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A Comparative Study of Touch-Typing Skills of Bachelor’s Degree Students between
Training with Sight & Speech Typing-CAI System and Conventional System
Danai Promdan1* and Manit Sittichai2
Asbtract
This research represented the study of the touch-typing skills comparison of students studying in Bachelor’s
Degree trained with the Sight & Speech and Conventional Systems. Instruments used were CAIs. The Sight & Speech
System was to look at the lesson and to speak following the lesson as typing. The lessons were developed by the
analysis of the frequency of alphabets and words appeared in distinguished electrical engineering theses. The
sequence of the lesson ordered from the most frequently used of alphabets and words. Population were the students
in the department of teacher training in electrical engineering, Faculty of Technical Education, King Mongkut’s
University of Technology North Bangkok. Samples were 30 voluntary students divided by lucky draw into two equal
experimental and control groups. Data collection by the pre as training and post tests, retention was tested 2 weeds
after ending the training program.
The developed CAIs for Thai language were 13 lessons and 8 lessons for English. Each lesson took 1 hour for
training and trained 4 hours a week. The efficiency validation of CAI for Thai Typing lessons was 75.66/78.18 and that
of the English ones was 76.09/77.25, which were higher than the set criteria of 75/75. The touch-typing skills meanscores for both Thai and English lessons of the experimental group ( XTh = 78.18, S.D.Th = 4.51, XEng = 77.25, S.D.Eng
= 5.87) were significantly higher than the control group ( XTh = 70.24, S.D.Th = 6.47, XEng = 68.59, S.D.Eng = 5.87) at
the level of .01. The gross word a minute of the experimental group was 16 for Thai and 15 for English which was
higher than the control group gained 14 for both Thai and English. The comparative pre and post tests for both Thai
and English lessons of the experimental group and control group were significantly different at the level of .01. When
to analyse the development of touch-typing skills between training and after the lesson mean scores founded that the
both groups had the same manner; the significant increasing of the mean scores for Thai lesson in the first week was
highest, lower in second week and not increasing in the last week which was different for the English lesson in the last
week that was negative increasing significantly. The comparative analysis the training progress of the experimental
and the control groups for Thai lessons in each week founded that there was no difference in the first week but the
mean scores of the experimental group was significant higher than the control group in the second and the last week.
And the mean scores for English lessons of the experimental group were significant higher than the control group
every week. Both systems revealed no significant difference only for Thai lessons training retention 2 weeks after the
end of the program.
Keywords: Touch-Typing, Sight & Speech System
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2558

1. บทนา
ป จั จุ บ ัน เครื่องคอมพิว เตอร์ ได้เ ข้า มามีบทบาทใน
ชีวติ ประจาวันมากขึน้ ทัง้ ด้าน การศึกษาและการทางาน
รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวัน การสืบค้นหา
ข้ อ มู ล นั ้น คอมพิ ว เตอร์ เ ข้ า มามี บ ทบาทอย่ า งยิ่ ง ใน
การศึกษา การทารายงาน การบ้าน ปริญญานิพนธ์และ
วิทยานิพนธ์ ซึง่ ไม่อาจหลีกเลีย่ งทักษะการพิมพ์ทเ่ี รียกว่า
‚การพิมพ์ส ัมผัส ‛ ได้เพราะจะช่ วยลดระยะเวลาความ
เมื่อยล้าและความผิดพลาด ซึง่ เป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ผลส ารวจทัก ษะการพิ ม พ์ ส ัม ผัส ของนั ก ศึก ษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในปี
การศึกษา 2553 จานวน 338 คน พบว่านักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีส่วนใหญ่ร้อยละ 60.80 พิมพ์สมั ผัสไม่ได้และ
เมื่ อ จ าแนกตามคณะพบว่ า นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรมพิมพ์สมั ผัสไม่ได้เป็ นจานวนมากทีส่ ุดถึงร้อย
ละ 76.50 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุ กต์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิมพ์
สัม ผัส ไม่ ไ ด้ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 55.70, 52.50 และ 49.60
ตามลาดับ
ในปจั จุบนั เทคโนโลยีทางด้านสื่อการเรียนการสอนได้
ก้าวหน้าไปมากจึงมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนเพื่อฝึ กพิมพ์สมั ผัส ให้นักศึกษาที่ยงั ขาดทักษะการ
พิมพ์สมั ผัสสามารถฝึ กการพิมพ์สมั ผัสได้ด้วยตนเองแต่
เป็ นระบบปกติท่ผี ู้ฝึกพิมพ์ตามบทเรียนเพียงอย่างเดียว
เพื่อให้การฝึกพิมพ์สมั ผัสมีประสิทธิภาพสูงขึน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้
เพิม่ การรับรูโ้ ดยให้ผฝู้ ึ กออกเสียงไปพร้อมกันเรียกว่าการ
ฝึ กแบบทัศน์–วจนะเป็ นการพัฒนาความรูค้ วาม สามารถ
ให้ดขี น้ึ ไปอีก
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึ ก
ทักษะการพิมพ์สมั ผัสระบบ ทัศน์-วจนะ (Sight & Speech
System) สาหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.2 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนการฝึกทักษะการพิมพ์สมั ผัสระบบ ทัศน์-วจนะที่
สร้างขึน้ สาหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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2.3 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การฝึ กทักษะการ
พิมพ์สมั ผัสระหว่างนักศึกษาทีฝ่ ึ กพิมพ์ระบบ ทัศน์ -วจนะ
กับระบบปกติ สาหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.4 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ จากการฝึ กทักษะ
พิมพ์สมั ผัสของกลุ่มทดลองก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึ กทักษะพิมพ์สมั ผัส
ระบบทัศน์-วจนะ สาหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.5 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ จากการฝึ กทักษะ
พิมพ์สมั ผัสของกลุ่มควบคุมก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึ กทักษะพิมพ์สมั ผัส
ระบบปกติ สาหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.6 เพื่อเปรียบเทียบความคงทนของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมสาหรับการฝึ กทักษะพิมพ์สมั ผัสระหว่างการ
ฝึ กระบบทัศน์-วจนะกับการฝึ กระบบปกติ ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
2.7 เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน
จากแบบทดสอบความถนัดทางการเรียนกับคะแนนจาก
แบบทดสอบการฝึ กทักษะการพิมพ์ส ัมผัสระบบทัศน์ วจนะ สาหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.8 เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน
จากแบบทดสอบความถนัดทางการเรียนกับคะแนนจาก
แบบทดสอบการฝึ ก ทัก ษะการพิม พ์ส ัมผัสระบบปกติ
สาหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. ขอบเขตการวิ จยั
3.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึ กทักษะพิมพ์
สัมผัสระบบ ทัศน์-วจนะ เป็ นวิธกี ารสอนการฝึ กทักษะการ
พิมพ์สมั ผัสหลักสูตรระยะสัน้ ในระดับปริญญาตรีชนั ้ ปี ท่ี 1
ภาควิชาครุ ศาสตร์ไฟฟ้ า คณะครุ ศาสตร์อุ ตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย
แบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็ นหัวข้อต่าง ๆ ของการวิจยั
ดังนี้
(1) บทเรียนการฝึ กทักษะพิมพ์สมั ผัส สร้างขึน้
สาหรับ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า ในภาควิชาครุศาสตร์
ภาษาไทยใช้เวลาฝึ กทักษะการพิมพ์สมั ผัสไม่ต่ ากว่า 10
บทเรียน บทเรียนละ 1 ชัวโมง
่
ภาษาอังกฤษ ใช้เวลาฝึ กทักษะการพิมพ์สมั ผัส
ไม่ต่ากว่า 8บทเรียน บทเรียนละ 1 ชัวโมง
่
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(2) ระบบการฝึ กทักษะการพิมพ์สมั ผัสมี 2 ระบบ
ระบบทัศน์-วจนะ คือ ชุดการฝึ กด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่ วยสอนการฝึ กทักษะพิมพ์สมั ผัสซึ่งใช้การออกเสียง
ประกอบการฝึ กในบทเรียนระบบปกติ คือ ชุดการฝึ กด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วยสอนการฝึ กทักษะการพิมพ์
สัมผัสจากการดูบทเรียนหน้าจอคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชนั ้ ปี ท่ี 1
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชนั ้ ปี ท่ี 1
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ที่ลงทะเบียนในปี การศึกษา
2555 จานวน 30 คน แล้วใช้วธิ จี บั สลากแบ่งกลุ่มออกเป็ น
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจานวนกลุ่มละ 15 คน
4. ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
4.1 การฝึ กทักษะ
ทัก ษะ (Skill) เป็ น ลัก ษณะของพฤติ ก รรมที่ แ สดง
ความสามารถ ในการแสดงออกได้อย่ างต่ อเนื่ องมีการ
ทางานร่วมกันของอวัยวะต่างๆอย่างเป็ นระบบสอดคล้อง
กันจนเป็ นความคล่องแคล่ วเป็ นนิ สยั ท าให้ผลงานที่ได้
ออกมา รวดเร็ว แม่ นย า และสามารถปฏิบ ัติงานได้ใน
ภาวะกดดันหรือเรียกสัน้ ๆ ว่า “ความชานาญ”
การฝึ ก ทัก ษะต้ อ งเป็ น การฝึ กอย่ างมีร ะบบ มีก าร
ก าหนดทัก ษะที่ ต้ อ งการ เรี ย งล าดับ ขัน้ ตอนการฝึ ก
ทดสอบการฝึ ก เสริมทักษะในส่ วนที่ขาด ฝึ กฝนอย่ าง
ต่อเนื่อง ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบและวิธกี ารให้เข้ากับผูฝ้ ึก
4.2 บทเรียนคอมพิ วเตอร์ช่วยสอน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วยสอนทาให้เกิดการเรียนรู้
อย่างไม่มที ส่ี น้ิ สุด เป็ นการตอบสนองผูเ้ รียนได้อย่างดีอกี
หนทางหนึ่ ง ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วยสอนนัน้ จะมี
ประสิทธิภาพนัน้ ต้องขึน้ อยู่กบั สองปจั จัยใหญ่ ๆ คือ ตัว
บทเรียนและตัว ผู้เรียนเอง ซึ่งตัว บทเรียนต้ องมี การ
ออกแบบ สร้าง กาหนดวัตถุประสงค์ท่ชี ดั เจน การเรียบ
เรียง ภาพ เสียง การนาเสนอ การจูงใจ รวมไปถึงความ
ครบถ้วนของเนื้อหา ในส่วนของผูเ้ รียน ต้องมีความตัง้ ใจ
ในการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ เพราะระบบ
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ของคอมพิวเตอร์ช่ วยสอนไม่ ได้มีการบังคับผู้เรียนให้
เรียนโดยผูเ้ รียนสามารถเรียนเองได้อย่างเป็ นอิสระ
4.3 การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของบทเรียน
การบรรลุว ัตถุ ประสงค์เกณฑ์ขนั ้ ต่ า ในการทดสอบ
ประสิท ธิภ าพ โดยทัว่ ไปจะใช้ ค่ า เฉลี่ย ของคะแนนที่
เกิดขึ้นจากแบบฝึ กหัด หรือคาถามระหว่างบทเรียนกับ
คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบท้ายบทเรียนแล้วน ามา
ค านวณเป็ นร้ อ ยละเพื่ อ เปรี ย บเที ย บกั น ในรู ป ของ
Event1/Event 2 [1]
ก) ลักษณะของวิชา เช่ น วิชาทฤษฎี วิชาประลอง
หรื อ วิ ช าปฏิ บ ั ติ ถ้ า บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน
พัฒนาขึน้ ตามวิชาทฤษฎีล้วน เกณฑ์ควรตัง้ ไว้ท่ี 90/90
หรือ 85/85 หากเป็ นวิชาประลองหรือวิชาปฏิบตั ิ สามารถ
ตัง้ เกณฑ์ต่ากว่านัน้ ได้ เช่น 85/85 หรือ 80/80 หรือ 75/75
ทัง้ นี้ เนื่ องจากวิชาปฏิบ ัติสามารถยินยอมให้เกิดความ
ผิดพลาดได้บา้ งโดยไม่เกิดความเสียหาย
ข) ระดับของผู้เรียนในระดับเล็ก ๆ ควรจะกาหนด
เกณฑ์ไว้สูงเมื่อเปรียบเทียบกับบทเรียนสาหรับระดับ
ผูใ้ หญ่
ค) ระดับความยากของเนื้อหา ถ้าเนื้อหาสลับซับซ้อน
และยาก การก าหนดเกณฑ์สูงๆ จะท าได้ยาก จึงควร
กาหนดเกณฑ์ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง เช่น 85/85
ถ้ า บทเรีย นคอมพิวเตอร์ ช่ ว ยสอนพัฒนาขึ้น ตามวิช า
ทฤษฎีล้วน เกณฑ์ควรตัง้ ไว้ท่ี 90/90 หรือ 85/85 หาก
เป็ นวิชาประลองหรือวิชาปฏิบตั ิ สามารถตัง้ เกณฑ์ต่ ากว่า
นัน้ ได้ เช่ น 85/85 หรือ 80/80หรือ 75/75 และถ้ามีกลุ่ ม
ผูเ้ รียนเป็ นกลุ่มเล็กให้ตงั ้ คะแนนไว้สูงกว่ากลุ่มใหญ่ และ
ถ้าเนื้อหาสลับซับซ้อนและยาก การกาหนดเกณฑ์สูง ๆ
จะท าได้ยาก จึงควรก าหนดเกณฑ์ในระดับปานกลาง
ค่อนข้างสูง เช่น 85/85
4.4 ความคงทน (Retention) หมายถึง การคงไว้ซง่ึ
ผลการเรียนหรือความสามารถของผู้เรียนที่จะระลึกถึง
องค์ความรูห้ รือทักษะทีเ่ คยมีประสบมาหลังจากที่ได้ผ่าน
การเรีย นและการฝึ ก ไปชัว่ ระยะเวลาหนึ่ ง เช่ น หนึ่ ง
สัปดาห์หรือหนึ่ งเดือน เป็ นต้ น ซึ่งการที่จะจดจ าองค์
ความรูไ้ ด้มากน้อยเพียงใดส่วนหนึ่งขึน้ ยู่กบั กระบวนการ
เรียนรูส้ งิ่ เร้ากระตุน้ ให้ผเู้ รียนจดจาได้
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5. วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
งานวิจ ัยนี้ ผู้วิจ ัยได้ สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วย
สอนการฝึ กทักษะพิมพ์ส ัมผัสระบบ ทัศน์ -วจนะโดยมี
ขัน้ ตอนดังนี้
5.1 การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
5.1.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีชนั ้ ปี ท่ี 1 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนื อที่ลงทะเบียนในปี การศึกษา 2554
จานวน 130 คน
5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากประชากรทีส่ มัครใจ
ในการเข้าร่วมรับการฝึ กทักษะพิมพ์สมั ผัสจานวน 30 คน
โดยใช้วธิ จี บั สลากแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มละ
15 คน กลุ่มทดลองใช้การฝึ กทักษะแบบทัศน์-วจนะ กลุ่ม
ควบคุมใช้การฝึกแบบปกติ
5.2 การสร้างเครือ่ งมือวิ จยั
5.2.1 บทเรียนการฝึ กพิมพ์สมั ผัสซึง่ มีขน้ึ ตอน
การสร้างบทเรียนการฝึกพิมพ์สมั ผัสดังนี้



CAI

ในการสร้างบทเรียนการฝึ กพิมพ์สมั ผัสผู้วิจยั ได้ท า
การวิเคราะห์ความถี่ของ อักษร สระ พยัญชนะ สัญลักษณ์
วรรณยุ กต์ ท ั ้ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ จาก
วิทยานิพนธ์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจานวน 5 เรื่องมา
จั ด ล าดั บ โดยให้ อ ั ก ษร สระ พยั ญ ชนะ สัญ ลั ก ษณ์
วรรณยุกต์ทม่ี คี วามถีม่ าก เป็ นบทเรียนต้น ๆ และในแบบ
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ฝึ กท้ายบทเรียนใช้ อักษร สระ พยัญชนะผสมกันให้เกิด
เป็ นคานามาฝึกทบทวนจนถึงบทสุดท้าย
การจัดเรียงความถี่ของอักษร สระ พยัญชนะ สัญลักษณ์
วรรณยุกต์ เพื่อสร้างเป็ นบทเรียน
บทเรียนฝึ กพิมพ์สมั ผัสภาษาไทยมี 13 บทเรียนมี
รายละเอียดดังนี้
บทที่ 1 พิมพ์อกั ษรแป้น ร น า อ เ ก
บทที่ 2 พิมพ์อกั ษรแป้น ม แ ง ว ส ะ
บทที่ 3 พิมพ์อกั ษรแป้น บ ่่ ใ ่า ล ท ด
บทที่ 4 พิมพ์อกั ษรแป้น ย ต ไ ่ี ค ข
บทที่ 5 พิมพ์อกั ษรแป้น ป ห ่ั ่้ พ ฉ
บทที่ 6 พิมพ์อกั ษรแป้น จ ช โ ่ิ ถ ธ
บทที่ 7 พิมพ์อกั ษรแป้น ซ ผ ่ื ่็ ณ ภ
บทที่ 8 พิมพ์อกั ษรแป้น ฟ ญ ่์ ู่ ศ ษ
บทที่ 9 พิมพ์อกั ษรแป้น ฮ ฒ ุ่ ่ึ ฎ ฏ
บทที่ 10 พิมพ์อกั ษรแป้น ฐ ฤ ฦ ๆ ่๊ ฝ ฑ
บทที่ 11 พิมพ์อกั ษรแป้น ฬ ฆ ( ) .
บทที่ 12 พิมพ์อกั ษรแป้น “ ่ ? ฯ . , /
บทที่ 13 พิมพ์อกั ษรแป้น ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙
บทเรียนฝึกพิมพ์สมั ผัสภาษาอังกฤษมี 8 บทเรียนมี
รายละเอียดดังนี้
บทที่ 1 พิมพ์อกั ษรแป้น A E R T I
บทที่ 2 พิมพ์อกั ษรแป้น S C N O L
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 , . ; ‘ / [ ] - =
บทที่ 7 พิมพ์อกั ษรแป้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
บทที่ 8 พิมพ์อกั ษรแป้น ! @ # $ % ^ & *( )_+ ‚ ?
ผู้ วิจ ัย ได้ ใ ช้ แ บบสอบถามเพื่อ ให้ ผู้ เ ชี่ย วชาญด้ า น
บทเรียนและผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อทาการประเมินบทเรียน
และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่สร้างขึน้ เพื่อทราบ
ถึงคะแนนของความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาของบทเรียนและ
คุณภาพของบทเรียนช่วยสอน โดยการใช้แบบสอบถาม
ซึง่ ผ่านการประเมินความเทีย่ งตรงของแบบสอบถามจาก
ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการออกแบบแบบสอบถามและผู้
เชีย่ วชาญด้านการวิจยั
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หลังจากสร้างเนื้อหาบทเรียนสาเร็จ ผู้วจิ ยั จึงได้ให้
ผู้เ ชี่ย วชาญซึ่ง ผู้ ท่ีมีป ระสบการณ์ ด้ า นการสอนวิช า
พิมพ์ดดี ทัง้ ในวิทยาลัยของรัฐและเอกชนจานวน 5 ท่าน
ประเมินคุณภาพบทเรียน ด้านความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา
ผลประเมินอยู่ในระดับดีมคี ่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.74
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึ กพิมพ์
สัม ผัส เมื่อ ผู้วิจยั ได้น าเนื้ อ หาบทเรีย นแบบฝึ ก พิม พ์
สัม ผัสที่ผ่ า นขัน้ ตอนการประเมิน คุ ณ ภาพแล้ว น ามา
สร้างเป็ น บทเรีย นคอมพิวเตอร์ช่ว ยสอนการฝึ กพิม พ์
สัมผัสระบบทัศน์ -วจนะทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ด้ว ยโปรแกรม Adobe flash เมื่อ ส าเร็จ แล้ว จึง ให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสื่อการสอนประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญซึ่ง
เป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์ด้านการสอน ด้านการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนและ เป็ นผู้ท่ที างานด้าน โสตทัศน์ศกึ ษา
พบว่ า บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนที่ ส ร้ า งขึ้ น มี
คุณภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.00
5.3 การทดลองและเก็บข้อมูล
ผู้วิจ ัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบความถนัด
ทางการเรียน ซึ่งเป็ นข้อสอบแบบปรนัยในช่วงก่อนที่จะ
ทาการฝึก
5.3.1 การทดลองได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ทดลองดังนี้
(1) กลุ่ ม ทดลองเป็ น นั ก ศึก ษา ระดับ
ปริญญาตรีชนั ้ ปี ท่ี 1 ปี การศึกษา 2555 ภาควิชาครุศาสตร์
ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนื อ จ านวน 15 คน ให้เรีย น
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบทัศน์-วจนะ
ก) ผู้ วิ จ ัย ได้ ท าการแจ้ ง ให้ นั ก ศึ ก ษา
ทราบถึงวัตถุประสงค์การวิจยั
ข) ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดสอบก่อนเรียนโดย
ให้พมิ พ์แบบปกติโดยไม่ต้องออกเสียง และเก็บรวบรวม
คะแนนไว้
ค) ผู้วิจยั ได้ให้ผู้เรียนท าการฝึ กทักษะ
พิ ม พ์ ส ัม ผั ส โดยให้ ออกเสี ย งตามบทเรี ย น และท า
แบบทดสอบในแต่ ล ะบทโดยไม่ ต้ อ งออกเสี ย งตาม
แบบทดสอบใช้เวลาในการฝึกบทเรียนละ 1 ชัวโมง
่
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ง) เมื่อได้ทาการฝึกจนครบทุกบทแล้วให้
ผูเ้ รียนทาแบบทดสอบหลังการเรียนโดยไม่ต้องออกเสียง
ตามแบบทดสอบและเก็บรวบรวมคะแนน
จ) เมื่อผู้เรียนได้เรียนจบบทสุดท้ายไป
แล้วเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ให้ผเู้ รียนทดสอบความคงทนของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและรวบรวมผล
(2) กลุ่ ม ควบคุ ม เป็ น นั กศึก ษาระดับ
ปริญญาตรีชนั ้ ปี ท่ี 1 ปี การศึกษา 2555 ภาควิชาครุศาสตร์
ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนื อ จ านวน 15 คน ให้เรีย น
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบทัศน์-วจนะ
ก) ผู้ วิ จ ัย ได้ ท าการแจ้ ง ให้ นั ก ศึ ก ษา
ทราบถึงวัตถุประสงค์การวิจยั
ข) ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดสอบก่อนเรียนโดย
ให้พมิ พ์แบบปกติโดยไม่ต้องออกเสียงตามบทเรียน และ
เก็บรวบรวมคะแนนไว้
ค) ผู้วิจยั ได้ให้ผู้เรียนท าการฝึ กทักษะ
พิมพ์สมั ผัสและแบบทดสอบในแต่ ละบทโดยไม่ต้องออก
เสียงตามบทเรียน และแบบทดสอบใช้เวลาในการฝึ ก
บทเรียนละ 1 ชัวโมง
่
ง) เมื่อได้ทาการฝึกจนครบทุกบทแล้วให้
ผูเ้ รียนทาแบบทดสอบหลังการเรียนโดยไม่ต้องออกเสียง
ตามแบบทดสอบ และเก็บรวบรวมคะแนน
จ) เมื่อผู้เรียนได้เรียนจบบทสุดท้ายไป
แล้วเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ให้ผเู้ รียนทดสอบความคงทนของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและรวบรวมผล
6. ผลของการวิ จยั
6.1 ผลการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการ
ฝึ กพิมพ์สมั ผัสระบบ ทัศน์ -วจนะ (Sight & Speech
System) สาหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผูว้ จิ ยั ได้
สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาเร็จ ดังรูปที่ 1
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ตารางที่ 3 พัฒนาการของการฝึกพิมพ์สมั ผัสกลุ่มควบคุม

รูปที่ 1 ตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการ
ฝึกพิมพ์สมั ผัสระบบทัศน์-วจนะ
6.2 ผลการทดสอบประสิท ธิภ าพของบทเรีย น
คอมพิวเตอร์ช่ วยสอนการฝึ กทักษะพิมพ์ส ัมผัสระบบ
ทัศน์-วจนะ กับระบบปกติ สาหรับภาษาไทย 13 บทเรียน
ภาษาอังกฤษ 8 บทเรียน ซึ่งประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาไทยมีประสิทธิภาพเท่ากับ
57.66/78.18 ภาษาอังกฤษมีค่าเท่ากับ 56.10/55.57
6.3 เมื่อนาคะแนนเฉลีย่ คิดเป็ นร้อยละของการทดสอบ
ท้ายบทเรียนเมื่อสิน้ สุดโปรแกรมการฝึ กของกลุ่มตัวอย่าง
ทีฝ่ ึกต่างระบบมาเปรียบเทียบผลปรากฏใน
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลีย่ จากการฝึกระบบทัศน์-วจนะ

จากตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยจากการฝึ กระบบทัศน์ วจนะสูงกว่าระบบปกติทงั ้ ภาษาไทยและอังกฤษอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
6.4 ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างขณะฝึ กกับ
การทดสอบท้ายบทแต่ละสัปดาห์ของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมปรากฏในตารางที่ 2 และ 3
ตารางที่ 2 พัฒนาการของการฝึกพิมพ์สมั ผัสกลุ่มทดลอง
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ตารางที่ 2 และ 3 พัฒนาการของการฝึ กพิมพ์สมั ผัส
ระหว่างขณะฝึกกับการทดสอบท้ายบทเรียนแต่ละสัปดาห์
จากคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า
มีลกั ษณะไปในทางเดียวกันคือ มีอตั ราการเพิม่ ของทักษะ
การพิมพ์สมั ผัสสาหรับภาษาไทยสูงสุดในสัปดาห์แรก
ลดลงในสัปดาห์ท่ีสองและไม่ เพิ่มขึ้นในสัปดาห์สุดท้าย
อย่ างมีนั ยส าคัญ ซึ่งต่ างจากภาษาอังกฤษในสัปดาห์
สุดท้าย โดยที่พฒ
ั นาการมีค่าเป็ นลบเหมือนกันทัง้ สอง
กลุ่มอย่างมีนยั สาคัญ
6.5 เมื่อ เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ย การฝึ ก พิ ม พ์
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในแต่ละสัปดาห์ดงั
ปรากฏในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลเปรียบเทียบผลการฝึกในแต่ละสัปดาห์

ตารางที่ 4 ผลเปรียบเทียบผลการฝึ กในแต่ละสัปดาห์
พบว่ า คะแนนเฉลี่ ย การฝึ ก ของกลุ่ ม ทดลองส าหรั บ
ภาษาไทยไม่ต่างจากกลุ่มควบคุมในสัปดาห์แรก แต่มคี ่า
สู ง กว่ า ในสัป ดาห์ ท่ี ส องและสัป ดาห์ สุ ด ท้ า ยอย่ า งมี
นัยสาคัญ ส่วนภาษาอังกฤษพบว่าคะแนนเฉลี่ ยการฝึ ก
ของกลุ่ มทดลองสูงกว่ ากลุ่ มควบคุ มทุ กสัปดาห์อย่ างมี
นัยสาคัญ
6.6 จากการทดสอบซ้าหลังจากสิน้ สุดโปรแกรมการ
ฝึก 2 สัปดาห์ปรากฏผลในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลเปรียบเทียบความคงทนการฝึกพิมพ์
ระบบทัศน์-วจนะ
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ตารางที่ 5 ผลเปรียบเทียบความคงทนการฝึ กพิมพ์
ระบบทัศน์-วจนะ สูงกว่ากลุ่มควบคุม ทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
6.7 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนจาก
แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน (Y) กับคะแนนจาก
แบบทดสอบการฝึ ก ทัก ษะพิ ม พ์ ส ัม ผั ส (X) ของกลุ่ ม
ทดลองสาหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6.7.1 ผลจากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนจากแบบทดสอบความถนัดทางการเรียน (Y) กับ
คะแนนจากแบบทดสอบการฝึ กทักษะพิมพ์สมั ผัส (X)
สาหรับภาษาไทยมีค่าเท่ากับ 0.50 ซึง่ อยู่ในระดับปานกลาง
6.7.2 ผลจากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนจากแบบทดสอบความถนัดทางการเรียน (Y) กับ
คะแนนจากแบบทดสอบการฝึ กทักษะพิมพ์สมั ผัส (X)
สาหรับภาษาอังกฤษมีค่าเท่ากับ 0.41 ซึง่ อยู่ในระดับปานกลาง
7. สรุปผลการวิ จยั
7.1 อภิ ปรายสรุปผลการวิ จยั
7.1.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่ ว ยสอนการฝึ ก พิ ม พ์ ร ะบบโสต-ทัศ น์ -วจนะคิ ด จาก
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของการทาแบบฝึ กหัดระหว่างเรียน
(E1) และคะแนนเฉลีย่ แบบทดสอบหลังเรียน (E2) มีค่า
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่กี าหนดไว้คอื 75/75 และ
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้เนื่องมาจากในการเรียนมี
การกระตุ้นประสาทรับรู้ให้นักเรียนตัง้ ใจและสนใจเรียน
การนาเสนอเนื้อหาตัวอักษรบนหน้าจอ ภาพสีแป้นพิมพ์
เสียงบรรยายและการพูดออกเสียงประกอบการเรียน
7.1.2 ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ จากการฝึ ก
ทักษะการพิมพ์สมั ผัสในช่วงต่าง ๆ ของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(1) ผลการเปรียบเทียบคะแนนแบบฝึ ก
ระหว่างเรียนกับแบบทดสอบท้ายบทเรียน กลุ่มทดลองมี
การพัฒนาทักษะการพิมพ์สมั ผัสที่ดีข้นึ ในสัปดาห์ท่ี 1
และสัปดาห์ท่ี 2 ผลการฝึ กมีพ ัฒนาการของทักษะการ
พิมพ์ท่ดี ขี น้ึ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 แต่ใน
สัปดาห์ท่ี 3 พัฒนาการของทักษะการพิมพ์ต่ าลงเล็กน้อย
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ อาจเป็ นเพราะบทเรียนใน
สัปดาห์สดุ ท้ายซึง่ เป็ นการฝึ กพิมพ์อกั ษร สระ วรรณยุกต์
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ที่มีความถี่น้ อยไม่ ได้ใช้งานประจ า ท าให้ผู้ฝึ กมีความ
สนใจน้อย ส่วนของภาษาอังกฤษ กลุ่มทดลองมีพฒ
ั นาการ
ของการฝึ กพิมพ์ท่ดี ขี น้ึ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ
.01 ตัง้ แต่เริม่ ต้นจนถึงสัปดาห์สุดท้าย เป็ นเพราะภาษา
อังกฤษมีตวั อักษรน้อย จานวนความถีข่ องการใช้ตวั อักษร
เป็ นตัวอักษรที่คุ้นเคย ทาให้ผู้ฝึกยังมีความสนใจในการ
ฝึ กตลอด สาหรับกลุ่มควบคุมมีการพัฒนาทักษะพิมพ์
สัมผัสทีด่ ขี น้ึ ในสัปดาห์ท่ี 1 และสัปดาห์ท่ี 2 มีพฒ
ั นาการ
ของทักษะการพิมพ์ท่ีดีข้นึ อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 แต่ในสัปดาห์ท่ี 3 ผลการฝึ กของกลุ่มทดลองมี
ทักษะการพิมพ์ต่ าลงอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ เป็ น
เพราะบทเรียนในสัปดาห์ สุ ดท้ายซึ่งเป็ นการฝึ กพิม พ์
อัก ษร สระ วรรณยุ ก ต์ ที่มีค วามถี่ ในการใช้ง านน้ อ ย
หรือไม่ค่อยได้ใช้งาน ทาให้ผฝู้ ึ กมีความสนใจในการฝึ กน้อย
ในส่วนของภาษาอังกฤษ กลุ่มควบคุมมีพฒ
ั นาการของ
การฝึ กพิมพ์ทด่ี ขี น้ึ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
ในสัปดาห์ท่ี 1 และสัปดาห์ท่ี 3 ส่วนในสัปดาห์ท่ี 3 มีนัย
สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ตัง้ แต่ เริ่มต้นจนถึงสัปดาห์
สุดท้าย อาจเป็ นเพราะ ภาษาอังกฤษมีตวั อักษรน้อย ไม่มี
สระแยกชัดเจนเหมือนในภาษาไทยทาให้ จานวนความถี่
ของการใช้ตวั อักษร เป็ นตัวอักษรที่คุ้นเคย ทาให้ผู้ฝึกมี
ความสนใจในการฝึก เมื่อเปรียบเทียบคะแนนโดยภาพรวม
แล้วกลุ่มทดลองจะมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุม เนื่องจาก
กลุ่ มทดลองที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่ วยสอนระบบ
ทัศน์ -วจนะ ซึ่งมีการกระตุ้นทัง้ ภาพ และการออกเสียง
ตามบทเรียนทาให้พฒ
ั นาการทางด้านการฝึ กทักษะพิมพ์
สัมผัสสูงขึน้
(2) ผลการเปรียบเทียบคะแนนแบบ
ทดสอบท้ า ยบทของกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม ทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพบว่า ในการฝึ กพิมพ์สมั ผัส
ภาษาไทยกลุ่ มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความต่ างของ
คะแนนเฉลี่ยจากสัปดาห์ท่ี 1 ถึง สัปดาห์ท่ี 3 อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 เมื่อสังเกตจะเป็ นว่าในช่วง
สัปดาห์ท2่ี คะแนนจะลดลง และไปเพิม่ ขึน้ ในสัปดาห์ท่ี 3
อาจเป็ นเพราะว่า ในการฝึกช่วงแรกๆผูฝ้ ึ กยังมีความตัง้ ใจ
ในการฝึกทาให้ทาคะแนนได้ดใี นช่วงแรก ต่อมาเมื่อความ
สนใจลดลงในสัป ดาห์ ท่ี 2 ท าให้ค ะแนนแบบทดสอบ
ลดน้อยลงเล็กน้อย และเมื่อเข้าสู่สปั ดาห์ท่ี 3 ผู้ฝึกเริม่ มี
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
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ทักษะมากขึน้ จากการทาแบบฝึ กและแบบทดสอบ เพราะ
แบบทดสอบนัน้ เป็ นการนา อักษร พยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกต์ในสัปดาห์ทผ่ี ่านมา ใช้ในทาแบบทดสอบด้วย
เป็ นผลให้ ผูฝ้ ึ กสามารถใช้ทกั ษะทีม่ อี ยู่แล้วทาแบบทดสอบ
ได้คะแนนดีขน้ึ
ส่ ว นภาษาอัง กฤษ ทัง้ กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม
ควบคุมมีความต่างของคะแนนเฉลี่ยจากสัปดาห์ท่ี 1 ถึง
สัปดาห์ท่ี 3 อย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ ซึง่ กลุ่มทดลอง
มีค่าคะแนนเฉลี่ย ดีขน้ึ เล็กน้อยในแต่ละสัปดาห์ อาจเป็ น
เพราะว่า ในการฝึ กพิมพ์ภาษาอังกฤษซึง่ มีจานวน อักษร
น้ อย ซึ่งผู้ ฝึ ก มีค วามคุ้ นเคยอยู่ แล้ ว จึง ท าให้ ผู้ฝึ กท า
แบบทดสอบท้ายบทได้คะแนนต่ อเนื่ อง กลุ่มควบคุมมี
คะแนนสูงสุดในสัปดาห์ท่ี 1 ลดลงในสัปดาห์ท่ี 2 และ
เพิ่มขึ้นเล็กน้ อยเมื่ อถึงสัปดาห์ท่ี 3 อาจเป็ นเพราะ ใน
สัปดาห์ท่ี 2 ผู้ฝึ กมีความสนใจในการฝึ กน้ อยลงท าให้
คะแนนแบบทดสอบท้ายบทลดลง และเมื่อถึงสัปดาห์ท่ี 3
ผูฝ้ ึ กมีทกั ษะเพิม่ ขึ้นเพราะภาษาอังกฤษมีจานวนอักษร
น้อยไม่ได้แบ่งแยกรูป สระ และไม่มวี รรณยุกต์ ทาให้ผฝู้ ึ ก
มีท ัก ษะพอเพี ย งที่ จ ะท าแบบทดสอบท้ า ยบท ท าให้
คะแนนดีขน้ึ เล็กน้อย
7.1.3 การเปรียบเทียบความคงทนของการฝึ ก
ทักษะพิมพ์สมั ผัสระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมผล
คะแนนเฉลี่ ย ของกลุ่ ม ทดลองมี ผ ลต่ า งคะแนนเฉลี่ ย
ภาษาไทยเท่ากับ -1.72 คะแนนอย่างไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมมีค่าผลต่างคะแนน
เฉลี่ย -0.79 คะแนนจะสังเกตเห็นได้ว่าค่ า คะแนนของ
กลุ่ มควบคุ มลดลงน้ อ ยกว่ า แต่ คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ ม
ทดลองมีค่ามากกว่าทัง้ คะแนนทดสอบท้ายบทเรียนและ
คะแนนทดสอบความคงทน อาจเป็ นเพราะว่า กลุ่มทดลอง
ที่ใช้ระบบทัศน์ -วจนะ มีทกั ษะสูงกว่ า กลุ่มควบคุมที่ใช้
การฝึ กระบบ ปกติ ทาให้ คะแนนลดลงมากกว่าเล็กน้อย
ส่วนของภาษาอังกฤษกลุ่ มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยลดลง
11.67 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 กลุ่มทดลอง
มีคะแนนเฉลีย่ ลดลง 7.86 คะแนน เท่ากับ -3.40 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 แต่จากการสังเกต คะแนน
ของกลุ่ ม ทดลองทัง้ แบบทดสอบหลัง เรี ย น และแบบ
ทดสอบความคงทน นัน้ มีมากว่าของกลุ่มควบคุม สรุปได้
ว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม
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แต่มคี ่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ [2] ได้ประเมินผลสัมฤทธิในการเรี
ยนรู้
์
คาศัพท์ภาษาอังกฤษหลังการใช้วธิ กี ารสอนแบบโครงงาน
และความคงทนเมื่อทิ้งช่วงไป 2 สัปดาห์เท่ากับ 22.88
และ 22.52 ตามลาดับแสดงให้เห็นว่าเมื่อทิง้ ช่วงไป 2
สัป ดาห์ นั ก เรี ย นมี ผ ลสัม ฤทธิ ใ์ นการเรี ย นรู้ ค าศั พ ท์
ภาษาอังกฤษไม่ แตกต่ างกันมากนักซึ่งมีค่าของผลต่ าง
คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 0.364
7.1.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคะแนน
จากแบบทดสอบความถนัดทางการเรียน (Y) กับคะแนน
จากแบบทดสอบทางการฝึ กทักษะพิมพ์สมั ผัส (X) ของ
กลุ่มทดลอง ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งถือว่ามี
ความสัมพันธ์กนั ทางบวกในระดับสูงสรุปได้ว่าคนที่เรียน
เก่งมีโอกาสทีจ่ ะฝึกทักษะพิมพ์สมั ผัสได้ดี
7.2 ข้อเสนอแนะของการวิ จยั
ในการทาวิจยั ในครัง้ นี้ ประโยชน์ ท่ีได้คือ ทักษะการ
พิมพ์สมั ผัสของผู้เข้าร่วมการฝึ ก ซึ่งจากผลการวิจยั ผู้ท่ี
ฝึ กด้วยระบบทัศน์ -วจนะ จะมีทกั ษะสูงกว่าการฝึ กแบบ
ปกติ ซึ่ง ในการเลือกวิธกี ารฝึ กให้ได้ประโยชน์สูงสุด คือ
วิธกี ารฝึ กแบบ ทัศน์ -วจนะ ปญั หาที่เกิดขึน้ ระหว่างการ
ฝึ กคือ ปญั หาของช่วงเวลาของผู้เข้ารับการฝึ กซึ่งผู้ฝึกมี
จานวนมาก ช่วงเวลาในการฝึ กอาจจะยังไม่ตรงกัน ควรมี
วิธใี นการยืดหยุ่นในการสร้างกระบวนการฝึ ก โดยการทา
รูปแบบและวิธขี องการฝึ ก ทีส่ ามารถนาไปฝึ กทีบ่ ้านหรือ
ทุก ๆ ทีต่ ามต้องการได้ ซึง่ ทาให้ผู้ฝึกไม่รู้สกึ ว่าการฝึ ก
เป็ นภาระจนเกินไป แต่สงิ่ ที่สาคัญคือ การเก็บผลซึ่งควร
ออกแบบให้มีความละเอียดในการเก็บค่าผลของการฝึ ก
เพื่อความชัดเจนของผลการฝึ กทีน่ ่ าเชื่อถือได้ และการฝึ ก
นัน้ ควรมีการสร้างแรงจูงใจ ในการฝึ ก เพื่อทาให้ผู้ฝึกมี
การฝึ กอย่างสม่ าเสมอเป็ นไปตามแผน และมีกาลังใจใน
การฝึ ก การสร้างแรงจูงใจ อาจมาในรูปของ ของรางวัล
หรือ การให้คะแนน หรือคาชมเชยต่ าง ๆ ทาให้ ผู้ฝึกมี
ก าลัง ใจในการฝึ ก และการสร้ า งบทเรี ย นที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องกับ สิง่ ที่ผู้ฝึกสนใจนัน้ เป็ นผลดีในด้านของการ
สร้างแรงจูงใจให้ผฝู้ ึกสนใจทาการฝึกจนครับ หลักสูตร
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