 
8.  ประโยชนท่ีจะไดรับจากการวิจัย 

1.    ผูเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรูโดยใชโปรแกรม CAI โปรแกรมพิมพไทย เพิ่มทักษะ  
       การพิมพ และการใชงานแปนพิมพอยางถูกตอง 
2.    นักเรียนมเีจตคติที่ดีตอวชิาคอมพิวเตอร 
3.    สามารถนําผลวิจัยนําไปประยุกตใชในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนใหม ี

คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 2  
แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ทฤษฎีการสอน  เปนสิ่งจําเปนสําหรับครู  เพราะเปนพื้นฐานที่เขาใจการสอน  ริชช่ี(Richey)  ได
สรุปบททฤษฎีการสอนไว  3  ทฤษฎี  [1] คือ 
 1. ทฤษฎีการสอนเพื่อเสริมความรูความเขาใจ  (Theory of Teaching as Cognitive Reconstruction)  
ซ่ึงเนนถึงพฤติกรรมครู  ในฐานที่เปนผูใหความรูความคิดแกผูเรียน  ทําใหครูเปนผูนําและควบคุมการเรียน
การสอน  ซ่ึงครูตองมีความรูในเนื้อหาวิชา  และวิชาชีพครู 
 2. ทฤษฎีการสอนที่ใหตัวแบบแกนักเรียน  (Theories and Teaching as a Model Providing)  เปน
ทฤษฎีที่เนนใหเห็นบทบาทของครูในฐานะที่เปนผูสืบตอทางวัฒนธรรม  และเปนผูใหทักษะแกผูเรียน  
คุณสมบัติของครูจะตองเปนผูมีบุคลิกภาพที่ดี  และมีความสามารถสูง 
 3. ทฤษฎีการสอนที่เนนการวางเงื่อนไข  (Theories of Teaching  as Conditioning)  เปนทฤษฎทีีเ่นน
การสอนเปนเครื่องชี้ทางใหผูเรียน  การสอนครูเปนตัวอยางของนักเรียนตองปฏิบัติใหถูกตอง 
 
สวนไป (Pai) ไดเรียงลําดับทฤษฎีการสอนไว  4  ทฤษฎี  [2] คือ 
 1. ทฤษฎีการสอนแบบฝกวิจัยปญหา  (The Formal Discipline Theory of Teaching)  เปนทฤษฎีที่
ช่ือวา  ความสามารถทางปญญาในแตละดานและความสามารถนี้จะพัฒนาเมื่อถูกนําไปใชบอย ๆ 
ความสามารถทางปญญาไดแก  การเรียนรู  ความจํา  การฝกคิด  การหาเหตุผล  ความรูสึก  และความตั้งใจ  
แนวคิดของทฤษฎีที่วา  คนมีการรับรูส่ิงตาง ๆ ได  จําได  คิดได  มีเหตุผลในการกระทํา  ซ่ึงแตละคนมี
ความสามารถแตกตางกัน 
 2. ทฤษฎีการสอนที่เนนประสบการณเดิม  (Apperception Theory of  Teaching)  การสอนแบบ
คํานึงถึงประสบการณเดิมของผูเรียน  โดยเมื่อผูเรียนมีความรูใหมยอมจะตองนําความรูเดิมมาเชื่อมโยง  
นําเสนอแนวทางที่เกี่ยวของกับประสบการณเดิมโดยผูเรียนทําความเขาใจกับประสบการณใหม  เกิดการ
เรียนรูใหมและเก็บความรูนั้นไว  ดังนั้นครูควรจะควบคุมการเรียนของผูเรียนได  โดยอาศัยเทคนิควิธีการ
นําเสนอของครูวาเหมาะสมกับความรูเดิมและแรงจูงใจของผูเรียนวามีมากนอยเพียงใด 
 3. ทฤษฎีพฤติกรรมการสอน  (Behavioristic Theories of Teaching)  การสอนแบบสรางเงื่อนไข
พฤติกรรม  คือ  สรางสถานการณ  การชักนําใหผูเรียนตองแสดงพฤติกรรมที่ตองการออกมา  ทฤษฎีการ
สรางเงื่อนไขมี   2  ทฤษฎีที่เดน  คือ 
 3.1 ทฤษฎีการสรางเงื่อนไขแบบคลาสิค  (Classical Condition)  ของพาฟลอฟ  (Pavlov)  มีหลัก
อยูวา  ส่ิงเราใหมถูกนําเสนอพรอมกับสิ่งเราที่กอใหเกิดพฤติกรรมอยางหนึ่งแลว  เมื่อถูกนําเสนอพรอมกัน 
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นานเขา  ส่ิงเราใหมนั้นจะกอใหเกิดการตอบสนองอยางนั้นเชนกัน  การเรียนรูที่อธิบายดวยทฤษฎีนี้  คือ  
นิสัยตาง ๆ เชน  การตรงตอเวลา  การเขาชั้นเรียน  เปนตน 
 3.2  ทฤษฎีการสรางเงื่อนไขดวยการกระทํา  (Operant Condition)  สกินเนอร  (Skinner)  ได
กลาวถึงทฤษฎีนี้วา  หนาที่สําคัญของครู  คือ  การจัดสถานการณใหการเรียนรูตองเกิดขึ้น  ผูเรียนเกิดการ
เรียนรูไมใชเพราะครูสอนแตเรียนรูดวยตนเองในสถานการณที่ครูจัด  ใหรางวัลพฤติกรรมการเรียนรูที่
ตองการ  ปญหาที่สําคัญคือ  เมื่อใดที่ผูเรียนกระทําพฤติกรรมที่ตองการไดครูเองตองใชเวลานาน  จึงตองมี
หลักที่จะชวยใหผูเรียนเรียนรูพฤติกรรมที่ตองการเร็วขึ้น  โดยมีหลักวา 

3.2.1 ผูเรียนรูจากการเลียนแบบกอน 
3.2.2 การนําเครื่องมืออุปกรณการสอนมาชวย  ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเอง 
3.2.3 ครูตองเปนผูที่รูจักสถานการณและเลือกวิธีการใหรางวัลที่เหมาะสม 

ทฤษฎีพฤติกรรมการสอน  ถูกนําไปใชในการสอนในโรงเรียนอยางแพรหลายซึ่งสกินเนอร   
ไดประดิษฐเครื่องกลชวยสอน  (Teaching Machine)  เปนการสรางบทเรียนสําเร็จรูป  และการสราง
หองทดลอง  เพื่อใหผูเรียนเรียนตามความสามารถของตน  การสอนทางดานวิชาชีพ  ไดดัดแปลงวิธีการ
สอนนี้โดยจัดเปนชุดการสอน  (Modules)  ซ่ึงนิยมใชกันอยูในโรงเรียนกรมอาชีวศึกษา 
 4. ทฤษฎีการสอนความรูความเขาใจ  (Cognitive Teaching Theories)  ทฤษฎีแนวความเชื่อวา  
กระบวนการแกปญหา  เชน  ความเขาใจ  การรับรู  การรูจักคิด  การแกปญหา  และการคนพบตัวเอง  คือ  
ศูนยกลางของการเรียน  ดังนั้นการเรียนรูส่ิงใด  จึงขึ้นอยูกับตัวผูเรียนเปนสําคัญ  ส่ิงเราตาง  ๆ ที่ถูกนําเสนอ
นั้น  ผูเรียนมิไดรับเขาไปโดยทันที  หรือถูกควบคุมดวยสถานะการที่กําหนด  จนตองแสดงพฤติกรรมนั้น
ออกไปอยางไมมีทางเลือก  ผูเรียนไดมีการตีความ  การตัดสินใจ  แลวก็เลือกพฤติกรรมนั้นออกไป 
 
ระบบการสอน 
ระบบการสอน  คือ  การทําหนาที่ถายทอดความรูและขอมูลตาง ๆ เปนขบวนการเรียนการสอน  โดยมีการ
กําหนดกิจกรรมกอนและหลังการสอนอยางตอเนื่องกันเปนระบบ  ซ่ึงมีขึ้นตอนทั้งหมด  16  ขั้นตอน [3] 
ดังนี้  คือ 
 1.  การเก็บรวบรวมขอมูล  (Collect Job Data )  คือการรวบรวมขอมูล  วิเคราะหและการประเมินผล
รวมทั้งการทดสอบขอมูล  เพื่อที่ไดขอเท็จจริงเกี่ยวกับความตองการของสังคมนั้น ๆ อยางชัดเจน  ทําใหผู
ดําเนินงานสามารถใชประกอบในการตัดสินใจวา   จะตองเนนเนื้อหาอะไร  และฝกความสามารถในการ
ปฏิบัติทางใด  ควรจะตั้งมาตรฐานสูงกวาใด 

2.  การศึกษาพัฒนาการของหนวยงานอื่น  (Incorporate Operational Develpments)  ผลไดจากขอมูล
ตาง ๆ จะตองนําไปเปรียบเทียบกับเหตุการณอ่ืน ๆ ที่คลายกัน  เทียบหลักปฏิบัติและอุดมการณที่ควรทํา   
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การเปรียบเทียบและการศึกษานี้  อาจจะทําใหเราไดวิธีการและเทคนิค  ในการดําเนินงานที่จะนํามา
ประกอบกับการอบรมของเราได 

 
3.  การเลือกวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  (Selecting Training Objectives)  การเลือกและตั้งเปาหมาย

ในการดําเนินงานการอบรมนั้น  เปนเรื่องที่สําคัญมาก  การเลือกเนนเปาหมายที่ถูกตอง  จะประหยัดเวลา  
การเงิน  รวมทั้งการเลือกสรรตัวบุคลากรดวย  ดังนั้นการเลือกและตั้งเปาหมายจะตองทําใหชัดเจน  และ
เขาใจไดทั่ว ๆ ไปในกลุมผูดําเนินงานรวมกัน 

4.  การเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  (Performance Objectives)  การกําหนดจุดมุงหมายและ
เปาหมายของการอบรมแลว  ผูดําเนินการบางคนที่เกี่ยวของ  อาจจะตีความกวางออกไป  หรืออาจจะตอเติม
ส่ิงตาง  ๆ เขาไป   โดยเขาใจวาจะเปนประโยชนแกผู เขารับการอบรม   แตหารูไมวาเปนการขยาย
วัตถุประสงคโดยไมรูตัว  ซ่ึงอาจทําใหเสียเวลา  และอาจจะทําใหโครงการลมเหลวเลยก็ได  ดังนั้น  จึง
จําเปนจะตองเขียน 

5.  การกําหนดเกณฑการวัดผล  (Construct Criterion Measure)  การกําหนดเกณฑในการวัดผล  เปน
ส่ิงสําคัญในการจัดโปรแกรม  และการวางแผนโครงการดําเนินงาน  การวัดผลอาจจะเทียบกับเกณฑที่มีอยู
แลว  หรือเทียบกับผลเฉลี่ยของกลุมที่เขารวมกันได  แตตองกําหนดรายละเอียดเกณฑต่ําที่สุดรวมไวดวย  
จะทําใหผูรวมดําเนินการลืมคําวา  “ส่ิงเหลานี้ควรรวบรวมเขาไวดวย  เพราะเปนสิ่งที่นารูไวเชนกันเสีย”  
และพยายามดําเนินการตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว  ถึงแมวาอาจจะกระทําไปอยางฝนใจ  แตในสวนรวม
สามารถบรรลุเปาหมายไดดีกวา 

6.   การเลือกและจัดอันดับเนื้อหาวิชา  (Select and Sequence Course Content)  หลังจากไดกําหนด
เปาหมาย  และวัตถุประสงคใหญและยอยเรียบรอยแลว  ทําใหสะดวกในการเลือกและรวบรวมเนื้อหาของ
กระบวนการเรียนรู  คือ  ในลักษณะอะไรจะตองสัมพันธกับอะไร  วิชาใดจะตองนําใชในอีกวิชาหนึ่ง  
จะตองจัดใหการเรียนรูกอนตามลําดับ 
 7.  การเลือกวิธีการสอน  (Select and Instructional Strategies)  การเลือกวิธีการถายทอดความรูจะตอง
คํานึงถึงทั้งตัวผูสอน  และผูรับดวย  การสอนจะตองไมเร็ว  หรือชาจนเกินไปสําหรับกลุมผูรับ  ซ่ึงอาจจะ
เปนผูเรียนเร็ว  หรือเรียนชาก็ได  อยางไรก็ตามไมจําเปนจะตองตรึงติดหรือผูกติดกับวิธีที่ไดเตรียมไว  
จะตองมีความคลองตัวมากพอสมควร  เพราะเปาหมายอยูที่ตองการถายทอดความรูใหไดมากที่สุด 
 8.  การเลือกและเตรียมสื่อการสอน  (Select and prepare Training Aids)  การเตรียมอุปกรณ
ประกอบการสอน  ควรคํานึงถึงของจริงมากที่สุด  หรือใกลเคียงความจริงมากที่สุด  จะตองจัดใหถูกตองกับ
เนื้อหาวิชา  แตก็ตองคํานึงถึงเวลา  คาใชจาย  และกําลังคนดวย  ควรเตรียมการใหพรอมกอนการดําเนินการ
สอนทุกครั้ง 
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 9.  การเลือกเครื่องมือประกอบการสอน  (Determine Equipment Requirements)  การเลือกใช
เครื่องมือตาง ๆ ในการประกอบการสอน  เปนสิ่งที่จะตองพิจารณาใหรอบคอบ  การจัดหา  ซ้ือเครื่องมือแต
ละชนิดตองพิจารณาวา  จะประกอบการสอนอยางเดียว  หรือใชงานอื่นดวยแลวเลือกเอาขนาดที่เหมาะสม  
และมีประโยชนมากที่สุด 
 10.  กําหนดมาตรฐานผูสอน  (Determine Instructor Requirements)  การกําหนดตัวบุคคลที่ถูกตอง  
เปนตัวจักรที่จะทําใหการดําเนินงานสูเปาหมายไดสมบูรณรวดเร็วยิ่งขึ้น  ถึงแมวาฐานะของผูสอนจะ
เปล่ียนแปลงไปกับวิธีสอนที่เกิดขึ้นใหม ๆ การถายทอดความรูที่สมบูรณก็ยังตองอาศัยบรรยากาศของการ
เรียนรู  ตองการเราและการชัดนําที่ถูกตองเชนกัน  ซ่ึงผูสอนจะตองตระหนักอยูตลอดเวลา 
 11.  การกําหนดความรูพื้นฐาน  (Set Course Prerequisites)  การกําหนดความรูพื้นฐานเปนสิ่งสําคัญ
ในการดําเนินการถายทอดความรูใหสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น  การคัดเลือกผูเขาเรียนหรือกําหนดวิชาที่ตองเรียน
กอน  จึงเปนสิ่งจําเปนที่เล่ียงไมได  ถึงแมวาจะเปนการจํากัดสิทธิผูอ่ืนก็ตาม 
 12.  การจัดทําเตรียมการสอน  (Develop Instructional Materials)  หลังจากไดเตรียมการตาง ๆ 
เรียบรอยแลว  ทําการรวบรวม  เรียบเรียงเปนคูมือ  เพื่อใชประกอบเวลาสอน  เชน  กําหนดการสอน  (Work 
schedule)  โครงการสอน  (Lesson plan)  และการเตรียมการสอน  (Lesson Preparation) 
 13.  การดําเนินการสอนและวัดผล  (Conduct Instruction & Administer Tests)  เปนชวงที่แสดง
ถายทอดความรูระหวางผูใหและผูรับ  ซ่ึงเปนชวงปฏิบัติการสอนเมื่อสอนแลวทําการทดสอบ  วัดผลที่รับ
การอบรมวาไดรับความรูตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม 
 14.  การประเมินการสอน  (Evaluate Insturction)  การประเมินการสอนเปนสิ่งสําคัญสําหรับการ
พัฒนาการสอนมาก  ซ่ึงจะสรุปไดวา  วิธีการที่กระทําไปแลวนั้น  ควรจะรักษาไวตอไปหรือจะตองปรับปรุง
แกไข  เพื่อใชดําเนินการในครั้งตอไป 
 15.  การวิเคราะหผลการทดสอบ  และการนําไปใช  (Analyze and Use Test Results)  การวิเคราะห
ผลทดสอบ  เทียบกับมาตรการและมาตรฐาน  ที่ไดกําหนดไวลวงหนาแลวนั้น  จะเปนขอสรุปผลการสอน
และอบรมได  ขอมูลเหลานี้จะไปใชในการพัฒนาการสอนสําหรับใชดําเนินการในครั้งตอ ๆ ไป 
 16.  การติดตามผลการทํางานของผูสําเร็จการศึกษา  (Follow up Graduate)  การติดตามผูสําเร็จ
การศึกษา  แลวไปทํางานไดผลอยางไร  สามารถนําความรูไปใชในการทํางานขนาดใดจะเปนขอมูลสําคัญ
มากสําหรับการจัดทําโครงการสอนครั้งตอไป  เพราะผลการกระทําของผูสําเร็จการศึกษาไปนั้น  จะเปน
กระจกเงาอยางดี  และเปนตัวดรรชนีสําคัญที่จะชี้นําการแกไข  ปรับปรุงและพัฒนาการสอนไดดําเนินการสู
เปาหมายไดดีที่สุด 
 
 
 



 
บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจยัในชัน้เรียน  โดยทําการวิจยัในการพัฒนาความสามารถทักษะการพมิพ
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/3  จํานวน 10 คน  ในรายวิชาคอมพวิเตอร   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  ปการศึกษา 2551  โดยใชการทดลองของกลุมตัวอยางเดยีวมีการวดัผลระหวางกอนเรียนและ
หลังเรียน  ใชแบบฝกทักษะเปนเครื่องมือควบคุมการฝกและเทคนิคการสอนตามที่กําหนดไวในแผนการ
สอบทุกคาบ  ผูวิจัยไดดําเนนิในลักษณะของการวิจยัในชั้นเรียนมีขั้นตอนดังนี ้
 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปญหา 
 กลุมตัวอยาง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3 จํานวน 10  คน  ผูวิจัยไดทาํการศึกษาดังนี้ 
 - พิจารณาระดบัผลสัมฤทธ์ิทักษะการพิมพวิชาคอมพิวเตอร 
 - จากการสอนนักเรียนแบบปรกติกับการสอนโดยใชโปรแกรม CAI  แบบฝกทักษะการพิมพมี
ความแตกตางกัน 
 
ขั้นตอนที ่2 การกําหนดเนือ้หา หลักสูตร 
 ผูวิจัยไดศึกษาเนื้อหาการเรยีนวิชาคอมพวิเตอร  ของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีจากหนังสือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช 2544 ระดับชั้น ม.4  
 
ขั้นตอนที่ 3 วิธีการที่จะใชดําเนินการแกปญหา 
 - การสอนโดยใชโปรแกรม CAI  แบบฝกทักษะการพิมพ 
 - การสอนโดยใชเทคนิคการสอนซอมเสริม 
 
ขั้นตอนที่ 4 การทดลอง 
 ผูวิจัยใชการทดลองแบบกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3 จํานวน 10 คนโดยใชการสอน
แบบปกติ  และการสอนโดยใชโปรแกรม CAI  แบบฝกทักษะการพิมพ และเทคนิคการสอนตามที่กําหนด
ไวในแผนการสอน 
ขั้นตอนที่ 5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการดังนี้ 
 - สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียนแบบปกตแิละเรียนโดยใชโปรแกรม CAI  แบบฝก
ทักษะการพิมพ 
 - ตรวจผลงานการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 
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- คะแนนจากผลการทดสอบหลังเรียน 
 
ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดวเิคราะหขอมูลโดยการเปรียบเทยีบผลการทดสอบหลังเรียนจากการเรียนแบบปกติกับการ
เรียนโดยใชโปรแกรม CAI  แบบฝกทักษะการพิมพ 
 

6.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากร  นักเรียนระดับชั้นนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4  ภาคเรียนที ่1  ปการศึกษา  2551 
จํานวน  335  คน 
กลุมตัวอยาง  นักเรียน ระดบัชั้นนักเรยีนมัธยมศึกษาปที่ 4/3   ที่มีทักษะในการพิมพการใชงาน
แปนพิมพต่ํากวาเกณฑทั้งหมด จากจาํนวน 10 คน 
 
            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 4 
 ผลการดําเนินการวิจัย 

   
การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเพือ่พัฒนาการทกัษะการพิมพและใชงานแปนพิมพของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่  4/3   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  ปการศึกษา 2551  จํานวน  3  คน  ผูวิจัยขอเสนอผล
การศึกษาการวิจัยจากคะแนนการสอบของทักษะการพมิพ  ดังนี ้
 
คะแนนความสามารถการพมิพ กอนและหลังการฝกทักษะการพิมพ 
ตารางที่ 1    เปรียบเทียบคะแนนความสามารถการพิมพของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4/3     กอนและหลัง
การฝกทักษะ  จํานวน  10  คน   
 

คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน ความกาวหนา 
เลขท่ี 

ได รอยละ ได รอยละ ได 
หมายเหตุ 

1 9 50 17 85 8  
2 9 55 17 85 8  
3 9 45 10 50 1  
4 12 60 15 75 3  
5 8 45 12 60 4  
6 9 50 17 85 8  
7 9 55 17 85 8  
8 9 45 10 50 1  
9 12 60 15 75 3  
10 8 45 12 60 4  
รวม 85  146  71  
เฉล่ีย 8.50  14.60  7.10  

 
นั่นคือ  ภายหลังการใชโปรแกรม CAI  แบบฝกทักษะการพิมพและการใชงานแปนพิมพ  นักเรยีนมีทักษะ
การพิมพสูงขึ้น 
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ตารางที่  2   แสดงจํานวนนกัเรียนที่มีขอบกพรองในการเรียนคอมพวิเตอรดานตาง ๆ 
 

กอนฝก หลังฝก 

จํานวนนักเรียน 10 คน รายการ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ดานทักษะการปฏิบตัิ     

1. ไมเขาใจบทเรียน การฝกทกัษะการพิมพ 9 64.57 3 18.00 
ตองใชเวลาหานาน     
2. พิมพขอความภาษาไทยและอังกฤษได 8 60.00 3 18.00 
ไมคลอง     
3. จําขั้นตอนและวิธีการของแตละเนื้อเรื่อง 9 64.57 2 12.36 
ไมได     
 

 จากตารางที่  2    พบวา    กอนฝกจํานวนนกัเรียนสวนใหญมีขอบกพรอง  ทักษะการพมิพ   คือ 
พิมพขอความภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดไมคลอง    หดัฝกทักษะในการพิมพทั้งไทย/อังกฤษ  คดิเปนรอย
ละ 60.00, 64.57  ตามลําดับ    แตภายหลังการฝก  พบวา  จํานวนนักเรียนที่มีขอบกพรองในดานทกัษะการ
พิมพ มีจํานวนลดลงมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 5 

สรุปผลการดาํเนินการวิจัย / ขอเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 

หลังจากการพัฒนาความสามารถทักษะการพิมพสําหรับผูเรียนมีความสามารถในการพิมพ  ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   โดยใชโปรแกรม CAI  แบบฝกทักษะการพิมพและการใชงานแปนพิมพ  
ปรากฏวา  นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถดานการพิมพมากขึ้น  
 จากผลการใชโปรแกรม CAI  แบบฝกทักษะการพิมพและการใชงานแปนพิมพ   ปรากฏวา นกัเรยีน
มีความสามารถในการพิมพดีขึ้น  ซ่ึงเมื่อพิจารณาความกาวหนาในฝกทักษะของนักเรียน พบวา นักเรียน
สามารถพัฒนาไดตามระยะเวลาและจํานวนกิจกรรมที่ฝกและเมื่อส้ินสุดการฝก พบวา นักเรียนมีทักษะการ
พิมพ       ทั้งนี้อาจเปนเพราะเครื่องมือที่ใชในการพัฒนามีการจัดลําดับความยากงายที่เหมาะสมกับผูเรียน  
แสดงวาโปรแกรม CAI  แบบฝกทักษะการพิมพและการใชงานแปนพิมพ  ที่จัดหาขึ้นนี้ ชวยใหนักเรียนมี
ความสามารถทางดานการพิมพดีขึ้น 

               
ขอเสนอแนะ 

1. ควรฝกเพิ่มเตมิใหกับนักเรยีนที่ยังมีขอบกพรองในดานทักษะการปฏิบัติ โดยปรับเปลี่ยน
กิจกรรมใหเหมาะสมกับลักษณะของขอบกพรองนั้นๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข 

 

คํานํา 
 
 
 แบบการวจิัยชัน้เรียนฉบับนีเ้ปนการทําการวิจัยเพื่อเพื่อศกึษาการศกึษาผลการใชโปรแกรม CAI  
เพื่อฝกทักษะการพิมพและใชงานแปนพมิพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   โรงเรียนอัสสัมชัญ
นครราชสีมา  ปการศึกษา 2551   โดยการวิจัยคร้ังนี้ไดทาํการเปนแบบตารางบันทักความสามารถทักษะการ
พิมพของผูเรียนที่มีขอบกพรองในทักษะการพิมพ   สาเหตุของการจัดทํางานวิจัยในชัน้เรียนครั้งนี้เพื่อ
ตองการใหผูเรยีนสามารถพัฒนาการเรียนรูโดยใชโปรแกรม CAI โปรแกรมพิมพไทย เพิ่มทักษะการพิมพ 
และการใชงานแปนพิมพอยางถูกตอง   ผูเรียนมีเจตคติทีด่ีตอวิชาคอมพิวเตอร  และสามารถนําผลวิจัยนําไป
ประยุกตใชในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนใหมีคณุภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
  

ในการทําวิจยัครั้งนี้ผูเรียนหวังวาจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการเรยีนการสอนของคณะครูใน
กลุมสาระการเรียนรูและผูสนใจทัว่ไป 
 
           
         ผูวิจัย 
       
        ( มิสเกศสุดา   จาพันดุง ) 
             5 มีนาคม 2552 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  ดวยความกรุณาอนุเคราะหใหคําแนะนําและใหคําปรึกษา
ในการแกไขปญหา   ใหขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงจาก ภราดาววีรยุทธ  บุญพราหมณ   เพื่อที่จะได
นําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 
ขอบคุณอาจารยโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  สําหรับกําลังใจที่ทําใหงานวิจัยคร้ังนี้ลุลวงดวยดี  สําหรับ
คุณงามความดีอันใดที่เกิดจากการจัดทําวิจัยเร่ืองนี้     ผูวิจัยขอมอบใหกับบิดา มารดา และพี่นอง  ซ่ึงเปนที่
รักและเคารพยิ่ง และใหกําลังใจใหกับผูวิจัย  ตลอดจนครูอาจารยที่เคารพทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรูและถายทอดประสบการณที่ดีใหตลอดมา  ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้ดวย 
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