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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดหมายเพ่ือศึกษาแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่ช่วยในการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ เพื่อน าผลการวิจัยครั้งนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพและได้ใช้
สื่อเทคโนโลยีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่ต้องการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวน 181 คน ผลวิจัยพบว่านักศึกษาที่ร่วมท าแบบสอบมีความคิดเหนนที่จะเลือกใช้แอปพลิเคชั่น บีบีีี ที่
น าเสนอด้านข่าวสารเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษมากที่สุด เนื่องจากแอปพลิเคชั่นดังกล่าวส่งเสริม
การอ่านในหลากหลายประเภทและแยกประเภทของข่าวไว้อย่างชัดเจนีึ่งตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะ
กลุ่ม และสามารถเรยีนรู้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา  

 
ค าส าคัญ : การพัฒนาทักษะการอ่าน, แอปพลิเคชั่น, สมาร์ทโฟน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยในรายวิชาศึกษาเอกเทศ (ENL4911)  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 
2561 
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Abstract 
 The purpose of this research is to study Smartphone applications for improving 

reading English skill. The result of this study will provide a guideline for improving reading 
English skill in high quality and use technology to benefit for student. The cross section are 
Suan Sunandha Rajabhat University Business English major first-year to fourth-year amount 
181 people 

 The results of the study show that the most student’s opinion they choose BBCNews 
application Presentation of information to improve reading skills in English as possible. 
Because apps are applications that promote reading in various categories and sorting of news 
which clearly respond to the specific needs groups. You can learn anywhere, anytime. 

 
Keywords : improving English reading skills, Applications, Smartphone 
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บทน า 
 ทุกประเทศต่างมีภาษาของตนเป็นภาษาประจ าชาติ  ีึ่งในโลกมีภาษาต่างๆ  หลายร้อยภาษา และ 

ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาหนึ่งทีมีความส าคัญและจ าเป็นที่ทุกคนควรจะต้องเรียน เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษากลางในการสื่อสารของมนุษย ์ใช้สื่อความหมายไปเกือบทั่วโลก โลกที่ไร้พรมแดนในปัจจุบันภาษาอังกฤษ
จึงเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก รวมถึงทางด้านการศึกษา การที่ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทท าให้การศึกษา
ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นในปัจจุบัน สามารถพัฒนาได้ด้วยตนเอง เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทต่อมนุษย์มากกว่าในอดีต 

 การเรียนรู้ในปัจจุบัน คือโลกแห่งการเรียนรู้ของยุคโลกาภิวัฒน์ กล่าวคือเทคโนโลยีต่างๆได้เข้ามามี
บทบาทเป็นอย่างมากในชีวิตประจ าวัน และสิ่งส าคัญเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมและส่งผลต่อการเรียนรู้
ด้านภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่   ท าให้รูปแบบการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เกิดการพัฒนาการศักยภาพ
ใน รูปแบบต่างๆ ท าให้การเรียนรู้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สมาร์ทโฟน เพ่ือช่วยในการ
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ีึ่งถือว่าเป็นวิธีการสร้างความรู้ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยผ่านกระบวนการการอ่านภาษาอังกฤษ 

 การอ่านได้รับการกล่าวขานเสมอมาว่าเป็นวิธีที่ ดีเยี่ยมในการเพ่ิมปริมาณความรู้การเรียนรู้โดยการ
อ่านมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนเติบโต และจนกระทั่งเข้าสู่วัยชรา การอ่านท าให้ได้เรียนรู้ข่าวสาร
ข้อมูลต่าง ๆ ทั่วโลก และในปัจจุบันข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ส่งเสริมให้ผู้อ่านเกิดความสุข และก่อให้เกิดความหวัง 
และมีความอยากรู้อยากเหนน ีึ่งเป็นความต้องการของมนุษย์ การอ่านมีประโยชน์ในการช่วยพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง คือ พัฒนาการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต รู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สามารถต่อยอดความรู้และ
น าไปสู่การน าสิ่งที่อ่านมาพัฒนาตนเอง ีึ่งทักษะต่างๆในการเริ่มการพัฒนาตนเองีึ่งได้มาจากการอ่าน 
สรรเพชุดา พรหมเมตตา และ ดร. วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง (2561) อธิบายว่า  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วย
การใช้อ่านนอกเวลา ที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีนั้นต้อง ตอบสนองความสนใจ ความสามารถ เจตคติของ
ผู้เรียน เป็นรูปธรรมและเป็นสิ่งที่อยู่นอกห้องเรียนกนได้ท้าทาย เหมาะสมกับวัยวุฒิ  ภาวะของผู้เรียน ปิณฑยา 
บุนนาค (2559) กล่าวว่า การเรียนภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชันจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่นอกจากเป็นการส่งเสริม
ให้ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้อย่างคุ้มค่า ยังส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ
สามารถท าได้อย่างสะดวกสบายในทุก ๆ สถานที่ 

 ศักรินทร์ คนหมั่น (2559) กล่าวว่า การอ่านภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์สามารถส่งเสริมการอ่าน
และสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยีเพ่ือดึงดูดความสนใจได ้

 ชายแดน มิ่งเมือง วรปภา อารีราษฎร์ และ จรัญ แสนราช (2555) พบว่า ผู้เรียนในยุคนี้ควรที่จะมี
ทักษะในการใช้สารสนเทศและนวัตกรรมช่วยในการเรียนรู้ การเรียนรู้โมบายเลิร์นนิ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
ทุกที่ทุกเวลาและด้านสามารถเรียนรู้ได้ทันที   

 ผู้วิจัยจึงพบว่านักศึกษาส่วนมากมีปัญหาเรื่องการอ่านและท าความเข้าใจภาษาอังกฤษเนื่องจากเวลาที่
มีอยู่อย่างจ ากัดและหนังสือภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีราคาค่อนข้างสูงท าให้การพัฒนาก่อให้เกิดผลได้ช้าลง ใน
การเรียนผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่ส่งเสริมและช่วยในการพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ต่าง
แสดงให้เหนนว่าการเรียนรู้ไม่จ าเป็นต้องมีขอบเขตภายในห้องเรียนเท่านั้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้
ภายนอกมหาวิทยาลัย ีึ่งสามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ผลของการวิจัย
สามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชั่นเพ่ือก่อให้เกิดความรู้และพัฒนาการอ่าน
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ภาษาอังกฤษีึ่งการอ่านนั้นเป็นทักษะที่สุดแสนจะส าคัญเพราะการอ่านนั้นคือใบเบิกทางให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ให้กับชีวิตผ่านการอ่าน การอ่านนั้นเป็นอีกหนึ่งในวิธีที่ช่วยในการพัฒนา  ทักษะภาษาอังกฤษและสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่าน   

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 การวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือศึกษาแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่ช่วยในการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษ  
 

วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
 วิธีการศึกษา แอปพลิเคชั่นใดบนสมาร์ทโฟนที่ช่วยในการพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ 

 
ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากร 

 ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยส่งแบบสอบถามออนไลน์ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ จ านวน 396 คน  
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา   

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามสบนกูเก้ิลเีอร์เวย์ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจ านวน 
1 ชุด ส าหรับ สอบถามการใช้ แอปพลิเคชั่น ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ีึ่งประกอบด้วย 3 
ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบเป็นแบบสอบถาม ข้อค าตอบตอนนี้มีลักษณะเป็น
การตรวจสอบรายการ  
ตอนที่ 2 สอบถาม แอปพลิเคชั่น ที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ลักษณะเป็นการตรวจสอบ
รายการ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ  
ตอนที่3 สอบถามข้อคิดเหนน แอปพลิเคชั่น แนะน าส าหรับการพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ  
ลักษณะเป็นการเขียนแสดงข้อคิดเหนน 
 
การสร้างและการทดสอบเครื่องมือ  
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  มีขั้นตอนในการสร้าง  ดังนี้  

 1.ศึกษาค้นคว้าข้อมูลบนเวนบไีต์ ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชั่นที่ช่วยในการพัฒนาภาษาอังกฤษต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพ่ือน ามาเป็น ข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม 

 2.การสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามโดยแบ่งเป็น  3 ตอน คือ ตอนที่ 1  สอบถาม
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สาขา ชั้นปีที่ก าลังศึกษาอยู่ คณะ  เพศ ข้อค าถามตอนนี้มี
ลักษณะเป็นการ ตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 สอบถาม แอปพลิเคชั่น ที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ แอปพลิเคชั่น BBC News แอปพลิเคชั่น Bangkok post แอปพลิเคชั่น CNN 
แอปพลิเคชั่น Fox news แอปพลิเคชั่น Wattpad  แอปพลิเคชั่น kindle ลักษณะเป็นการตรวจสอบรายการ 
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สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ ตอนที่ 3 แสดงข้อคิดเหนน ชื่อ แอปพลิเคชั่น แนะน าส าหรับการเลือกใช้
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ศึกษาด าเนินการเกนบรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1.น าเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาไปเกนบข้อมูลจากนักศึกษาชั้นปีที่ปี1 ถึงนักศึกษาชั้นปีที่4 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 
 2.การเกนบแบบสอบถาม คือ ขอความร่วมมือนักศึกษาชั้นปีที่ปี1 ถึงนักศึกษาชั้นปีที่4 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาตอบแบบสอบถามส่งคืนผู้ศึกษา และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft excel โดยท าการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
 1.แบบสอบถาม ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์
โดยแจกแจงความถ่ี และค านวณค่าร้อยละ 
 2.แบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับ แอปพลิเคชั่น ที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านการอ่าน 
ภาษาอังกฤษของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยแจกแจงความถี่ และค านวณค่าร้อยละ 
 3.แบบสอบถาม ตอนที่ 3 แสดงข้อคิดเหนน ชื่อ แอปพลิเคชั่น แนะน าส าหรับการเลือกใช้พัฒนาทักษะ 
การอ่านภาษาอังกฤษ ที่ผู้ใช้งานเลือกใช้เพื่อพัฒนาตนเองมากที่สุดรวมถึงการให้เหตุผล 

 ใช้เกณฑ์การประเมินผล  ก าหนดค่าร้อยละหาแอปพลิเคชั่น ที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านการอ่าน 
ภาษาอังกฤษมากที่สุด 

 
ผลการศึกษา 

 ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยส่งแบบสอบถามออนไลน์โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม จ านวนทั้งหมด 181 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46 ของนักศึกษาทั้งหมด  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 52 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 33 
คน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 54 คน และนักศึกษาชั้นปี่ที่ 4 จ านวน 42 คน 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
ล าดับที่  ข้อมูลทั่วไป ร้อยละ 
1 เพศ 

 
ชาย 17.2 
หญิง 82.8 

2 คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100 
3 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 46 
4 ชั้นปี ชั้นปีที่ 1 28.7 

ชั้นปีที่ 2 18.2 
ชั้นปีที่ 3 29.8 
ชั้นปีที่ 4 23.2 
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จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษ

ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษจ านวน 181 คน เป็นนักศึกษาหญิงร้อยละ 82.8 เป็นนักศึกษาชาย 
ร้อยละ 17.2 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 28.7 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 18.2 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
ร้อยละ 29.8 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 23.2 

 
ตารางที ่2 แอปพลิเคชั่นที่ช่วยในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ) 

แอปพลิเคชั่น ลักษณะแอปพลิเคชั่น 
BBC News บีบีีี บริษัทแพร่กระจายเสียงอังกฤษ ก่อตั้งโดย จอร์น รีท ให้บริการทั่วโลก 

แอปพลิเคชั่นน าเสนอข่าวสารล่าสุดจากนักข่าว  ทั่วโลก สามารถอ่านข่าว
ย้อนหลัง น าเสนอข่าวกีฬา ข่าวการท่องเที่ยว  การพยากรณ์อากาศ ข่าว
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์  ข่าวศิลปะ ข่าวด้านดนตรี ข่าวสารด้านอุปโภค
และบริโภค ข่าวสิ่งแวดล้อม ข่าวการีื้อขายสินค้า ข่าวศาสนาและ
วัฒนธรรม  ข่าวสารท้องถิ่นและข่าวธุรกิจ ออกอากาศรายการวิทยุ  
ออกอากาศสดรายงานข่าวผ่านบนแอปพลิเคชั่น สามารถรับชมวิดีโอ
ย้อนหลัง สามารถเชื่อมต่อผ่านโทรทัศน์ แอปพลิเคชั่นดาวน์โหลดโดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย 
 

CNN เคเบิล นิวส์ เนนตเวิร์ก ข่าวเคเบิลของสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งโดย เทนด เทอร์
เนอร์ แอปพลิเคชั่นน าเสนอข่าวสารล่าสุดจากนักข่าวทั่วโลก สามารถอ่าน
ข่าวย้อนหลัง น าเสนอข่าวสารด้านกีฬา ข่าวนโยบายของสหรัฐอเมริกา ข่าว
ธุรกิจ ข่าวบันเทิง ข่าวการท่องเที่ยวและข่าวสุขภาพ ออกอากาศสดรายงาน
ข่าวผ่านบนแอปพลิเคชั่น สามารถรับชมวิดีโอย้อนหลัง เชื่อมต่อบนสมาร์ท
โฟนและ แอปพลิเคชั่นดาวน์โหลดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
 

Bangkok post บางกอกโพสต์ แอปพลิเคชั่นข่าวภาษาอังกฤษของประเทศไทยน าเสนอ
ข่าวสารในประเทศไทย ก่อตั้งโดย นาวาตรีอเลนกีานเดอร์ วิลเลี่ยม แมค
โดนัล น าเสนอข่าวสารล่าสุดในประเทศไทยและต่างชาติ ข่าวการพยากรณ์
อากาศ ข่าหุ้นหุ้นธุรกิจ ข่าวศาสนาและวัฒนธรรม ข่าวกีฬา ข่าวบันเทิ ง 
ข่าวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ข่าวการท่องเที่ยว ข่าวเทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์ ข่าวการเงิน สามารถรับชมวิดีโอย้อนหลัง แอปพลิเคชั่นดาวน์
โหลดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
 

Kindle คินเดิล ก่อตั้งโดย เจฟฟ์ เบีอส ผู้ก่อตั้งแอมะีอน แอปพลิเคชั่นหนังสือ
อิเลนกทรอนิกส์  สามารถค้นหา  ีื้ อ  ดาวน์ โหลด และอ่านหนั งสือ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสารอิเลนกทรอนิกส์ และสื่อดิจิทัล อ่ืน ๆ โดยการเข้าถึง
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แอปพลิเคชั่น ลักษณะแอปพลิเคชั่น 
คลังคินเดิลสตอร์ อาทิหนังสือนวนิยาย หนังสือความรู้ทั่วไป แอปพลิเคชั่น
ดาวน์โหลดโดยไมม่ีค่าใช้จ่าย หนังสือบนแอปพลิเคชั่นมีค่าใช้จ่าย 

Fox news ฟ็อกี์ ส านักข่าวสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งโดย รูเพิร์ต เมอร์ดนอก แอปพลิเคชั่น
น าเสนอข่าวสารล่าสุดจากนักข่าวทั่วโลก สามารถอ่านข่าวย้อนหลัง 
น าเสนอข่าวสารด้านกีฬา ข่าวนโยบายของสหรัฐอเมริกา ข่าวธุรกิจ ข่าว
บันเทิง ข่าวการท่องเที่ยวและข่าวสุขภาพ ออกอากาศสดรายงานข่าวผ่าน
บนแอปพลิเคชั่น สามารถรับชมวิดีโอย้อนหลัง เชื่อมต่อบนสมาร์ทโฟนและ 
แอปพลิเคชั่นดาวน์โหลดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
 

Wattpad วอทแพด แอปพลิเคชั่นส าหรับอ่านหนังสือ ก่อตั้งโดย เอลเลน ลัว และอี
วาน หยวน แหล่งรวมหนังสือ สามารถดาวน์โหลดและอ่านหนังสือมากกว่า
ล้านเล่ม นวนิยายต่างประเทศ สามารถเลือกภาษาได้อาทิเช่น ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ญี่ปุ่น แอปพลิเคชั่นดาวน์โหลดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
 

 
ล าดับที่ แอปพลิเคชั่นที่ช่วยในการพัฒนา 

การอ่านภาษาอังกฤษ 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

1 BBC News 84 75.0 

2 CNN 64 57.1 

3 Bangkok post 35 31.3 

4 Kindle 16 14.3 

5 Fox news 16 14.3 

6 Wattpad 16 14.3 

 
จากตารางที่ 2 แอปพลิเคชั่นที่ส่งเสริมทักษะด้านการอ่าน 
1.แอปพลิเคชั่นที่ถูกน ามาใช้เพ่ือการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย    

ราชภัฏสวนสุนันทา ภาษาอังกฤษธุรกิจ มากที่สุด คือ แอปพลิเคชั่นของ BBC News 
มีผู้ที่เคยใช้งานร้อยละ 75 ของผู้ร่วมท าแบบสอบถามทั้งหมด เนื่องจาก แอปพลิเคชั่น BBC News  มีความ
สะดวกรวดเรนวต่อการใช้งาน รวมไปถึงมีข้อมูลที่รวดเรนวทันเหตุการณ์ รูปแบบของตัวแอปพลิเคชั่นมี 
หลากหลาย ตอบสนองต่อการความต้องการ สะดวกรวดเรนว เหมาะแก่นักศึกษาที่ต้องการ พัฒนาทักษะด้าน  
การอ่านและยังได้เรียนรู้ข้อมูลข่าวสารโลก 
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2.แอปพลิเคชั่นที่ถูกน ามาใช้เพ่ือการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ภาษาอังกฤษธุรกิจ รองลงมาจากแอปพลิเคชั่นของ BBC News คือ แอปพลิเคชั่น CNN 

มีผู้ที่เคยใช้งาน ร้อยละ 57.1 ของผู้ร่วมท าแบบสอบถามทั้งหมด เนื่องจากแอปพลิเคชั่นของ CNN  
เป็นส านักข่าวของทางอเมริกา มีการน าเสนอข่าวที่หลากหลาย และมีการอัปเดตที่รวดเรนว รูปแบบของ
แอปพลิเคชั่นมีความสะดวกสบายมีการจ าแนกข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ ท าให้ผู้ใช้งานเลือกที่จะใช้   
แอปพลิเคชั่นของ CNN เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน 

3.แอปพลิเคชั่น Bangkok post ถูกน ามาใช้เพ่ือการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาษาอังกฤษธุรกิจ รองลงมาจากแอปพลิเคชั่นของ CNN 

มีผู้ที่เคยใช้งาน ร้อยละ 31.3  ของผู้ร่วมท าแบบสอบถามทั้งหมด เนื่องจากแอปพลิเคชั่นของ  
Bangkok post เป็นแอปพลิเคชั่นที่น าเสนอด้านข่าว หลากหลาย มีรูปแบบแอปพลิเคชั่นที่เลือกใช้งานได้ง่าย 
สามารถกดฟังเสียง ฝึกการอ่านออกเสียงได้ 

4.แอปพลิเคชั่น kindle ถูกน ามาใช้เพ่ือการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาษาอังกฤษธุรกิจ รองลงมาจากแอปพลิเคชั่นของ Bangkok post 

มีผู้ที่เคยใช้งาน ร้อยละ 14.3 ของผู้ร่วมท าแบบสอบถามทั้งหมด เนื่องจากแอปพลิเคชั่นของ kindle 
มีรูปแบบเหมาะสมกับผู้อ่านทุกช่วงวัย ทั้ง นวนิยาย ข่าวสาร นิตยสาร แต่เนื่องจากแอปพลิเคชั่นจะต้องเสีย
เงินีื้อเพ่ือที่จะใช้งาน จึงมีผู้เลือกใช้ไม่มากนัก 

5.แอปพลิเคชั่น Fox news ถูกน ามาใช้เพ่ือการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาษาอังกฤษธุรกิจ เท่ากับแอปพลิเคชั่นของ Kindle และแอปพลิเคชั่น 
Wattpad 

มีผู้ที่เคยใช้งาน ร้อยละ 14.3 ของผู้ร่วมท าแบบสอบถามทั้งหมด เนื่องจากแอปพลิเคชั่นของ Fox     
news มีรูปแบบน าเสนอข่าวสาร มีการน าเสนอข่าวสารหลากหลาย แต่เนื่องจากแอปพลิเคชั่นมีผู้รู้จักไม่มาก    
นัก จึงมีผู้เลือกใช้งานน้อยกว่าแอปพลิเคชั่นอื่น 

6.แอปพลิเคชั่น Wattpad ถูกน ามาใช้เพ่ือการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาษาอังกฤษธุรกิจ เท่ากับแอปพลิเคชั่นของ Fox news และแอปพลิเคชั่น 
Kindle 

มีผู้ที่เคยใช้งาน ร้อยละ 14.3 ของผู้ร่วมท าแบบสอบถามทั้งหมด เนื่องจากแอปพลิเคชั่นของ 
Wattpad มีรูปแบบเหมาะสมกับผู้อ่านที่มีความสนใจเฉพาะด้าน นวนิยาย จึงท าให้มีผู้สนใจน้อยกว่า
แอปพลิเคชั่นอื่น 
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ตารางที ่3 ข้อคิดเหนน แอปพลิเคชั่นช่วยพัฒนาทักษะการอ่านอย่างไร 
ล าดับที่ การอ่านเพื่อพัฒนา ส่งเสริมทักษะ 

1 การอ่านออกเสียง -เกิดการพัฒนาด้านส าเนียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-ออกเสียงและสะกดค าได้ถูกต้องมากขึ้น 
-อ่านออกเสียงเพ่ือช่วยในการจดจ าข้อมูลได้อย่างรวดเรนวและ
แม่นย า 
-สามารถคิดตามไปด้วยขณะอ่านออกเสียงสามารเข้าใจเนื้อหาได้
มากขึ้น 
-เมื่ออ่านออกเสียงจะได้ยินส าเนียงของตนสามารถพัฒนาการออก
เสียงภาษาอังกฤษได้ 
 

2 การอ่านเพ่ือพัฒนาทักษะ
การแปล 

-เกดิการเรียนรู้ค าศัพท์จากการอ่าน 
-การอ่านอย่างสม่ าเสมอส่งเสริมให้สามารถแปลข้อมูลได้อย่าง
รวดเรนว 
-การอ่านพัฒนาการแปลให้แม่นย าอย่างถูกต้องตามหลักของภาษา 
-การอ่านก่อให้เกิดการวิเคราะห์รักษาโทนของภาษาต้นฉบับ 
-การอ่านสามารถสังเกตวิธีการใช้ภาษาแปลอย่างถูกต้อง 
-การอ่านภาษาแต่ละภาษาแฝงวัฒนธรรมของประเทศนั้นต้องแปล
อย่างระมัดระวัง 
 

3 การอ่านเ พ่ือพัฒนาการ
เขียน 

-เรียนรู้ค าศัพท์จาการอ่านข้อมูลข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ 
-อ่านเพื่อพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์จากข้อมูล ข่าวสาร 
-การอ่านสามารถพบเจอเทคนิคการเล่าเรื่องในแบบต่างๆ สามารถ
เขียนถ่ายทอดออกมาได้ดีขึ้น 
-การอ่านสามารถจดจ าส านวนการเขียนท าให้ เขียนได้อย่าง
สร้างสรรค ์
-การอ่านท าให้เลือกใช้ค าศัพท์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
-การอ่านและน ามาฝึกเขียนก่อให้เกิดความช านาญ 
 

4 การอ่านเพ่ือฝึกฝนการจับ
ใจความส าคัญ 

-เป็นการอ่านเพื่อค้นหาค าส าคัญท่ีปรากฏอยู่ในเรื่อง เพราะค าส าคัญ
จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถคาดเดาเรื่องราวได้ 
-เมื่อเข้าใจเนื้อหาสามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างถูกต้อง 
-ท าให้อ่านภาษาอังกฤษได้เรนวขึ้น 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยนี้สามารถสะท้อนให้เหนนว่านักศึกษาสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจส่วนใหญ่ ใช้แอปพลิเคชั่นด้าน  

ข่าวสาร เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการอ่านมากที่สุดเนื่องจากท าให้รอบรู้เท่าทันโลก ทันเหตุการณ์ การอ่าน
ข่าวสาร  ผ่านสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ในสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศแล้ว ยังจะได้ทราบข่าวกีฬา ข่าว
บันเทิง ีึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาและความรู้รอบตัว และการอ่านผ่านสื่อสมาร์ทโฟนมีความ
สะดวกสบาย รวดเรนวต่อความต้องการใช้งาน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย มีเพียงบางแอปพลิเคชั่นที่ต้องเสียเงิน
ค่าใช้จ่าย ผู้ใช้งานส่วนมากจึงพึงพอใจต่อการใช้งาน และแอปพลิเคชั่นทางความบันเทิง มีผู้เลือกใช้งานพัฒนา 
ทักษะภาษาอังกฤษน้อย แต่ผู้ใช้บางส่วนสนใจเลือกใช้งาน ผู้ใช้งานส่วนใหญ่นิยมใช้งานแอปพลิเคชั่นที่มี  
ฟังก์ชั่นหลากหลาย และสามารถแบ่ง   ประเภทที่ต้องการศึกษาค้นคว้าและหาความรู้เพ่ิมเติม สอดคล้องกับ
ผลวิจัย มารุต คล่องแคล่ว (2558)  ที่นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ เรียนรู้ผ่านสื่ออิเลนกทรอนิกส์ เนื่องจาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่  เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรนวและสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้รวดเรนวผ่าน
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยยิ่งการพัฒนาของเทคโนโลยี  การสื่อสารเติบโตมากขึ้นเท่าใดวิธีการศึกษากน
สามารถพัฒนาได้รวดเรนวขึ้น  

 
ข้อเสนอแนะ 

 การใช้เทคโนโลยีบนสมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาททางการศึกษาเป็นการเรียนที่ต้องใช้ความ
ขยันหมั่นเพียรเพ่ือสร้างทักษะด้วยตนเอง ท าให้ผู้ศึกษาเกิดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด   
เหนนสมควรเป็นเรื่องที่สมควรสนับสนุน ผู้ใช้งานเกิดความพึงพอใจต่อการใช้งาน ีึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ไม่
จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายและสร้างสรรค์การใช้สื่ออิเลนกทรอนิกส์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถเรียนรู้ได้ทุก
สถานที่ทุกเวลา หากมีการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้ท าเป็น
กิจจะลักษณะภาษาอังกฤษจะสามารถพัฒนาได้อย่างไม่มีสิ้นสุด 
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