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การศึกษาเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักศึกษาครุศาสตร์เครื่องกล ไฟฟ้า และโยธา 
ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือจากบทเรียน

คอมพิวเตอรช์่วยสอนการฝึกพิมพ์สัมผัสระบบโสต-ทัศน์-วจนะ 
 

บุญสา  ประเสรฐิสวัสดิ์1* และ มานิตย ์ สิทธิชัย2 
 

บทคัดยอ่ 
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสระบบโสต-ทัศน์-วจนะ สําหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2) ทดสอบประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ฯ  3) เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียจากการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสก่อนและหลังฝึกด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ฯ 4) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ที่ฝึกพิมพ์ด้วยระบบโสต-ทัศน์-วจนะ จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ฯ 
5) เปรียบเทียบความคงทนจากการฝึกทกัษะการพิมพ์สัมผัสของนักศึกษาทั้งสามสาขาวิชา ที่ฝึกพิมพ์สัมผัสด้วยระบบโสต-
ทัศน์-วจนะ 6) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนจากแบบทดสอบการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัส กับคะแนนจาก
แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นกลุ่มทดลองที่ได้จากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จากภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล 
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าและภาควิชาครุศาสตร์โยธา ที่สมัครใจเข้าร่วมรับการฝึกโดยกลุ่มทดลองมาจากภาควิชาละ 7 คน 
รวมเป็น 21 คน เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึกพิมพ์สัมผัสระบบโสต-ทัศน์-วจนะ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบทดสอบก่อนและหลังฝึก แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนอาศัยโปรแกรม Xamp 
Control Panel and Character Frequency Analyzer ในการนับพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์จากวิทยานิพนธ์ดีเด่น
ทั้งสามสาขา สาขาละ 5 เล่ม และใช้โปรแกรม Macromedia Flash, Sound Recorder, Cool Edit 2000 และ Adobe 
Audition ผลวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นเป็นแบบฝึกพิมพ์สัมผัสภาษาไทย 13 บท และภาษา 
อังกฤษ 10 บท ใช้เวลาฝึกบทละ 1 ชั่วโมง 2) บทเรียนฯ มีประสิทธิภาพ 89.66/93.75 สําหรับภาษาไทย และ 87.53/ 
90.95 สําหรับภาษาอังกฤษ 3) ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียจากการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสของกลุ่มทดลอง หลังฝึกสูง
กว่าก่อนฝึกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01  4) ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียจากการฝึกของนักศึกษาทั้งสามภาควิชา
มค่ีาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีทักษะการพิมพ์ 18.75 คําต่อนาทีสําหรับภาษาไทย และ 22.74 
คําต่อนาทีสําหรับภาษาอังกฤษ 5) คะแนนเฉล่ียของความคงทนลดลงร้อยละ 2.02  สําหรับภาษาไทย และร้อยละ 1.26 
สําหรับภาษาอังกฤษโดยที่ผลต่างคะแนนเฉล่ียที่ลดลงของทัง้สามภาควิชามีค่าแตกตา่งกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และ 6) สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนจากแบบทดสอบการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสของกลุ่มทดลองกับคะแนนจาก
แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ทั้งภาษาไทย (r = 0.62) และภาษาอังกฤษ (r = 0.58)  
 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, การฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสระบบโสต-ทัศน์-วจนะ 
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Abstract 
The purposes of this study were to 1) develop a computer-assisted instruction on Sight-Sound 

and Speech System for touch-typing skill practice of English and Thai languages, to 2) validate the 
efficiency of the CAI, to 3) compare the mean scores of the tough-typing skill  before and after training 
of both languages,  to 4) compare the touch-typing skill mean score of Mechanical Electrical and Civil 
Students, to 5) compare the skill durability between Mechanical, Electrical and Civil Students,  to 6) 
analyze the correlation of the scores obtained from the scholastic aptitude test and the touch-typing 
skill test for English and Thai languages. The research design was one group pre and post test. The 
sample was used 21 voluntary freshmen, each of 7 students from the Mechanical, Electrical and Civil 
Engineering Departments, Faculty of Technical Education, King Mongkut’s University of Technology 
North Bangkok. The instruments were used a computer-assisted instruction package on 3S touch-typing 
practice of English and Thai languages, pre and post tests and a scholastic aptitude test. To develop the 
CAI package, the frequency of alphabets and words used in the 15 outstanding theses in the 3 fields of 
Engineering was counted. Alphabets were counted by the Character Frequency Analyzer software, using 
Xampp Control Panel so that the lessons and the exercise after each lesson could be provided. The 
lessons were arranged from the most to least frequent alphabets appeared. Macromedia Flash, Sound 
Recorder, Cool Edit 2000 and Adobe Audition. The research results were as follows. 1) There were 13 
Thai typing lessons and 10 English typing lessons in the constructed CAI package and the time spent on 
typing practice was one hour per lesson. 2) The efficiency of CAI was 89.66/93.75 for Thai and 
87.53/90.95 for English lessons. 3) The mean scores of both Thai and English languages gained from the 
post-test were higher than the pre-test with the significant level of .01. 4) The mean scores comparison 
of Mechanical, Electrical and Civil students was significantly different in terms of both languages and the 
gained typing skills for Thai and English were 18.75 and 22.74 Gross Word a Minute. 5) The decreasing of 
the touch-typing skills after the end of training 2 weeks signified that the skills decreased 2.02 % for Thai 
and 1.26 % for English language which were significantly different at the level of .05. 6) The correlation 
between the scores obtained from the scholastic aptitude test  and from the touch-typing skill test, 
was 0.62 for the Thai language and 0.58 for the English language. 
 
Keywords: Computer-Assisted Instruction, Sight-Sound and Speech Touch-Typing Skill Practice 
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1. บทนํา 
 ปัจจุบันเป็นยุคที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังน้ัน ข้อมูล
ข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ ถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบของ
เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะต้องมา
จากการพิมพ์ซึ่งเรียกว่า “การพิมพ์สัมผัส”เพื่อลดความ
ล้าในการพิมพ์เพราะไม่ต้องดูแป้นพิมพ์สลับกับต้นฉบับ
ทําให้สามารถทํางานกับคอมพิวเตอร์ได้นานยิ่งขึ้นฉะนั้น
ทักษะการพิมพ์สัมผัสจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับ
สมัยการทํางานในยุคประเทศไทย 4.0 

บทเรียนที่มีประสิทธิภาพใช้ระยะเวลาฝึกน้อยจําเป็น 
ต้องอาศัยการรับรู้ทั้ง ทางตา (50%) ทางหู (30%) และ
ทางสัมผัส (20%) โดยจะมีเสียงของบทเรียนประกอบทํา
ให้การฝึกเกิดความคงทน ในการเรียนรู้ยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง
สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ฝึกได้ทุกคน ของ
การพิมพ์สัมผัสได้ในทันทีที่บทเรียนส้ินสุดลง อันสอดคล้อง
กับหลักจิตวิทยาการศึกษาที่ว่า การตอบสนอง (ผลการ
ฝึกของแต่ละคน) ควรจะเกิดขึ้นทันที เพื่อให้เกิดแรงขับ
ในการฝึกทักษะปฏิบัติ เหล่านี้ ในบทเรียนต่อ ๆ ไป ซึ่ง
ผลจากการฝึกทักษะพิมพ์สัมผัสที่ได้รับ จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน และประสิทธิภาพการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้อีกนานตลอดชีวิตการทํางานจากเครื่อง 
ช่วยสอนและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะสร้างขึ้นมาอย่าง
เหมาะสม [1] 

ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบผลงานวิจัยระบบ
การฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์
อุสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล จํานวน 15 คน 
ทดสอบการพิมพ์สัมผัสด้วยระบบโสต-ทัศน์ [2] ภาควิชา
ครุศาสตร์ไฟฟ้าจํานวน 15 คน ทดสอบการพิมพ์สัมผัส
ด้วยระบบทัศน์-วจนะ [3] และภาควิชาครุศาสตร์โยธา
จํานวน 15 คน ทดสอบการพิมพ์สัมผัสด้วยระบบโสต-
ทัศน์-วจนะ [4] ทั้งสามภาควิชาได้ ทําการทดสอบใน 
แต่ละระบบพบว่าการพิมพ์สัมผัสที่ใช้มี 3 ระบบ โดย
สรุปผลวิจัยที่ผ่านมาได้ดังน้ี 

 
 
 
 

ตารางที่ 1 ผลเปรียบเทียบทกัษะการพิมพ์สัมผัสระบบ
    โสต-ทัศน์-วจนะ 
สาขาวิชาเคร่ืองกล 

[2] 
สาขาวิชาไฟฟ้า 

[3] 
สาขาวิชาโยธา [4] 

ระบบโสต-ทัศน์ 
(คํา/นาที) 

ระบบทัศน์-วจนะ 
(คํา/นาที) 

ระบบโสต-ทัศน์-วจนะ
(คํา/นาที) 

ภาษา ภาษา ภาษา 
ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ 

15.60 12.25 15.64 12.36 16.11 12.49 
 
 ตารางที่ 1 ผลเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์สัมผัสระบบ
โสต-ทัศน์-วจนะ ให้ผลคะแนนเฉลี่ยของการฝึกพิมพ์สัมผัส
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดีกว่าระบบอื่น ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงเลือกการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสระบบโสต-
ทัศน์-วจนะเพราะก่อให้เกิดทักษะการพิมพ์สัมผัสที่สูงกว่า 
แต่บทเรียนที่ใช้ฝึกเน้นเนื้อหาเฉพาะเจาะจงในแต่ละ
ภาควิชาเท่านั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการสร้างบทเรียน
เพื่อเพิ่มทักษะการพิมพ์สัมผัส และยังสามารถใช้ฝึกกับ
นักศึกษาทั้งสามภาควิชาได้ โดยเปรียบเทียบคะแนน
เฉล่ียของการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัส กับนักศึกษาทั้ง
สามภาควิชาคือ ภาควิชาเครื่องกล ภาควิชาไฟฟ้าและ
ภาควิชาโยธา ว่าจะให้ผลของการฝึกทักษะการพิมพ์
สัมผัสแตกต่างกันหรือไม่ 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1  เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึก
ทักษะการพมิพ์สัมผัสระบบโสต-ทัศน์-วจนะสําหรับภาษา 
ไทยและภาษาอังกฤษ 
 2.2  เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสระบบโสต-ทัศน์-
วจนะที่สร้างขึ้นสําหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 2.3  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียจากการฝึกทักษะ
การพิมพ์สัมผัสของกลุ่มตัวอย่างก่อนฝึกและหลังฝึกด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึกทักษะการพิมพ์
สัมผัสระบบโสต-ทัศน์-วจนะ สําหรับภาษาไทยและภาษา 
อังกฤษ 
 2.4  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการฝึกทักษะการ
พิมพ์สัมผัสระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาเครื่องกล สาขา 
วิชาไฟฟ้า และสาขาวิชาโยธา ที่ฝึกพิมพ์สัมผัสด้วยระบบ
โสต-ทัศน์-วจนะในแต่ละสัปดาห์ สําหรับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
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 2.5  เพื่อเปรียบเทียบความคงทนของการฝึกทักษะ 
การพิมพ์สัมผัสของนักศึกษาสาขาวิชาเครื่องกล สาขา 
วิชาไฟฟ้าและสาขาวิชาโยธา ที่ฝึกพิมพ์ระบบโสต-ทัศน์-
วจนะ สําหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 2.6  เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนจาก
แบบทดสอบการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัส (Y) กับคะแนน
จากแบบทดสอบความถนัดทางการเรียน (X) ของกลุ่ม
ตัวอย่าง สําหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษของแต่ละ
กลุ่มสาขาวิชา 
 
3.  สมมติฐานของการวิจัย 
 3.1  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึกทักษะการ
พิมพ์สัมผัสระบบโสต-ทัศน์-วจนะ สําหรับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพสูงกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่
กําหนดอย่างน้อย 75/75  
 3.2  กลุ่มตวัอยา่งทัง้สามสาขาวชิาทีใ่ชก้ารฝึกทกัษะ 
การพิมพ์สัมผัสระบบโสต-ทัศน์-วจนะ สําหรับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษมีทักษะพิมพ์สัมผัสหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.3  กลุ่มตัวอย่างทั้งสามสาขาวิชาที่ใช้การฝึกทักษะ
การพิมพ์สัมผัสระบบโสต-ทัศน์-วจนะ สําหรับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษมีความคงทนของการฝึกทักษะการ
พิมพ์สัมผัสสูง คือ มีทักษะการพิมพ์สัมผัสลดลงไม่เกิน
ร้อยละ10 
 3.4  การฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสระบบโสต-ทัศน์-
วจนะ สําหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักศึกษา
สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้าและสาขาวิชาโยธา  
มีทักษะการพิมพ์สัมผัสแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
4.  ขอบเขตของการวิจัย 
 4.1  บทเรียนคอมพิวเตอร์ฯเป็นวิธี การสอนการฝึก
ทักษะการพิมพ์ สัมผัสหลักสูตรระยะสั้นในระดับ 
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
และภาควิชาครุศาสตร์โยธา โดยแบ่งเนื้อหาบทเรียน
ออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ของการวิจัยดังน้ี 

4.1.1  บทเรียนการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัส 
ที่สร้างขึ้น สําหรับภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล  ภาควิชา 
ครุศาสตร์ ไฟฟ้าและภาควิชาครุศาสตร์โยธา โดยมีการ

วัดผลคะแนนเฉล่ียทางทักษะพิมพ์สัมผัสทางด้านปฏิบัติ
มี 2 ภาษาดังนี้ 
     (1)  ภาษาไทย มีบทเรียนในการฝึกทักษะการ
พิมพ์สัมผัสไม่ต่ํากว่า 12 บทเรียน ใช้เวลาฝึกบทเรียนละ 
1 ชั่วโมง 
    (2)  ภาษาอังกฤษ มีบทเรียนในการฝึกทักษะ
การพิมพ์สัมผัสไม่ต่ํากว่า 8 บทเรียน ใช้เวลาฝึกบทเรียน
ละ 1 ช่ัวโมง 

4.1.2  การฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสระบบโสต-
ทัศน์-วจนะคือ ชุดการเรียนการสอนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัส ซึ่งมี
การออกเสียงประกอบในการฝึกบทเรียน นอกเหนือจาก
การฟังเสียงจากบทเรียน และการมองเห็นภาพบนจอภาพ 
 
5.  วิธีดําเนินการวิจยั 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว
สอบก่อนและหลัง (One Group Pretest and Posttest) 
และทดสอบความคงทนหลังฝึกเสร็จส้ินแล้ว 2 สัปดาห์  
ตารางที่ 2 ลําดับการทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ฯ 

กลุ่มตัวอย่าง 
สาขาวิชา 

การ
ทดสอบ 
ก่อนฝึก 

การ
ทดลอง 

การ
ทดสอบ 
หลังฝึก 

การทดสอบ 
ความคงทน 

เคร่ืองกล + 
ไฟฟ้า + 
โยธา 

T1 X T2 T3 

 
เมื่อ X  หมายถงึ การฝึกทกัษะการพิมพ์สัมผัสด้วย
บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนระบบโสต-ทัศน์-วจนะ 
 T1 หมายถงึ การทดสอบก่อนการฝึก ใชเ้วลา 10 นาท ี  
 T2 หมายถงึ การทดสอบหลังการฝึก ใช้เวลา 10 นาท ี  
 T3  หมายถึง การทดสอบเมื่อส้ินสุดการฝึกไปแล้ว  
2 สัปดาห์ใช้เวลา 10 นาท ี
 5.1  กลุ่มที่ศึกษา 
 คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และกลุ่มตัวอย่าง 
คือกลุ่มทดลองจํานวน 21 คนได้จาก นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2558 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ภาควิชาครุศาสตร์
ไฟฟ้า และภาควิชาครุศาสตร์โยธา ได้จากความสมัครใจ
เข้าร่วมรับการฝึกสาขาวิชาละ 7 คน 
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 5.2  การสร้างเครื่องมือวิจัยบทเรยีนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมีขั้นตอนดําเนินการสร้างดงัต่อไปนี ้

 

 

 

 

รูปที่1 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

5.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.3.1 การทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียน 

คอมพิวเตอร์ฯ E1/E2  
5.3.2 คํานวณหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

(C.V.R.) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรลอว์ชี 
5.3.3 คํานวณหาอัตราความเร็ว (คํา/นาที) ใน

การพิมพ์ (Gross Word a Minute หรือ GWAM)  
5.3.4 การหาค่าสัมพันธ์ (rXY) ของแบบทดสอบ

คะแนนเฉล่ียจากการฝึกทักษะการพิมพ์ สัมผัส (Y) กับ
คะแนนจากแบบทดสอบความถนัดทางการเรียน (X) 

 

รูปที่ 2 ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน 

5.3.5  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนก่อนฝึกกับหลังฝึกของบทเรียนคอมพิวเตอร์ฯ 
ทดสอบโดยใช้ (t-test)  

5.3.6  การเปรียบความแตกต่างจากคะแนน
การฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสของกลุ่มตัวอย่างทดสอบ
โดยใช้ (F-test)  

5.3.7 ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของคะแนนการพิมพ์สัมผัส 

5.3.8  ทดสอบความคงทนโดยวิเคราะห์ความ
ต่างของคะแนนเฉลี่ย ∆ X  จากแบบทดสอบการพิมพ์
สัมผัส 
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6.  ผลการวิจัย 
 6.1  เพื่อสร้างบทเรยีนคอมพวิเตอร์ฯ สําหรับภาษา 
ไทยและภาษาองักฤษ ไดด้ังนี ้
ตารางที่ 3 บทเรียนฝึกพิมพ์สัมผัส สําหรับภาษาไทยมี 
    13 บท 

ภาษาไทย 
บทที ่ พิมพ์อักษรที่แป้น บทที ่ พิมพ์อักษรที่แป้น 

1 น  า  ร     ่ เ  ก  อ  ม 8 ฏ  ฎ  ฮ    ๋   ๊  ฑ  ฬ 
2 ง  ว  ะ  ด  แ  ล     ี ท 9 ฆ  ฌ  ฤ ฦ  .  (  ) 
3 ย     ้  ส     ั  บ  ใ  ค  ต 10 “     ํ  ?  -   ,  / 
4 ข     ิ  ไ  ป    ำ  ห  จ  พ 11 ๐  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗ ๘  ๙ 
5 ถ  ช     ื  ภ  ผ  โ     ็  ฉ 12 การพิมพ์พัฒนาทักษะเพ่ิม

ความชํานาญ 
6 ณ     ู ซ     ุ  ฟ      ึ  ญ  ษ 13 การพิมพ์พัฒนาทักษะเพ่ิม

ความชํานาญ 
7 ธ  ฐ     ์  ศ  ฝ   ๆ  ฯ  ฒ - - 

 
ตารางท่ี 4 บทเรียนฝึกพมิพ์สัมผัส สําหรบัภาษาอังกฤษ
    มี 10 บท 

ภาษาอังกฤษ 
บทที่ พิมพ์อักษรที่แป้น บทท่ี พิมพ์อักษรที่แป้น 

1 E  I  A  T  N . 6 (  )  -  *  ‘  _  &  =  %  ? 
2 R  O  S  C  L  ; 7 [  ]  +  “ @  #  ̂   !  $            
3 M  P  D  G  U  , 8 1  2 3  4  5  6  7 8 9  0 
4 F  H  B  V Y  : 11 การพิมพ์พัฒนาทักษะเพ่ิมความ

ชํานาญ 
5 K  W  X  J Q  Z  /

  
12 การพิมพ์พัฒนาทักษะเพ่ิมความ

ชํานาญ 
 

6.1.1  หน้าต่างบทเรียนมัลติมีเดียการฝึกพิมพ์
สัมผัสระบบโสต-ทัศน์-วจนะสําหรับภาษาไทยและภาษา 
อังกฤษ 

   
รูปที ่3 ตัวอยา่งการเข้าสู่บทเรยีนคอมพิวเตอรฯ์ 

 6.2  ผลทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ฯ  
 
 

ตารางท่ี 5 ผลทดสอบประสิทธภิาพของบทเรียน  
   คอมพวิเตอรฯ์ สําหรับภาษาไทย 

แบบทดสอบ n คะแนน
เต็ม X  S.D. ประสิทธิภาพ

ท้ายแต่ละบท (E1) 21 100 89.66 3.07 89.66 
หลังฝึก (E2) 21 100 93.75 2.86 93.75 

 จากตารางที ่5 ผลการทําแบบทดสอบท้ายแต่ละบท 
(E1) = 89.66 กับแบบทดสอบหลังฝึก (E2) = 93.75 สรุป
ได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ฯ (E1/E2) มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 89.66/93.75 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75 
ตารางที่ 6 ผลทดสอบประสิทธิภาพของบทเรยีน 
    คอมพิวเตอร์ฯ สําหรับภาษาองักฤษ 

แบบทดสอบ n คะแนน
เต็ม X  S.D. ประสิทธิภาพ

ท้ายแต่ละบท (E1) 21 100 87.53 2.21 87.53 
หลังฝึก (E2) 21 100 90.95 1.99 90.95 

 จากตารางที่ 6 ผลการทําแบบทดสอบท้ายแต่ละบท 
(E1) = 87.53 กับแบบทดสอบหลังฝึก (E2) = 90.95 
สรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ฯมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
87.53/90.95 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 75/75 
 6.3  ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนฝึก
และหลังฝึกของทักษะการพิมพ์สัมผัสของทั้งสามสาขา 
วิชาสําหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ตารางที่ 7 ผลวิเคราะห์เปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อน
    ฝึกและหลังฝึกสําหรับภาษาไทยและภาษา 
    อังกฤษ  

ภา
ษา

 

ทดสอบ

สาขาวิชา ทุก
สาขาวิชา 
(n=21) 

วิศวกรรม 
เครือ่งกล 
(n=7)

วิศวกรรม 
ไฟฟา้ 
(n=7) 

วิศวกรรม 
โยธา 
(n=7) 

X  
(S.D.) t X  

(S.D.) t X  
(S.D.) t X  

(S.D.) t 

ไท
ย 

ก่อนฝึก 85.39 
(2.21) 

9.4
8*

* 

84.50 
(1.39) 

8.7
6*

* 

83.80 
(0.91) 

17
.96

** 

84.56
(1.65)

18
.23

** 

หลังฝึก 95.21 
(4.28) 

92.67 
(1.63) 

93.38 
(1.53) 

93.75
(2.86)

อัง
กฤ

ษ 

ก่อนฝึก 85.36 
(1.19) 

12
.03

** 

83.39 
(0.77) 

10
.98

** 

83.53 
(0.70) 

9.1
9*

* 

84.09
(1.26)

17
.24

** 

หลังฝึก 91.29 
(1.79) 

91.14 
(2.11) 

90.43 
(2.22) 

90.95
(1.99)

 จากตารางที ่7 ผลคะแนนเฉล่ียของการฝึกทกัษะการ
พิมพ์สัมผัสทัง้ภาษาไทยเทา่กบั 84.56/93.75 และภาษา 
อังกฤษเท่ากับ 84.09/90.95 ซึง่คะแนนของกลุ่มตัวอย่าง
หลังฝึกสูงกวา่กอ่นฝึกอยา่งมีนัยสําคัญทางสถิตทิีร่ะดบั .01  

_19-1216(237-246)25.indd   242 21/1/2563 BE   14:40



วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562
243

    
 
ตารางที่ 8 ผลเปรียบเทียบทกัษะการพิมพ์สัมผัสเป็น   
    (คํา/นาท)ี  ของนักศึกษาสาขาวิชาเครือ่งกล  
    สาขาวิชาไฟฟ้า และสาขาวิชาโยธา สําหรับ
    ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 จากตารางที่ 8 พบว่านักศึกษาทั้งสามสาขาวิชามี
ทักษะการพิมพ์สัมผัสภาษาไทยก่อนฝึกเท่ากับ 16.91 
(คํา/นาที) และหลังฝึกเท่ากับ 18.75 (คํา/นาที) ภาษา 
อังกฤษก่อนฝึก เท่ากับ 16.60 คํา/นาที) และหลังฝึก
เท่ากับ 22.74 (คํา/นาที) 

6.4  ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียจากการฝึกทักษะ
การพิมพ์สัมผัสระหว่างนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ใน
แต่ละสัปดาห์สําหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ตารางที่ 9 ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียจากการฝึกทักษะ
       การพิมพ์สัมผัสในแต่ละสัปดาห์สําหรับ 
   ภาษาไทย 

 
 จากตารางที่ 9 ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจาก
การฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสในสัปดาห์ที่ 1-2 สําหรับ
ภาษาไทยทั้งสามสาขาวิชามีคะแนนเฉล่ียมีค่าเพิ่มขึ้น
แต่จะลดลงในสัปดาห์ที่ 3 
 
 
 

ตารางที่ 10 ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียจากการฝึก
     ทักษะการพิมพ์สัมผัสในแต่ละสัปดาห์ 
     สําหรับภาษาอังกฤษ 

สัปดาห์ 
การฝึกพิมพ์

สาขาวิชาวิศวกรม 

 
F 

เคร่ืองกล 
(n=7) 

ไฟฟ้า 
(n=7) โยธา (n=7) 

X  ( S.D.) X  (S.D.) X  (S.D.) 
1 87.52 

(2.69) 
87.38 
(1.82) 

87.36 
(2.27) 

0.72 

2 88.54 
(3.37) 

87.17 
(2.53) 

87.00 
(1.64) 

0.08 

 จากตารางที่ 10 ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียจากการ
ฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสในสัปดาห์ที่ 1-2 สําหรับ
ภาษาอังกฤษทั้งสามสาขาวิชามีคะแนนเฉล่ียมีค่าเพิ่มขึ้น 
 6.5  ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความคงทนของการ
ฝึกทกัษะการพมิพ์สัมผัสของนกัศึกษาสาขาวชิาเครื่องกล 
สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาโยธา เมื่อส้ินสุดการฝกึสุดท้าย 
( X ) และหลังจากส้ินสุดการฝกึแล้ว 2 สัปดาห ์( X ) 
สําหรบัภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ตารางท่ี 11 ผลเปรยีบเทยีบคะแนนเฉล่ียความคงทน 
     ของการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผสัเม่ือสิ้นสุด 
     การฝึกแล้ว 2 สัปดาห์สําหรับภาษาไทย 
สาขาวิชา n X  

(S.D.) 
X  

(S.D.) ∆�� % F 

เคร่ืองกล 7 95.21 
(4.28) 

93.16 
 (4.36) -4.39 1.95 

0.69ไฟฟ้า 7 92.67 
(2.48) 

90.74 
 (1.48) -1.93 1.66 

โยธา 7 93.38 
(2.79) 

89.61 
(3.19) -3.76 2.45 

รวม 21 93.75 
(2.86) 

91.60  
(3.17) -2.15 2.02 - 

  
 จากตารางที่ 11 ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความ
คงทนของการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสหลังจากสิ้นสุด
การฝึกแล้ว 2 สัปดาห์ พบว่านักศึกษาทั้งสามสาขาวิชา  
มีคะแนนเฉลี่ยของความคงทนลดลงร้อยละ 2.02 สําหรับ
ภาษาไทย 
 
 
 

ภาษา 

ทักษะการพิมพ์สัมผัสในสาขาวิชา (คํา/นาที) 

การ
ทดสอบ 

วิศวกรรม 
เคร่ืองกล 
(n=7) 

วิศวกรรม 
ไฟฟ้า
(n=7) 

วิศวกรรม 
โยธา 
(n=7) 

ทุก
สาขาวิชา 
 (n=21) 

ไทย ก่อนฝึก 17.08 16.90 16.76 16.91 
หลังฝึก 19.04 18.68 18.53 18.75 

อังกฤษ ก่อนฝึก 21.34 20.85 20.88 21.02 
หลังฝึก 22.82 22.79 22.61 22.74 

สัปดาห์ 
การฝึก
พิมพ์ 

สาขาวิชาวิศวกรรม 

F เคร่ืองกล 
(n=7) 

ไฟฟ้า 
(n=7) โยธา (n=7) 

X  (S.D.) X  (S.D.) X (S.D.) 
1 90.50 

(4.26) 
89.17 
(2.33) 

87.76 
(2.70) 

1.28 

2 91.86 
(4.07) 

89.19 
(3.51) 

88.62 
(3.02) 

0.77 

3 91.57 
(5.44) 

91.29 
(2.55) 

89.86 
(2.52) 

2.15 
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ตาราที่ 12 ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคงทน
    ของการฝึกทกัษะการพิมพ์สัมผัสเมื่อส้ินสุด
    การฝึกสุดท้ายแล้ว 2 สัปดาห์สําหรับ ภาษา 
    อังกฤษ  
สาขาวิชา n X  

(S.D.) 
X  

(S.D.) ∆�� % F 

เคร่ืองกล 7 91.29 
(1.80) 

90.50 
(1.48) -0.79 0.72  

ไฟฟ้า 7 91.03 
(2.41) 

89.36 
(2.79) -1.79 1.63 2.06 

โยธา 7 90.39 
(2.23) 

88.83 
(2.52) -1.60 1.44  

รวม 21 90.95 
(2.08) 

89.56 
(2.33) -1.39 1.26 - 

 จากตารางที่ 12 ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความ
คงทนของการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสหลังจากสิ้นสุด
การฝึกแล้ว 2 สัปดาห์ พบว่านักศึกษาทั้งสามสาขาวิชามี
คะแนนเฉลี่ยของความคงทนลดลงร้อยละ 1.26 สําหรับ
ภาษาอังกฤษ 
 6.6  ผลวิเคราะห์ความสัมพันธร์ะหว่างคะแนนจาก 
แบบทดสอบการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัส (Y) กับ
คะแนนจากแบบทดสอบความถนัดทางการเรียน (X) 
ของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา 
ตารางที่ 13 ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวา่งคะแนน 
       จากแบบทดสอบการฝึกทกัษะการพิมพ์
     สัมผัสภาษาไทย (Y) กับคะแนนจาก 
     แบบทดสอบ ความถนัดทางการเรยีน (X) 
     ของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา 

สาขาวิชา
เครือ่งกล (n=7) 

สาขาวิชาไฟฟ้า 
(n=7) 

สาขาวิชาโยธา 
(n=7) 

ทุกสาขาวิชา 
(n=21) 

  Y X Y X Y X Y X 
X  95.21 59.29 92.67 59.43 93.38 55.43 93.75 58.05 

(S.D.) (4.28) (7.99) (1.63) (5.35) (1.53) (3.41) (2.86) (5.90) 
rXY 0.70 0.61 0.55 0.62** 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 13 ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่าง 
คะแนนจากแบบทดสอบการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัส
ภาษาไทย (Y) กับคะแนนจากแบบทดสอบความถนัด
ทางการเรียน (X) ของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชามีค่า
เท่ากับ 0.62 สัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตที่
ระดับ .01 
 

ตารางที่ 14  ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวา่งคะแนน 
      ภาษาอังกฤษ (Y) กับ คะแนนจาก  
      แบบทดสอบความถนัดทางการเรยีน (X) 
      ของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา 
 สาขาวิชาเครือ่งกล 

(n=7) 
สาขาวิชาไฟฟ้า 

(n=7) 
สาขาวิชาโยธา 

(n=7) 
ทุกสาขาวิชา 

(n=21) 
Y X Y X Y X Y X 

X  
(S.D.)

91.29 
(1.80) 

60.29 
(5.94) 

91.14
(2.12)

58.71 
(45.75) 

90.43 
(2.23) 

59.72 
(3.39) 

90.95
(2.20)

59.57
(6.26)

rXY 0.65 0.61 0.58 0.58** 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตารางที่ 14  ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนจากแบบทดสอบการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัส
ภาษาอังกฤษ (Y) กับคะแนนจากแบบทดสอบความถนัด
ทางการเรียน (X) ของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชามีค่า
เท่ากับ 0.58 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต
ที่ระดับ .01 
 
7.  สรุปและอภิปรายผลการวจิัย 
      7.1  จากผลวิจัยพบว่าบทเรยีนคอมพิวเตอรช์่วยสอน 
ระบบโสต-ทัศน์-วจนะที่สร้างขึ้นมีเนื้อหาการฝึกทักษะ
การพิมพ์สัมผัสภาษาไทย 13 บท และ ภาษาอังกฤษ 10 
บท ใช้เวลาฝึกบทเรียนละ 1 ชั่วโมง 
 7.2  บทเรียนคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ระบบโสต-ทัศน์-วจนะมีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.66/ 
93.75 สําหรับภาษาไทย และ 87.53/90.95 สําหรับภาษา 
อังกฤษ สรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ระบบโสต-ทัศน์-
วจนะ ช่วยสอนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
75/75 ซึ่งสอดคล้องกับ Juntarumporn [2] ได้
เปรียบเทียบการพิมพ์สัมผัสของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบโสต-ทัศน์กับ
ระบบปกติ บทเรียนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพภาษาไทย
เท่ากับ 75.33/78.01 และ ภาษาอังกฤษเท่ากับ 75.15 
/76.59 Danai [3] ได้เปรียบเทียบการพิมพ์สัมผัสของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ฯ
ระหว่างระบบทัศน์-วจนะกับระบบปกติ บทเรียนที่สร้าง
ขึ้นมีประสิทธิภาพภาษาไทยเท่ากับ75.66/78.18 ภาษา 
อังกฤษเท่ากับ 76.09/77.25 Wisit [4] ได้เปรียบเทียบ
การพิมพ์สัมผัสของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ฯระบบโสต-ทศัน์-วจนะกับระบบปกติ บทเรียน
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ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพภาษาไทยเท่ากับ 76.06/76.88 
ภาษาอังกฤษเท่ากับ 75.28/76.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กําหนด 75/75 และ Anchalee [5] การพัฒนาโปรแกรม
บทเรียนวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาบัญชี โรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจ 
จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ซึ่ง
ได้มาจากการเลือกแบบการสุ่มแบบกลุ่มจํานวน 30 คน 
ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่าโปรแกรมบทเรียน วิชาพิมพ์ดีด
อังกฤษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 
84.86/83.46 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 80/80  
 7.3  ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการฝึกทกัษะ 
การพิมพ์สัมผัสสําหรับภาษาไทยก่อนฝึก X  = 84.56, 
S.D. = 1.65 และหลังฝึก X  = 93.75,   S.D. = 2.86 
สําหรับภาษาอังกฤษก่อนฝึก X = 87.53 และหลังฝึก X  
= 90.95 สรุปได้ว่าการพิมพ์สัมผัสของกลุ่มทดลอง หลัง
ฝึกสูงกว่าก่อนฝึกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งสอดคล้องกับ Juntarumporn [2] ผลเปรียบเทียบ
คะแนนเฉล่ียการฝึกทักษะการพิมพสั์มผัสระบบโสต-ทศัน์
กับระบบปกติภาษาไทย ก่อนเรียนเท่ากับ 41.35 และ
หลังเรียนเท่ากับ 78.01 ดังนั้นคะแนนเฉล่ียทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 7.4  ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการฝึกทักษะการ
พิมพ์สัมผัสระหว่างนักศึกษาทั้งสามสาขาวิชา ที่ฝึกพิมพ์
สัมผัสด้วยระบบโสต-ทัศน์-วจนะ พบว่าคะแนนเฉล่ียจาก
การฝึกทักษะการพิมพสั์มผัสมีพัฒนาการสูงขึ้นในสัปดาห์
ที่ 1-2 และลดลงในสัปดาห์ที่ 3 อาจเป็นเพราะในสัปดาห์
ที่ 3 จํานวนแบบทดสอบน้อยกว่าจึงเป็นเหตุให้คะแนน
เฉล่ียลดลงเล็กน้อยสําหรับภาษาไทย และคะแนนเฉล่ีย
สูงขึ้นตามลําดับสําหรับภาษาอังกฤษสรุปได้ว่าทั้งสาม
สาขาวิชามีทักษะการพิมพ์สัมผัสทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 7.5  ผลทดสอบความคงทนของการฝึกทักษะการพิมพ์
สัมผัสของนักศึกษาทั้งสามสาขาวิชา พบว่าคะแนนเฉลี่ย 
เมื่อส้ินสุดการฝึกครบทุกบทเรียนเท่ากับ 93.75 และ
หลังจากส้ินสุดการฝึกไปแล้ว 2 สัปดาห์เท่ากับ 91.60 
คะแนนเฉล่ียของความคงทนลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.02 
สําหรับภาษาไทยและคะแนนเฉล่ียเมื่อส้ินสุดการฝึกครบ
ทุกบทเรียนเท่ากับ 90.95 หลังจากสิ้นสุดการฝึกแล้ว 2 

สัปดาห์เท่ากับ 89.56 คะแนนเฉล่ียของความคงทนลดลง
คิดเป็นร้อยละ 1.26 สําหรับภาษาอังกฤษ สรุปได้ว่าทั้ง
สามสาขาวิชามีความคงทนไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติซึ่งสอดคล้องกับ Suphanee [6] ได้ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษหลังการใช้
วิธีการสอนแบบโครงงาน และความคงทนเม่ือทิ้งช่วงไป  
2  สัปดาห์ เท่ากับ 22.88 และ 22.52ตามลําดับแสดงให้
เห็นว่าเมื่อทิ้งช่วงไป 2 สัปดาห์ นักเรียนมีผล สัมฤทธิ์ใน
การเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษไม่แตกต่างกันมากนัก  
ซึ่งมีค่าของผลต่างคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 0.364 
 
8.  ข้อเสนอแนะ 
 8.1  ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 
 จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึกทักษะการ
พิมพ์สัมผัสระบบโสต-ทัศน์-วจนะ ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ควรจะฝึกให้สม่ําเสมอ และปฏิบัติตาม
คําแนะนําอย่างเคร่งครัด จึงจะได้ผลตามประสิทธิภาพ
ของบทเรียน 
 8.2  ข้อเสนอแนะการวิจยัครัง้ต่อไป 

8.2.1 ควรมีการวัดความถนัดทางด้านพิเศษเพ่ือ
หาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความถนัดทางด้านพิเศษ
กับคะแนนจากแบบทดสอบการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัส  

8.2.2 ควรมีการตรวจสอบไฟล์เสียงทีไ่ด้จากการ
บันทึกในระหว่างการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัส ขณะผู้ฝึก
พูดตามบทเรียน เพื่อนํามาวิเคราะห์ว่ากลุ่มตัวอย่างได้มี
การพูดจริงตามบทเรียนทุกคนหรือไม่  

8.2.3 ควรสร้างบทเรียนให้ครอบคลุมทุกสาขา 
วิชาวิทยาศาสตร์และแพทย์ศาสตร์ 

8.2.4 ควรเปรียบเทียบคะแนนการฝึกทักษะ
การพิมพ์ สัมผัสจากบทเรียนที่นักศึกษาอยู่ ในกลุ่ม
สาขาวิชาที่แตกต่างกันเช่นกลุ่มวิชาวิศวกรรมกับกลุ่ม
วิทยาศาสตร์หรือกับแพทย์ศาสตร์ 

8.2.5 ควรเปรียบเทียบการผลการฝึกทักษะการ
พิมพ์สัมผัสเมื่อกลุ่มทดลองมีจํานวนแตกต่างกันเช่น 10 
คน 20 คนกับ 30 คนเพ่ือทดสอบว่าทักษะการพิมพ์
สัมผัสเพิ่มขึ้นตามจํานวนผู้ฝึกหรือไม่ 

8.2.6 ควรเพิ่มจํานวนบทเรียนให้มากขึ้น เช่น 
ภาษาไทย 15 บท และภาษาอังกฤษ 12 บทเพื่อทดสอบ
ว่าจํานวนบทเรียนมากขึ้นจะมีผลต่อทักษะการพิมพ์
สัมผัสหรือไม่ 
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