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ผู้บกพร่องทำงพัฒนำกำรและสติปัญญำ ระดับปำนกลำง ช่วงอำยุ 7-18 ปี มีทักษะกำรพิมพ์ดีดภำษำไทย
เบื้องต้นที่ดีขึ้นจำกกำรใช้แป้นพิมพ์ที่ติดสติ๊กเกอร์ โดยกำรนำวิธีกำรสอนบนแป้นพิมพ์ปกติมำเปรียบเทียบกับแป้นที่
ติดสติ๊กเกอร์ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น
ประสิทธิผล
คะแนนกำรเปรียบเทียบผลกำรเรียนพิมพ์ดีดภำยในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม คะแนนหลั งกำรสอนของ
ทั้งสองกลุ่มสูงกว่ำก่อนกำรสอนอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ
และเมื่อนำทั้งสองกลุ่มมำเปรียบเทียบระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กำรสอนทั้งสองวิธี คะแนนก่อน
กำรสอนไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ ส่วนคะแนนหลังกำรสอน 1 เดือนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มี
ควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญ
กำรอนุญำตให้มลู นิธิฯ จัดให้ผสู้ นใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผูส้ มัครนี้ได้ [] อนุญำต
กำรอนุญำตให้มลู นิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่นำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผูส้ มัครนี้ได้ [] อนุญำต
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บทคัดย่อ
การเปรียบเทียบผลการเรียนพิมพ์ดีดภาษาไทย สาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยวิธีการสอน
แบบใช้สติ๊กเกอร์หลากสีกับวิธีสอนแบบแป้นพิมพ์ปกติ
สถำบันรำชำนุกลู กรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข (กลุม่ งำนกำรศึกษำพิเศษ)
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์ 1.เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความสามารถการพิมพ์ดีดภาษาไทยด้วย
แป้ นพิมพ์ที่ติดสติ๊กเกอร์ก ับการพิมพ์ดว้ ยแป้ นพิมพ์ปกติก่อนและหลังการทดลองภายในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ของเด็กที่มีความบกพร่ องทางพัฒนาการและสติปัญญา ช่วงอายุ 7-18 ปี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความสามารถการพิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยแป้นพิมพ์ที่ติดสติ๊กเกอร์กบั
การพิมพ์ดว้ ยแป้ นพิมพ์ปกติ ก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ของเด็ก ที่มีความ
บกพร่ องทางพัฒนาการและสติปัญญา ช่วงอายุ 7-18 ปี
วัส ดุ แ ละวิธีก าร วิจ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิจ ัย ทดลองแบบมีก ลุ่ มควบคุ ม (Randomized Control Trial) กลุ่ ม
ตัวอย่างเป็ น เด็ก ที่มีความบกพร่ องทางพัฒ นาการและสติปัญญาอายุ 7-18 ปี ที่มีสติปัญญาบกพร่ องระดับปาน
กลาง รับบริ การฟื้ นฟูดา้ นการศึกษาพิเศษที่กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล ในปี พุทธศักราช 2559 เลือก
โดยให้ผปู ้ ่ วยทั้งหมดต้องผ่านการทดสอบพื้นฐานจากแบบประเมินความสามารถพื้นฐานก่อนการเรี ยนพิมพ์ดีด
เด็กที่ทาคะแนนได้ระหว่าง 50 คะแนนขึ้นไป คัดเข้ามาในการทดลอง มีเด็กที่ผา่ นการประเมินจานวน 14 คน การ
แบ่งเด็กโดยใช้วิธีการจับคู่โรคที่เหมือนกัน และเรี ยงผลคะแนนที่ได้จดั เข้าในช่วงคะแนนที่ใกล้เคียงกันให้อยูใ่ น
กลุ่มเดียวกัน คือ ช่วงคะแนน 50-59 , 60-69, 70-79, 80-89, 90-100 แล้วให้เด็กจับฉลากในแต่ละกลุ่มคะแนน ซึ่ง
ฉลากจะมีสองกลุ่มคือ กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม เครื่ องมือที่ใช้ได้แก่แผนการสอนพิมพ์ดีดภาษาไทย สัปดาห์
ละ 4 วัน วัน ละ 45 นาที รวมทั้งสิ้ น 8 สัป ดาห์ และมีก ารทดสอบหลังเรี ย น 1 เดื อน สถิติ ที่ใช้ ค่ าเฉลี่ย ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ค่ามัธยฐาน สถิติที่ใช้ Mann-Whitney U test Wilcoxon Test และ Sign test และผ่าน
การพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั จากคณะกรรมการจริ ยธรรมสถาบันราชานุกูล
ผล คะแนนการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนพิมพ์ดีดภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม คะแนนหลังการ
สอนของทั้งสองกลุ่มสูงกว่าก่อนการสอนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
และเมื่อนาทั้งสองกลุ่มมาเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม การสอนทั้งสองวิธี คะแนน
ก่อนการสอนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่ วนคะแนนหลังการสอน 1 เดือนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
สรุป วิธีการสอนพิมพ์ดีดภาษาไทยโดยใช้แป้นพิมพ์ที่ติดสติ๊กเกอร์ ช่วยส่งเสริ มทักษะการพิมพ์ดีด
ภาษาไทยของเด็กที่มคี วามบกพร่ องทางสติปัญญา
คำสำคัญ : แป้นพิมพ์ แป้นพิมพ์ที่ติดสติ๊กเกอร์ แบบประเมินความสามารถพื้นฐานก่อนการเรี ยนพิมพ์ดีด
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ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ
กลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษเป็นกลุ่มงำนหนึ่งที่ให้บริกำรฟื้นฟูทำงกำรศึกษำ ปัจจุบันได้เปิดให้บริกำรผู้ป่วยที่มี
ควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ ช่วงอำยุ 3-18 ปี (ถึง ธันวำคม พ.ศ.2561) ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่มีจำนวนเข้ำมำรับบริกำร
มำกที่สุด2 จำนวนร้อยละ 80 ของผู้เข้ำมำรับบริกำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนนั้นมักพบว่ำผู้ป่วยกลุ่มนี้มี
ลักษณะกำรเรียนรู้ คือ ลืมเนื้อหำที่เรียนไปได้ง่ำย ชอบเล่นและสนุกสนำน ชอบเลียนแบบ มีควำมตั้งใจระยะสั้น มี
ควำมเข้ำใจเนื้อหำบทเรียนน้อย3 เมื่อต้องเรียนเนื้อหำทำงวิชำกำรผู้สอนต้องจัดหำสื่ออุปกรณ์กำรสอนที่ผู้ป่วยได้รับ
ประสบกำรณ์ตรง เพื่อให้กำรเรียนรู้ของผู้ป่วยประสบควำมสำเร็จตำมที่ตั้งเป้ำหมำยในแผนกำรสอนเฉพำะบุคคล
(IEP)ไว้ โดยเฉพำะในกำรเรียนคอมพิวเตอร์ ที่มีอุปกรณ์หลำยอย่ำง และอุปกรณ์อย่ำงหนึ่งที่ขำดไม่ได้คือ แป้นพิมพ์
(Keyboard) ที่ผ่ำนไปกี่สมัยมนุษย์ก็ยังคงต้องใช้กัน เรำใช้แป้นพิมพ์เพื่อกำรกรอกข้อมูลตัวอักษรหรือตัวเลขเข้ำสู่
เครื่องคอมพิวเตอร์ 4
สำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงพัฒนำกำรและสติปัญญำมีปัญหำอุปสรรคในกำรพิมพ์ตัวพยัญ ชนะบน
แป้นพิมพ์ คือ ควำมสัมพันธ์ของตำกับมือขณะพิมพ์ไม่สัมพันธ์กันจึงทำให้กดตัวพยัญชนะที่ปรำกฏบนหน้ำจอไม่ตรง
กับที่ต้องกำร ไม่สำมำรถเรียบเรียงขั้นตอนในกำรพิมพ์ตำมแบบง่ำย ๆ ได้ เพรำะกำรพิมพ์ใบงำนแต่ละครั้งผู้ป่วยต้อง
กดปุ่มอื่น ๆ ที่นอกเหนือจำกปุ่มพยัญ ชนะในขณะทำงำนด้วย เช่น ปุ่มลบ ปุ่มขึ้นบรรทัดใหม่ เป็นต้น จำกปัญหำ
ดังกล่ำว ผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะหำทำงแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นเพื่อฝึกให้ผู้ป่วยมีทักษะพื้นฐำนในกำรพิมพ์ดีดภำษำไทย
เบื้องต้น เรียนรู้ลำดับขั้นตอนกำรพิมพ์พยัญชนะ คำศัพท์ง่ำย ๆ ตำมแบบได้ โดยอำศัยกระบวนกำรแยกย่อยและ
ล ำดั บ ขั้ น ตอนกำรสอน (Task Analysis) แต่ ล ะครั้ ง ให้ ง่ ำ ยต่ อ กำรพิ ม พ์ แ ละทฤษฏี สี กั บ กำรเรี ย นรู้ (Color
Psychology) ในกำรกำหนดสีลงบนปุ่มต่ำง ๆ เพื่อง่ำยต่อกำรจำและนำไปใช้ เช่น เมื่อพิม พ์ผิด ต้องกดปุ่มสีแดง
(Backspace) เมื่อต้องกำรขึ้นบรรทัดใหม่ ต้องกดปุ่มสีเขียว (Enter) เป็นต้น กำรพิมพ์พยัญชนะเป็นพื้นฐำนหลักใน
กำรใช้งำนผ่ำนคอมพิวเตอร์ เพรำะเมื่อเกิดควำมชำนำญในกำรพิมพ์พยัญชนะเด็กจะสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทำงคอมพิวเตอร์ในกำรพิมพ์งำนง่ำย ๆ หรือกำรสืบค้นข้อมูล ทำงอินเทอเน็ทหรือกำร
พิมพ์ด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ ที่จำเป็นต้องผ่ำนกำรฝึกฝนกำรพิมพ์บนแป้นพิมพ์ให้คล่องเสียก่อน ก็จะช่วยให้
เด็กใช้งำนคอมพิวเตอร์ได้ดี วัตถุประสงค์ชองกำรศึกษำนี้คือ 1.เพื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของควำมสำมำรถ
กำรพิมพ์ดีดภำษำไทยด้วยแป้นพิมพ์ที่ติดสติ๊กเกอร์กับกำรพิมพ์ด้วยแป้นพิมพ์ปกติก่อนและหลังกำรทดลองภำยใน
กลุ่ม ทดลองและกลุ่มควบคุม ของเด็กที่ มี ควำมบกพร่องทำงพั ฒ นำกำรและสติปัญ ญำ ช่วงอำยุ 7-18 ปี2. เพื่อ
เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของควำมสำมำรถกำรพิมพ์ดีดภำษำไทยด้วยแป้นพิมพ์ที่ติดสติ๊กเกอร์กับกำรพิมพ์ด้วย
แป้นพิ ม พ์ป กติก่ อ นและหลัง กำรทดลองระหว่ำงกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม ของเด็ก ที่ มี ควำมบกพร่องทำง
พัฒนำกำรและสติปัญญำ ช่วงอำยุ 7-18 ปี
วิสัยทัศน์: สถำบันรำชำนุกลู เป็นองค์กรหลักด้ำนพัฒนำสติปัญญำในระดับอำเซียน
พันธกิจ :
1. พัฒนำเป็นศูนย์กลำงควำมเชี่ยวชำญด้ำนภำวะบกพร่องสติปัญญำในระดับอำเซียน
2. บริกำรด้ำนสุขภำพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นแบบองค์รวมในระดับตติยภูมิขั้นสูง
3. พัฒนำสถำนบริกำรสุขภำพจิต ในกำรส่งเสริม ป้องกัน ปัญหำสุขภำพจิต กลุ่มเด็กปฐมวัย วัย
เรียน ผู้พิกำรทำงสติปัญญำกำรเรียนรู้ และออทิสติก
วัสดุและวิธีการศึกษา
วิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม (Randomized Control Trial) จำนวน 2 กลุ่ม โดยกำร
วัดก่อนและหลังกำรทดลองภำยในกลุ่ม และหลังกำรทดลองระหว่ำงกลุ่ม กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำคือ เด็กที่มี
ควำมบกพร่องทำงพัฒนำกำรและสติปัญญำ อำยุ 7-18 ปีกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ สถำบันรำชำนุกูล ปีกำรศึกษำ
2560 ได้มำโดยกำรคัดเลือ กผู้ป่วยที่ มีระดับเชำว์ปัญ ญำ 35-49 (Moderate) โดยผู้ ปกครองยินยอมให้เข้ำร่วมใน
กำรศึกษำครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่
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1. แบบประเมินควำมสำมำรถพื้นฐำนก่อนกำรเรียนพิมพ์ดีด ซึ่งประกอบด้วย
หัวข้อที่ 1 กล้ำมเนื้อมัดเล็กและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมือกับตำ (จำนวน 3 ข้อ)
หัวข้อที่ 2 ทักษะภำษำกำรรู้จกั พยัญชนะไทย (จำนวน 12 ข้อ)
หัวข้อที่ 3 เลือกหยิบบัตรสีตำมคำสั่ง (จำนวน 7 ข้อ)
หัวข้อที่ 4 สมำธิและพฤติกรรม (จำนวน 2 ข้อ)
คะแนนเต็มของแบบประเมินคือ 100 คะแนน เด็กที่ทำคะแนนได้มำกกว่ำ 50 คะแนนขึ้นไป คัดเข้ำมำใน
กำรทดลองและแบ่งเด็กโดยใช้วิธีกำรจับคู่โรคที่เหมือนกัน และเรียงผลคะแนนที่ได้จัดเข้ำในช่วงคะแนนที่ใกล้เคียง
กันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน คือ ช่วงคะแนน 50-59 , 60-69, 70-79, 80-89, 90-100 แล้วให้เด็กจับฉลำกในแต่ละกลุ่ม
คะแนน ซึ่งฉลำกจะมีสองกลุ่มคือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
2. แผนกำรสอนพิมพ์ดีดภำษำไทย จำนวน 8 แผน สำหรับสอนจำนวน 8 สัปดำห์ ประกอบด้วย
แผนกำรสอน วั ตถุ ป ระสงค์ เ ชิง พฤติ ก รรม ขั้ น ตอนกำรฟื้ น ฟู (ขั้น น ำ ขั้น สอน ขั้น สรุป ) สื่ ออุ ป กรณ์ และขั้ น
ประเมินผล
3. แป้นพิมพ์ปกติ และแป้นพิมพ์ที่ติดสติกเกอร์
ในสัปดำห์แรกของกำรวิจัยเป็นขั้นตอนในกำรประเมินควำมสำมำรถพื้นฐำนก่อนกำรเรียนพิมพ์ดีด
ประเมินเป็นรำยบุคคล ในสัปดำห์ที่สองถึงสัปดำห์ที่เก้ำ ทำงทีมผู้วิจัยได้สอนตำมแผนกำรสอนกับเด็กทั้งสองกลุ่ม
สัปดำห์ละสี่วัน วันละ 45 นำที และมีกำรทดสอบหลังเรียนหนึ่งเดือนกับเด็กทั้งสองกลุ่ม โดยกำรพิมพ์พยัญชนะตำม
แบบและมีกำรกำหนดเวลำพิมพ์คือ 30 นำที เกณฑ์กำรให้คะแนนคือ พิมพ์ถูกได้ 1 พิมพ์ผิดได้ศูนย์
ประสิทธิผลที่ได้รับ
จำกกำรศึกษำผลกำรเรียนพิมพ์ดีดภำษำไทย สำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงพัฒนำกำรและสติปัญญำ
ช่วงอำยุ 7-18 ปี โดยวิธีกำรสอนแบบใช้สติ๊กเกอร์หลำกสีกับวิธีสอนแบบแป้นพิมพ์ปกติ สรุปผลได้ดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (N=14)
ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
- ชำย
- หญิง
2. อำยุ(ปี) ค่ำเฉลี่ย(;ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน)
มัธยฐำน(ค่ำต่ำสุด,ค่ำสูงสุด)
3. โรค
Down’s Syndrome
Intellectual Disabilities

กลุ่มควบคุม(N=7)
จำนวน
ร้อยละ
4
3

57.1
42.8

กลุ่มทดลอง(N=7)
จำนวน
ร้อยละ
5
2

14.6/3.4
16.6
2
5

71.4
28.4
12.6/3.6
14.1

28.5
71.4

1
6

14.2
85.7

กลุ่มตัวอย่ำงจำนวนทั้งหมด 14 รำย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 7 คน
เท่ำ ๆ กัน เป็นเพศชำยมำกกว่ำเพศหญิง อำยุเฉลี่ย14.6(SD=3.4) และ 12.6 (SD=3.6) ได้รับกำรวินิจฉัยว่ำอยู่ใน
กลุ่มของบกพร่องทำงด้ำนพัฒนำกำรและสติปัญญำ (Intellectual Disabilities) ร้อยละ71.5 และ85.7 และกลุ่ม
อำกำรดำวน์ซิลโดรม (Down’s Syndrome) ร้อยละ 28.5 และ 14.2 (ดังตำรำงที่ 1)
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนทักษะกำรพิมพ์ดีดภำษำไทยเบื้องต้นภำยในกลุ่มควบคุม (N=7)และกลุม่ ทดลอง
(N=7)
กลุ่ม
SD
*p -value
กลุ่มควบคุม ก่อน
16
1.7
.02
หลัง
30.7
1.6
กลุ่มทดลอง ก่อน
14.7
1.7
.02
หลัง
36
1.8
*ค่ำ p<.05
จำกตำรำงที่ 2 ผลคะแนนทักษะกำรพิมพ์ดีดภำษำไทยเบือ้ งต้นภำยในกลุ่มควบคุมคะแนนเฉลี่ยก่อนกำรเข้ำ
โปรแกรมอยูท่ ี่ 16(SD=1.73) และหลังเข้ำโปรแกรมอยูท่ ี่ 30.71(SD=1.60) เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนทักษะกำร
พิมพ์ดีดภำษำไทยเบื้องต้นก่อนและหลังกำรเข้ำโปรแกรมพบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันนัยสำคัญที่ .05
ส่วนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยก่อนกำรเข้ำโปรแกรมอยู่ที่ 14.71(SD=1.79) และหลังเข้ำโปรแกรมอยูท่ ี่
36(SD=1.82) เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนทักษะกำรพิมพ์ดดี ภำษำไทยเบื้องต้นก่อนและหลังกำรเข้ำโปรแกรมมี
ควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติทรี่ ะดับ .05
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนทักษะก่อนกำรพิมพ์ดีดภำษำไทยเบื้องต้นระหว่ำงกลุ่มควบคุม (N=7)และกลุ่ม
ทดลอง (N=7)
กลุ่ม

SD
1.7
1.7

*p -value
.1

กลุ่มควบคุม
16.0
กลุ่มทดลอง
14.7
*ค่ำ p<.05
กำรเปรียบเทียบคะแนนทักษะกำรพิมพ์ดีดภำษำไทยเบื้องต้นก่อนกำรเข้ำโปรแกรมของทัง้ กลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลองพบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มควบคุมคือ 16.0(SD=1.7) และกลุม่ ทดลองคือ 14.7(SD=1.7) ผลจำกคะแนน
ของผู้ป่วยก่อนได้รับกำรทดลองด้วยแป้นพิมพ์หลำกสีไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนทักษะหลัง 1 เดือน กำรพิมพ์ดีดภำษำไทยเบื้องต้นระหว่ำงกลุม่ ทดลองและกลุ่ม
ควบคุม
กลุ่ม
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
*ค่ำ p<.05

30.7
36.0

SD
1.6
1.8

N
7

*p -value
.00

จำกตำรำงที่ 4 กำรเปรียบเทียบคะแนนทักษะกำรพิมพ์ดีดภำษำไทยเบื้องต้นหลังจบโปรแกรมของทั้งกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองพบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุม่ ควบคุมคือ 30.7(SD=1.60) น้อยกว่ำกลุม่ ทดลองคือ
36.0(SD=1.82) ผลจำกคะแนนของผูป้ ่วยหลังได้รบั กำรทดลองด้วยกำรสอนทั้งสองวิธีมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติ
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จำกกำรศึกษำทักษะกำรพิมพ์ดีดภำษำไทยเบื้องต้น ของเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงสติปญ
ั ญำช่วงอำยุ 7-18
ปี โดยวิธีกำรสอนแบบใช้สติ๊กเกอร์หลำกสีกับวิธีกำรสอนแบบแป้นพิมพ์ปกติ สรุปได้ว่ำ เด็กที่มีควำมบกพร่องทำง
พัฒนำกำรและสติปญ
ั ญำกลุ่มที่ได้รับกำรฝึกจำกแป้นพิมพ์ทตี่ ิดสติ๊กเกอร์มีทักษะกำรพิมพ์ภำษำไทยเบื้องต้นคะแนน
หลังกำรเรียนสูงกว่ำกลุ่มที่ใช้แป้นพิมพ์ปกติอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ
ผลลัพท์และผลกระทบจากการศึกษา
ผู้ใช้บริกำร: ผู้ป่วยมีทักษะกำรพิมพ์ดีดภำษำไทยเบื้องต้นดีขึ้นกว่ำก่อนกำรเข้ำโปรแกรม ทั้งผูป้ ่วยในกลุม่
ทดลอง และกลุ่มควบคุม ผูป้ ่วยสำมำรถพิมพ์คำศัพท์ง่ำย ๆ ตำมแบบทีผ่ สู้ อนกำหนดได้
ส่งผลกระทบกับระบบงำน: ส่งผลดีทำงด้ำนกำรให้บริกำรทำงกลุม่ งำนกำรศึกษำพิเศษได้นำ
วิธีกำรสอนทีม่ ีแป้นพิมพ์ที่ติดสติกเกอร์เข้ำมำเป็นสื่อนวตกรรมกำรสอนให้กบั ผูป้ ่วยช่วงอำยุ 7-18 ปี
ส่งผลกระทบกับบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน: ผู้ปฏิบัติหรือผู้สอนมีนวตกรรมแป้นพิมพ์ที่ติกสติ๊กเกอร์
พร้อมทั้งแผนกำรสอนและคู่มือทีเ่ ป็นชุดกำรสอนนำมำให้บริกำรทำงคอมพิวเตอร์แก่ผู้ป่วย
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
1. ผลกำรศึกษำครั้งนีจ้ ะเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงวิธีกำรสอนพิมพ์ดีดให้กบั เด็กที่มีควำมบกพร่องทำง
พัฒนำกำรและสติปญ
ั ญำเพื่อลดอุปสรรคในกำรเรียน
2. ผลกำรศึกษำจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ทเี่ กี่ยวข้อง เช่น ครูสอนวิชำคอมพิวเตอร์ ผู้ปกครองที่มีควำมสนใจ
จะสอนบุตรหลำน และนักศึกษำ เป็นต้น เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพิมพ์ดีดเบื้องต้นเพื่อใช้คู่กับคอมพิเตอร์
3. ได้สื่อนวตกรรมประกอบกำรสอนพิมพ์ดีดภำษำไทยที่มีประสิทธิภำพและเหมำะสมเฉพำะกับเด็กที่มี
ควำมบกพร่องทำงพัฒนำกำรและสติปัญญำ

6

