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บทคัดย&อ 

ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคBเพ่ือศึกษาประเภทของแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทBมือถือสำหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรBและสังคมศาสตรB มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
และเพ่ือศึกษาผลการเรียนรู]ในแอพพลิเคชั่นท่ีนักศึกษาใช]ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education หรือ TQF) โดยมีกลุhมตัวอยhาง
จำนวน 289 คน เครื่องมือท่ีใช]ในการวิจัย ได]แกh แบบสอบถามการใช]แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทBมือถือท่ี
นักศึกษาใช]ในการพัฒนาความรู]ภาษาอังกฤษ ผลการศึกษาพบวhานักศึกษาชั้นปjท่ี 1-4 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ใช]แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทBมือถือเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ังหมด 10 ประเภท ได]แกh English 
Dictionary, English-Thai Dictionary, Vocabulary, Learning Basic English, Testing, Grammar, Conversation, 
Translation, Speaking และ Listening โดยแอพพลิเคชั่นท่ีใช]มากท่ีสุด ได]แกh English Dictionary แอพพลิเคชั่น
บนโทรศัพทBมือถือท่ีนักศึกษาใช]เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษชhวยเสริมสร]างการพัฒนาทักษะการเรียนรู]ใน
ด]านตhาง ๆ ได]แกh ด]านคุณธรรมและจริยธรรม ด]านความรู] และด]านทักษะทางปqญญา แตhยังขาดการพัฒนาการ
เรียนรู]ในด]านความสัมพันธBระหวhางบุคคลและการสื่อสาร การท่ีนำแอพพลิเคชั่นมาใช]จึงจำเปrนท่ีผู]สอนต]องเพ่ิม
การสอนในเรื่องทักษะความสัมพันธBระหวhางบุคคลและการสื่อสารเพ่ิมเติม 
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Abstract 

The purposes of this research are to study types of mobile applications for English 
skills development used by undergraduate students, business English program, the faculty of 
Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University; and to investigate 
learning outcomes of the use of the mobile applications on the basis of the National 
Qualifications Framework for Higher Education (TQF). The data consists 289 Business English 
students. The instrument used in this research was a questionnaire to investigate the use of 
mobile applications for developing English language skills. The study found 10 types of 
mobile applications used by the students. The types of mobile applications used are English 
Dictionary, English-Thai Dictionary, Vocabulary, Learning Basic English, Testing, Grammar, 
Conversation, Translation, Speaking and Listening. Also, the study suggests that mobile applications 
not only help develop English skills but also other learning outcomes, especially ethics and 
moral, knowledge, and intellectual skills. However, two learning outcomes, interpersonal 
skills and communication skills, need to be further enhanced when using the applications 
for teaching English. 

 
Keywords: Mobile Applications, Thai Qualifications Framework for Higher Education,  
                English Skills Development  
 

บทนำ 

ในปqจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญตhอการดำเนินชีวิตของมนุษยBในหลาย ๆ ด]าน 
สำหรับประเทศไทยเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญในด]านเศรษฐกิจ ภายใต]นโยบายไทยแลนดB 
4.0 ท่ีมุhงเน]นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเปrนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (วีรกิจ อุฑารสกุล, 
มัตธิมา กรงเต]น และปาริชาติ ขำเรือง, 2562) นอกจากนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีบทบาทสำคัญตhอด]าน
การศึกษา กลhาวคือ เทคโนโลยีสารสนเทศถูกนำมาใช]เปrนเครื่องมือท่ีสำคัญในการจัดการเรียนการสอนในยุค
ดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการถhายทอดความรู]ไปสูhผู]เรียนได]แบบออนไลนBในรูปแบบการศึกษาระบบเปyด
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เพ่ือสhงเสริมการเรียนรู]ตลอดชีวิต (ธานินทรB, 2562) นอกจากนั้นเทคโนโลยียังถูนำมาใช]เพ่ือพัฒนาและสhงเสริม
การเรียนรู]ด]วยตนเอง โดยมีบทบาทชhวยสhงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู]นอกห]องเรียนผhานสื่อดิจิทัลตhาง ๆ 
ผhานเครือขhายคอมพิวเตอรBและโลกออนไลนB  

เทคโนโลยีท่ีนำมาใช]ในการจัดการเรียนการสอนและเพ่ือสhงเสริมการเรียนรู]ด]วยตนเองมีหลายรูปแบบ 
แตhละรูปแบบจะสอดคล]องกับวัตถุประสงคB เนื้อหา กิจกรรม บริบท และแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนท่ี
แตกตhางกัน แอพพลิเคชั่นเปrนรูปแบบหนึ่งท่ีสhงเสริมการเรียนรู]ด]วยตนเองภายใต]แนวคิดการเรียนรู]โดยการ
กระทำ (Learning by doing) โดยผู]เรียนจะได]เรียนรู]ด]วยการลงมือปฏิบัติในกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือสhงเสริม
ความรู] ความสามารถ และศักยภาพของผู]เรียน (สุตาภัทร และคณะ, 2561) แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทBมือถือ
เปrนการพัฒนาโปรแกรมประยุกตBสำหรับอุปกรณBเคลื่อนท่ี โดยเฉพาะโทรศัพทBมือถือและแท็บเล็ต ในปqจจุบัน
โทรศัพทBมือหรือสมารBตโฟน มีหลายระบบปฏิบัติการท่ีพัฒนาออกมาให]ผู]บริโภคใช] สhวนท่ีมีคนใช]และเปrนท่ี
นิยมมากก็คือ iOS และ Android (ฉัตร และคณะ, 2562) 

ในปqจจุบัน แอพพลิเคชั่นยังถูกนำมาใช]ในสำหรับการเรียนการสอนในห]องเรียน เพ่ือชhวยสhงเสริม
กระบวนการเรียนรู]ท่ีเน]นผู]เรียนเปrนสำคัญภายใต]แนวคิด Activity-based learning ซ่ึงเห็นได]จากมีการพัฒนา
สื่อแอพพลิเคชั่นหลายรูปแบบท่ีชhวยการเรียนการสอนในห]องเรียน ต้ังแตhระดับปฐมวัยจนถึงระดับมหาวิทยาลัย 
โดยสื่อเหลhานี้จะอิงหลักของพัฒนาการตามวัยของผู]เรียน (หทัยรัตนB, 2562) เชhน ในระดับปฐมวัย แอพพลิเคชั่น
ถูกนำมาใช]เพ่ือชhวยฝ�กการใช]กล]ามเนื้อมือ (กล]ามเนื้อมัดเล็ก) โดยฝ�กขยับเมาสBเพ่ือลากโยงเส]น หรือวาดรูปสิ่ง
ตhาง ๆ ตามจินตนาการ นอกจากนั้นแอพพลิเคชั่นยังถูกนำมาใช]เพ่ือสร]างแรงกระตุ]นให]เด็กมีพัฒนาการด]าน
ความคิดสร]างสรรคB การสhง เสริมให] เ ด็กได]มีปฏิสัมพันธBและเรียนรู]รhวมกันกับผู]อ่ืนมากข้ึน (สุวิชชา, 2558) 
เม่ือเด็กเข]าสูhระดับประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัย แอพพลิเคชั่นมักถูกนำมาประยุกตBใช]ให]เข]ากับวิชาเรียน
มากข้ึน โดยเฉพาะถูกนำมาใช]ในเรื่องการพัฒนาด]านภาษาอังกฤษ ยกตัวอยhางเชhนแอพพลิเคชั่นโฟเนติกสB 
(Phonetics) ถูกนำมาใช] เ พื่อชhวยฝ�กการออกเสียงคำศัพทBให]ได]สำเนียงท่ีถูกต]อง (ลลิดา อ่ำบัว, 2561) 
อาจกลhาวได]วhาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทBมือถือมีความสำคัญในการเรียนการสอนโดยเฉพาะภาษาอังกฤษท่ีมี
บทบาทและความสำคัญเปrนอยhางยิ่งในการศึกษาค]นคว]าหาความรู]และข]อมูลตhาง ๆ รวมถึงการติดตhอสื่อสาร
ของผู]คนท่ัวโลก (จิรารัตนB, 2562) 

อยhางไรก็ตาม การนำเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทBมือถือเข]ามาชhวยในการเรียนการสอนนั้น
จะต]องสอดคล]องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education or TQF) ซ่ึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะท่ีเปrน
หนhวยงานกำกับและสhงเสริมการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเปrนฝ�ายจัดทำข้ึน เพ่ือใช]เปrนเครื่องมือในการ
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นำนโยบายท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหhงชาติเก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ในสhวนของ
มาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูhการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาอยhางเปrนรูปธรรม (สุนิดา, 2559)  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหhงชาติ หรือ TQF หมายถึงกรอบท่ีอธิบายถึงระดับการศึกษาในระบบ
การศึกษาท่ีอยูhบนฐานของผลลัพธBการเรียนรู] (ยาใจ, 2556) โดยจะเน]นเป�าหมายการจัดการศึกษาท่ีผลการ
เรียนรู] (Learning Outcomes) ของนักศึกษาซ่ึงเปrนการประกันคุณภาพบัณฑิตท่ีจะได]รับคุณวุฒิในแตhละ
สาขาวิชา ซ่ึงแสดงถึงคุณลักษณะการเรียนรู]ท่ีประสบความสำเร็จของบุคคลท่ีมีการบูรณาการกับระบบคุณวุฒิ
ยhอยอ่ืน ๆ ภายในประเทศ ชhวยให]เกิดความโปรhงใสในการรับรองคุณวุฒิ สามารถเปรียบเทียบคุณวุฒิท่ีมาจาก
ระบบการศึกษาท่ีแตกตhางกันได]ท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ (สำนักงานเลขานุการสภาการศึกษา, 
2553)  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหhงชาติกำหนดผลการเรียนรู]ท่ีคาดหวังให]บัณฑิตมีอยhางน]อย 
5 ด]าน ดังนี้ 1. ด]านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอยhางมี
คุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบท้ังในสhวนตนและสhวนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความ
ขัดแย]งทางคhานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ท้ังในเรื่องสhวนตัวและสังคม 2. ด]านความรู] 
(Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข]าใจ การวิเคราะหBและจำแนกข]อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี 
ตลอดจนกระบวนการตhาง ๆ และสามารถเรียนรู]ด]วยตนเองได] 3. ด]านทักษะทางปqญญา (Cognitive Skills) 
หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหBสถานการณBและใช]ความรู] ความเข]าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ
กระบวนการตhาง ๆ ในการคิดวิเคราะหBและการแก]ปqญหา เม่ือต]องเผชิญกับสถานการณBใหมh ๆ ท่ีไมhได]คาดคิด
มากhอน 4. ด]านทักษะความสัมพันธBระหวhางบุคคลและความรับผิดชอบ(Interpersonal Skills and Responsibility) 
หมายถึง ความสามารถในการทำงานเปrนกลุhม การแสดงถึงภาวะผู]นำ ความรับผิดชอบตhอตนเองและสังคม 
ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู]ของตนเอง 5. ด]านทักษะการวิเคราะหBเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช]เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information 
Technology Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหBเชิงตัวเลข ความสามารถในการใช]เทคนิคทาง
คณิตศาสตรBและสถิติ ความสามารถในการสื่อสารท้ังการพูด การเขียน และการใช]เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) 

อยhางไรก็ตาม ถึงแม]จะทราบแนhชัดวhาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทBมือถือสามารถชhวยพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาได]เปrนอยhางดีท้ังในห]องเรียนและนอกห]องเรียนเพ่ือพัฒนาตนเอง 
แตhก็ไมhทราบแนhชัดวhาแอพพลิเคชั่นท่ีนักศึกษาใช]ให]ผลการเรียนรู] ท่ีเปrนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหhงชาติหรือไมh เพ่ือเปrนแนวทางให]กับนักศึกษาในการเลือกใช]แอพพลิเคชั่นให]สามารถ
พัฒนาการเรียนรู]ในหลาย ๆ ด]ายและเปrนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ งานวิจัยนี้จึงมีเป�าหมาย เพ่ือศึกษาวhา
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แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทBมือถือท่ีนักศึกษาใช]ชhวยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให]ผลการเรียนรู]ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหhงชาติในด]านอ่ืน ๆ นอกจากด]านภาษาหรือไมh และชhวยพัฒนาผลการ
เรียนรู]ในด]านใดบ]าง 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาวhานักศึกษาใช]แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทBมือถือประเภทอะไรบ]างในการเรียนรู]และพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 

2. เพ่ือศึกษาวhาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทBมือถือท่ีนักศึกษาใช]ชhวยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให]ผลการ
เรียนรู]ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหhงชาติในด]านใดบ]าง 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1. การเก็บรวบรวมข]อมูล  
 1.1 ใช]แบบสอบถามเก่ียวกับการใช]แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทBมือถือเพ่ือการพัฒนาความรู]และ

ทักษะด]านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
 1.2 นำแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทBมือถือเหลhานั้นมาคัดและแยกเพ่ือหาประเภทของแอพพลิเคชั่น

บนโทรศัพทBมือถือท่ีนักศึกษาใช]ในการพัฒนาภาษาอังกฤษมากท่ีสุด โดยมีเกณฑBท่ีใช]ในการคัดดังนี้  
  1.2.1 เปrนแอพพลิเคชั่นท่ีมีความนhาเชื่อถือ โดยดูจากคะแนนท่ีรีวิวไว]ในแอพพลิเคชั่นบน

โทรศัพทBมือถือ 
  1.2.2 เปrนแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทBมือถือท่ีฟรี ไมhมีคhาใช]จhาย เพ่ือผู]วิจัยสามารถเข]าไปศึกษา

ผลการเรียนรู]ของแอพพลิเคชั่นเหลhานั้นได] 
  1.2.3 เปrนแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทBมือถือท่ีสามารถดาวนBโหลดได]ท้ังใน Android และ IOS 
  1.2.4 เปrนแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทBมือถือท่ีใช]ฝ�กทักษะภาษาได]จริง ๆ ไมhใชhสำหรับวัตถุประสงคBอ่ืน 

เชhน เลhนเกม ดูหนัง ฟqงเพลง  
2. การวิเคราะหBข]อมูล 
 เพ่ือศึกษาวhาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทBมือถือท่ีนักศึกษาใช]เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษวhาเปrนไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหhงชาติ (TQF) หรือไมh ผู]วิจัยได]นำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหhงชาติ
มามาใช]เปrนเครื่องมือในการศึกษา อยhางไรก็ตามผู]วิจัยได]ปรับเนื้อหาให]มีความสอดคล]องและเหมาะสมกับการ
ใช]แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทBมือถือเพ่ือการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
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 2.1 ด]านคุณธรรม จริยธรรม ได]แกh การฝ�กให]มีวินัยตรงตhอเวลา เพ่ือให]เกิดความสม่ำเสมอทางการ
เรียนรู] เชhน แอพพลิเคชั่นนั้น ๆ มีการแจ]งเตือน และกำหนดตารางเวลารายสัปดาหBสำหรับการทำแบบฝ�กหัด 

 2.2 ด]านความรู] แบhงเปrนความรู]ด]านคำศัพทB, ไวยากรณB และความรู]ด]านอ่ืน หรือ เนื ้อห า ที่มี
การบูรณาการกับศาสตรBอ่ืน เชhน ความรู]เพ่ิมเติมในด]านของการออกเสียง 

 2.3 ด]านทักษะทางปqญญา แบhงเปrน การแลกเปลี่ยนความคิด และการวิเคราะหBวิจารณB การแลกเปลี่ยน
ความคิด คือ การท่ีผู]ใช]ได]มีโอกาสได]แสดงความคิดเห็น หรือพูดคุยออนไลนBรhวมกับผู]ใช]คนอ่ืน ๆ ผhาน
แอพพลิเคชั่นนั้น ๆ 

  การวิเคราะหB คือ การท่ีแอพพลิเคชั่นนั้น ๆ ให]ผู]ใช]ได]ฝ�กคิดวิเคราะหB เชhน การทำแบบฝ�กหัด
ในแอพพลิเคชั่นนั้น ๆ 

 2.4 ด]านความสัมพันธBระหวhางบุคคล คือ การท่ีแอพพลิเคชั่นนั้น ๆ สามารถให]ผู]ใช]ได]เรียนรู]ในเรื่อง
ของการมีปฏิสัมพันธBระหวhางบุคคล เชhน บทเรียนท่ีเก่ียวกับการสนทนา 

 2.5 ด]านทักษะการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช]เทคโนโลยีสารสนเทศ ในท่ีนี้เน]น
การพัฒนาทักษะการเรียนรู]ทางด]านทักษะการคำนวณ 
 
ผลการวิจัยและสรุปผล 

จากผู]ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 289 คน มีจำนวนแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทBมือถือท่ีใช] ท้ังหมด 135 
แอพพลิเคชั่น เม่ือคัดแล]วจะมีท้ังหมด 60 แอพพลิเคชั่นท่ีเปrนไปตามเกณฑBท่ีต้ังไว] โดยสามารถแบhงเปrน
ประเภทได]ท้ังหมด 10 ประเภท ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ตารางแอพพลิเคชั่นท้ัง 10 ประเภท (60 แอพพลิเคชั่น) 

ลำดับท่ี 
จำนวน 

แอพพลิเคช่ัน 

ประเภทของ

แอพพลิเคช่ัน 
ช่ือแอพพลิเคช่ัน (จำนวน) 

1. 10 
English 
Dictionary 

 Dictionary-Merriam-Webster (24) 

 Oxford Dictionary of English Free (14) 

 Dictionary (8) 

 Cambridge Dictionary (3) 

 Dictionary.com (2) 

 Bravolol (1) 

 English Dictionary (1)  
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ลำดับท่ี 
จำนวน 

แอพพลิเคช่ัน 

ประเภทของ

แอพพลิเคช่ัน 
ช่ือแอพพลิเคช่ัน (จำนวน) 

 Picture English Dictionary (1) 

 Pocket Thesaurus (1) 

 Word Web Dictionary (1) 

2. 8 
English-Thai 
Dictionary 

 Thai Fast Dictionary (39) 

 Longdo Dictionary (39) 

 Line Dictionary (23) 

 Thai Dict (20) 

 Dict Box (13) 

 Thai English Dictionary (5) 

 English Thai Dictionary Free (3) 

 Concise Oxford River Book English Thai 
Dictionary (1) 

3. 7 Vocabulary 

 Bright – English for beginners (12) 

 Text battle (2) 

 Alphabear (2) 

 กริยา 3 ชhอง (4) 

 Learn English Vocabulary Game (1) 

 Drops (1) 

 Word Search (1) 

4. 7 Testing 

 TOEIC (21) 

 Grammar Test (10) 

 TOEIC Listening & Reading (5) 

 CM Prep for the TOEIC® Test (3) 

 TOEIC Mastery (2) 

 Reading for the TOEIC ® Test (2) 

 Listening for the TOEIC (1) 

5. 6 
Learning Basic 
English 

 Duolingo (14) 

 LEB English (3) 
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ลำดับท่ี 
จำนวน 

แอพพลิเคช่ัน 

ประเภทของ

แอพพลิเคช่ัน 
ช่ือแอพพลิเคช่ัน (จำนวน) 

 EchoEnglish (2) 

 EWA English (1) 

 Hello English (1) 

 Gymlish (1) 

6. 6 Grammar 

 Grammarly (8) 

 Learn English Grammar UK (1) 

 Learn English Grammar US (1) 

 Johnny Grammar Word Challenge (1) 

 Speedy Grammar (1) 

 English Grammar Practice (1) 

7. 5 Conversation 

 Orai (17) 

 Andy (9) 

 Tandem (1) 

 English Conversation (1) 

 เรียน English (1) 

8. 4 Translation 

 Google Translate (92) 

 iTranslate (2) 

 Papago (1) 

 TH-EN Translate (1) 

9. 4 Speaking 

 Speak English (4) 

 Daily Speaking English (2) 

 English Hello-Hello (1) 

 ฝ�กพูดภาษาอังกฤษ (1) 

10. 2 Listening 
 English Listening (1) 

 Vosceen (1) 

 
จากการศึกษาแอพพลิเคชั่นมือถือตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พบผลการเรียนรู]

ดังตารางท่ี 2 จากตารางท่ี 2 จะเห็นได]วhาแอพพลิเคชั่นสhวนมากจะเน]นในเรื่องของทักษะด]านความรู] และ
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ทักษะทางปqญญา ไมhคhอยเน]นทักษะด]านการสื่อสาร มีเพียงแอพพลิเคชั่นประเภท Conversation ท่ีจะให]
ความรู]ตามกรอบ TQF ท้ัง 5 ด]าน โดยจะเฉลี่ยกันไปต้ังแตh 20% - 80% และเปrนประเภทเดียวท่ีให]ความรู]ใน
ด]านทักษะการสื่อสาร โดยมีการให]ผู]ใช]ได]สามารถพูดคุยโต]ตอบกันผhานฟqงกBชัน Chat Room ในแอพพลิเคชั่น 
ดังนั้นหากต]องการเลือกแอพพลิ เคชั่น เพ่ือใช]ในการเรียนการสอน ควรให]ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะ
ด]านการสื่อสารด]วยเชhนกัน รองลงมาคือ แอพพลิเคชั่นประเภท Learning Basic English ท่ีจะให]ความรู]ตาม
กรอบ TQF เกือบทุกด]านยกเว]นด]านทักษะการสื่อสาร โดยจะเฉลี่ยอยูhท่ี 40% - 100% และมีแอพพลิเคชั่น 3 
ประเภทท่ีให]ความรู]ด]านอ่ืน ๆ ได]แกh ประเภท English Dictionary, English-Thai Dictionary และ Testing 
ในท่ีนี้จะให]ความรู]ในเรื่องของการออกเสียง โดยมีกิจกรรมให]ผู]ใช]ได]ฝ�กอhานออกเสียงให]ถูกต]องตามสำเนียงของ
เจ]าของภาษา และมีการให]คะแนนตามสำเนียงท่ีถูกต]อง 

ถึงแม]วhาการใช]แอพพลิเคชั่นจะชhวยควบคุมการเรียนรู]ได]ด]วยตนเอง ชhวยให]นักเรียนมีความกระตือรือร]น 
และมีแรงจูงใจในการเรียน (รมณียา, 2559) แตhผลการวิจัยในครั้งนี้สะท]อนให]เห็นวhาแอพพลิเคชั่นบน
โทรศัพทBมือถือไมhสามารถสhงเสริมผลการเรียนรู]ในทุก ๆ ด]านได] ครูไทยยุคใหมhต]องมีความพร]อมตhอการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนBทางการศึกษาและต]องมีความรู]ความสามารถในการปรับใช]เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู] เพ่ือให]ผู]เรียนในยุคนี้สามารถเรียนรู]ได]อยhางมีประสิทธิภาพ เพ่ือชhวยยกระดับการศึกษาไทยให]มี
คุณภาพมากยิ่งข้ึน (รักษิต, 2560) สำหรับผู]ออกแบบแอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนภาษาอังกฤษอาจจำเปrนต]อง
พัฒนาแอพพลิเคชั่นให]สามารถพัฒนาผลการเรียนรู]ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิให]ครบท้ัง 5 ด]านมากข้ึนใน
แอพพลิเคชั่นทุกประเภท โดยเฉพาะแอพพลิเคชั่นในประเภทการพูด การฟqง และการแปล ผลการวิจัยของเคน
และคณะ (2562) ชี้ให]เห็นวhาแอพพลิเคชั่นสามารถชhวยพัฒนาทักษะทางด]านการฟqงและการพูด ตลอดจน
คำศัพทBได]เปrนอยhางดี อยhางไรก็ตามแอพพลิเคชั่นใน 3 ด]านนี้กลับยังไมhได]เน]นให]ความสำคัญในเรื่องของการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู]ในด]านอ่ืน ๆ มีเพียงแตhเน]นผลการเรียนรู]ในเรื่องของความรู] 
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ตารางท่ี 2 จำนวนร]อยละของแอพพลิเคชั่นในผลการเรียนรู] 5 ด]านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ลำ
ดับ

ที่ 

ปร
ะเ

ภท
 

จำนวนรUอยละของแอพพลิเคช่ันในแต&ละผลการเรียนรูU 
ดUา

นค
ุณ

ธร
รม

จร
ิยธ

รร
ม ดUานความรูU 

ดUา
นทั

กษ
ะท

าง
ปXญ

ญ
า 

ดUา
นค

วา
มสั

มพั
นธ

� 

ระ
หว

&าง
บุค

คล
 

ดUา
นทั

กษ
ะก

าร
สื่อ

สา
ร 

คำศัพท� ไวยากรณ� 
ความรูU 

ดUานอ่ืน 

1. 
English 
Dictionary 

70.00 100.00 30.00 70.00 20.00 0.00 0.00 

2. 
English-Thai 
Dictionary 

37.50 100.00 25.00 37.50 75.00 0.00 0.00 

3. Vocabulary 42.86 100.00 0.00 0.00 85.71 0.00 0.00 

4. 
Learning Basic 
English 

42.86 100.00 71.43 0.00 71.43 40.00 0.00 

5. Testing 14.29 71.43 14.29 14.29 100.00 0.00 0.00 
6. Grammar 0.00 33.33 100.00 0.00 83.33 0.00 0.00 
7. Conversation 20.00 40.00 20.00 0.00 42.86 80.00 40.00 

8. Translation 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9. Speaking 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 50.00 0.00 
10. Listening 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

* คิดเปrนร]อยละตามจำนวนแอพพลิเคชั่นของแตhละประเภท 
 

ขUอเสนอแนะ 
งานวิจัยนี้ชี้ให]เห็นวhาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทBมือถือท่ีนักศึกษาใช]ยังไมhได]ชhวยพัฒนาการเรียนรู]ใน

ด]านความสัพันธBระหวhางบุคคลและการสื่อสาร การพัฒนาแอพพลิเคชั่นในด]านนี้จึงเปrนสิ่งจำเปrน และเม่ือ
อาจารยBนำแอพพลิเคชั่นมาใช] อาจารยBยังควรต]องเสริมในเรื่องนี้ให]เพ่ิมเติมเพ่ือให]นักศึกษาได]บรรลุผลการ
เรียนรู]ท้ัง 5 ด]านตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒการศึกษา 
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