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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาโปรแกรมพิมพส์มัผสัภาษาองักฤษดว้ยเสียงใหต้รงกบั

เกณฑก์ารประเมินความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ  2) ศึกษาคะแนนความแม่นยาํการพิมพส์มัผสั

ภาษาองักฤษดว้ยเสียงก่อนเรียน และ หลงัเรียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   3) หาดชันีประสิทธิผล

ของการใชโ้ปรแกรมพิมพส์มัผสัภาษาองักฤษดว้ยเสียง โดยใชก้ารถ่ายโยงทกัษะเดิมไปสู่ทกัษะใหม่ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีใชโ้ปรแกรมพิมพส์มัผสั

ภาษาองักฤษดว้ยเสียง โดยใชก้ารถ่ายโยงทกัษะเดิมไปสู่ทกัษะใหม่ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) โปรแกรมพิมพส์มัผสัภาษาองักฤษดว้ยเสียง โดยใชก้ารถ่ายโยงทกัษะเดิมไปสู่ทกัษะ

ใหม่ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญใหค้วามเห็นวา่ เน้ือหาของโปรแกรมมี

ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.67-1.00 อยูใ่นเกณฑท่ี์สามารถนาํไปใชไ้ด ้ 2) ค่าคะแนนความแม่นยาํการ

พิมพส์มัผสัภาษาองักฤษดว้ยเสียงโดยเฉล่ียหลงัเรียนมีความแม่นยาํในการพิมพส์มัผสัมากกวา่ก่อนเรียน               

3) ค่าดชันีประสิทธิผลของการใชโ้ปรแกรมพิมพส์มัผสัภาษาองักฤษดว้ยเสียง สาํหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความกา้วหนา้ทางการเรียนร้อยละ 67.95 หลงัจากท่ีเรียนดว้ยโปรแกรมพิมพส์มัผสั

ภาษาองักฤษดว้ยเสียง และ 4) นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนผา่นโปรแกรมพิมพส์มัผสัภาษาองักฤษ

ดว้ยเสียงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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Development Programs with the Sound Typing of English  

on Transfer of Old Skills to New Skills  

for Prathomsuksa 6 Students 

 

ABSTRACT 

This research aims to: 1) develop programs with the sound typing of English on the quality, 

2) study the accuracy of the sound typing of English before and after learning for Prathomsuksa 6 

students, 3) study the effectiveness index of using programs with the sound typing of English on transfer 

of old skills to new skills for Prathomsuksa 6 students, and  4) study students’ satisfaction on the 

Programs with the sound typing of English on transfer of old skills to new skills for Prathomsuksa 6 

students. The research results were: 1) programs with the sound typing of English content of the program 

between 0.67 to 1.00 that can be used, 2) the accuracy rate of programs with the sound typing of English  

after studying have the accuracy to the typing than the previous. , 3) effectiveness index of the programs 

with the sound typing of English. A progressive learning 67.95 percent after studying with the program, 

and 4) the students’ satisfaction programs with the sound typing of English showed at highest level. 

 

Keywords:  Typing,Typing of English,Programs with the Sound Typing of English 

 

 

บทนํา 

  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 66 ไดบ้ญัญติัไวว้า่ ผูเ้รียนมีสิทธิไดรั้บการ

พฒันาขีดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ีทาํได้  เพื่อใหมี้ความรู้และทกัษะ

เพียงพอท่ีจะใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอด ชีวติ ดงันั้น 

การศึกษานบัเป็นส่ิงสาํคญัยิง่ในการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ ศกัยภาพ และพฒันาคุณภาพชีวิตของผูเ้รียนให้

เป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์สามารถใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดมี้การนาํหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช2551  เป็น

หลกัสูตรแกนกลางและเป็นแนวทางในการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนของทางโรงเรียนวดันาคนิมิตร   

ในส่วนของวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยท่ีีมีการจดัการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนสามารถนาํ

ความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตของผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสม  แต่ในปัจจุบนัจะพบวา่โลกมีการ

เปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นอยา่งมาก ดงันั้น โรงเรียนวดันาคนิมิตจึงจดัใหมี้               



การเรียนการสอนตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จนถึง ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใหค้รอบคลุม

ความรู้ทางดา้นเทคโนโลยข้ึีนพื้นฐาน  

ในการจดัการเรียนการสอน วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของโรงเรียนวดันาคนิมิตร พบวา่ 

ปัญหาหลกัในการใชค้อมพิวเตอร์ของ ผูเ้รียน คือ การท่ี ผูเ้รียนขาดพื้นฐานในการพิมพท่ี์ถูกตอ้ง ผูเ้รียน        

ไม่สามารถพิมพส์มัผสัตามหลกัของการใชแ้ป้นพิมพท่ี์ถูกตอ้งตลอดจนขาดพื้นฐานในการใชแ้ป้นพิมพ์          

ทาํใหผู้เ้รียนตอ้งใชเ้วลาในการหาแป้นตวัอกัษรแต่ละตวัเพื่อพิมพง์านใหไ้ดต้ามคาํสัง่ท่ีกาํหนดนั้น              

ใชเ้วลาค่อนขา้งมากจนทาํใหบ้างคร้ังไม่สามารถเร่ิมบทเรียนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตามกาํหนดเวลา  อีกทั้งผูเ้รียน

รู้สึกวา่เป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือหน่าย และไม่เห็นความสาํคญัของการฝึกใชแ้ป้นพิมพ ์นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดพ้บวา่

ผูเ้รียนตอ้งพิมพง์านท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นการบา้นจาก คุณครูรายวิชาอ่ืน จึง สร้างปัญหาใหก้บั ผูเ้รียนเป็น

อยา่งมาก จากปัญหาดงักล่าวไดส้อดคลอ้งกบัความเห็นของ ครรชิต มาลยัวงศ ์(2541) ท่ีกล่าวไวว้า่ ปัญหาใน

การใชร้ะบบสารสนเทศนั้นอยูท่ี่การไม่ยอมสมัผสัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หวัใจท่ีจะนาํไปสู่การใชค้อมพิวเตอร์

เป็นนั้นอยูท่ี่การใชแ้ป้นพิมพ ์ซ่ึงเร่ืองน้ีเป็นจุดอ่อนของคนโดยทัว่ไป และในขณะเดียวกนังานวิจยัหลายช้ิน

ท่ีผา่นมากพ็บวา่การใชง้านคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นั้น เก่ียวขอ้งกบัการพิมพเ์อกสาร จาํเป็นตอ้งอาศยัทกัษะ

การพิมพส์มัผสัจึงจะช่วยใหก้ารพิมพเ์อกสารทั้งหลายเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ สิริฉนัท ์สถิรกลุ  เตชพาหพงษ ์(2541) ท่ีเห็นวา่วิธีพิมพแ์บบ “จ้ิมดีด” กลายเป็นอุปสรรคในการ

เรียนรู้และการฝึกฝนวิธีพิมพท่ี์ถูกตอ้ง และการใชค้อมพิวเตอร์ป้อนขอ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพนั้น จะตอ้ง

เรียนรู้การใชแ้ป้นพิมพอ์ยา่งถูกตอ้งและ ฝึกพิมพจ์นชาํนาญโดยวิธีการพิมพส์มัผสัท่ีเนน้ความแม่นยาํและ

รวดเร็ว อาจกล่าวไดว้า่ ทกัษะการใชแ้ป้นพิมพจึ์งควรเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีทุกคนในยคุปัจจุบนัควรไดเ้รียนรู้       

เพราะการใชแ้ป้นพิมพ ์คือการเช่ือมต่อเขา้สู่คอมพิวเตอร์นัน่เอง  

 ดงันั้น ผูว้ิจยัไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัในการพฒันาทกัษะของผูเ้รียนใหมี้ผลการพิมพส์มัผสั

ภาษาองักฤษท่ีจะตอ้งใชใ้นชีวิตประจาํวนัท่ีผา่นเกณฑ ์เพื่อตอ้นรับเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน      

(Asean Economics Community – AEC) จึงไดมี้การคิดโปรแกรมฝึกพิมพค์อมพิวเตอร์ภาษาองักฤษดว้ยเสียง 

ซ่ึงเหมาะกบัทุกเพศ และทุกวยั  ในโปรแกรมน้ีจะช่วยฝึกทกัษะในการพิมพค์อมพิวเตอร์ภาษาองักฤษใหก้บั

ผูเ้ล่น โดยมีการแบ่งประเภทของการฝึกพิมพภ์าษาองักฤษไว้ ทั้งหมด 3 บท คือ 1. ฝึกพิมพอ์กัขระบน

แป้นพิมพใ์หแ้ม่นยาํ 2. ฝึกพิมพเ์ป็นคาํศพัท ์และ 3.ฝึกพิมพเ์ป็นประโยค  โดยท่ีจะมีเสียงพดูของตวัอกัษรใน

คาํนั้นๆออกมาใหฟั้งก่อน เพื่อลดการมองแป้นพิมพ ์ ซ่ึงผูเ้ล่นสามารถประเมินผลจากเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้ 

และสามารถทดสอบระดบัความสามารถทั้งหมดดว้ยการเล่นเกมตามด่านท่ีกาํหนดไวใ้ห ้



วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อพฒันาโปรแกรมพิมพส์มัผสัภาษาองักฤษดว้ยเสียงตามเกณฑก์ารประเมินความสอดคลอ้ง

ของผูเ้ช่ียวชาญ 

2. เพื่อศึกษาคะแนนความแม่นยาํการพิมพส์มัผสัภาษาองักฤษดว้ยเสียงก่อนเรียน และ หลงัเรียน 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

3. เพื่อหาดชันีประสิทธิผลของ การใชโ้ปรแกรมพิมพส์มัผสัภาษาองักฤษดว้ยเสียง โดยใชก้ารถ่าย

โยงทกัษะเดิมไปสู่ทกัษะใหม่ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีใชโ้ปรแกรมพิมพส์มัผสัภาษาองักฤษดว้ยเสียง  โดยใชก้าร

ถ่ายโยงทกัษะเดิมไปสู่ทกัษะใหม่ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

  ผูว้ิจยัไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัในการพฒันาทกัษะของผูเ้รียนใหมี้ผลการพิมพส์มัผสัภาษาองักฤษท่ี

จะตอ้งใชใ้นชีวิตประจาํวนัท่ีผา่นเกณฑ ์เพื่อตอ้นรับเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( Asean Economics 

Community – AEC) จึงไดมี้การคิดโปรแกรมฝึกพิมพค์อมพิวเตอร์ภาษาองักฤษดว้ยเสียง ซ่ึงเหมาะกบัทุก

เพศ และทุกวยั  ในโปรแกรมน้ีจะช่วยฝึกทกัษะในการพิมพค์อมพิวเตอร์ภาษาองักฤษใหก้บัผูเ้ล่น โดยมีการ

แบ่งประเภทของการฝึกพิมพภ์าษาองักฤษไวท้ั้งหมด 3 บท คือ 1.  ฝึกพิมพอ์กัขระบนแป้นพิมพใ์หแ้ม่นยาํ 2. 

ฝึกพิมพเ์ป็นคาํศพัท ์และ 3.ฝึกพิมพเ์ป็นประโยค  โดยท่ีจะมีเสียงพดูของตวัอกัษรในคาํนั้นๆออกมาใหฟั้ง

ก่อน เพื่อลดการมองแป้นพิมพ ์ ซ่ึงผูเ้ล่นสามารถประเมินผลจากเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้ และสามารถทดสอบ

ระดบัความสามารถทั้งหมดดว้ยการเล่นเกมตามด่านท่ีกาํหนดไวใ้ห ้

    ขอบเขตของการวจัิย 

1. ประชากร คือ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี               

ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวดันาคนิมิตร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จาํนวน 4 หอ้ง 

นกัเรียนทั้งหมด 130  คน 

2. กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนวดันาคนิมิตร เขตจอมทอง 

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 34 คน ไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)  



เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีประกอบดว้ย 

1. โปรแกรมพิมพส์มัผสัภาษาองักฤษดว้ยเสียง สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

2. แบบประเมินความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อประเมินคุณภาพของโปรแกรมพิมพส์มัผสั

ภาษาองักฤษดว้ยเสียง สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

3. แบบทดสอบวดัทกัษะความแม่นยาํในการพิมพส์มัผสัภาษาองักฤษดว้ยเสียง เพื่อประเมินความ

แม่นยาํของการพิมพส์มัผสั 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจสาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการใชโ้ปรแกรมพิมพ์

สมัผสัภาษาองักฤษดว้ยเสียง 

 

ผลการวจัิย 

1. โปรแกรมพิมพส์มัผสัภาษาองักฤษดว้ยเสียง โดยใชก้ารถ่ายโยงทกัษะเดิมไปสู่ทกัษะใหม่ 

สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญใหค้วามเห็นวา่คาํถามทุกขอ้มีค่าดชันีความ

สอดคลอ้งระหวา่ง       0.67 - 1.00 ซ่ึงเป็นขอ้ประเมินท่ีอยูใ่นเกณฑค์วามเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาท่ีสามารถ

นาํไปใชไ้ด ้  

  2. คะแนนความแม่นยาํการพิมพส์มัผสัภาษาองักฤษดว้ยเสียงโดยเฉล่ีย   หลงัเรียนมีความแม่นยาํใน

การพิมพส์มัผสัมากกวา่ก่อนเรียน นัน่คือ ผูเ้รียนมีการพฒันาทกัษะการพิมพส์มัผสัภาษาองักฤษ หลงัจากท่ี

เรียนดว้ยโปรแกรมพิมพส์มัผสัภาษาองักฤษดว้ยเสียง 

3. ค่าดชันีประสิทธิผลของการใชโ้ปรแกรมพิมพส์มัผสัภาษาองักฤษดว้ยเสียง สาํหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเท่ากบั .6795  หมายถึง นกัเรียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียนร้อยละ  67.95 หลงัจาก

ท่ีเรียนดว้ยโปรแกรมพิมพส์มัผสัภาษาองักฤษดว้ยเสียง 

4. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนผา่นโปรแกรมพิมพส์มัผสัภาษาองักฤษดว้ยเสียง อยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด (Χ = 4.77) 

จึงสามารถสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการใชโ้ปรแกรม

พิมพส์มัผสัภาษาองักฤษดว้ยเสียง ในแต่ละประเดน็ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด โดยมี

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากนกัเรียน คือ อยากใหมี้แบบฝึกหดัในโปรแกรมท่ียากข้ึน เพื่อพฒันาคาํศพัท์

ภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึน 

 

 



อภิปรายผล 

 

  1. จากวิเคราะห์ค่าความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคข์องผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่  ค่าดชันี

ความสอดคลอ้งระหวา่ง  0.67-1.00  ซ่ึงมีค่า 0.50 ข้ึนไปจึงจะถือวา่ขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคมี์ความ

สอดคลอ้งกนั ดงัท่ี สมนึก ภทัทิยธนี  (2541) กล่าวไวว้า่การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง

ของขอ้คาํถามกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ โดยใช ้ IOC จะเลือกขอ้ประเมินท่ีมีค่า IOC  ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 ซ่ึง

เป็นขอ้ประเมินท่ีอยูใ่นเกณฑค์วามเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาท่ีใชไ้ด ้

  2. การวิเคราะห์คะแนนความแม่นยาํการพิมพส์มัผสัภาษาองักฤษดว้ยเสียง จะเห็นไดว้า่ ค่าคะแนน

ความแม่นยาํการพิมพส์มัผสัภาษาองักฤษดว้ยเสียงโดยเฉล่ีย   หลงัเรียนมีความแม่นยาํในการพิมพส์มัผสั

มากกวา่ก่อนเรียน นัน่คือ ผูเ้รียนมีการพฒันาทกัษะการพิมพส์มัผสัภาษาองักฤษ หลงัจากท่ีเรียนดว้ย

โปรแกรมพิมพส์มัผสัภาษาองักฤษดว้ยเสียง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวจิยัของ นํ้าออ้ย  อนนัตศิลป์ (2523) ไดใ้ห ้

ความเห็นวา่ การสอนโดยวิธีใชส่ื้อประสม ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถพิมพดี์ดไดเ้ร็วกวา่การสอนโดยวิธีธรรมดา 

 

3. จากการหาค่าดชันีประสิทธิผลของ การใชโ้ปรแกรมพิมพส์มัผสัภาษาองักฤษดว้ยเสียง สาํหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ ค่าดชันีประสิทธิผลมีค่าเท่ากบั .6795  คิดเป็นร้อยละ 67.95 หมายถึง   

นกัเรียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียนร้อยละ  67.95 หลงัจากท่ีเรียนดว้ยโปรแกรมพิมพส์มัผสัภาษาองักฤษ

ดว้ยเสียง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิจยัของ สมเกียรติ คร่ังฝา และ สมพร จนัทร์ประทีป ( 2542) เร่ืองโปรแกรมฝึก

พิมพดี์ดสาํหรับผูพ้ิการทางตาโปรแกรมฝึกพิมพดี์ดสาํหรับผูพ้ิการทางตา ซ่ึงภายในโปรแกรมฝึกพิมพดี์ด

สาํหรับผูพ้ิการทางตาน้ีจะประกอบดว้ยบทเรียนเก่ียวกบัการคน้หาแป้นพิมพ ์การพิมพดี์ด และแบบฝึกหดั 

นอกจากน้ียงัสามารถเลือกฝึกพิมพดี์ด ไดท้ั้งภาษาไทย หรือภาษาองักฤษ โปรแกรมน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อใหมี้การ

ตอบสนองกบัผูเ้รียน  ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ สามารถทาํใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยมีเสียงแนะนาํการ

ฝึกพิมพดี์ด จึงทาํใหก้ารฝึกพิมพดี์ดของผูพ้ิการทางตามีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนกวา่การสอนโดยไม่ใช้

โปรแกรม 

  4. จากการศึกษาความพึงพอใจของ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการใชโ้ปรแกรมพิมพ์

สมัผสัภาษาองักฤษดว้ยเสียง พบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดในทุกๆดา้น คือ ดา้นเน้ือหา  

ดา้นภาพ ภาษา และ เสียง และ ดา้นตวัอกัษรและสี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.80 4.70 และ 4.80 ตามลาํดบั โดยมี

ค่าเฉล่ียรวมของความพึงพอใจเท่ากบั  4.77 ซ่ึงอยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากในการ

เรียนผา่นโปรแกรมพิมพส์มัผสัภาษาองักฤษดว้ยเสียงน้ี ง่ายต่อการใชง้าน  สามารถเรียนไดไ้ม่จาํกดัจาํนวน

คร้ัง ไม่จาํกดัเวลาในการเรียน  มีเกมให้ นกัเรียนไดท้บทวนทกัษะการพิมพ ์มีการแบ่งหวัขอ้เน้ือหา      

สอดคลอ้งกบั Tonne et al. (1965) ไดใ้หค้วามเห็นวา่แบบเรียนพิมพดี์ดเป็นส่ิงสาํคญัอนัดบัสองรองจากตวั



ครู และการจดัทาํแบบเรียนพิมพดี์ดกค็วรมีหลากหลายรูปแบบ เพื่อสนองต่อความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของ

นกัเรียน และครูคือผูรั้บผดิชอบในการเลือกแบบเรียน โดยตอ้งพิจารณาวา่เน้ือหาในแบบเรียนตอ้งสอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคแ์ละครอบคลุมเน้ือหาในหลกัสูตร การออกแบบเน้ือหาสอดคลอ้งกบัหลกัการสอนทกัษะ

ปฏิบติัเน้ือหาสามารถใชพ้ฒันาวิธีการพิมพท่ี์ถูกตอ้ง ความเร็วและความแม่นยาํได ้โดยท่ีเน้ือหาควรง่ายต่อ

ความเขา้ใจ     มีภาพประกอบท่ีชดัเจนน่าสนใจ มีส่วนประกอบท่ีช่วยการสอนของครู เช่น รูปแบบของแบบ

ฝึกพิมพง่์ายต่อการคาํนวณจาํนวนคาํ มีตารางบนัทึกการจบัเวลา มีแบบทดสอบแทรกไวใ้ห ้ และ มี

แบบฝึกหดัท่ีสามารถสนองความตอ้งการเป็นรายบุคคล  

 

ข้อเสนอแนะ 

 

1. จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ โปรแกรมพิมพส์มัผสัภาษาองักฤษดว้ยเสียง สาํหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี  6 เป็นโปรแกรมท่ีสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง เม่ือพิจารณาจากดชันีประสิทธิผลรวมทั้ง

การศึกษาความพึงพอใจ จึงเห็นไดว้า่น่าจะมีการนาํโปรแกรมพิมพส์มัผสัภาษาองักฤษน้ีไปเผยแพร่ พร้อม

ทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ในระดบัชั้นประถมศึกษาไดน้าํโปรแกรมน้ีไปใชใ้น

การเรียนการสอนใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 

2. ควรใหน้กัเรียนตั้งค่าเสียงพดูภาษาองักฤษภายในโปรแกรมใหมี้ระดบัพดูท่ีชา้ลง เน่ืองจาก

เสียงพดูจากระบบนั้นค่อนขา้งไว 

3.  ผูว้จิยัควรตรวจสอบเคร่ืองคอมพวิเตอร์ คียบ์อร์ด หูฟัง และ เมา้ส์ใหพ้ร้อม เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหา

และอุปสรรค อนัอาจส่งผลต่อกิจกรรมการเรียนของนกัเรียน 
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