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บทความวิจัยเร่ืองนี้เป็นผลจากการวิจัย เร่ือง จัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นเพื่อพัฒนาความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษส าหรับครูการศึกษาพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อจัดการองค์ความรู้จากผลการวิจัยทางด้าน

แอพพลิเคชั่นท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครูการศึกษาพิเศษ 2) เพื่อพัฒนา

ความสามารถทางภาษาอังกฤษผ่านแอพพลิเคชั่นครูการศกึษาพิเศษ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อ

การใช้แอพพลิเคชั่นครูการศึกษาพิเศษ กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยมีจ านวนท้ังหมด 342 คน ประกอบด้วย ครูสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัด (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และอุดรธานี) จ านวน 82 คน ครูสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ 

จ านวน 50 คน ครูสังกัดศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย จ านวน 10 คน และนักศึกษาครูการศึกษาพิเศษ

ชั้นปีท่ี 1–5 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวน 200 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย แอพพลิเคชั่น

ครูการศึกษาพิเศษ (SPED Teacher) ระบบแอนดอรยด์และระบบไอโอเอส ชุดฝึกอบรมการใช้แอพพลิเคชั่นครูการศึกษาพิเศษ

เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูการศึกษาพิเศษ แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

จ านวน 30 ข้อ โดยการสลับข้อและสลับค าตอบในการน าไปใช้ทดสอบแต่ละคร้ัง มีความตรงเชิงเนื้อหา มีค่า IOC 0.60-1.00 

มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20–0.80 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.30–1.00 มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.53 แบบส ารวจ 

และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ค่าสถิติพื้นฐานและการวัด

เปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ 

ผลการวิจัยพบว่า 1. การจัดการองค์ความรู้เพื่อน ามาจัดท าชุดฝึกอบรมมีเนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย 1) รูปประโยค 

2) ค าศัพท์ทางการศึกษาพิเศษ 3) การสื่อสารเบื้องต้น การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 4) ไวยากรณ์ 5) วิธีการใช้แอพพลิเคชั่น

ครูการศึกษาพิเศษ 6) การจดบันทึก 7) การสนทนาโตต้อบเป็นกลุ่มเล็ก 8) การทดสอบหลังเรียน 9) การแปลค าศัพท์ 10) คู่มือ

การใช้แอพพลิเคชั่น 2. คะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครูการศึกษาพิเศษ คร้ังท่ี 1 พบว่า 

นักศกึษาครูการศกึษาพิเศษ ชั้นปีท่ี 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงสุด (  7.44) คร้ังท่ี 2 คือ ครูสังกัด

ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ (  10.26) และครัง้ท่ี 3 คือ นักศึกษาครูการศึกษาพิเศษชัน้ปีท่ี 4 (  15.19) นักศกึษาครูการศึกษาพิเศษ

ชั้นปีที่ 2 มีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุด (  8.70) รองลงมาคือ นักศึกษาครูการศึกษาพิเศษชั้นปีที่ 5 และปีที่ 4 

(  4.32, 3.98) ตามล าดับ 3. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมการใช้แอพพลิเคชั่นครูการศึกษาพิเศษโดย

เรียงล าดับจากมากที่สุดไปหานอ้ยท่ีสุดตามล าดับ ได้แก่ ความพึงพอใจในดา้นท่ี 3 คือ ด้านวทิยากร (  4.65) ด้านการอ านวย

ความสะดวก (  4.60) ด้านอาหาร (  4.52) ด้านเอกสาร (  4.50) ด้านสถานท่ี (  4.49) ความพร้อมของผู้เข้าอบรม (  4.34)  

ค าส าคัญ : แอพพลเิคชั่น  ครูการศกึษาพเิศษ  ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
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ABSTRACT 

 This research article is a result of research on knowledge management and technology transfer: special 

education teacher application to improve English ability with participatory training. The objectives of the research 

are 1) to manage knowledge based on research results in applications that respond to the development of English 

language ability for communication for special education teachers. 2) to improve the ability of English language 

through the special education teacher application 3) to study the satisfaction of the trainees towards the use of 

the special education teacher application. The target group used in the research was a total of 342 teachers, 

consisting of teachers under the Office of Basic Educational Service Area (Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, 

Mukdahan and Udon Thani), 82 teachers, 50 teachers under special education centers, 10 teachers under the 

non-formal and educational center and 200 special education teacher students of Sakon Nakhon Rajabhat 

University level 1–5. Research tools are : application of a special education teacher (SPED Teacher) system are 

Android and IOS,Training package using the special education teacher application to improve English language ability 

of special education teachers, test of English language ability for communication of 30 items by switching 

between items and switching answers, open-ended questionnaire and satisfaction assessment form. The content 

validity was IOC 0.60-1.00 with difficulty between 0.20–0.80. The power of discrimination was between 0.30-1.00, 

with the whole confidence equal to 0.53 and the evaluation form for training satisfaction. Data analysis was both 

qualitative and quantitative. The statistics used are content analysis, basic statistics and relative change score. 

 The results of the study were as follows: 1. Knowledge management in order to create a training package 

consisting of 1) sentence structure, 2) special educational vocabulary, 3) basic communication, listening, speaking, 

reading and writing, 4) grammar, 5) how to use the application Special Education Teacher, 6) note taking, 7) small 

group conversation, 8) posttest, 9) vocabulary translation, 10) application guide book. 2. English language proficiency 

score for communication for the 1st special education teacher found that the 3rd year special education teacher 

students had the highest average English proficiency score (  7.44), the second was the teachers under the 

special education center (  10.26) and the 3rd was 4th year of special education teacher students (  15.19). 

2nd year special education teacher students had the highest average development score  (  8.70), followed by 

special education teacher students year 5 and year 4 (  4.32, 3.98) respectively. And 3. Participants were 

satisfied with the training using the special education teacher application, in order from highest to least, 

respectively, Facilitator (4.65) Facilitation (  4.60) Food (  4.52) Document (  4.50) Place (  4.49) and Readiness 

of participants (  4.34). 

 

Keywords : Application, Special education teacher, Ability to use English language 
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1. ความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับครูการศึกษาพิเศษ 

ด้วยการใช้แอพพลเิคชั่นครูการศกึษาพเิศษ (SPED teacher) 

2. ความก้าวหนา้ของพัฒนาการด้านความสามารถ 

ในการใชภ้าษาอังกฤษส าหรับครูการศึกษาพิเศษ 

3. ประเมินผลความพงึพอใจต่อการฝึกอบรมใช้แอพพลเิคชั่น 

ครูการศกึษาพเิศษ (SPED teacher) 

 

1. แอพพลเิคชั่นครูการศกึษาพเิศษ 

(SPED teacher) 

2. ชุดฝึกอบรมใช้แอพพลเิคชั่น 

ครกูารศึกษาพิเศษ (SPED teacher) 

 

ภูมิหลัง  

 ครูการศึกษาพิเศษเป็นครูท่ีท าการสอนเด็กท่ีมีความ

ต้องการพิเศษหรือเด็กพิการ (ไม่นิยมใชค้ านี้) ให้มีพัฒนาการ

และความรู้ความสามารถใกล้เคียงกับเด็กปกติ ตลอดจนท า

ให้เด็กกลุ่มนี้สามารถด ารงอาชพีได้ด้วยตนเองไม่ตกเป็นภาระ

ของคนอื่นตลอดจนสามารถร่วมพัฒนาประเทศชาติให้มี

ความก้าวหน้าได้ (ศูนย์ส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก , 

2557, ออนไลน์) ในยุคของอาเซียนครูการศึกษาพิเศษควรมี

การพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับ

ท่ีสามารถสื่อสารกันได้โดยเฉพาะการสื่อสารส าหรับของครู

การศึกษาพิเศษ ท้ังนี้เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับตนเองใน

การประกอบอาชพีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กท่ีมีความตอ้งการพเิศษ

ในอาเซียน การพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารในปัจจุบันน้ันได้มีนวัตกรรมท่ีหลากหลาย ซึ่งในยุค 4G 

มีการใช้แอพพลิเคชั่นมาใช้เป็นเครื่องอ านวยความสะดวก

ทางการศึกษามากมายเหมาะกับทักษะของครูในยุคศตวรรษ

ท่ี 21 (วิลดา ศรีทองกุล, 2562, หน้า 23-41) และในปี 2558 

ได้มีการสร้างแอพพลิเคชั่นครูการศึกษาพิเศษในระบบ

แอนดรอยด์ (SPED teacher) ด้วยการสนับสนุนโครงการวิจัยจาก

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) และส านักงาน

คณะกรรมการวิจัย (สกว.) (อรวรรณ นิ่มตลุง, 2558, หน้า 1) 

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเป็นเคร่ืองมือประกอบการสื่อสาร

ด้วยภาษาอังกฤษในกลุ่มครูการศึกษาพิเศษฟรี จากเหตุผลท่ี

กล่าวมาทั้งหมดนี้ ผู้วิจัยต้องการถ่ายทอดนวัตกรรมประเภท

แอพพลิเคชั่น (SPED teacher) ท้ังในระบบแอนดรอยด์และ

ระบบไอโอเอส เพื่อให้ครูการศึกษาพิเศษสามารถใช้เทคโนโลยี

ไปพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง

การศึกษาพิเศษของตนเองให้มีระดับท่ีสูงขึ้นกว่าเดิม ถ้าหาก

ครูการศึกษาพิเศษไม่พัฒนาตนเองให้มีความสามารถทางด้าน

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจะท าให้ท่านเป็นครูท่ีปรับตัว

ไม่ทันต่อยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป ผู้เรียนจะด้อยความสามารถ

และไมส่ามารถแขง่ขันกับสังคมโลกได้ ดังนัน้เมื่อครูการศึกษา

พิเศษได้ใช้แอพพลิเคชั ่น (SPED teacher) ช่วยฝึกการฟัง 

การพูดตามจะท าให้ครูได้มีตัวอย่างประโยค และค าศัพท์ท่ี

เกี่ ยวข้องกั บการศึกษาพิ เศษเพื่ อใช้ ในการสื่ อสารทาง

ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นและได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา

พิ เศษพร้อมท้ังเกิดทักษะในการใช้เทคโนโลยีตลอดจน

สามารถน าไปพัฒนาเด็ก ท่ีมีความต้องการพิ เศษให้มี

พัฒนาการก้าวหนา้ตอ่ไป 

วัตถุประสงคข์องการวจิัย 

 1. เพื่ อจัดการองค์ความรู้จากผลการวิจัยทางด้ าน

แอพพลิเคชั่นท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับครูการศกึษาพเิศษ   

 2. เพื่อศึกษาความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ผ่านแอพพลิเคชั่นครูการศกึษาพเิศษ 

 3. เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของพัฒนาการด้านความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครูการศกึษาพิเศษ 
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมการใช้

แอพพลเิคชั่นครูการศกึษาพเิศษ (SPED teacher) 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 

             

        

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวจิัย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. ขอบเขตด้านองค์ความรู้ 1.1) ศึกษางานวิจัยท้ังของไทย

และต่างประเทศในฐานข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ

อย่างน้อย 10 เล่ม ตั้งแต่ปี 2011–2016 หรือ 2554–2559 

1.2) สรุปองค์ความรู้ท่ีเกิดขึ้นจากจากเอกสารและงานวิจัยท่ี

สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบเชงิวชิาการ ชุมชน/สังคม นโยบาย

และพาณิชย์ 1.3) ค้นคว้าหาแอพพลิเคชั่นท่ีดีและมีประโยชน์

ตอ่ผู้เข้าอบรมแล้วท าเป็นสมุดองค์ความรู้เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น

ทางการศกึษา 

 2. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูท่ีท าหนา้ท่ีเกี่ยวข้อง

กับการจัดการศึกษาสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 82 คน สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร และ

อุดรธานี จ านวน 50 คน สังกัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 10 คน และสังกัดสาขาวิชา

การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวน 200 คน 

วธีิการคัดเลอืกกลุ่มเป้าหมาย มีดังนี ้ 

  2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นครูท่ีท าหน้าที่เกี่ยวข้อง

กับการสอนนักเรียนท่ีมีความต้องการพเิศษ  

  2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้โทรศัพท์มือถือหรือ

คอมพิวเตอร์พกพาหรือสมาร์ทโฟนประกอบการอบรมท่ีสามารถ

เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตอย่างน้อย 3G ท้ังระบบแอนดอรยด ์

(Android) และไอโอเอส (IOS) 

  2.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอด

โครงการโดยมีบังคับบัญชาให้การยินยอมเข้าร่วมโครงการ

ตลอดโครงการ  

  2.4 ผู้วิจัยคัดเลอืกกลุ่มเป้าหมายท่ีมคีุณสมบัตคิรบทุกข้อ

จากหน่วยงานต้นสังกัดได้มีหนังสอืแจ้งความประสงค์เข้าร่วม 

 3. ขอบเขตด้านเนื้อหาในการวิจัย ได้แก่ 1) การสื่อสาร

กับนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 9 ประเภท คือ นักเรียน

ท่ีมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย/การเคลื่อนไหว/สุขภาพ 

นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน นักเรียนท่ีมีความ

บกพร่องทางสายตา นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางภาษาและ

การพูด นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา นักเรียน

ท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ นักเรียนท่ีมี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ นักเรียนออทิสติก นักเรียน

พิการซ้อน 2) การสื่อสารกับบุคคลในหน่วยงาน 6 ด้าน คือ 

การสื่อสารกับผู้บริการการสื่อสารกับครูในโรงเรียนการสื่อสาร

กับผู้ปกครอง การสื่อสารกับโรงพยาบาล การสื่อสารกับส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาและการสื่อสารกับศูนย์การศึกษาพิเศษ 

3) เนื้อหาเพิ่มเติม และการใช้แอพพลิเคชั่นเสริมท่ีเกิดจาก

การร่วมสนทนากลุ่มของกลุ่มเป้าหมาย 

 4. ขอบเขตด้านภูมิศาสตร์ ได้แก่ จังหวัดสกลนคร นครพนม 

มุกดาหาร และอุดรธานี  

 5. ขอบเขตดา้นระยะเวลาการศึกษาวิจัย ปี พ.ศ. 2559 

 6. ตัวแปรท่ีศึกษา คือ   

  ตัวแปรตน้ ได้แก่  

           1) แอพพลิเคชั่นครูการศึกษาพิเศษ (SPED teacher) 

ระบบแอนดรอยด์และไอโอเอส  

           2) ชุดฝึกอบรมการใช้แอพพลิเคชั่นครูการศึกษาพิเศษ 

(SPED teacher) จ านวน 3 ชุด 

  ตัวแปรตาม ได้แก่ 

   1) คะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

   2) คะแนนความพงึพอใจต่อการฝึกอบรม 

  สามารถสรุปวธีิการด าเนินการวจิัยได้ดังภาพประกอบ 

 

ภาพประกอบ 2 วธีิด าเนนิการวิจัย 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

  1. แอพพลิ เคชั่นครูการศึกษาพิ เศษ (SPED Teacher)

ระบบแอนดอรยด์และไอโอเอส ท่ีมคีวามเหมาะสมในภาพรวม

เฉลี่ยอยูใ่นระดับมากท่ีสุด คือ (4.40) มีส่วนประกอบท่ีส าคัญ 

2 ส่วน คือ 1) การสื่อสารส าหรับครูการศกึษาพเิศษ ประกอบด้วย 

ด้านย่อย 9 ด้าน และมีประโยคเพื่อการสื่อสาร 275 ประโยค 

และ 2) การสื่อสารกับบุคคลในหน่วยงานประกอบด้วย 

ด้านยอ่ย 6 ด้าน และมปีระโยคเพื่อการส่ือสาร 89 ประโยค  
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  2. ชุดฝึกอบรมการใช้แอพพลิเคชั่นครูการศึกษาพเิศษ

เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

จ านวน 3 ชุด ท่ีมีความเหมาะสมในภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด คือ (4.40) ประกอบการฝึกอบรม 3 วัน โดยมีรูปแบบ

การจัดกิจกรรม ดังนี้ 1) ทดสอบก่อนเรียน 2) รูปแบบประโยค

เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 3) การสื่อสารส าหรับครูการศึกษา

พิเศษ 4) ฝึกปฏิบัติการสนทนา 5) สรุปซักถาม 6) ทดสอบ

หลังเรียน 

  3. แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร จ านวน 30 ข้อ โดยการสลับข้อและสลับ

ค าตอบในการน าไปใช้ทดลอบแต่ละคร้ังความตรงเชิงเนื้อหา 

มีค่า IOC 0.60-1.00 มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20–0.80 

ค่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.30–1.00 มีความเชื่อมั่นเทา่กับ 

0.53  

  4. แบบส ารวจ เร่ือง ความตอ้งการในการใชแ้อพพลิเคชั่น

ครูการศกึษาพเิศษเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

เพื่อการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพ 

  5. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ต่อการใช้แอพพลิเคชั่นครูการศึกษาพิเศษพัฒนาความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การจัดหมวดหมู่ความถี่ 

และร้อยละ สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 

การวิเคราะห์คะแนนพัฒนาการเฉลี่ย 3 คร้ัง (ศิริชัย กาญจนวสี, 

2557, หนา้ 12-13) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 

 1. เพื่อจัดการองค์ความรู้จากผลการวิจัยทางด้าน

แอพพลิเคชั่นท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครูการศึกษาพิเศษจาก

การศึกษาต ารา หนังสือภาษาอังกฤษทางการศึกษาพิเศษ 

แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ และงานวิจัยท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ตั้งแต่ปี 2551-2559 และค้นหาความต้องการในการเข้ารับ

การฝึกอบรมการพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ

ด้วยแอพพลิเคชั่นครูการศึกษาพิเศษ ของกลุ่มเป้าหมายด้วย

การสนทนากลุ่ ม  (focus group) และการสอบถามด้วย

แบบสอบถามกี่งโครงสร้าง (semi interview) การส ารวจ

(survey) และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาเพื่อจัดกลุ่มและ

หาค่าความถี่ มผีลดังนี้ 

  กลุ่มครูการศึกษาพิเศษ (กศพ.) มีความต้องการ

เริ่มจากด้านการสื่อสารเบื้องต้น ค าศัพท์ อธิบายค าศัพท์ 

รูปประโยคท่ีถูกต้อง กริยา 3 ช่อง ค าแปล มเีกม เกมเกี่ยวกับ

ค าศัพท์เกี่ยวกับค าศัพท์เพื่อการแข่งขัน สนุกสนาน 

  กลุ่มครูการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตาม

อัธยาศัย (กศน.) มีความต้องการฝึกใช้แอพพลิเคชั่นให้คล่อง

แล้วไปฝึกกับเพื่อน เจ้าของภาษา มีการใช้งานเป็นประจ ามี

คู่มือครู แอพพลิเคชั่น ควรน่าสนใจ ดึงดูดผู้ ใช้จดบันทึก 

สนทนากลุ่มเล็ก 

  กลุ่มครูสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

มีความต้องการเรียน รู้วิ ธีการใช้แอพพลิ เคชั่นให้ เข้าใจ 

สามารถใช้ได้ทุกท่ีอยา่งสะดวกและง่าย พกพาได้ ควรมทัีกษะ

การฟังพูดอ่านเขียน สนทนาโต้ตอบเพื่อการสื่อสาร ควรม ี 

การทดสอบในแต่ละหน่วย และสามารถแปลค าศัพท์เป็น

ประโยคได้ตามท่ีต้องการผ่านแอพพลเิคชั่น 

  กลุ่มนักศกึษาครูวชิาเอกการศกึษาพเิศษ มคีวามตอ้งการ

เร่ิมจากฝึกออกเสียง ฟัง ฝึกเปิดแอพพลิเคชั่นและใช้บ่อย ๆ  

สม่ าเสมอในแอพพลิเคชั่น ควรมีการอธิบายค าศัพท์ไวยากรณ์ 

รูปประโยคท่ีถูกต้อง กิริยา 3 ช่อง ใช้สื่ออื่น ๆ แอพพลิเคชั่น

ควรน่าสนใจ มีเกมส์ ค าศัพท์มาก น ามาใช้ได้จริง มีแอพพลิเคชั่น

เพิ่มเติม อธิบายการใชแ้อพพลิเคชั่น ดาวน์โหลดได้เองเพื่อใช้

ในเวลาวา่ง ม ีVCD ประกอบ และสามารถจดบันทึกได้ 

  จากความต้องการดังกลา่ว สามารถสรุปได้ว่า  

   1) เนื้อหาการฝึกอบรม ควรประกอบด้วย 

    1.1) รูปประโยค  

    1.2) ค าศัพท์ทางการศกึษาพเิศษ 

    1.3) การสื่อสารการฟัง การพูด การอา่น การเขียน 

    1.4) ไวยากรณ์  

    1.5) การใช้แอพพลิเคชั่นครูการศกึษาพเิศษ 

    1.6) การจดบันทึก  

    1.7) การสนทนาโตต้อบเป็นกลุ่มเล็ก  

    1.8) การทดสอบหลังเรียน  

    1.9) การแปลค าศัพท์  

    1.10) คู่มอืการใชแ้อพพลเิคชั่น 
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   2) ชุดฝึกอบรม ประกอบด้วยรายละเอยีด ดังนี ้  

    2.1) จุดประสงค์   

    2.2) เนื้อหาวิธีการฝึกอบรม  

    2.3) สื่อประกอบการฝึกอบรม 

    2.4) การวัดผลและประเมินผล 

    2.5) ตารางการฝึกอบรม 

    2.6) วทิยากรฝึกอบรม 

    2.7) แผนการฝึกอบรม 

    2.8) เอกสารประกอบการบรรยาย 

    2.9) ใบความรู้ เร่ือง ค าศัพท์/ประโยค 

    2.10) ส าหรับครูการศกึษาพเิศษ  

    2.11) ใบงาน 

    2.12) ชุดฝึกกิจกรรม  

  จึงได้น าชุดฝึกอบรมดังกล่าวไปด าเนินการจัดการ

ฝึกอบรมกับกลุ่มเป้าหมายตอ่ไป 

 2. เพื่อศึกษาพัฒนาการความก้าวหน้าทางภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่นครูการศึกษาพิเศษ โดย

ด าเนินการส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

จ านวน 4 กลุ่ม เพื่อสมัครเข้ารับการอบรมตามตารางก าหนด 

เวลาการจัดกิจกรรมและรอใบตอบรับการสมัครเข้ารับการอบรม

ของแต่ละกลุ่มโดยส่งหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

ให้หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 4 หนว่ยงาน เตรียมเอกสารประกอบการ

อบรมชุดฝึกอบรม ใบลงชื่อผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่ม  

ป้ายชื่อผู้เข้ารับการอบรม เตรียมความพร้อมห้องประชุม 

ระบบอินเทอร์เน็ต อาหารว่างและอาหารกลางวันให้เพียงพอ

กับจ านวนผู้เข้าอบรมและเตรียมความพร้อมของทีมผู้ช่วย

วทิยากรและวิทยากรให้ท างานร่วมกันได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ

ก่อนถึงวันอบรมจริงอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ผู้เข้ารับการอบรมมจี านวน

ท้ังหมด 342 คน ส่วนมากเป็นผู้หญิง มีอายุตั้งแต่ 18–58 ปี 

มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ท างานตั้งแต่  

1 เดอืน ถึง 27 ปี มีความรู้ทางการศกึษาพิเศษในระดับปานกลาง 

พบว่า ครั้งท่ี 1 ผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษ ดังตาราง 1  

 

 

 

 

 

ตาราง 1 คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาอังกฤษ คร้ังท่ี 1 

ผู้เข้า

อบรม 

จ านวน 

(คน) 

คะแนนเฉล่ียความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

(คะแนน 30 คะแนน) 

การฟัง 

(8) 

การพูด 

(8) 

การอ่าน

(7) 

การเขียน 

(7) 
รวม 

สพฐ. 82 1.60 2.18 1.50 0.40 5.68 

กศพ. 50 1.70 2.44 1.94 0.22 6.30 

กศน. 10 0.00 1.50 0.90 0.20 2.60 

นศ. ป ี1 26 2.46 2.19 1.12 0.00 5.77 

นศ. ป ี2 37 1.05 1.76 0.97 0.30 4.08 

นศ. ป ี3 43 1.93 3.21 1.77 0.53 7.44 

นศ. ป ี4 42 1.02 3.29 2.00 0.93 7.24 

นศ. ป ี5 52 0.87 1.69 0.63 0.31 3.50 

รวม 342 1.33 2.28 1.35 0.36 5.33 
 

 จากตาราง 1 แสดงให้เห็นวา่ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารส าหรับครูการศึกษาพิเศษ คร้ังท่ี 1 พบว่า 

นักศึกษาครูการศึกษาพิเศษ ชั้นปีท่ี 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย

ความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงสุด (7.44) รองลงมา คือ 

นักศึกษาครูการศึกษาพิเศษ ชั้นปีท่ี 4 (7.24) ศูนย์การศึกษา

พิเศษ (6.30) นักศึกษาครูการศึกษาพิเศษ ชั้นปีท่ี 1 (5.77) 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (5.68) นักศึกษาครูการศึกษา

พิเศษ ชั้นปีท่ี 2 (4.08) นักศึกษาครูการศึกษาพิเศษ ชั้นปีท่ี 5 

(3.50) และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(2.60) มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อ  

การสื่อสารด้านทักษะการพูดมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (2.28) 

รองลงมา คือ การอ่าน (1.35) การฟัง (1.33) และการเขียน 

(0.36) ผลจากการด าเนินงานอบรมในคร้ังท่ี 1 ได้รับข้อเสนอแนะ

ในการปรับปรุงกิจกรรมการฝึกอบรมให้กระชับ และตรงเวลา 

โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ต การดาวน์โหลด

แอพพลิเคชั่นครูการศกึษพเิศษจาก play store ใชเ้วลาในชว่งนี้

นานมาก และความมีเวลาในการฝึกการใช้แอพพลิเคชั่นให้

ครบทุกรายการเพื่อจะได้น าไปฝึกใช้ เรียนรู้ด้วยตนเองท่ีบ้าน

ตอ่ไป สิ่งท่ีดี คือ การฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับวทิยากรท่ีเป็น

ชาวต่างชาติและเจ้าของภาษา การดูแลจากทีมวิทยากรและ

ผู้ช่วยทีมวทิยากร ผู้วิจัยจึงได้น าข้อมูลท่ีได้ไปปรับปรุงการด าเนนิ 

การอบรมในคร้ังท่ี 2 ต่อไป สามารถน าเสนอผลการอบรมใน

ครัง้ท่ี 2 ได้ ตามตาราง 2  
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ตาราง 2 คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครัง้ท่ี 2 

ผู้เข้า

อบรม 

จ านวน 

(คน) 

คะแนนเฉลียความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

(คะแนน 30 คะแนน) 

การฟัง 

(8) 

การพูด 

(8) 

การอ่าน

(7) 

การเขียน 

(7) 
รวม 

สพฐ. 82 2.49 3.01 1.99 1.61 9.09 

กศพ. 50 3.64 3.18 3.02 1.32 11.16 

กศน. 10 1.30 2.00 1.90 0.30 5.50 

นศ. ป ี1 26 2.62 3.13 1.73 0.27 2.52 

นศ. ป ี2 37 3.11 3.46 2.30 1.19 10.05 

นศ. ป ี3 43 1.62 2.93 1.47 1.95 8.00 

นศ. ป ี4 42 2.21 3.19 1.83 3.02 10.26 

นศ. ป ี5 52 2.50 2.81 1.90 1.85 9.05 

รวม 342 2.44 2.96 2.02 1.44 8.20 
 

 จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่าความสามารถทางภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารส าหรับครูการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 2 พบว่า 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษสูงสุด (11.16) รองลงมาคือ นักศึกษาครู

การศึกษาพิเศษ ชั้นปีท่ี 4 (10.26) นักศึกษาครูการศึกษา

พิเศษ ชั้นปีท่ี 2 (10.05) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (9.09) 

นักศึกษาครูการศึกษาพิเศษ ชั้นปีท่ี 5 (9.05) นักศึกษาครู

การศึกษาพิเศษ ชั้นปีท่ี 3 (8.00) การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย (5.50) และนักศึกษาครูการศึกษา

พเิศษ ชัน้ปีท่ี 1 (2.52) คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาอังกฤษ

เพื ่อการสื ่อสารด้านการพูดมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (2.96) 

รองลงมา คือ การฟัง (2.44) การอ่าน (2.02) และการเขียน (1.44) 

ผลจากการด าเนินงานอบรมในคร้ังท่ี 2 ได้รับข้อเสนอแนะ 

ดังนี้ ไม่ต้องการท าแบบฝึกหัดท่ีบ้าน และไม่มีเวลาในการฝึก

เพราะงานเยอะ ผู้วิจัยจึงได้น าข้อมูลท่ีได้ ไปปรับปรุงการ

ด าเนินการอบรมในคร้ังท่ี 3 ด้วยการไม่มอบงานให้ไปฝึกต่อท่ี

บ้านแต่ใช้วิธีการติดต่อกันทางไลน์กลุ่ม  (line grop) ต่อไป 

สามารถน าเสนอผลคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ในคร้ังท่ี 3 ได้ตามตาราง 3  

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 3 คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาอังกฤษ คร้ังท่ี 3 

ผู้เข้า

อบรม 

จ านวน 

(คน) 

คะแนนเฉล่ียความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

(คะแนน 30 คะแนน) 

การฟัง 

(8) 

การพูด 

(8) 

การอ่าน

(7) 

การเขียน 

(7) 
รวม 

สพฐ. 82 3.87 3.26 3.21 2.90 13.23 

กศพ. 50 3.10 2.96 3.38 2.76 12.20 

กศน. 10 2.80 2.70 2.90 1.90 10.30 

นศ. ป ี1 26 3.46 2.54 2.46 1.96 10.42 

นศ. ป ี2 37 3.62 3.11 3.38 2.68 12.78 

นศ. ป ี3 43 6.12 2.12 3.00 1.77 13.00 

นศ. ป ี4 42 6.00 3.17 3.21 2.81 15.19 

นศ. ป ี5 52 3.35 3.29 2.85 2.65 12.13 

รวม 342 4.04 2.89 3.05 2.43 12.41 
 

 จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่าความสามารถทางภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารส าหรับครูการศึกษาพิเศษ คร้ังท่ี 3 พบว่า 

นักศึกษาครูการศึกษาพิเศษ ชั้นปีท่ี 4 มีค่าคะแนนเฉลี่ย

ความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงสุด (15.19) รองลงมา คือ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (13.23) นักศึกษาครูการศึกษา

พเิศษ ชัน้ปีท่ี 3 (13.00) นักศึกษาครูการศกึษาพิเศษ ชัน้ปีท่ี 2 

(12.78) ศูนย์การศึกษาพิเศษ (12.20) นักศึกษาครูการศึกษา

พิเศษ ชั้นปีท่ี 5 (12.13) นักศึกษาครูการศึกษาพิเศษ ชั้นปีท่ี 1 

(10.42) และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(10.30) คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารด้านการพูดมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (2.96) รองลงมา คือ 

การฟัง (2.44) การอา่น (2.02) และการเขียน (1.44)   

 คะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ส าหรับครูการศึกษาพิเศษตามหน่วยงานต่าง ๆ สามารถ

น าเสนอในรูปแบบของกราฟเส้นได้ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 3 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถ 

                   ทางภาษาอังกฤษของทุกกลุ่ม 
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 จากภาพประกอบ 3 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ย

ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู

การศกึษาพเิศษในกลุ่มต่าง ๆ ท้ัง 3 ครั้ง พบว่า คร้ังท่ี 3 มีค่า

คะแนนเฉลี่ยสูงสุด นักศึกษาชัน้ปีท่ี 4 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด

และทุกกลุ่มมคี่าคะแนนเฉลี่ยสูงเพิ่มขึ้นเร่ือง ๆ  

 สามารถน าเสนอผลของคะแนนความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษใน 4 ด้าน คือ ด้านการฟัง การพูด การอา่นและ

การเขียนของแตล่ะหนว่ยงานได้ตามภาพประกอบ 4-7 ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 4 แสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

           เพื่อการส่ือสาร กลุ่ม สพฐ. 

 จากภาพประกอบ 4 แสดงให้ เห็นว่าคะแนนเฉลี่ย

ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกลุ่ม สพฐ. 

มีค่าคะแนนความสามารถในด้านการฟังสูงสุด รองลงมา คือ 

การพูด การอา่น และการเขียน 
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ภาพประกอบ 5 แสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

            เพื่อการส่ือสาร กลุ่ม กศพ. 

 จากภาพประกอบ 5 แสดงให้ เห็นว่าคะแนนเฉลี่ย

ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกลุ่ม 

กศพ.  

 

  คร้ังท่ี 1 มีค่าคะแนนความสามารถในด้านการพูดสูงสุด 

รองลงมา คือ การอ่าน การฟัง และการเขียน  

  คร้ังท่ี 2 มีค่าคะแนนความสามารถในด้านการอ่านสูงสุด 

รองลงมา คือ การฟัง การพูด และการเขียน 

  คร้ังท่ี 3 มีค่าคะแนนความสามารถในด้านการฟังสูงสุด 

รองลงมา คือ การพูด การอา่น และการเขียน 
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ภาพประกอบ 6 แสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

           เพื่อการส่ือสาร กลุ่ม กศน. 

 จากภาพประกอบ 6 แสดงให้ เห็นว่าคะแนนเฉลี่ย

ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกลุ่ม 

กศน.  

  คร้ังท่ี 1 มีค่าคะแนนความสามารถในด้านการพูดสูงสุด 

รองลงมา คือ การอ่าน การเขียน และการฟัง 

  คร้ังท่ี 2 มีค่าคะแนนความสามารถในด้านการพูดสูงสุด 

รองลงมา คือ การอ่าน การฟัง และการเขียน 

  คร้ังท่ี 3 มคี่าคะแนนความสามารถในด้านการอ่านสูงสุด 

รองลงมา คือ การฟัง การพูด และการเขียน 
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ภาพประกอบ 7 แสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

           เพื่อการส่ือสาร กลุ่มนักศกึษาครู 

           การศึกษาพเิศษ 
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 จากภาพประกอบ 7 แสดงให้ เห็นว่าคะแนนเฉลี่ย

ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกลุ่ม 

นักศกีษา  

  คร้ังท่ี 1 มีค่าคะแนนความสามารถในด้านการพูดสูงสุด 

รองลงมา คือ การฟัง การอา่น และการเขียน  

  คร้ังท่ี 2 มีค่าคะแนนความสามารถในด้านการอ่านสูงสุด 

รองลงมา คือ การพูด การฟัง และการเขียน 

  คร้ังท่ี 3 มีค่าคะแนนความสามารถในด้านการฟังสูงสุด 

รองลงมา คือ การอ่าน การพูด และการเขียน 

 เมื่อน ามาวิเคราะห์คะแนนพัฒนาการเฉลี่ยต่อคร้ัง 

สามารถแสดงผลการวเิคราะห์ ดังตาราง 4 

ตาราง 4 ผลการวเิคราะหอ์ัตราพัฒนาการของทุกหน่วยงาน 

กลุ่ม 
คร้ังท่ี 

1 

คร้ังท่ี 

2 

คร้ังท่ี 

3 

อัตรา

พัฒนาการ 

คะแนน

พัฒนาการ

สัมพัทธ์ 

ความหมาย 

สพฐ. 5.68 9.09 13.23 3.77 38 ระดับกลาง 

กศพ. 6.30 11.16 12.20 2.95 30 ระดับกลาง 

กศน. 2.60 5.50 10.30 3.85 39 ระดับกลาง 

นศ.ป ี1 5.77 2.52 10.42 2.19 22 ระดับต้น 

นศ.ปี 2 4.08 10.05 12.78 8.70 87 ระดับสูงมาก 

นศ.ปี 3 7.44 8.00 13.00 2.78 28 ระดัลกลาง 

นศ.ป ี4 4.24 10.26 15.19 3.98 40 ระดับกลาง 

นศ.ปี 5 3.50 9.05 12.13 4.32 43 ระดับกลาง 
 

 จากตาราง 4 แสดงให้เห็นคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยต่อ

คร้ังของการเข้ารับการฝึกอบรมการใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อ

พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับ

ครูการศึกษาพิเศษ พบว่า นักศึกษาครู ชั้นปีท่ี 2 มีคะแนน

พัฒนาการเฉลี่ ยต่ อค ร้ังสู งสุ ด  (8.70) คิ ด เป็นคะแนน

พัฒนาการสัมพัทธ์ 87 แปลความหมายว่ามีอัตราพัฒนาการ

อยู่ในระดับสูงมาก รองลงมาคือ นักศึกษาครู ชั้นปีท่ี 5 (4.32) 

คิดเป็นคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ 43 แปลความหมายว่ามี

อัตราพัฒนาการอยู่ในระดับกลาง นักศึกษาครู ชั้นปีท่ี 4 (3.98) 

คิดเป็นคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ 40 แปลความหมายว่ามี

อัตราพัฒนาการอยู่ในระดับกลาง ครูการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย (3.85) คิดเป็นคะแนนพัฒนาการ

สัมพัทธ์ 39 แปลความหมายว่ามีอัตราพัฒนาการอยู่ใน

ระดับกลาง ครูสังกัด สพฐ. (3.77) คิดเป็นคะแนนพัฒนาการ

สัมพัทธ์ 38 แปลความหมายว่ามีอัตราพัฒนาการอยู ่ใน

ระดับกลาง ครูสักกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ (2.95) คิดเป็น

คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ 30 แปลความหมายว่ามีอัตรา

พัฒนาการอยู่ในระดับกลาง นักศึกษาครูชั้นปีท่ี 3 (2.78) คิดเป็น

คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ 28 แปลความหมายว่ามีอัตรา

พัฒนาการอยู่ในระดับกลาง และนักศึกษาครู ชั้นปีท่ี 1 (2.19) 

คิดเป็นคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ 22 แปลความหมายว่ามี

อัตราพัฒนาการอยู่ในระดับต้น 

 3. เพื่อศึกษาความพงึพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อ

การใช้แอพพลิเคชั่นครูการศึกษาพิเศษพัฒนาความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษ สามารถแสดงดังตาราง 5 

ตาราง 5 คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

หน่วยงาน 
ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ 

ด้านท่ี 

1 

ด้านท่ี 

2 

ด้านท่ี 

3 

ด้านท่ี 

4 

ด้านท่ี 

5 

ด้านท่ี 

6 
รวม 

สพฐ. 4.49 4.24 4.53 4.44 4.34 3.89 4.31 

กศพ. 4.40 4.61 4.70 4.55 4.55 4.45 4.54 

กศน. 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

นศ.ครู 4.05 4.15 4.37 4.41 4.20 4.02 4.22 

รวม 4.49 4.50 4.65 4.60 4.52 4.34 4.52 
 

 จากตาราง 5 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความ

พึงพอใจเรียงล าดับจากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุดตามล าดับ 

ได้แก่ ความพึงพอใจในด้านท่ี 3 คือ ด้านวิทยากร (4.65) 

รองลงมา คือ ความพึงพอใจด้านท่ี 4 (4.60) คือ ด้านการอ านวย

ความสะดวก ความพึงพอใจด้านท่ี 5 (4.52) คือ ด้านอาหาร     

ความพงึพอใจด้านท่ี 2 (4.50) คือ ด้านเอกสารความพงึพอใจ

ด้านท่ี 1 (4.49) คือ ด้านสถานท่ี และความพึงพอใจด้านท่ี 6 

(4.34) คือ ด้านความพร้อมของผู้เข้าอบรม 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยการใช้แอพพลิเคชั่นครูการศึกษาพิเศษ

(SPED teacher) พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ

เพื่อการส่ือสารมปีระเด็นท่ีควรน ามาอภิปราย ดังนี้ 

  1. ผลท่ีได้จากขั้นตอนการจัดการองค์ความรู้จาก

ผลการวิจัยทางด้านแอพพลิเคชั่นท่ีตอบสนองต่อการพัฒนา

ความสามารถเป็นการส ารวจว่าในปัจจุบันตั้งแต่ พ.ศ. 2554–

2559 มีงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับการใชแ้อพพลิเคชั่นเพื่อพัฒนา

ความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับครูการศึกษาพิเศษ

หรือไม่ก็พบว่าไม่มีแอพพลิเคชั่นใดใดท่ีสร้างมาเพื่อรองรับ

การอาชีพครูการศึกษาพิเศษ มีเพียงแอพพลิเคชั่น  SPED 

teacher ของ อรวรรณ นิ่มตลุง (2558) ท่ีได้สร้างขึ้นมาใน    
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ปี พ.ศ. 2557-2558 ในระบบแอนดอรยด์ตามกระบวนการสร้าง

และพัฒนาแอพพลิเคชั่น 7 ขั้นตอน ที่เรียกวา่ SDLC ซึ่งถือว่า

เป็นขั้นตอนของการพัฒนาแอพลิเคชั่นทางการศึกษาให้มี

คุณภาพ (ดาราวรรณ นนทวาสี, 2557; กิตติ เสือแพรและ     

มีชัย โลหะการ, 2557) ซึ่งเป็นเพียงแอพพลิเคชั่นเพียงระบบ

แอนดรอยด์ระบบเดียวและต้องมีการสร้างแอพพลิเคชั่นใน

ระบบไอโอเอส เพิ่มเติมอีก 1 ระบบ เพื่อให้ครอบคลุมกับ     

การใช้งานในโทรศัพท์มือถือได้ ส่งผลให้ครูการศึกษาพิเศษได้

มโีอกาสในการใชโ้ทรศัพท์เพื่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 

 2. การสร้างและพัฒนาชุดฝึกอบรมการใช้แอพพลิเคชั่น

ครูการศกึษาพิเศษ (SPED teacher) พัฒนาความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครูการศึกษาพิเศษนั้น

ผู้วิจัยได้สร้างชุดฝึกอบรมตามกรอบของการท ากิจกรรม

สนทนากลุ่มและน าไปพัฒนาชุดฝึกอบรมอีก 2 คร้ัง จากการ

ฝึกอบรม ซึ่งในการอบรมครัง้นี้เป็นการอบรมท่ีให้ผู้เข้ารับการ

อบรมได้มีส่วนร่วมในการสร้างชุดฝึกอบรมเพื่อให้การอบรม

นัน้ออกมาตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะ

ท าให้การพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ของครูการศึกษาพิเศษซึ่งเป็นผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มมากขึ้น

และสามารถร่วมท ากิจกรรมได้ตลอด (เรืองเวทย์ แสงรัตนา, 

2555) ดังนั้นการให้ผู้เข้ารับการอบรมได้บอกความต้องการ

และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมได้

จึงเป็นเร่ืองท่ีจะท าให้เร่ืองท่ียาก ๆ กลายเป็นเร่ืองท่ีง่าย ๆ ได้ 

ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีมาใช้

ในการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง เป็นต้น 

  กระบวนการเก็บข้อมูลด้วยการให้ผู้เข้ารับการอบรม

เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างชุดฝึกอบรมนั้นเป็นกระบวนการ

เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่มและการสอบถาม

ด้วยแบบสอบถามท่ีผู้ด าเนินการต้องมกีารเตรียมตัวในการจด

บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ให้รอบครอบและยิ่งมจี านวนกลุ่มหลาย ๆ

จะท าให้ผู้ด าเนินการซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ต้องมีผู้ช่วยหลาย ๆ 

คนเพื่อลดภาระของหัวหน้าโครงการลงจะได้ท าหน้าท่ีใน    

การซักถามผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลได้อยา่งลึกซึ้งได้ ดังนั้นผู้ด าเนินการ

ต้องมีการเตรียมตัวในการเก็บข้อมูลและเตรียมผู้ช่วยไว้

เป็นอยา่งดี 

  กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการด้วยวิธีการ

วเิคราะห์เชงิเนื้อหาแล้วมาน ามาเรียงล าดับความถี่จากมากไป

หาน้อย ในขั้นตอนนี้จะมีประเด็นท่ีมีความหลากหลายมาก 

ผู้วิจัยต้องวิเคราะห์วา่ประเด็นใดท่ีผู้เข้ารับการอบรมต้องการ

มากท่ีสุดและประเด็นท่ีเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้เข้ารับการอบรม

ถึงแม้นจะมีความถี่น้อยแต่ถ้ามีความส าคัญผู้วจิัยก็ควรน ามา

พิจารณาประกอบการออกแบบสร้างชุดฝึกอบรมท่ีตรงกับ

ความตอ้งการของผู้เข้าอบรมให้มากที่สุด 

  การประกาศรับสมัครกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้ารับการ

อบรมและการด าเนินงานทางด้านธุรการนั้นต้องมีความรอบ

ครอบในการด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการส่งหนังสือทาง

ราชการให้หน่วยงานต่าง ๆ ควรส่งอย่างท่ัวถึงเมื่อมีผู้สมัคร

เข้ามาแล้ว ผู้ด าเนินการอบรมต้องยอมรับว่าจ านวนผู้ท่ีแจ้ง  

ชื่อมาเข้ารับการอบรมจะมีจ านวนลดลงประมาณร้อยละ 20 

เมื่อมาเข้ารับการอบรมจริง ประเด็นนี้ผู้ด าเนินการต้อง

ตรวจสอบชื่อผู้ เข้ารับการอบรมให้รอบครอบและเตรียม

เอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง อาหารกลางวันให้

พอเหมาะกับจ านวนท่ีผู้เข้ารับการอบรมจะมาในวันแรก 

  ในระหว่างการฝึกอบรมการใช้แอพพลิ เคชั่นครู

การศึกษาพิเศษ (SPED teacher) คะแนนความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มหลัง

ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมและมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น

เร่ือย ๆ (5.33, 8.20, 12.41) แต่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 50 

คือ 15 คะแนน ซึ่งอาจจะเป็นเพราะระยะเวลาในการฝึกฝน

ทักษะภาษาอังกฤษยังน้อยเกินไปซึ่งในการอบรมคร้ังนี้มีเวลา

ในการอบรมรวมท้ังหมด 3 วัน คิดเป็น 18 ชั่วโมง หลังจากนั้น

ผู้เข้ารับการอบรมต้องไปฝึกทักษะด้วยตนเองและทักษะ    

การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยเฉพาะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษท่ีเป็น

เร่ืองท่ียากจึงเป็นปัญหาในการฝึกทักษะด้วยตนเองของผู้เข้า

รับการอบรม  

 3. คะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้ เข้า

อบรมทุกหน่วยงานมีคะแนนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยในการ

ทดสอบคร้ังท่ี 1 และค่อย ๆ เพิ่มขึ้นในคร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 

นั่นแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าอบรมมีการพัฒนาตนเองด้วยการท า

แอพพลิเคชั่นครูการศึกษาพิเศษไปใช้ฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษ

ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกฝึกทักษะได้ด้วยตนเองและ

สอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของตนเอง

ตามท่ีสะดวกไม่ว่าจะเป็นสถานท่ีและเวลา สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ดาราวรรณ นนทสาสี (2557) และกิตติ เสือแพร 

และมชีัย โลหะการ (2557) 
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 4. คะแนนอัตราพัฒนาการเฉลี่ยต่อคร้ังของนักศึกษา 

ชั้นปีท่ี 2 มีอัตราพัฒนาการอยู่ในระดับสูงมากและสูงกว่า

นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ซึ่งอาจจะเกิดจากความตั้งใจเรียน และ

ความสนใจเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2  และเมื่อศึกษาผล

การค้ดเลือกสอบเข้ามาเรียนในสาขาวชิาการศึกษาพิเศษและ

ภาษาอังกฤษนักศึกษากลุ่มนี้มีคะแนนทางด้านภาษาอังกฤษอยู่

ในระดับสูงกว่าทุกชั้นปี เมื่อมาผนวกกับการใช้เทคโนโลยีทาง

การศกึษาเข้ามาชว่ยท่ีเรียกวา่แอพพลิเคชั่นนักศกึษาในกลุ่มนี้

จึงมอีัตราพัฒนาการอยู่ในระดับสูงมาก    

    ส าหรับนักศึกษา ชั้นปีท่ี 1 มีอัตราพัฒนาการอยู่ใน

ระดับต้นหรือระดับต่ านั่นอาจจะเกิดมาจากกระบวนการเข้า

รับการอบรมในบางคร้ังท่ีนักศึกษาลางคนไม่สามารถเข้ารับ   

การอบรมได้ตลอดเวลา ท าให้ไม่ได้รับการทดสอบจึงส่งผล

กระทบต่อค่าเฉลี่ย และคะแนนอัตราพัฒนาการความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษแต่ถ้าหากนักศึกษาได้เข้ารับการฝึกอบรม

ครบทุกคนและเข้ารับการทดสอบคะแนนอัตราพัฒนาของ

นักศกึษาอาจจะขยับมาอยู่ในระดับกลาง และนักศึกษากลุ่มนี้

มีคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกระบวนการ

คัดเลือกอยู่ในระดับต่ า อาจจะเป็นสาเหตุท่ีท าให้นักศึกษาใน

กลุ่มนี้มีพัฒนาการอยู่ในระดับตน้ ซึ่งอาจารยป์ระจ าหลักสูตร

การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษจะต้องหาแนวทางส่งเสริม

พัฒนานักศึกษาในกลุ่มนี้อย่างหลายหลายแนวทางมากยิ่งขึ้น

หรือทบทวนความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษให้เพียงพอ

ก่อนให้นักศกึษาเข้าสูต่ลาดอาชพีต่อไป 

  ส าหรับครูการศึกษาพิเศษในหน่วยงาน สพฐ. กศพ. 

กศน. หรือนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 4 5 นั้นมีคะแนนพัฒนาการอยู่

ในระดับกลางนั่นอาจจะเป็นเพราะว่า ครูการศึกษาพิเศษ

สังกัดหน่วยงานต่าง ๆ หรือนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 4 5 อาจจะใช้

เวลาในการใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อพัฒนาความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับท่ีพอเหมาะและทักษะทางภาษาอังกฤษ

ของครูการศึกษาพิเศษกลุ่มนี้มีระดับความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษอยูใ่นระดับปานกลางด้วย 

  ส าหรับครู กศน. มีคะแนนพัฒนาการความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษสูงกว่ากลุ่มของครู กศพ. และ สพฐ. คือ 39 

30 38 ตามล าดับ อาจจะเป็นเพราะเมื่อเร่ิมเข้ารับการทดสอบ

ก่อนเรียนครู กศน. มีคะแนนต่ ากว่ากลุ่มอื่น ๆ และหลังเรียน

ครู กศน. มคีะแนนค่อย ๆ ขยับขึน้ในรอบท่ี 2 และ 3 ซึ่งครู กศน. 

นา่จะมีความตั้งใจในการฝึกฝนพัฒนาตนเองหลังจากเสร็จสิ้น

การฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 1 เดือน จนท าให้ระดับความสามารถ

ท่ีต่ ากว่าทุกกลุ่มขยับมาอยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะระยะก่อนฝึกอบรม 

  1. ข้อเสนอแนะส าหรับผู ้ด าเนินการจัดกิจกรรม 

การฝึกอบรม ส าหรับการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมท่ีประกอบด้วย

กลุ่มหลาย ๆ กลุ่ม ควรมีการวางแผนการด าเนินกิจกรรม

ท่ีรอบคอบและรัดกุม เพราะการท างานกับคนจ านวนมาก

และหลากหลายหนว่ยงานจึงเกิดปัญหาในการด าเนนิกิจกรรม

ท่ีไม่คาดคิดมาก่อนได้ เช่น การแจ้งความประสงค์วา่มาเข้ารับ

การฝึกอบรมแต่ไม่มา การจัดเตรียมเอกสารท่ีพอดีกับจ านวน     

ผู้เข้ารับการอบรม ถ้าเป็นไปได้ควรแจ้งหัวหน้าหน่วยงาน

ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมอย่างเป็นทางการ ดังนั้น

ผู้จัดการฝึกอบรมจึงควรต้องมีการฝึกทักษะการเรียนรู้

ด้วยตนเองและการท าให้เนื้อหาการเรียนรู้มีความส าคัญและ

จ า เป็นต่อผู้ เข้ า รับการอบรมจึ งจะท าให้ ทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษสูงขึ้นถึงเกณฑ์มาตรฐานได้ และผู้อบรมต้อง

ออกแบบการตรวจสอบการฝึกทักษะด้วยตนเองอย่างชัดเจน

เพื่อจะท าให้ทราบได้ว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีชั่วโมงในการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นนั่นแสดงว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม

มคีวามก้าวหน้าทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจากการอบรม

ท่ีใช้เวลาในการฝึกอบรมที่ห่างกันและผู้เข้ารับการอบรม

ได้มีเวลาทางแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

หรือทบทวนจึงท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถสูงขึ้น

และมีคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีมีความก้าวหน้า

เพิ ่มขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนทักษะอื่น  ๆ มีทั้งเพิ ่มขึ้นและลดลง 

ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเมื่อได้มี โอกาส

ฝึกอบรมกับวิทยากรที่เป็นชาวต่างชาติจะท าให้เกิดทักษะ

การฟังภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นนั่นแสดงวา่ผู้จัดกิจกรรมการฝึกอบรม

เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษควรให้ผู้เข้ารับ

การอบรมได้ฝึกทักษะกับชาวตา่งชาตจิรงิ ๆ เป็นต้น 

  2. ส าหรับการค้นหาความต้องการของผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมนั้นส าหรับกิจกรรมการ

สนทนากลุ่มท่ีมีหลายกลุ่ม ควรมจี านวนของผู้เข้าร่วมสนทนา

กลุ่มไมเ่กิน 10 คน และผู้ด าเนนิกิจกรรมการสนทนากลุ่มตอ้ง

ซักถามจนได้ขอ้มูลเชงิลึกตามท่ีต้องการได้ภายในเวลาไมน่าน
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และจดบันทึกด้วยการบันทึกเทป ท่ีสามารถน าข้อมูลไป

วเิคราะห์ได้อยา่งรวดเร็ว 

  3. ส าหรับการสร้างชุดฝึกอบรมท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม

ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้บอกความต้องการมาก่อน

เป็นสิ่งท่ีดีและได้มีการอบรมหลาย ๆ รอบเพื่อพัฒนาชุด

ฝึกอบรมให้มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นสิ่งท่ีดีแต่จะ

เสียเวลาในการด าเนินการเก็บขอ้มูล 

  4. ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม

เมื่อได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความต้องการหรือ

แสดงความคิดเห็นก็ควรบอกความต้องการท่ีแท้จริงตามท่ี

ตนเองต้องการออกไป หรือไม่เข้าใจบริบทใดใดก็ควรสอบถาม

เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อจะได้ขอ้มูลท่ีแท้จริง 

  5. ส าหรับผู้บริหาร ควรให้การสนับสนุนและแรงเสริม

ตอ่การเข้ารับการฝึกอบรมและการศึกษาด้วยตนเอง 

 ข้อเสนอแนะระยะฝกึอบรม 

  1. ส าหรับระยะฝึกอบรมเป็นระยะท่ีด าเนนิการจัดกิจกรรม

ฝึกอบรมตามที่ผู้ด าเนินงานได้เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้ว 

แต่ก็จะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้โดยไมค่าดคิด เช่น 

สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่แรง ช้า ส่งผลต่อระยะเวลาในการ

ด าเนินกิจกรรมในช่วงเวลาอื่น ๆ ผู้ด าเนินการอบรมต้อง

ปรับเปลี่ยนหรือแก้ปัญหาในการด าเนินการฝึกอบรมให้

เหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

  2. ผู้จัดการฝึกอบรมควรจัดเวลาเสริมให้แก่ผู้เข้ารับ

การอบรมบางท่านท่ีไม่สามารถเข้าร่วมกับฟังในแต่ละคร้ังได้

ด้วยการท าบทเรียนออนไลน์เพิ่มขึ้นอีกช่องทางหรือหลาย ๆ 

ชอ่งทางเพื่อผู้เข้ารับการอบรมจะได้ติดตามเนื้อหาหรือกิจกรรม

ต่าง ๆ ได้ทันเวลา และไม่เกิดผลเสียกับความต่อ เนื่อง

ของการฝึกอบรมตอ่ไป 

 ข้อเสนอแนะระยะหลังฝึกอบรม 

  เมื่อเสร็จสิน้การฝึกอบรม ผู้ด าเนินการฝึกอบรมควรมี

การสร้างเครือข่ายหรือกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาจจะเป็น

ทาง Line หรือทาง Facebook เพื่อร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งท่ี

ได้ รับการฝึกอบรมไปให้คงอยู่ ไม่ลืมและสามารถน าไป

ถ่ายทอดให้กับคนอื่น ๆ ได้อกีด้วย 

 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขยายผล 

  1. ทักษะภาษาอังกฤษเป็นทักษะท่ีต้องมีการใช้บ่อย ๆ 

จึงจะเกิดความคล่องแคล่ว ถ้าหน่วยงาน สามารถพาบุคลากร

ออกไปพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาพิเศษในอาเซียนได้จะ

ท าให้คนไทยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว 

  2. ควรมกีารพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้เพิ่มวงค าศัพท์ขึ้นอีก 

แล้วจัดฝึกอบรมเพื่อให้กลุ่มเครือข่ายได้กับมาทบทวนและ

พัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นอกี 
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