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ผลเปรียบเทียบการฝึ กทักษะการพิ มพ์สมั ผัสของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรีจากบทเรียน
คอมพิ วเตอร์ช่วยสอนการฝึ กพิ มพ์สมั ผัสระหว่าง ระบบโสต-ทัศน์ กับระบบปกติ
จันทรัมพร พรเจริญ1* และ มานิตย์ สิทธิชยั 2
บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้นําเสนอ ผลการเปรียบเทียบการฝึกทักษะการพิมพ์สมั ผัสของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากบทเรียน
คอมพิว เตอร์ช่วยสอนการฝึ กพิม พ์สมั ผัสระบบโสต-ทัศน์ กับระบบปกติ เครื่องมือที่ใ ช้ในการวิจ ัย ได้แก่ บทเรีย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึกทักษะพิมพ์สมั ผัสระบบโสต-ทัศน์ ซึง่ เป็ นระบบทีอ่ าศัยกระบวนการดูบทเรียน และฟงั เสียง
ประกอบตามภาพบทเรียน การสร้างบทเรียนอาศัยการวิเคราะห์ความถี่การใช้ตวั อักษรและคํา จากวิทยานิพนธ์ทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อนํามาจัดทําบทเรียนและแบบฝึกหัดท้ายบทในแต่ละบทเรียน โดยจัดลําดับบทเรียนจากตัวอักษรทีม่ ี
ความถีม่ ากไปหาน้อย การเก็บรวบรวมข้อมูล อาศัยการทดสอบก่อนและหลังการฝึก เมื่อฝึกเสร็จสิน้ ครบทุกบทเรียนแล้ว
จึงให้ทาํ แบบทดสอบหลังการฝึก และให้ทาํ แบบทดสอบนี้อกี ครัง้ ใน 2 สัปดาห์ถดั ไปเพื่อทดสอบความคงทนของการฝึก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีส่ ร้างขึน้ มีเนื้อหาบทเรียนภาษาไทย 13 บทและภาษาอังกฤษ 10 บท ชุดบทเรียน
ภาษาไทยทีส่ ร้างขึน้ มีประสิทธิภาพ 75.3378./01 และภาษาอังกฤษ 75.157/6.59 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนดไว้ท่ี 75/75
ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ร้อยละจากการฝึ กทักษะพิมพ์สมั ผัสของกลุ่มทดลอง ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ร้อยละของกลุ่มทดลองในการฝึ ก
ทักษะพิมพ์สมั ผัสสําหรับภาษาไทย X Th ( Post ) = 78.01, S.D. = 7.06 สําหรับภาษาอังกฤษ X Eng ( Post ) = 76.59, S.D.
= 10.20 และกลุ่มควบคุมสําหรับภาษาไทย X Th ( Post ) = 66.71, S.D. = 6.51 สําหรับภาษาอังกฤษ X Eng ( Post ) =
64.30, S.D. = 7.51 โดยระบบโสต-ทัศน์มคี ะแนนเฉลีย่ จากการฝึ กทักษะพิมพ์สมั ผัสสูงกว่าระบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทร่ี ะดับ.05 ผลคะแนนเฉลีย่ จากการฝึ กทักษะพิมพ์สมั ผัสภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังจาก
สิน้ สุดการฝึ กครบทุกบทเรียนแล้ว 2 สัปดาห์พบว่าผลต่างค่าเฉลี่ยคําต่ อนาทีของระบบโสต-ทัศน์สําหรับภาษาไทย
∆ X Th = -2.50, S.D. = 1.53 สําหรับภาษาอังกฤษ ∆ X Eng = -2.11, S.D. = 1.76 และควบคุมสําหรับภาษาไทย ∆ X Th
= -3.23, S.D. =1.81 สําหรับภาษาอังกฤษ ∆ X Eng = -3.23, S.D. = 0.90 โดยระบบโสต-ทัศน์มคี ่าเฉลีย่ คําต่อนาทีสงู
กว่าระบบปกติ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05 และสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนจากแบบทดสอบความถนัดทางการ
เรียนกับคะแนนจากแบบทดสอบทางการฝึ กทักษะพิมพ์สมั ผัสของกลุ่มทดลองสําหรับภาษาไทยมีค่า 0.68 และ
ภาษาอังกฤษมีค่า 0.88 ซึง่ อยู่ในระดับสูง
คําสําคัญ: พิมพ์สมั ผัส ระบบโสต-ทัศน์
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A Comparative Study of Typing Skills of Bachelor’s Degree Students Between
Training The Sight & Sound Typing CAI System and The Conventional System
Juntarumporn Porncharoen1* and Manit Sittichai 2
Asbtract
The purposes of this study were a computer-assisted instruction package on sound and sound typing
practice of English and Thai alphabets, a pre-test and post-test, and an aptitude test. The students trained
with the developed CAI had to read, and listen to the instruction. To develop the CAI package, the frequency
of alphabets and words appeared in distinguished Machine engineering theses were counted, using Character
Frequency Analyzer software so that the lessons and the exercise after each lesson could be provided. The
lessons were arranged from the alphabets most to least frequently appeared. Pre-test and post-test were
used to collect the data. The subjects were tested again two weeks after the experiment was over.
There were 13 Thai typing lessons 10 English typing lessons in the constructed CAI package. The
efficiency (E1/E2) of Thai and English CAI was 78.01/75.33and 76.59/75.15 which higher than the set criteria
of 75/75. The comparison mean scores of touch type skill of the experimental groups for Thai and English
languages. The mean difference was statistically significance at .05 level. CAI were X Th ( Post ) = 78.01,
S.D. = 7.06 and X Eng ( Post ) = 76.59, S.D. = 10.19. The control group for Thai and English languages.
CAI were X Th ( Post ) = 66.71, S.D. = 6.51 and X Eng ( Post ) = 64.30, S.D. = 7.51. The mean difference was
statistically significance at .05 level. The mean scores of the test to practice Thai and English languages’ s
students after the end of every training lesson and then 2 weeks later. Found that the mean score of both
group were difference. The mean scores of the experimental groups for Thai and English languages ∆ X
Th = -2.50, S.D. = 1.53 and ∆ X Eng = -2.11, S.D. = 1.76. The mean scores of the control groups for Thai and
English languages ∆ X Th = -3.23, S.D. = 1.81 and ∆ X Eng = -3.23, S.D. = 0.90 The mean difference was
statistically significance at .05 level. Correlation between the mean score form the aptitude test and the
training score for Thai and English languages was 0.68 and 0.88 which was at high level.
Keywords: Touch-Typing, Sight & Sound System

__________________________________________

1

Master Degree Student, Department of Technological Education, Faculty of Technical Education, King Mongkut’s University of
Technology North Bangkok
2
Associate Professor, Retired Government Officer, Department of Teacher Training in Electrical Engineering, Faculty of
Technical Education, King Moungkut’s University of Technology North Bangkok
*
Corresponding Author Tel. 08-4010-9245 E-mail: Juntarum@hotmail.com

_15-1433(001-134)P2.indd 59

1/4/59 BE 11:02 AM

60

Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 6, No. 2, July - December 2015

1. บทนํา ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ผลสํ า รวจทัก ษะการพิ ม พ์ ส ัม ผัส ของนั ก ศึก ษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในปี
การศึกษา 2553 จํานวน 335 คน ปรากฏว่านักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสว่ นใหญ่รอ้ ยละ 60.80 พิมพ์สมั ผัสไม่ได้
และเมื่ อ แบ่ ง ตามคณะจํ า แนกตามคณะแล้ ว พบว่ า
นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมพิมพ์สมั ผัสไม่ได้
จํานวนมากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 76.50 รองลงมาใกล้เคียง
กันคือนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิมพ์สมั ผัสไม่ได้คดิ เป็ น
ร้อยละ 55.70 และร้อยละ 52.50 ตามลําดับ และนักศึกษา
คณะวิศวกรรมพิมพ์สมั ผัสไม่ได้น้อยสุดร้อยละ 49.60
จากผลสํารวจทําให้ทราบว่ายังมีนักศึกษาจํานวนมาก
ทีข่ าดทักษะในการพิมพ์สมั ผัสซึง่ จําเป็ นอย่างมากในการ
สืบค้นข้อมูล การทํารายงาน และการทําโครงงานพิเศษ
บทเรียนที่ใช้ระยะเวลาฝึ กน้ อยจําเป็ นต้องอาศัยการ
รับรู้ทงั ้ ทางตาร้อยละ 50 ทางสัมผัสร้อยละ 20 และทางหู
ร้อยละ 30 โดยจะมีเสียงของบทเรียนประกอบ ทําให้การ
ฝึกเกิดความคงทนในการเรียนรูย้ งิ่ ขึน้ [1]
จากข้อมูลข้างต้ นดังกล่ าวมา ผู้วิจ ัยมีแนวคิดที่จะ
อาศัยทักษะการฟงั และการดูมาประกอบกันเพื่อให้ผเู้ รียน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการฝึ กทักษะการพิมพ์
สัมผัสนัน้ มีทกั ษะในการพิมพ์มากยิง่ ขึน้
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึ ก
ทักษะการพิมพ์สมั ผัสระบบโสต-ทัศน์ ) Sight & Sound
system) สําหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.2 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนการฝึ กทักษะการพิมพ์สมั ผัสระบบโสตที่ ทัศน์สร้างขึน้ สําหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.3 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการฝึ กทักษะ
การพิมพ์สมั ผัสระหว่ างนักศึกษาที่ฝึ กพิมพ์ระบบโสตทัศน์ กับระบบปกติ สําหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.4 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการฝึ กทักษะการ
พิม พ์ ส ัมผัส ก่ อนเรีย นและหลัง เรีย นระหว่ า งบทเรีย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึ กทักษะการพิมพ์สมั ผัสระบบ
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โสต ทัศ น์-กับ ระบบปกติ สํ าหรับภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ
2.5 เพื่อเปรียบเทียบค่ าเฉลี่ย คํ าต่ อ นาทีจ ากแบบ
ทดสอบหลังเรียนในแต่ ละสัปดาห์ระหว่างกลุ่มที่ฝึกด้วย
ระบบโสต-ทัศน์ ก ับระบบปกติ สํ า หรับ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
2.6 เพื่อเปรียบเทียบความคงทนของการฝึ กทักษะ
การพิมพ์สมั ผัสระหว่ างนักศึกษาที่ฝึ กพิมพ์ระบบโสตทัศน์ กับระบบปกติ สําหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.7 เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่ างคะแนน
จากแบบทดสอบความถนัดทางการเรียนกับคะแนนจาก
แบบทดสอบการฝึกทักษะการพิมพ์สมั ผัส ระบบโสตทัศน์สําหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.8 เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่ างคะแนน
จากแบบทดสอบความถนัดทางการเรียนกับคะแนนจาก
แบบทดสอบการฝึ กทักษะการพิมพ์ส ัมผัส ระบบปกติ
สําหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. สมมติ ฐานการวิ จยั
3.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึ กทักษะการ
พิมพ์สมั ผัสระบบ โสต-ทัศน์ มีประสิทธิภาพสูงกว่าหรือ
เท่ากับเกณฑ์ทก่ี าํ หนดอย่างน้อย 75/75
3.2 กลุ่มทดลองที่ใช้การฝึ กทักษะพิมพ์สมั ผัสระบบ
โสต-ทัศน์ มีทกั ษะการพิมพ์สมั ผัสสูงกว่ากลุ่มควบคุมทีใ่ ช้
การฝึกทักษะการพิมพ์สมั ผัสระบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3.3 กลุ่ มทดลองที่ใช้การฝึ กทักษะการพิมพ์สมั ผัส
ระบบโสต-ทัศน์ มีทกั ษะการพิมพ์สมั ผัสสูงกว่าก่อนฝึ ก
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3.4 กลุ่มควบคุมที่ใช้การฝึ กทักษะการพิมพ์สมั ผัส
ระบบปกติ มีทกั ษะการพิมพ์สมั ผัสสูงกว่าก่อนฝึ ก อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3.5 กลุ่ มทดลองที่ใช้การฝึ กทักษะการพิมพ์สมั ผัส
ระบบโสต-ทัศน์ มีความคงทนของการฝึ กทักษะการพิมพ์
สัมผัสสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้การฝึ กทักษะพิมพ์สมั ผัส
ระบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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3.6 ความคงทนของการฝึ กทักษะการพิมพ์สมั ผัส
คะแนนเฉลี่ยของการฝึ กระบบโสต-ทัศน์ สําหรับภาษา
ไทย มีความคงทนไม่ต่างกับระบบปกติ
3.7 ความคงทนของการฝึ กทักษะการพิม พ์ส ัมผัส
คะแนนเฉลี่ยของการฝึ กระบบโสต-ทัศน์ สําหรับภาษา
อังกฤษ มีความคงทนไม่ต่างกับระบบปกติ
3.8 มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างคะแนนจากความ
ถนั ดทางการเรียนกับคะแนนจากแบบทดสอบการฝึ ก
ทักษะการฝึ กทักษะการพิมพ์สมั ผัสของกลุ่มทดลองที่ใช้
การฝึกทักษะการพิมพ์สมั ผัส ระบบโสต-ทัศน์
3.9 มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างคะแนนจากความ
ถนั ดทางการเรียนกับคะแนนจากแบบทดสอบการฝึ ก
ทักษะการฝึ กทักษะการพิมพ์สมั ผัสของกลุ่มควบคุมที่ใช้
การฝึกทักษะการพิมพ์สมั ผัส ระบบปกติ
4. เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
4.1 การฟังกับการเรียนรู้
ร่างกายมนุษย์มที างรับรูห้ รือสัมผัสทีส่ าํ คัญอยู่ 5 ทาง
คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย เมื่อร่างกายได้รบั สิง่ เร้าผ่านทาง
สัมผัสทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางเกิดเป็ นการรับรู้ข้นึ
การรับรูว้ ่าอะไรจําเป็ นต้องใช้ประสบการณ์เดิมเข้ามาช่วย
แปลความหมาย โดยการจัดระเบียบความคิดแยกแยะ
ความคล้ายคลึงหรือความแตกต่าง แล้วขยายความเข้าใจ
ในเรื่องนั น้ ๆ ให้แจ่ มชัดขึ้นเกิดเป็ นความคิดรวบยอด
(Concept) เกิดการเรียนรูใ้ นสิง่ นัน้ ๆ ขึน้ [2]
4.2 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
หิร ัญ [3] ได้เปรียบเทียบการสอนทักษะพิมพ์ดีด
ภาษาไทยด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2 แบบ การ
ฝึกแบบทีห่ นึ่งระยะเริม่ เรียนแป้นอักษรใหม่ถา้ ผูเ้ รียนเคาะ
แป้นอักษรผิด ผูเ้ รียนสามารถเคาะแป้นอักษรตัวอื่นผ่าน
ไปได้ และแบบที่สองระยะเริ่มเรียนแป้ นอักษรใหม่ ถ้า
ผูเ้ รียนเคาะแป้นอักษรผิดผูเ้ รียนไม่สามรถเคาะแป้นอักษร
ตัวอื่นผ่านไปได้ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 50 กลุ่มที่หนึ่ ง
จํานวน 22 คน และกลุ่มทีส่ องจํานวน 28 คน ผลการทด
องพบว่าด้านความเร็วแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ผลการสอนทักษะด้านความเร็วของกลุ่ม
ทีเ่ รียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนแบบทีเ่ คาะแป้น
อักษรผิด แล้วเคาะแป้นอักษรตัวอื่นผ่านไปได้ ให้ผลการ
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สอนที่สงู กว่าซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ และพบว่า
ด้านความแม่นยําแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 โดยผลการสอนทักษะด้านความแม่นยําใน
การพิม พ์ ดีด ภาษาไทยของกลุ่ ม ที่เ รีย นจากบทเรีย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบทีเ่ คาะแป้นอักษรผิด แล้วไม่
สามารถเคาะแป้นอักษรตัวอื่นต่ อไปได้ มีแนวโน้ นว่ามี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงกว่า ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ทีต่ งั ้ ไว้
5. วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
การเปรีย บเทีย บทัก ษะการพิมพ์ เป็ น งานวิจ ัย เชิง
ทดลอง โดยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึ ก
ทักษะพิมพ์สมั ผัสระบบโสต-ทัศน์มขี นั ้ ตอนดังต่อไปนี้
5.1 แบบแผนการวิ จยั ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 1 วิธกี ารดําเนินการทดลอง
กลุ่ม
ตัวอย่าง

การทดสอบ
ก่อนเรียน

การ
ทดลอง

การทดสอบ
หลังเรียน

การทดสอบ
ความคงทน

E

T1

X

T2

T3

C

T1

-

T2

T3

เมื่อ ตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มทดลอง (E) ตัวอย่างที่เป็ น
กลุ่มควบคุม (C) การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนระบบโสต-ทัศน์ (X) การทดสอบก่อนเรียน (T1)
การทดสอบหลังเรียน (T2) การทดสอบความคงทนเมื่อ
เวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ (T3)
5.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีช ัน้ ปี ท่ี 2 ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
คณะครุ ศาสตร์อุ ตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือที่ลงทะเบียนในปี การศึกษา
2554 จํานวน 88 คน
5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากประชากรทีส่ มัครใจ
ในการเข้าร่วมรับการฝึ กทักษะพิมพ์สมั ผัสจํานวน 30 คน
โดยใช้วธิ จี บั สลากแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มละ
15 คน กลุ่มทดลองใช้การฝึ กทักษะแบบโสต-ทัศน์ กลุ่ม
ควบคุมใช้การฝึกแบบปกติ
5.2 การสร้างเครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
5.2.1 บทเรียนการฝึกพิมพ์สมั ผัส
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เริ�ม
วิเคราะห์ความถี�การใช้ตัวอักษรและคํา
จัดเรียงลําดับความถี�ตัวอักษรและคํา
สร้างบทเรียนการฝ�กพิมพ์สัมผัส

ตรวจสอบโดยผู้เชี�ยวชาญ

ไม่ผ่าน

แก้ไข

ผ่าน
สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
จบ

รูปที่ 1 ขัน้ ตอนการออกแบบเนื้อหาบทเรียน
ในการสร้างบทเรียนการฝึ กพิมพ์สมั ผัสผู้วิจยั ได้ทํา
การวิ เ คราะห์ ค วามถี่ ข อง อั ก ษร สระ พยั ญ ชนะ
สัญลักษณ์วรรณยุกต์ทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จาก
วิทยานิพนธ์ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลจํานวน 5 เรื่อง
บทเรียนฝึ กพิมพ์สมั ผัสภาษาไทยมี 13 บทเรียนมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
บทที่ ๑ พิมพ์อกั ษรแป้น น า ก ร อ ◌่ ง ม
บทที่ ๒ พิมพ์อกั ษรแป้น เ ◌้ ว ด ล ◌ั ท
บทที่ ๓ พิมพ์อกั ษรแป้น ◌ี ย แ ค ส บ ะ
บทที่ ๔ พิมพ์อกั ษรแป้น ข ห ◌ิ ต ◌ํา ป จ
บทที่ ๕ พิมพ์อกั ษรแป้น โ ใ ไ ◌็◌ ู ◌ื ◌ึ
บทที่ ๖ พิมพ์อกั ษรแป้น พ ◌ุ ณ ◌์ ถ ผ ช ซ
บทที่ ๗ พิมพ์อกั ษรแป้น ภ ศ ฟ ธ ษฉๆญ
บทที่ ๘ พิมพ์อกั ษรแป้น ฐ ◌๊ ฤ ฒ ฎ ฏ ฮ ฝ
บทที่ ๙ พิมพ์อกั ษรแป้น ฑ ฆ ฌ ◌๋ ฬ ฦ ฯ
บทที่ ๑๐ พิมพ์อกั ษรแป้น( ) ? , / บทที่ ๑๑ พิมพ์อกั ษรแป้น๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙
บทที่ ๑๒ พิมพ์พฒ
ั นาทักษะ
บทที่ ๑๓ พิมพ์พฒ
ั นาทักษะ
บทเรียนฝึ กพิมพ์สมั ผัสภาษาอังกฤษมี 10 บทเรียน
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บทที่ 1 พิมพ์อกั ษรแป้น A E R T I ;
บทที่ 2 พิมพ์อกั ษรแป้น S C N O L .

_15-1433(001-134)P2.indd 62

บทที่ 3 พิมพ์อกั ษรแป้น D F G M P ,
บทที่ 4 พิมพ์อกั ษรแป้น V B H Y U :
บทที่ 5 พิมพ์อกั ษรแป้น Q Z W X J K ‘ /
บทที่ 6 พิมพ์อกั ษรแป้น 1 2 3 4 & * ( ) _ +
บทที่ 7 พิมพ์อกั ษรแป้น 7 8 9 0 @ # %
บทที่ 8 พิมพ์อกั ษรแป้น 5 6 - = ?
บทที่ 9 พิมพ์พฒ
ั นาทักษะ
บทที่ 10 พิมพ์พฒ
ั นาทักษะ
เมื่อ สร้ า งบทเรีย นเสร็จ แล้ ว ผู้ วิจ ัย จึง ได้ ทํ า การส่ ง
บทเรียนการฝึกพิมพ์สมั ผัสให้ผเู้ ชีย่ วชาญทีม่ ปี ระสบการณ์
สอนในเรื่องการพิมพ์ดีดประเมิน ผลจากการประเมิน
คุณภาพของความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา พบว่ าเนื้ อหาที่
สร้างขึ้นเพื่อที่จะนํ าไปใช้เป็ นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.74
5.2.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึ ก
พิมพ์สมั ผัส เมื่อผู้วิจ ัยได้สร้างบทเรียนฝึ กพิมพ์สมั ผัส
สําเร็จแล้วจึงนํ ามาสร้างเป็ นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนการฝึ กพิมพ์สมั ผัสระบบโสต-ทัศน์ทงั ้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม Adobe flash แล้วจึงให้
ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นสื่อ การสอนประเมิ น พบว่ า บทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึน้ มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.00
5.3 การทดลองและเก็บข้อมูล
ผู้วิจ ัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบความถนัด
ทางการเรียน ซึ่งเป็ นข้อสอบแบบปรนัยในช่วงก่อนที่จะ
ทําการฝึก
5.3.1 การทดลองได้แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มทดลอง
ดังนี้
(1) กลุ่มทดลองเป็ นนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีชนั ้ ปี ท่ี 1 ปี การศึกษา 2555 ภาควิชาครุศาสตร์
เครื่องกล คณะครุ ศาสตร์ อุ ตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํานวน 15 คน
ให้เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบ โสต-ทัศน์
ก) ผู้ วิ จ ัย ได้ ทํ า การแจ้ ง ให้ นั ก ศึ ก ษา
ทราบถึงวัตถุประสงค์การวิจยั
ข) ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การทดสอบก่อนเรียนโดย
ให้พิมพ์แบบปกติโดยไม่ต้องฟงั เสียง และเก็บรวบรวม
คะแนนไว้
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2558

ค) ผู้วิจยั ได้ให้ผู้เรียนทําการฝึ กทักษะ
พิมพ์ส ัมผัส โดยให้ฟ งั เสียงตามบทเรีย น และทํ าแบบ
ทดสอบในแต่ละบทโดยไม่ต้องฟงั เสียงตามแบบทดสอบ
ใช้เวลาในการฝึกบทเรียนละ 1 ชัวโมง
่
ง) เมื่อได้ทาํ การฝึกจนครบทุกบทแล้วให้
ผู้เรียนทําแบบทดสอบหลังการเรียนโดยไม่ต้องฟงั เสียง
ตามแบบทดสอบและเก็บรวบรวมคะแนน
จ) เมื่อผู้เรียนได้เรียนจบบทสุดท้ายไป
แล้วเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ให้ผเู้ รียนทดสอบความคงทนของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและรวบรวมผล
(2) กลุ่ มควบคุ มเป็ นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชนั ้ ปี ท่ี 1 ปี การศึกษา 2555 ภาควิชาครุศาสตร์
เครื่องกล คณะครุ ศาสตร์ อุ ตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํานวน 15 คน
ให้เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบปกติ
ก) ผู้ วิ จ ัย ได้ ทํ า การแจ้ ง ให้ นั ก ศึ ก ษา
ทราบถึงวัตถุประสงค์การวิจยั
ข) ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การทดสอบก่อนเรียนโดย
ให้พิมพ์แบบปกติโดยไม่ต้องฟงั เสียงตามบทเรียน และ
เก็บรวบรวมคะแนนไว้
ค) ผู้วิจยั ได้ให้ผู้เรียนทําการฝึ กทักษะ
พิมพ์สมั ผัสและแบบทดสอบในแต่ ละบทโดยไม่ต้องฟ งั
เสียงตามบทเรียน และแบบทดสอบใช้เวลาในการฝึ ก
บทเรียนละ 1 ชัวโมง
่
ง) เมื่อได้ทาํ การฝึกจนครบทุกบทแล้วให้
ผู้เรียนทําแบบทดสอบหลังการเรียนโดยไม่ต้องฟงั เสียง
ตามแบบทดสอบ และเก็บรวบรวมคะแนน
จ) เมื่อผู้เรียนได้เรียนจบบทสุดท้ายไป
แล้วเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ให้ผเู้ รียนทดสอบความคงทนของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและรวบรวมผล
5.4 การวิ เคราะห์ข้อมูล
ก) ค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (C.V.R) สูตร
ของลอว์ชี
ข) อัตราความเร็วของผู้เรียนแต่ละคน(Gross
Word a Minute หรือ GWAM)
ค) ค่าเฉลีย่ (Mean) ของคะแนน
ง) ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
จ) ทดสอบประสิทธิภาพของเครือ่ งมือ
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ฉ) การหาค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของเพียร์สนั
ช) ทดสอบค่าที (t–test) (Dependent samples)
ซ) ทดสอบค่าที (t–test) (Independent samples)
6. ผลของการวิ จยั
6.1 ผลการสร้างบทเรียนคอมพิ วเตอร์ช่วยสอน
การฝึ กพิ มพ์สมั ผัสระบบ โสต-ทัศน์ (Sight & Sound
system) สําหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผูว้ จิ ยั ได้
ทํ า การสร้ างบทเรีย นคอมพิว เตอร์ ช่ วยสอนสํ า เร็จ ดัง
ตัวอย่าง

รูปที่ 2 โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน
6.2 ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของบทเรียน
คอมพิ ว เตอร์ช่ ว ยสอนการฝึ กทัก ษะพิ ม พ์ส ัม ผัส
ระบบโสต-ทัศ น์ กับ ระบบปกติ สํา หรับ ภาษาไทย
และภาษาอัง กฤษ ซึ่ ง ประสิท ธิ ภ าพของบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาไทยมีประสิทธิภาพเท่ากับ
75.33/78.01 ภาษาอังกฤษมีค่าเท่ากับ 75.15/76.59
6.3 ผลเปรียบเที ยบค่าเฉลี่ ยและจํานวนคําต่ อ
นาที ข องการฝึ กทั ก ษะการพิ ม พ์ ส ัม ผัส ระหว่ า ง
นักศึกษาที่ ฝึกพิ มพ์ระบบโสต-ทัศน์ กับระบบปกติ
สําหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ตารางที่ 2 ผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและจํานวนคําต่อ
นาทีระบบโสต-ทัศน์ กับระบบปกติ สําหรับ
ภาษาไทย
ระบบ

GWAMTh

โสต-ทัศน์

16

ปกติ

13

X Th ( Post )
(S.D.)
78.01
(7.06)
66.71
(6.51)

tTh

4.55**
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ตารางที่ 3 ผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและจํานวนคําต่ อ
นาทีระบบโสต-ทัศน์ กับระบบปกติ สําหรับ
อังกฤษ
ระบบ

GWAMEng

โสต-ทัศน์

16

ปกติ

14

X Eng ( Post )
(S.D.)
76.59
(10.19)
64.30
(7.51)

tEng

3.75**

ผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและจํานวนคําต่ อนาทีการ
ฝึ กทักษะพิมพ์สมั ผัสระหว่างระบบ โสต-ทัศน์ กับระบบ
ปกติ สํา หรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบบโสตทัศน์มคี ะแนนเฉลีย่ การฝึกทักษะการพิมพ์สมั ผัส สูงกว่า
ระบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
6.4 ผลเปรียบเที ยบคะแนนเฉลี่ยการฝึ กทักษะ
การพิ ม พ์ส ัม ผัส ก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย นระหว่ า ง
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ช่ ว ยสอนการฝึ กทัก ษะการ
พิ มพ์สมั ผัสระบบโสตทัศน์- กับระบบปกติ สําหรับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ตารางที่ 4 ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การฝึกทักษะ
การพิมพ์สมั ผัสก่อนเรียนและหลังเรียน
ระบบโสต-ทัศน์ กับระบบปกติ สําหรับ
ภาษาไทย
ระบบ
โสต-ทัศน์
ปกติ

X Th (Pr e )
(S.D)
41.35
(7.80)
39.47
(8.52)

X Th ( Post )
(S.D)
78.01
(7.06)
66.71
(6.51)

t(Th)
-23.47**
-24.83**

ตารางที่ 5 ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การฝึกทักษะ
การพิมพ์สมั ผัสก่อนเรียนและหลังเรียนระบบ
โสต-ทัศน์ กับระบบปกติ สําหรับอังกฤษ
ระบบ
โสต-ทัศน์
ปกติ
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X Eng (Pr e )
(S.D)
42.05
(11.19)
38.30
(7.88)

X Eng ( Post )
(S.D)
76.59
(10.19)
64.30
(7.51)

t(Eng)
-22.98**
-40.94**

คะแนนเฉลีย่ การฝึ กทักษะการพิมพ์สมั ผัสของระบบ
โสต-ทัศน์ หลัง เรีย นสูง กว่า คะแนนเฉลี่ย การฝึ กทักษะ
การพิม พ์สมั ผัสของระบบโสต-ทัศ น์ ก่ อ นเรียนอย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี .05 ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลีย่ การฝึ กทักษะการพิมพ์สมั ผัสของระบบ
ปกติ หลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยการฝึ กทักษะการ
พิมพ์สมั ผัสของระบบปกติ ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ่ี .05 ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6.5 ผลเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย คํา ต่ อ นาที จ าก
แบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละสัปดาห์ระหว่างกลุ่ม
ที่ ฝึ กด้ ว ยระบบโสต-ทัศ น์ ก ับ ระบบปกติ สํา หรับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ตารางที่ 6 ผลเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คําต่อนาทีจากแบบ
ทดสอบหลังเรียนในแต่ละสัปดาห์ระหว่าง
ระบบโสต-ทัศน์กบั ระบบปกติสาํ หรับภาษาไทย
ระบบ

สัปดาห์ท่ี 1
สัปดาห์ท่ี 2
สัปดาห์ท่ี 3

โสต-ทัศน์

ปกติ

X Th
(S.D)
15.56
(1.64)
14.48
(1.64)
15.04
(1.68)

X Th
(S.D)
12.75
(1.35)
12.94
(1.21)
13.09
(1.71)

∆X

t(Th)

-2.81

5.09**

-1.54

2.92**

-1.95

3.68**

ผลการฝึกพิมพ์สมั ผัสระบบโสตทัศน์ กับระบบปกติ สําหรับ ภาษาไทยมีความแตกต่ างกัน จากสัป ดาห์ท่ี 1
จนถึงสัปดาห์ท่ี 3 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ตารางที่ 7 ผลเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คําต่อนาทีจากแบบ
ทดสอบหลังเรียนในแต่ละสัปดาห์ระหว่างระบบ
โสต-ทัศน์กบั ระบบปกติสาํ หรับภาษาอังกฤษ
ระบบ

โสต-ทัศน์

ปกติ

สัปดาห์ท่ี
1
สัปดาห์ท่ี
2
สัปดาห์ท่ี
3

X Eng
(S.D)
14.02
(1.03)
15.35
(0.89)
16.06
(0.91)

X Eng
(S.D)
12.80
(1.29)
13.33
(1.24)
13.88
(0.94)

∆X

t(Eng)

-1.22

2.83

-2.02

5.10**

-2.19

6.43**
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ผลการฝึกพิมพ์สมั ผัสระบบโสต-ทัศน์ กับระบบปกติ
สํา หรับ ภาษาอัง กฤษในสัป ดาห์ท่ี 1 ไม่ แ ตกต่ า งกัน
สัปดาห์ท่ี 2 จนถึงสิน้ สุดการฝึ กในสัปดาห์ท่ี 3 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
6.6 ผลเปรียบเทียบความคงทนของการฝึ ก
ทักษะพิ มพ์สมั ผัสระหว่างระบบโสต-ทัศน์ กับระบบ
ปกติ สาํ หรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ตารางที่ 8 ผลเปรียบเทียบความคงทนของการฝึ ก
ทักษะพิมพ์สมั ผัสระหว่างระบบโสต-ทัศน์
กับระบบปกติสาํ หรับภาษาไทย
ระบบ
โสต-ทัศน์
ปกติ

X Post
(S.D)
15.61
(1.41)
13.04
(1.30)

X 2−W
(S.D)
13.11
(1.53)
9.81
(1.81)

∆X

t(Th)

-2.5

8.80**

-3.23

12.60**

ตารางที่ 9 ผลเปรียบเทียบความคงทนของการฝึกทักษะ
พิมพ์สมั ผัสระหว่างระบบโสต-ทัศน์กบั ระบบ
ปกติสาํ หรับภาษาอังกฤษ
ระบบ
โสต-ทัศน์
ปกติ

X Post
(S.D)
15.32
(2.03)
12.86
(1.50)

X 2−W
(S.D)
13.21
(1.76)
9.63
(0.90)

∆X

t(Eng)

-2.11

9.34**

-3.23

13.80**

ผลการวิเคราะห์พบว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ความคงทนของผูฝ้ ึ ก หลังจากจบบทเรียนผ่านไปแล้ว 2
สัปดาห์ของระบบโสต-ทัศน์ มีค่ าสูงกว่ าระบบปกติ ทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05
6.7 ผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน
จากแบบทดสอบความถนั ด ทางการเรี ยน (Y) กับ
คะแนนจากแบบทดสอบการฝึ กทักษะพิ มพ์สมั ผัส (X)
ของระบบโสต-ทัศ น์ สํา หรับ ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ
ผลจากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนจาก
แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน (Y) กับคะแนนจาก
แบบทดสอบการฝึ กทั ก ษะพิ ม พ์ ส ัม ผั ส (X) สํ า หรั บ
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ภาษาไทยมีค่าเท่ากับ 0.68 และภาษาอังกฤษมีค่าเท่ากับ
0.88 ซึง่ อยู่ในระดับสูง
6.8 ผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน
จากแบบทดสอบความถนั ด ทางการเรี ยน (Y) กับ
คะแนนจากแบบทดสอบการฝึ กทักษะพิ มพ์สมั ผัส (X)
ของระบบปกติ สําหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผลจากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนจาก
แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน (Y) กับคะแนนจาก
แบบทดสอบการฝึ กทักษะพิมพ์ส ัมผัส (X) สําหรับ
ภาษาไทยมีค่าเท่ากับ 0.71 และภาษาอังกฤษมีค่าเท่ากับ
0.88 ซึง่ อยู่ในระดับสูง
7. สรุปผลการวิ จยั และอภิ ปรายผลการวิ จยั
7.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การฝึ กพิมพ์ระบบโสต-ทัศน์ เมื่อคิดจากคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละของการทําแบบฝึ กหัดระหว่างการเรียน (E1) และ
คะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบหลังการเรียน (E2) มีค่ า
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่กี ําหนดไว้คอื 75/75 และ
เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้อาจเนื่องมาจากในการเรียน
การสอนมีส่วนกระตุ้นให้นักเรียนมีความตัง้ ใจและสนใจ
เรียนกล่ าวคือการนํ าเสนอเนื้ อหาตัวอักษรบนหน้ าจอ
ภาพสีแป้นพิมพ์ เสียงบรรยายประกอบการเรียนในแต่ละ
บทเรียน ทําให้ช่ วยเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ ผู้เรียน
ได้มากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ [4] ผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การฝึกทักษะพิมพ์สมั ผัสระบบทัศน์-วจนะ กับระบบปกติ
7.2 ผลเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ และจํานวนคําต่อนาที
การฝึ กทักษะพิมพ์สมั ผัสระหว่างระบบโสต-ทัศน์กบั ระบบ
ปกติ สําหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบบโสต-ทัศน์
มีคะแนนเฉลีย่ การฝึ กทักษะการพิมพ์สมั ผัส สูงกว่าระบบ
ปกติอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจเป็ น
เพราะว่าระบบโสต-ทัศน์ มีการกระตุ้นผูฝ้ ึ กมากกว่าระบบ
ปกติ
7.3 ผลเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์สมั ผัสในแต่ละ
สัปดาห์ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึ กทักษะ
การพิมพ์สมั ผัสระบบโสต-ทัศน์ กับระบบปกติ สําหรับ
ภาษาไทย มีความแตกต่ างกันจากสัปดาห์ท่ี 1 จนถึง
สัปดาห์ท่ี 3 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 แต่ใน
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สัปดาห์ท่ี 1 ผลการทดสอบสูงกว่าสัปดาห์ท่ี 2 อาจเป็ น
เพราะว่า ในสัปดาห์ท่ี 2 ตัวอักษรทีใ่ ช้ในการทดสอบเป็ น
ตัวอักษรที่มีความถี่ในการใช้งานมากทําให้ผู้ฝึกคุ้นเคย
กับการใช้แป้นพิมพ์
7.4 ผลเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์สมั ผัสในแต่ละ
สัปดาห์ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึ กทักษะ
การพิมพ์สมั ผัสระบบโสต-ทัศน์ กับระบบปกติ สําหรับ
ภาษาอังกฤษ ในสัปดาห์ท่ี 1 ผลการฝึ กทักษะไม่แตกต่าง
กัน สัปดาห์ท่ี 2 จนถึงสัปดาห์ท่ี 3 ผลการฝึ กแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ในสัปดาห์ท่ี 1 มีผล
การฝึ กไม่ แตกต่ างกันนั น้ อาจเป็ นเพราะตัวอักษรไม่
คุน้ เคย ทําให้ผฝู้ ึกมีพฒ
ั นาการช้า แต่เมื่อผ่านสัปดาห์ท่ี 2
จนถึงสัปดาห์ท่ี 3 มีผลการฝึ กที่แตกต่ างเนื่ องจากกลุ่ ม
ทดลองที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่ วยสอนระบบโสตทัศน์ ซึ่ง มีการกระตุ้ นทัง้ ภาพ และการออกเสียงตาม
บทเรียนทํ าให้พ ัฒนาการทางด้านการฝึ กทักษะพิม พ์
สัมผัสสูงขึน้
7.5 การเปรียบเทียบความคงทนของการฝึ กทักษะ
พิม พ์ ส ัม ผัสระหว่ างระบบโสต-ทัศ น์ ก ับ ระบบปกติ ผ ล
คะแนนเฉลี่ ย ของกลุ่ ม ทดลองมี ผ ลต่ า งคะแนนเฉลี่ ย
ภาษาไทยเท่ากับ -2.5 คะแนนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมมีค่าผลต่ าง
คะแนนเฉลีย่ -3.23 คะแนน จะสังเกตเห็นได้ว่าค่า คะแนน
ของกลุ่ มควบคุ มลดลงมากกว่ า ซึ่งเป็ นเพราะว่ า กลุ่ ม
ทดลองทีใ่ ช้ระบบโสต-ทัศน์ มีทกั ษะสูงกว่า กลุ่มควบคุมที่
ใช้การฝึกระบบปกติ ทําให้ คะแนนลดลงมากกว่าเล็กน้อย
ส่วนของภาษาอังกฤษกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยลดลง 2.11 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 กลุ่มควบคุมมี
คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.23 คะแนน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติท่ีระดับ .05 แต่ จ ากการสัง เกต คะแนนของกลุ่ ม
ทดลองทัง้ แบบทดสอบหลังเรียน และแบบทดสอบความ
คงทน นัน้ มีมากว่าของกลุ่มควบคุม สรุปได้ว่ากลุ่มทดลอง
มีคะแนนเฉลีย่ ลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุมแต่มคี ่าคะแนน
เฉลีย่ สูงกว่ากลุ่มทดลอง
7.6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคะแนนจากแบบ
ทดสอบความถนัดทางการเรียน (Y) กับคะแนนจากแบบ
ทดสอบทางการฝึ กทักษะพิมพ์สมั ผัส (X) ของระบบโสตทัศน์ และระบบปกติ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่ง
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ถือว่ามีความสัมพันธ์กนั ทางบวกในระดับสูงสรุปได้ว่าคน
ทีเ่ รียนเก่งมีโอกาสทีจ่ ะฝึกทักษะพิมพ์สมั ผัสได้ดี
8. ข้อเสนอแนะของการวิ จยั
การเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึ ก
พิมพ์ระบบโสต-ทัศน์ ทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ควรจะฝึ กให้สมํ่าเสมอ และปฏิบ ัติตามคําแนะนํ าอย่ าง
เคร่งครัด จึงจะได้ผลดีมากยิง่ ขึน้
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