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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือสร้างแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็ก
บกพร่องทางการได้ยิน 2. เพ่ือประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับ
เด็กบกพร่องทางการได้ยิน 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรี ยน 4. เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็ก
บกพร่องทางการได้ยิน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ จ านวน 
12 คน ประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 11 ท่าน ขั้นตอนการสร้างเริ่มจาก1) ระดมความคิด 2) คัดเลือก
ค าศัพท์ 3) ออกแบบและจัดท าในรูปแบบของสื่อการสอน 4 ) สร้างแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยิน ผลการประเมิน ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ และด้านประโยชน์
และการน าไปใช้ส าหรับผู้เชี่ยวชาญอยู่ในเกณฑ์ดีมาก �̅� = 4.83, 4.50 และ 4.68 ตามล าดับ ส่วนด้านประสิทธิภาพ
อยู่ในเกณฑ์ดีที่ระดับ   �̅� = 4.06 การประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดีมากที่ �̅� = 4.83 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าผลจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนมีคะแนน
เท่ากับ 12 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนที่คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.58 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 
 
ค าส าคัญ:  แอปพลิเคชัน,ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ, เด็กบกพร่องทางการได้ยิน. 
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Application to Enhance Learning English Vocabulary 
for Hearing Impaired Students  

 
Yada Atanan1*, Dr.Nithida Buranajant 2, Assoc.Prof.Suwanna Sombunsukho 3 

 
ABSTRACT 
 The purposes of research are 1) to create Application to Enhance Learning English 
Vocabulary for Hearing Impaired Students 2) to evaluate the quality of application by experts 3) 
to compare the knowledge of students between before and after using application 4) to evaluate 
the satisfaction of application by samples. The samples are student in grade 7 from 
Thungmahamek school for deaf that have 12 students. Quality assessment by 11 experts. The 
steps of creation; First, brainstorming. Second, select English vocabulary. Third, Application design, 
the last step to make an application to enhance learning english vocabulary for hearing impaired 
students. The results founds that quality of application in field of content, design, usability, 
adoption by experts have average score 4. 8 3 , 4 . 5 0  and 4 . 6 8  in a very good level. Quality of 
application by expert in field of efficiency have average score 4.06 in a good level. The satisfaction 
of the samples found that the quality is very good levels in average score 4.83. The learning 
achievement between pre-test and post-test have average score of the post-test (12.00) more 
than pre-test (8.58) that different 3.42 in significant at the 0.01 level. 
 
Keywords: Application, English Vocabulary, Hearing Impaired Students. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ในปัจจุบัน สังคมไทยเห็นความส าคัญต่อการศึกษามากขึ้น เพราะการศึกษาเป็นรากฐานที่ส าคัญในการ

พัฒนาประเทศและเป็นเครื่องมือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ทุกคนในสังคมจึงควรได้รับโอกาสอย่าง
เท่าเทียมกัน ซึ่งรัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงสิทธิและโอกาสทางการศึกษา จึงได้ก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.  2542 มาตรา 10 วรรค 2  ความว่า “การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่
สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาส ได้รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเป็นพิเศษ” (ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2550) 
 อย่างไรก็ตาม ผู้บกพร่องทางการได้ยินย่อมเป็นผู้ที่มีสิทธิเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป แต่เนื่องจากมีข้อจ ากัด
ในการพัฒนาทางด้านการสื่อสารและการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งเป็น
ทักษะส าคัญในการเรียนรู้วิชาต่างๆ จึงท าให้นักเรียนที่มี ความบกพร่องทางการได้ยินสามารถเรียนรู้ได้ช้าหรือไม่
สามารถรับการเรียนรู้ได้เลย โดยวิชาที่มีปัญหามากที่สุดมักจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่ทุกคนควรได้
เรียนรวมไปถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ ก าร
สื่อสาร และเป็นการเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพในอนาคตอีกด้วย  
(จีราวัฒน์ คงแก้ว, 2559) 
 ปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน  เนื่องจากเป็น
เครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ช่วยพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนดีขึ้น โดยภาษาต่างประเทศท่ีจัดเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ก าหนดให้เรียน
ตลอดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2552)  

ยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน ท าให้การเรียนการสอนมีการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามา
เกี่ยวข้องในรูปแบบของสื่อต่าง ๆ ทั้งวิดีทัศน์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน รวมไปถึงแอปพลิเคชัน โดยการใช้สื่อให้
เหมาะสมกับผู้เรียนจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งท าให้เกิดการพัฒนาสื่อการสอนใน
รูปแบบแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต โดยเป็นอีกช่องทางที่ท าให้การเรียนรู้ไม่จ ากัดอยู่แต่ภายใน
ห้องเรียน อีกท้ังยังสะดวกสามารถทบทวนบทเรียนได้ทุกที่ตามต้องการ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้สื่อการเรียนรู้ที่
เหมาะสมแก่บุคคลเหล่านี้(กรกนก คลังบุญครอง, 2555)  ซึ่งการสร้างสื่อการเรียนการสอนนั้นต้องค านึงถึงวิธีการ
รับรู้หรือเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเป็นส าคัญ เนื่องจากผู้เรียนสามารถรับรู้ประสาทสัมผัส
ทางตาได้ดีที่สุด ดังนั้น สื่อที่มีความเหมาะสม ได้แก่ สื่อที่เป็นภาพ วีดีทัศน์ที่มีค าบรรยาย และมีล่ามภาษามือ
ประกอบ (มานะ ประทีปพรศักดิ์, 2548) เพราะการใช้ภาษามือจะเป็นการช่วยให้การสื่อสารเกิดความเข้าใจและ
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จากที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้ท าวิจัยเห็นถึงความส าคัญต่อการเรียนการสอนของเด็กบกพร่องทางการได้
ยิน จึงมีแนวคิดในการสร้างแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็กบกพร่องทางได้ยิน 
โดยออกแบบสื่อที่ใช้งานบนสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต อีกทั้งยังเป็นสื่อที่สามารถเรียนรู้ และทบทวนเนื้อหาด้วย
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ตนเองได้ ทั้งนี้การเรียนค าศัพท์ภาษามือต่างประเทศจะช่วยให้เด็กสามารถสื่อสารในระดับสากลได้ เพ่ือให้เป็น
พ้ืนฐานในการเรียนและสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยิน  
2. เพ่ือประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็กบกพร่อง

ทางการได้ยิน 
3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของแอปพลิเคชันส่งเสริมการ

เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยิน 
4. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็ก

บกพร่องทางการได้ยิน 
 

นิยามศัพท์ 
 แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ คือ สื่อที่แสดงผลบนอุปกรณ์ สมาร์ทโฟน หรือแทบ
เลต เพ่ือสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน โดยมีเนื้อหาเป็นค าศัพท์ภาษาอังกฤษและ
ภาษามือรากศัพท์อเมริกัน จ านวน 60 ค า โดยแบ่งเป็น ทั้งหมด 6 หมวด หมวดละ 10 ค า ตามหมวดดังนี้คือ 
Family , Fruit ,Food & Drinks , Clothes , In room ,In town   
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Planning 

- ก ำหนดบทบำทผูเ้รียน 

- ก ำหนดระยะเวลำกำร

เรียน 

- ก ำหนดกำรประเมิน 

- ก ำหนดแหล่ง
ทรัพยำกร 

Project Management 

Process 

- ก ำหนดเน้ือหำและวเิครำะห์

เน้ือหำ 

- ศึกษำและคน้ควำ้ขอ้มูลต่ำง 

ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ออกแบบเคร่ืองมือในส่วน

ของกำรออกแบบเน้ือหำ กำร

ออกแบบในส่วนของกำร

น ำเสนอ 

- เก็บรวบรวมขอ้มูล 

- วเิครำะห์ขอ้มูล 

- ประเมินผลกำรศึกษำ 

 

Summative Evaluation 

ผลกำรเรียนรู้ วดัจำกกำร

ท ำแบบทดสอบ 

- ควำมพึงพอใจต่อ 

แอปพลิเคชัน่วดัจำกกำร
ท ำแบบประเมินควำมพึง
พอใจของกลุ่มตวัอยำ่ง 
 

Feedback 

Support Service 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้บกพร่องทางการได้ยินที่มีต่อแอปพลิเคชัน
ส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยินนี้ ทางคณะผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษา
ตามข้ันตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 
 
 



 
 

การสัมมนาวิชาการระดับชาตดิ้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ปี 2560 | 199 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ ผู้บกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

จ านวน 37 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกมาจากประชากร ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเป็นชั้นมัธยมปีที่ 1  จ านวน 12 
คน  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยิน 
 2. แบบประเมินหาความสอดคล้องระหว่างข้อสอบและวัตถุประสงค์ของแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยิน (IOC) 
 3. แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนของแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ส าหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยินซึ่งเป็นข้อสอบแบบ paper-based ที่ใช้ทดสอบค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก
ที่บกพร่องทางการได้ยิน 
 4. แบบประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็กบกพร่อง
ทางการได้ยิน ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ    
        5. แบบประเมินความพึงพอใจของแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็ก
บกพร่องทางการได้ยิน ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง 
 
การด าเนินการศึกษาโครงงาน 
ขั้นตอนการสร้างแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยิน 

1.ก าหนดเนื้อหา ได้ก าหนดเนื้อหาที่จะน าเสนอในแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ส าหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยิน โดยมีเนื้อหาแบ่งเป็น 6 หมวด คือหมวดครอบครัว (Family) หมวดผลไม้ 
(Fruits) หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (Foods and Drinks)หมวดเสื้อผ้า (Clothes)  หมวดในห้อง (In Room)  
หมวดในเมือง (In Town) 
 2. ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยได้ค้นคว้าข้อมูลตามที่ก าหนดเนื้อหาไว้ในวัตถุประสงค์ที่
จะน าเสนอผ่าน แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยิน โดย
ก าหนดวิธีการศึกษาและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดย ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน(นภา
พันธุ์ เรืองเสถียรทน, 2550) หลักการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนส าหรับคนหูหนวก(มานะ ประทีปพรศักดิ์, 
2548) หลักการของ Mobile Application (Charland & Leroux, 2011)  การออกแบบมัลติมีเดีย(เสาวลักษณ์ 
พันธบุตร, 2557)  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับงานที่ศึกษา รวมถึงสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ 

3. ขั้นตอนการเรียบเรียงเนื้อหา และภาพในแอปพลิเคชันนี้ ประกอบด้วย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ค า
แปลภาษาไทย และวีดีทัศน์แสดงท่าทางภาษามือ โดยท าการเรียบเรียงและมีข้ันตอนการท างาน 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
เนื้อหา ด้านรูปภาพประกอบ ด้านวีดีทัศน์ 
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     4. ออกแบบเครื่องมือ คณะผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล มาจัดวางรูปแบบของการน าเสนอ 
โดยได้แบ่งการออกแบบเครื่องมือเป็น 2 ส่วน คือ 1) การออกแบบในส่วนของเนื้อหาโดยเน้นไปที่ค าศัพท์ที่จ าเป็น
ต่อนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยเลือกค าศัพท์ที่ไม่ยากต่อการจ ามากเกินไปและมีจ านวนที่เหมาะสม 
เนื่องจากเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ไม่เท่ากับเด็กทั่วไปในช่วงอายุเดียวกัน 
จะสามารถเรียนรู้และจดจ าได้เป็นภาพชัดเจนมากกว่าการอ่าน  โดยได้แบ่งค าศัพท์ออกเป็นหมวด 6 หมวด ซึ่งใน
แต่ละหมวดจะมีค าศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมค าแปลภาษาไทย วีดีทัศน์แสดงท่าทางภาษามือและรูปภาพ อธิบาย
ความหมายของค าศัพท์นั้น ๆ 2) รูปแบบการน าเสนอ เริ่มตั้งแต่การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การจัดหมวดหมู่ค าศัพท์    
การจัดวางและออกแบบหน้าแอปพลิเคชัน รวมไปถึงเกมฝึกทักษะในแต่ละหมวดของค าศัพท์ ทั้งนี้ต้องค านึงไปถึง
การใช้กราฟิก การใช้สีและการจัดรูปแบบตัวอักษร การท างานในส่วนเนื้อหาจะต้องมีการร่างโครงสร้างการ
ปฏิสัมพันธ์ตอบสนองต่าง ๆ เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการท าแอปพลิเคชัน 
  
 
                 
  
 
 

   
              
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
             
             
 
                                   รูปที่ 1 ตัวอย่างหน้าตาแอปพลิเคชั่นส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการประเมินการใช้งานแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยิน 
ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง มีวิธีการประเมินและกรรมวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. เตรียมอุปกรณ์น าเสนอและเครื่องมือที่จ าเป็นต้องใช้ในการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างให้
พร้อม  
 2. ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือวัดความรู้ก่อนใช้งานแอปพลิเคชัน โดยใช้เวลาในการ
ประเมิน 30 นาท ี
 3. อธิบายวิธีใช้แอปพลิเคชันแก่กลุ่มตัวอย่าง จากนั้นจึงเปิดแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยินให้เล่นบนแท็บเล็ตโดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงในการเรียนรู้ 
 4. ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความรู้หลังจากการใช้งานแอปพลิเคชัน โดยใช้เวลาใน
การประเมิน 30 นาที โดยคะแนนเต็มในแบบทดสอบ 25 คะแนน 
 5. อธิบายวิธีการประเมินความพึงพอใจให้กลุ่มตัวอย่างทราบพร้อมทั้งให้กลุ่ มตัวอย่างท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 6. เก็บรวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือน ามาวิเคราะห์ผลต่อไป 
 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ส าหรับทางด้านการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ และความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีหา
ค่าเฉลี่ย (x ̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  และ แบบประเมินวัดความรู้ของกลุ่มตัวอย่างนั้น ใช้วิธีหา ค่า t-test  
(ชัชวาลย์, 2543) ในการวิเคราะห์ผล 
 
ผลการวิจัย 
ในการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยิน 
ทางคณะผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันฯ เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินด้านต่าง ๆ คือ ด้าน
เนื้อหา ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ ด้านประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็กบกพร่อง
ทางการได้ยินที่สร้างขึ้นในด้านเกี่ยวกับเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ  

รายการประเมิน 
 
�̅� 

 
SD 

ระดับคุณภาพ 

1. เนื้อหาที่ใช้มีความถูกต้องเหมาะสม 4.80 0.45 ดีมาก 
2. เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 4.80 0.45 ดีมาก 
3. ปริมาณของเนื้อหามีความเหมาะสม ไม่มาก หรือน้อยเกินไป 5.00 0.00 ดีมาก 
4. รูปภาพที่ใช้ สามารถสื่อความหมายได้สอดคล้องกับข้อความ 5.00 0.00 ดีมาก 
5. ล่ามภาษามือแสดงท่าทางได้ชัดเจน และมีความถูกต้อง 4.60 0.55 ดีมาก 
6. ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้มีความถูกต้อง 4.80 0.45 ดีมาก 
7. ภาษาไทยที่ใช้มีความถูกต้อง 4.80 0.45 ดีมาก 
8. ค าแนะน าวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันเข้าใจง่าย 4.80 0.45 ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 4.83 0.35 ดีมาก 
 
ตารางท่ี 2  ผลของการประเมินด้านคุณภาพของแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็ก
บกพร่องทางการได้ยิน ที่สร้างขึ้นในด้านของประโยชน์และการน าไปใช้โดยผู้เชี่ยวชาญ  
 

รายการประเมิน �̅� SD 
ระดับ

คุณภาพ 

1. เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้เรียน 5.00 0.00 ดีมาก 

2. แอปพลิเคชันสามารถเป็นแหล่งความรู้ส าหรับผู้ที่สนใจ 5.00 0.00 ดีมาก 

3. ผู้สอนสามารถน าไปประกอบการเรียนการสอนได้ 5.00 0.00 ดีมาก 
4. สามารถน าไปประยุกต์ใช้นอกเหนือจากการสอนภายในโรงเรียนได้ 5.00 0.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 5.00 0.00 ดีมาก 
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ตารางที่ 3  ผลของการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก
บกพร่องทางการได้ยินที่สร้างขึ้นในด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบของแอปพลิเคชัน โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน �̅� SD 
ระดับ

คุณภาพ 
1. การจัดรูปแบบภายในแอปพลิเคชันง่ายต่อการอ่าน และการใช้งาน 4.50 0.55 ดีมาก 
2. ต าแหน่งการจัดวางภาพ เนื้อหา และวิดีโอภาษามือภายในแอปพลิเค
ชันมีความเหมาะสม 

4.33 0.52 ดีมาก 

3. การจัดวางต าแหน่งปุ่มต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชันมีความเหมาะสม 4.50 0.55 ดีมาก 
4. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษรที่น าเสนอภายในแอปพลิเคชัน
มีความสวยงาม สามารถอ่านได้ง่าย 

4.67 0.52 ดีมาก 

5. สีที่ใช้ภายในแอปพลิเคชันมีความเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน 4.17 0.41 ดี 
6. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรเหมาะสมง่ายต่อการอ่าน 4.67 0.52 ดีมาก 
7. รูปประกอบที่ใช้ภายในแอปพลิเคชันมีความน่าสนใจ และเหมาะสม
กับช่วงวัยของผู้เรียน 

4.50 0.55 ดีมาก 

8. สัญลักษณ์ท่ีน าเสนอภายในแอปพลิเคชันมีความเป็นสากล และ
สามารถเข้าใจได้ง่าย 

4.67 0.52 ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 4.50 0.51 ดมีาก 
 
ตารางที่ 4 ผลของการประเมินด้านคุณภาพของแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็ก
บกพร่องทางการได้ยิน ที่สร้างขึ้นในด้านของประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน �̅� SD 
ระดับ

คุณภาพ 
1. แอปพลิเคชันมีความดึงดูดและมีความน่าสนใจ 4.17 0.41 ดี 
2. ความสะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชัน 4.00 0.00 ดี 
3. ความถูกต้องในการแสดงผลลัพธ์ของแอปพลิเคชัน 4.33 0.52 ดีมาก 
4. ความยากง่ายในการใช้งานแอปพลิเคชัน 4.33 0.82 ดีมาก 
5. ความรวดเร็วในการท างานของแอปพลิเคชัน 3.50 0.55 ดี 
6. แอปพลิเคชันสามารถช่วยให้การเรียนการสอนมีความสนุกสนาน 4.00 0.63 ดี 

เฉลี่ยรวม 4.06 0.49 ดี 
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 ในการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็กบกพร่อง
ทางการได้ยิน ทางคณะผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของแอปพลิเคชันฯ 
ส าหรับกลุ่มตัวอย่างโดยได้ผลจากการประเมินด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
ตารางที่ 5 ผลของการทดสอบค าศัพท์ภาษาอังกฤษของแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ส าหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยินโดยกลุ่มตัวอย่างจ านวน 12 คนโดยคะแนนเต็มของแบบทดสอบคือ 25 คะแนน 
 

การทดสอบ จ านวน �̅� SD T Sig 
ก่อนเรียน 12 8.58 3.99 

-2.90 .000 
หลังเรียน 12 12.00 3.62 

**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

 
 จากการค านวณทางสถิติ พบว่า ค่า t เท่ากับ -2.90 เป็นค่าติดลบแสดงว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่า
คะแนนทดสอบก่อนเรียน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ ตั้งไว้ โดยพบว่าคะแนนเฉลี่ยนในการ
ท าแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าแบบทดสอบก่อนเรียน คือ คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบก่อนเรียนที่ได้ 
คือ 8.58 คะแนนและมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.99 และคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบหลังเรียนที่ได้ 
คือ 12.00 คะแนนและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.62 ซึ่งหมายถึงค่าเฉลี่ยหลังเรียนมีค่าเพ่ิมข้ึน และเป็นไป
ตามสมมติฐาน  
 
ตารางท่ี 6 ผลของการประเมินความพึงพอใจของแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับ
เด็กบกพร่องทางการได้ยินโดยกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 12 คน 
 

รายการประเมิน �̅� SD ระดับคุณภาพ 

1. เนื้อหาเข้าใจง่าย 5.00 0.00 ดีมาก 
2. สีที่ใช้มีความสวยงาม 4.92 0.29 ดีมาก 
3. ขนาดตัวอักษร มีความเหมาะสม อ่านง่าย 4.92 0.29 ดีมาก 
4. ภาพประกอบภายในแอปพลิเคชันมีความสวยงาม 5.00 0.00 ดีมาก 
5. วิดีโอแสดงท่าทางภาษามือมีความชัดเจน 5.00 0.00 ดีมาก 
6. แอปพลิเคชันใช้ง่าย ไม่ยุ่งยาก 4.33 0.49 ดี 
7. แอปพลิเคชันสามารถช่วยให้การเรียนการสอนมีความ
สนุกสนาน 

4.58 0.51 ดีมาก 

8. หลังจากใช้แอปพลิเคชันแล้วมีความเข้าใจในเนื้อหา
มากยิ่งขึ้น 

4.92 0.29 ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 4.83 0.23 ดีมาก 
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 ผลของการประเมินความพึงพอใจของแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็ก
บกพร่องทางการได้ยินโดยกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 12 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.83 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
โดยมีผลรายละเอียดของการประเมินดังต่อไปนี้ เนื้อหาเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก สีที่
ใช้มีความสวยงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ขนาดตัวอักษร มีความเหมาะสม อ่านง่าย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ภาพประกอบภายในแอปพลิเคชันมีความสวยงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
5.00 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก วิดีโอแสดงท่าทางภาษามือมีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
แอปพลิเคชันใช้ง่าย ไม่ยุ่งยาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก แอปพลิเคชันสามารถช่วยให้การเรียน
การสอนมีความสนุกสนาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก หลังจากใช้แอปพลิเคชันแล้วมีความเข้าใจ
ในเนื้อหามากยิ่งข้ึนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยิน มีความน่าสนใจ
ส าหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งความน่าสนใจของสื่อเกิดจากความทันสมัยของสื่อเพราะพัฒนาโดยใช้โมบาย
แอปพลิเคชัน โดยผู้เรียนที่ได้ใช้งานแอปพลิเคชันนั้นมีความรู้และความเข้าใจโดยวัดได้จากการท าแบบทดสอบเพ่ือ
ดูระดับความรู้ของผู้เรียนหลังจากได้เรียนรู้ด้วยแอปพลิเคชัน ซึ่งพบว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นโดยมี
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนเพิ่มมากข้ึนหลังจากที่ได้เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชั่นนี้ และจากการ
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในการเรียนผ่านแอปพลิเคชั่นพบว่าผู้เรียนให้ความสนใจต่อเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการสร้าง
จึงมีผลกับความสนใจในเนื้อเรื่องที่น าเสนอและกลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้ซ้ าหลายครั้งจึงเกิดทักษะ ความจ าและความ
เข้าใจรวม ซึ่งจุดเด่นของ แอปพลิเคชันคือมีการใช้งานที่ง่าย มีเนื้อหาเหมาะสมกับเด็กบกพร่องทางการได้ยิน โดย
รูปแบบของแอปพลิเคชันมีความสวยงาม ในการจัดองค์ประกอบมีเนื้อหาที่น่าสนใจเนื่องจากผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์มาก่อนที่จะพัฒนา อีกทั้งสื่อที่เป็นแอปพลิเคชันนั้นสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลาท าให้เด็กฝึก
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้แม้ไม่อยู่ในห้องเรียน 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลของโครงงานไปใช้ 
สามารถน าแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยิน ไปใช้ในเรียน
การสอนในห้องเรียน ส าหรับวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนโสตศึกษาทั่วไป ซึ่งในอนาคต
สามารถพัฒนาต่อยอดในส่วนของการเก็บข้อมูลในส่วนของพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านตัวแอปพลิเคชั่นเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลให้ประเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็ก
บกพร่องทางการได้ยิน ไปใช้ในเรียนการสอนในห้องเรียน ส าหรับวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน
โรงเรียนโสตศึกษาทั่วไป ผู้วิจัยขอขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพของโครงงาน และให้
ค าแนะน าเพ่ิมเติม ที่ส าคัญต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ผู้อ านวยการเศวต รามฤทธิ์ ตลอดจน
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อาจารย์ทุกท่าน ขอขอบคุณ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 12 คน ที่สละเวลาและให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเป็น
อย่างดี รวมถึงน้องที่เป็นล่ามภาษามือให้ด้วย ขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน  ที่ผู้ศึกษา
ค้นคว้าได้น ามาอ้างอิงในการท าวิจัย  จนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ คุณ
พ่อ คุณแม่และทุก ๆ คนในครอบครัวของคณะผู้จัดท าวิจัยที่คอยเป็นก าลังใจและให้การสนับสนุนที่ดีตลอดมา  
ประโยชน์อันใดที่เกิดจากโครงงานนี้ล้วนเป็นผลมาจากการได้รับความอนุเคราะห์ของทุกท่านดังที่กล่าวมาข้างต้น
และท่ีไม่ได้กล่าวถึงในบทความนี้ คณะผู้จัดท าวิจัยรู้สึกซาบซึ้งน้ าใจเป็นอย่างยิ่ง จึงใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ไว้ การด าเนินการวิจัยมิอาจส าเร็จลุล่วงไปได้หากปราศจากความร่วมมือของทุกท่านที่กล่าวมา 
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