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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่มีบทบาทส าคัญในการช่วยการจัดการศึกษาให้บรรลุอุดมการณ์ทางการศึกษา 

อีกทั้งแอปพลิเคชั่นเพ่ือการศึกษาก าลังมีบทบาทและความส าคัญในการเรียนการสอนนักเรียน ซึ่งในปัจจุบัน
นั้นก็พบว่ามีการสร้างแอปพลิเคชั่นที่ใช้ในการศึกษาที่ครอบคลุมทุกๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ไว้อย่างน่าสนใจ 
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องแอปพลิเคชันในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง เพ่ือเป็นแนวทางในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษ งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) 
เพ่ือศึกษาแอปพลิเคชั่นที่นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ในการพัฒนาทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษของตนเอง 2) เพ่ือ
ศึกษาการใช้แอปพลิเคชั่นในการพัฒนาทักษะภาษาด้านการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์
เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟังของนักศึกษา เพ่ือจ าแนก 
วิเคราะห์ และศึกษาผลการใช้แอปพลิเคชันของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 181 คน ผลการวิจัยพบว่าแอป
พลิเคชันสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี แอปพลิเคชั่นที่ถูกน ามาใช้
เพ่ือการพัฒนาทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มากที่สุด 
คือ Youtube โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าแอปพลิเคชั่นดังกล่าวมีสื่อการสอนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะ
เป็นการดูหนัง ฟังเพลงสากล หรือติดตามรายการสอนภาษาจากยูทูปเบอร์ชื่อดังที่มีมากมายหลากหลายให้
เลือกชม ท าให้เกิดความเพลิดเพลินและไม่เกิดความน่าเบื่อหน่ายที่จะเรียนรู้ รองลงมา คือ แอปพลิเคชั่น BBC 
Learning English โดยนักศึกษาให้เหตุผลในการเลือกใช้แอปพลิเคชั่นดังกล่าวว่าเป็นการใช้เพ่ือการฝึกฟัง
ส าเนียงและการออกเสียงส าเนียงที่ถูกต้อง 

 
ค าส าคัญ : แอปพลิเคชั่น, การพัฒนาทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษ, การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
 
 
 
 
 

                                                           
*  บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยในรายวิชาศึกษาเอกเทศ (ENL4911)  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2561 
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Abstract 
          Nowadays, modern technology has played an important role in helping to achieve 
educational ideology in education. The application for the study the role and significance in 
teaching students. Currently, it has been found to create applications that used in the study 
of covering every group learning as interesting. The researcher interested in the study of 
applications in the development of English language listening skills to guide the optimization 
to learn and develop the skills of listening in English. This study aimed to; 1) To study the 
application that most students used in the development of English listening skills of their 
own; and 2) To study the use of the applications in the development of language skills in 
English Listening. By using an online survey about the use of the applications to continue to 
learn and develop English language skills of the students to identify, analyze and study the 
results of the application of the student-faculty of Humanities and Social Sciences of 
Business English at Suan Sunandha Rajabhat University. The number of 181 people found 
that the applications can be used to learn and improve your English skills as well. 
Applications that are used to develop your English listening skills students within Suan 
Sunandha R ajabhat University, is Youtube The majority of students argue that the 
application offers such a wide range of teaching materials. such as movies, listening to music 
or watch the language programs from the famous youtuber with lots of variety to choose to 
visit cause the enjoyment and not tiresome to learn. Next is the BBC Learning English 
applications. By students to reason for using such application that was used to practice 
listening to the accent and pronunciation the correct accent. 
Keywords : Applications, The development of English listening skills, Applications to learn 
and improve their English skills of students 
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บทน า 
          ปัจจุบันการศึกษาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมของเทคโนโลยี
สารสนเทศ การเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้จ ากัดอยู่ในเฉพาะห้องเรียนและครูอีกต่อไป การเรียน
การสอนแบบดั้งเดิมอาจลดน้อยลง และมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเพ่ิมขึ้น เกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้
รูปแบบใหม่ จึงมีความจ าเป็นที่พัฒนาองค์ความรู้ใหม่จากองค์ความรู้รูปแบบเดิมที่มีอยู่ เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด 
          ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือว่าเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายๆด้าน 
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอันน าไปสู่การปรับตัวเพ่ือให้เกิดความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางกระแส
โลกาภิวัฒน์ (รมณียา, 2558) โลกก าลังก้าวล้ าเทคโนโลยีไปอย่างรวดเร็ว ท าให้การพัฒนาด้านการศึกษา
รุดหน้าก้าวไกลตามเทคโนโลยีด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมขุมทรัพย์ทางปัญญาไว้อย่าง
มากมาย เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการค้นหาข้อมูลให้แก่ผู้เรียน  
          ขณะนี้ แอปพลิเคชั่นเพ่ือการศึกษาก าลังเข้ามามีบทบาทและความส าคัญในการเรียนการสอน อีกทั้ง
รัฐบาลไทยยังมีนโยบายส่งเสริมการใช้สื่อสมัยใหม่ ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและนักศึกษาอีกด้วย 
แอปพลิเคชั่นเพ่ือการศึกษาสามารถใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าทางการเรียนรู้ได้มากเนื่องจากนักเรียนส่วน
ใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายผ่านทางโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟน หรือแอนดรอยด์ เพราะมี
ความสะดวกสบาย พกพาง่าย เพียงแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือ ทุกคนก็สามารถเข้าถึงภาษาอังกฤษได้เพียงแค่
ปลายนิ้ว แอปพลิเคชั่นนับเป็นสิ่งที่จ าเป็นเช่นกันในด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอน การจัดการเรื่องภาษา การจัดระบบทางด้านงานเอกสารการท างาน และรวมถึง
ด้านอื่นๆอีกมากมายที่แอปพลิเคชั่นเหล่านี้เข้ามามีบทบาทในวงการการศึกษาของเราทุกวันนี้ 
          ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการจัด
การศึกษาของชาติที่ได้ก าหนดให้มีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษทั้งทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน (อารีรักษ์ และ สิริพร, 2553) แต่กระนั้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษก็มีปัญหามาโดยตลอด 
ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง (บุบผา , 2555) จนกระทั่งเข้าสู่การเรียน
ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเกิดปัญหาอันเนื่องมาจากความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต ่ากว่ามาตรฐาน (Prapphal, 2001) ปัญหาของเด็กไทยไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษ ไม่ได้
ขึ้นอยู่กับครูสอนภาษาอังกฤษเป็นคนไทยหรือไม่อย่างไร แต่องค์ประกอบมีหลายสาเหตุด้วยกัน สิ่งหนึ่งที่เรา
เห็นได้ชัดที่เป็นรูปธรรม คือระบบการเรียนการสอนที่บ้านเราเน้นให้เด็กเรียนไวยากรณ์มากเกินไปและเรียน
เพ่ือแค่ให้สอบผ่าน เพราะหน้าที่ของภาษาคือ เพ่ือการสื่อสาร จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา 
นักวิชาการด้านภาษาต่างยืนยันว่า ทักษะการฟังมีบทบาทส าคัญต่อการเรียนรู้ภาษาอย่างมาก (Rost, 1990; 
Rubin,1994) และถือว่าเป็นทักษะทางภาษาที่มีความจ าเป็นมากที่สุด แต่แสดงให้เห็นได้น้อยซึ่ง Doff (2001, 
pp. 198-199) กล่าวว่า ทักษะการฟังเป็นทักษะที่เกิดขึ้นก่อน ทักษะการพูด หากไม่มีทักษะการฟังบุคคลจะไม่
สามารถพัฒนาทักษะการพูดได้ (รุ่งพนอ และ สุชาดา, 2560) ทักษะการฟังภาษาอังกฤษจึงเป็นทักษะพ้ืนฐาน
ที่ส าคัญที่จะน าไปสู่ทักษะการพูดการอ่านและการเขียนต่อไป (วาสนา และ ดร.สิทธิพล , 2012) ดังเช่น
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บทความของมณีรัตน์และอภิราดี ที่ได้กล่าวว่า ทักษะการฟังภาษาอังกฤษเป็นจุดเริ่มต้นแห่งทักษะการเรียนรู้
และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นจุดส าคัญในการเริ่มต้นการเรียนภาษา การฟังเป็นความสามารถของบุคคลที่จะท า
ความเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นพูด ทักษะการฟังมีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะหากผู้ฟังมีทักษะการฟังที่ดีย่อมส่งเสริม
ให้ทักษะการพูดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถ้าได้รับการฝึกทักษะการฟังไม่เพียงพอจะมีผลท าให้ไม่สามารถใช้
ภาษาในการสนทนาได้ ดังนั้นควรจะใส่ใจในทักษะการฟังเพ่ือให้การฟังประสบผลส าเร็จ (มณีรัตน์ และ อภิรา
ดี, 2560) 
          จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับผลการใช้แอพพลิเคชั่นส าหรับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้วยแอพพลิเคชั่นส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือเป็น
แนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน เพ่ือพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักเรียนและ
นักศึกษาต่อไปได้ในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือศึกษาแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่ช่วยในการพัฒนาทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

          กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จ านวน 181 คน โดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ในการท าแบบสอบถาม จ าแนกและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นด้านการศึกษาใน
ปัจจุบัน  

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 181 คน ท าแบบสอบถามออนไลน์ด้วย
การเลือกตอบแอปพลิเคชั่นที่ระบุไว้ในแบบสอบถาม และมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ระบุแอปพลิเคชั่นอ่ืนๆ ที่แต่
ละคนใช้จริง เข้ามาเพ่ิมเติมในการจ าแนกและวิเคราะห์ เพ่ือศึกษาการใช้แอปพลิเคชันของนักศึกษาในการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง  
          แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบ คือ เพศ คณะ สาขาวิชา ชั้นปี 
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน ค าศัพท์ และหลักไวยากรณ์ โดยมีการยกแอพพลิเคชั่นตัวอย่างที่ใช้ในการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการพูด ดังนี้ 
- Learn English Listening ESL 
- Learn English Podcasts 
- BBC Learning English 
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- Podcasts 
- TED 
- VOA Learning English 
- Youtube 
- อ่ืนๆ (AudioBooks, Netflix) 
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของแอปพลิเคชันและผลที่ได้รับว่าสามารถช่วยพัฒนาในทักษะ
ด้านใด 

 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ศึกษาและค้นคว้าแอปพลิเคชันทีใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม ก าหนดประเด็นและก าหนดขอบเขตของการวิจัยให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เขียนโครงร่างแบบสอบถามและน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน า  
3. สร้างแบบสอบถามโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์และน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบ
ค าถามให้สอดคล้องกับจุดประสงค์มากท่ีสุด  
4. น าแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  
5. ด าเนินการส ารวจข้อมูล  
6. เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft excel โดยท าการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
1. แบบสอบถาม ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยแจก
แจงความถี่ และค านวณค่าร้อยละ 
2. แบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับ แอปพลิเคชั่น ที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยแจกแจงความถ่ี และค านวณค่าร้อยละ 
3. แบบสอบถาม ตอนที่ 3 แสดงข้อคิดเห็น ชื่อ แอปพลิเคชั่นแนะน าส าหรับการเลือกใช้พัฒนาทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษ ที่ผู้ใช้งานเลือกใช้เพ่ือพัฒนาตนเองมากที่สุดรวมถึงการให้เหตุผล  ใช้เกณฑ์การประเมินผล  
ก าหนดค่าร้อยละหาแอปพลิเคชั่น ที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษมากที่สุด 
 

ผลการวิจัย 
          การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาข้อมูลการใช้แอปพลิเคชันในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการ
ฟังของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
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สุนันทา โดยแบ่งออกเป็น 4 ชั้นปี เพ่ือศึกษาแอปพลิเคชั่นที่นักศึกษาเลือกใช้ในการพัฒนาทักษะด้านการฟัง
ภาษาอังกฤษของตนเองมากท่ีสุด  
 
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป 
ล าดับที่ ข้อมูลทั่วไป ร้อยละ 
1 เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
17.2 
82.8 

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 
46 

3 ระดับชั้นปี 
ชั้นปีที่ 1 
ชั้นปีที่ 2 
ชั้นปีที่ 3 
ชั้นปีที่ 4 

 
28.7 
18.2 
29.8 
23,2 

 
          จากตารางที่ 1 ประชากรของการวิจัย คือ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 46 ของนักศึกษาทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่เพศหญิงร้อยละ 82.8 และเพศชายร้อย
ละ 17.2 แบ่งออกเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 28.7 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 18.2 นักศึกษาชั้นปี
ที ่3 คิดเป็นร้อยละ 29.8 และนักศึกษาชั้นปีที่4 คิดเป็นร้อยละ 23.2 

 
ส่วนที่ 2 แสดงข้อมูลการใช้แอปพลิชันเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง 
แอปพลิเคชั่นในการพัฒนาทักษะด้านการฟัง จ านวน(คน) ร้อยละ 
Learn English Listening ESL 22 12.5 
Learn English Podcasts 24 13.6 
BBC Learning English 44 25 
Podcasts 35 19.9 
TED 38 21.6 
VOA Learning English 4 2.3 
Youtube 174 98.9 
AudioBooks 1 0.6 
Netflix 1 0.6 
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แอปพลิเคชั่นที่ถูกน ามาใช้เพ่ือการพัฒนาทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มากที่สุด คือ แอปพลิเคชั่น Youtube โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า
การใช้แอปพลิเคชั่น Youtube นั้นง่ายต่อการพัฒนาทักษะภาษาด้านการฟัง ไม่ว่าจะเป็นการรับชมรายการ
สอนภาษาจากยูทูปเบอร์ชื่อดังหลากหลายท่าน ซึ่งแพร่หลายและก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากใน
ปัจจุบัน หรือการดูหนังและฟังเพลงสากล ส่วนใหญ่จะเลือกใช้แอปพลิเคชั่น Youtube เป็นอันดับต้นๆ อีกทั้ง
ยังเป็นแอปพลิเคชั่นที่ไม่มีค่าใช้จ่าย เข้าถึงง่าย รูปแบบในการน าเสนอข้อมูลไม่ท าให้เกิดความน่าเบื่อ และ
สามารถค้นคว้าหาความรู้ผ่านทาง YouTube ได้ตลอดเวลา ท าให้เกิดความเพลิดเพลินที่จะเรียนรู้ ซึ่งปัจจุบัน
เหล่านักวิชาการมากมายเล็งเห็นความส าคัญที่จะผลักดันเครือข่ายนี้ให้กลายมาเป็นเครื่องมืออันทรงพลังของ
การเรียนการสอน ที่เรียกว่า Digital for Education มาเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน แอปพลิเคชั่นที่ถูก
น ามาใช้เพ่ือการพัฒนาทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
รองลงมาจากแอปพลิเคชั่น Youtube คือ แอปพลิเคชั่น BBC Learning English, TED, Podcasts, Learn 
English Podcasts, Learn English Listening ESL, VOA Learning English, AudioBooks และ Netflix 
ตามล าดับ โดยนักศึกษาให้เหตุผลในการเลือกใช้แอปพลิเคชั่นดังกล่าวว่าเป็นการใช้เพ่ือการฝึกฟังส าเนียงและ
การออกเสียงส าเนียงที่ถูกต้อง 
 
ส่วนที่ 3 แสดงข้อมูลของแอปพลิเคชั่น 
แอปพลิเคชั่น ลักษณะของแอปพลิเคชั่น ผลที่ได้ 
Learn English 
Listening ESL 

มีลักษณะเป็นแอปพลิเคชั่นที่ให้ฝึกฟัง
ภาษาอังกฤษจากไฟล์เสียงของส านักข่าว BBC  
มีสคริปต์ที่เป็นภาษาอังกฤษให้อ่านตาม 
เป็นการเรียนภาษาผ่านข่าว เสียงวิทยุและ
วีดีโอ 
สามารถเรียนรู้ค าศัพท์ต่างๆไปพร้อมกับการ
ฟังได้ทันที  
ฝึกภาษาอังกฤษแบบส าเนียงบริทิช (ส าเนียง
แบบคนอังกฤษแท้) 
ดาวน์โหลดฟรี 
เฉพาะในระบบ iOS 

ช่วยฝึกภาษาอังกฤษ
แบบส าเนียงบริทิช 

Learn English 
Podcasts 

เป็นแอปพลิเคชั่นของโรงเรียนสอนภาษาชื่อ
ดัง “British Council” 
มีคลิปเสียงให้ฟังพร้อมกับสคริปต์ให้อ่านตาม
เพ่ือความเข้าใจในสาร 
มีบททดสอบความเข้าใจในการฟัง 

เป็นการฝึกภาษาอังกฤษ
ทั้งการฟังและการอ่าน
ไปพร้อมกัน พร้อมกับ
การท าแบบทดสอบวัด
ระดับความรู้ 
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ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ android 
BBC Learning 
English 

มีลักษณะเช่นเตียวกับแอปพลิเคชั่น Learning 
English Listening ESL ก็คือฝึกฟัง
ภาษาอังกฤษจากไฟล์เสียงของส านักข่าว BBC 
ในระยะเวลา 6 นาท ี
ในแอปพลิเคชั่นจะแบ่งออกเป็น 6 โปรแกรม 
โดยในแต่ละโปรแกรมจะมีเซคชั่นย่อย  
มีแบบทดสอบให้ท าเพ่ือวัดความรู้ 
มีฟังก์ชันพจนานุกรมให้เปิดหาค าศัพท์ที่พบใน
บทเรียนได้ทันที 
สามารถใช้โปรแกรมได้ทั้งแบบออนไลน์ 
(online) และออฟไลน์ (offline) 
ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ android 

ฝึกการฟังส าเนียงจาก
เจ้าของภาษาจริงๆ ใช้
ภาษาข่าวที่ทันสมัยและ
มีแบบทดสอบเพื่อวัด
ระดับความรู้และความ
เข้าใจจากเนื้อหาที่ฟัง 

Podcasts เป็นรายการที่สามารถรับฟังและรับชมได้ผ่าน
อินเตอร์เน็ตที่แบ่งเป็นตอน สามารถดาวน์
โหลดมาเก็บไว้ในเครื่องเพ่ือฟังแบบออฟไลน์ก็
ได้ 
ดาวน์โหลดฟรี 
เฉพาะระบบ iOS 

ฝึกฟังภาษาและส าเนียง
จากรายการสั้นๆ โดยที่
ไม่จ าเป็นจะต้องใช้
เนื้อหาจากบทเรียน
เสมอไป 

TED เป็นแอพที่รวบรวมคลิปคนที่ข้ึนมาพูดบนเวที
ในหัวข้อต่างๆ เช่น การสร้างแรงบันดาลใจ 
เรื่องเทคโนโลยี และอ่ืนๆอีกมากมาย 
กล่าวคือ TED ผู้พูดส่วนใหญ่จะพูดเป็น
ภาษาอังกฤษ 
มีค าบรรยายให้เลือกได้ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ 
ไทย หรือภาษาอ่ืนๆได้ 
ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ android 

เน้นการฟังที่มีให้เลือก
หลายหมวดหมู่ จัดเป็น
กลุ่มๆไว้ให้เลือกฟัง มี
หลายส าเนียง ระยะเวลา
ไม่ยาวจนเกินไป ช่วยให้
คุ้นขินกับส าเนียงที่
หลากหลายมากขึ้น 

VOA Learning 
English 

VOA จะน าเสนอข่าวสารอัพเดทแต่ละวันที่
น่าสนใจ ผู้เรียนสามารถเลือกฟังพร้อมกับดู
สคริปต์ไปด้วยได้ 
ด้านล่างหลังจากจบบทความ จะมีการคัด
ค าศัพท์ที่น่าสนใจจากบทความและบอก
ประเภทของค า 

เป็นการฝึกภาษาอังกฤษ
ทั้งการฟังและการอ่าน
ไปพร้อมกัน อีกทั้งยังได้
เรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ๆไป
ในตัว 
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แต่ละบทความมีความยาวประมาณ 3-10 
นาท ี
ดาวน์โหลดฟรีเฉพาะระบบ iOS 

Youtube เป็นแอปพลิเคชั่นที่มีวิดิโอและคอนเทนต์
ต่างๆ หลากหลายประเภทความรู้ ให้ได้เลือก
รับชม 
ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ android 

มีหลากหลายคอนเทนต์
ให้เลือก โดยที่ไม่จ าเป็น
จะต้องเป็นสื่อการสอน
เสมอไป ซึ่งสามารถฝึก
ได้จากการดูคลิปของ
ชาวต่างชาติ ฟังเพลง
สากล หรืออ่ืนๆอีก
มากมาย 

AudioBooks เป็นแอปพลิเคชั่นที่เราไม่ต้องอ่านหนังสือเอง 
แต่โปรแกรมจะอ่านให้เราฟัง 
มีหนังสือหลากหลายประเภทให้เลือกรับฟัง 
เช่น วรรณกรรม เรื่องสั้น นวนิยาย, จิตวิทยา 
พัฒนาตนเอง, ธุรกิจและการลงทุน, 
ประวัติศาสตร์, เด็กและเยาวชน, ธรรมะและ
ปรัชญา, เรื่องสั้นสยองขวัญ, ความรู้ทั่วไป 
หรือแม้กระทั่ง ประเภท “ฟรี” ก็มี
เช่นเดียวกัน 
หนังสือบางประเภทต้องเสียเงินซื้อ 
ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ android 

ฝึกการฟังเรื่องยาว การ
ออกเสียงและส าเนียง 

Netflix เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชั่นที่ก าลังได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน 
Netflix คือบริการสตรีมมิงที่ผู้ใช้งานสามารถ
ใช้รับชมเนื้อหาความบันเทิงหลากหลาย
ส าหรับ รายการทีวี ภาพยนตร์ สารคดีท่ีชนะ
รางวัล และอ่ืนๆ อีกมากมาย ในอุปกรณ์ต่างๆ 
ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
ต้องสมัครสมาชิกเพ่ือเข้ารับชม (ทดลองใช้ฟรี 
1 เดือน) 
ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ android 

การฝึกภาษาอังกฤษด้วย
การดูซีรี่ส์ที่ชื่นชอบเป็น
การฝึกภาษาที่ก าลังเป็น
ที่นิยมในปัจจุบัน 
นอกจากจะได้ความ
เพลิดเพลินจากการ
รับชมแล้ว ยังได้เรียนรู้
ค าศัพท์ใหม่ๆได้อย่างไม่
น่าเบื่ออีกด้วย 
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          จากข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นส่วนประกอบในการใช้แอปพลิเคชั่นเพ่ือเรียนรู้
และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างอิสระ จึงเป็นเหตุให้เกิดผลสรุปจากการส ารวจแบบสอบถามในด้านของ
ผลการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟังจากการใช้แอพพลิเคชั่น ดังต่อไปนี้  
1. พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้แอปพลิเคชั่นเพ่ือใช้ในการฝึกฟังส าเนียงและการออกเสียงที่ถูกต้อง 

นับเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเพื่อให้นักศึกษาคุ้นชินกับส าเนียงการออกเสียงที่หลากหลายมากขึ้น  
2. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง ไม่ได้จ ากัดอยู่แค่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แต่มีสื่อการสอนที่

หลากหลาย เช่น จากการดูหนัง soundtrack, การดูคลิปวิดิโอสอนภาษา หรือแม้กระทั่งการฟังเพลง
สากล เป็นต้น 

3. สื่อออนไลน์ในรูปแบบของวิดีโอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ท าให้ได้ฝึกทั้งการพูดและการฟัง โดยมี
ช่องทางต่างๆ ที่สามารถให้ความรู้แก่ผู้รับสารได้โดยง่าย 

 
อภิปรายผล 

          จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ใช้แอปพลิเคชั่นเพ่ือการพัฒนาทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษ  
โดยการท าแบบสอบถามพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้แอปพลิเคชั่น Youtube เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการ
ฟังภาษาอังกฤษมากที่สุด ซึ่งแอปพลิเคชั่น Youtube มีลักษณะการใช้งานคล้ายคลึงกับแอปพลิเคชั่น TED 
และแอปพลิเคชั่น Netflix โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าการใช้แอปพลิเคชั่น  Youtube ง่ายต่อการ
พัฒนาทักษะภาษาด้านการฟัง และไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ในขณะที่แอปพลิเคชั่น TED จะเน้นไปที่การ
ฟังหัวข้อต่างๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ฟังในรูปแบบภาษาอังกฤษ และแอปพลิเคชั่น Netflix ที่เน้นไปที่
เนื้อหาของหนังและซีรี่ส์ต่างประเทศ แต่ยังมีข้อจ ากัดในการใช้บริการ ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ือแลกกับการ
ใหบ้ริการอย่างเต็มรูปแบบ จึงท าให้แอปพลิเคชั่นทั้งสองยังไม่ได้รับความนิยมส าหรับการพัฒนาทักษะด้านการ
ฟังภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษามากนัก และด้วยตัวของแอปพลิเคชั่น Youtube ที่มีเนื้อหามากมาย
หลากหลายรูปแบบ ท าให้แอปพลิเคชั่นดังกล่าวกลายเป็นเครื่องมือส าคัญที่เข้ามาสนับสนุนการสร้างคลัง
ความรู้ในรูปแบบวิดีโอ และได้ก้าวเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมืออีกตัวที่สามารถท าให้
การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ คณิตา ลิ่มหัน, ไพวรัญ 
รัตนพันธ์ และ อัญชลี ธะสุข (2560) ซึ่งวิจัยเรื่อง ทัศนคติของนักศึกษาครูต่อการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ กล่าวว่า จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ชื่นชอบการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษผ่านสื่อภาพยนตร์ (ร้อยละ 23.40) YouTube (ร้อยละ 21.28) และเพลง (ร้อยละ19.15) ซึ่ง
สอดคล้องกับ Kabooha (2016) ที่กล่าวว่าการเลือกใช้สื่อที่ชอบ สามารถช่วยพัฒนาการจดจ าค าศัพท์ และ
ความหลากหลายของค าศัพท์ วลี บทสนทนาในเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และในส่วนของแอปพลิเคชั่น
อ่ืนๆ ได้แก่ Learn English Listening ESL, BBC Learning English และ VOA Learning English มี
ลักษณะเป็นแอปพลิเคชั่นที่ให้ฝึกฟังภาษาอังกฤษจากไฟล์เสียงของข่าว และมีสคริปต์ที่เป็นภาษาอังกฤษให้ฝึก
อ่านตาม ในขณะที่แอปพลิเคชั่น Podcasts, Learn English Podcasts มีลักษณะการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน 
คือ มีคลิปเสียงจากหัวข้อคอนเทนต์ต่างๆ เพ่ือให้ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ และสุดท้าย แอปพลิเคชั่น 



 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกราคม 2562  

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

[560] 

Audiobooks ที่มีลักษณะเป็นแอปพลิเคชั่นที่โปรแกรมจะอ่านหนังสือให้ผู้ใช้บริการฟัง  โดยนักศึกษาส่วนใหญ่
ให้เหตุผลในการเลือกใช้แอปพลิเคชั่นดังที่กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้นว่าเป็นการใช้เพ่ือการฝึกฟังส าเนียงและ
การออกเสียงส าเนียงที่ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพรพิมล ริยาย และธนางกูร ข าศรี (2555) ซึ่ง
ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการฟัง -พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ได้สรุปความส าคัญของการฟังไว้ว่า การฟังเป็นทักษะเบื้องต้นของทักษะทั้ง 4 ตาม
หลัก ธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษา (The Nature of Language) การเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งนั้น นักเรียน
ควรจะได้เริ่มเรียนจากการฟังก่อนแล้วจึงฝึกพูด อีกทั้ง Byrne (อ้างใน สุภัทรา อักษรานุเคราะห์, 2530, หน้า 
20) ยังได้กล่าวไว้ว่าการฝึกความเข้าใจในการฟังมีความส าคัญพอๆ กับการฝึกความสามารถในการพูด ดังนั้น
จึงควรพัฒนาทักษะทั้งสองไปพร้อมๆ กัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
          การศึกษาวิจัยหัวข้อดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษามองเห็นและตระหนักถึงความส าคัญต่อการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดแนวทางในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใน
ด้านต่างๆ โดยการใช้แอปพลิเคชันที่พัฒนาและออกแบบเทคโนโลยีมาเพ่ือให้สอดคล้องและรองรับกับ
การศึกษาในปัจจุบัน  
          ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาผลการวิจัยที่พบหลังการใช้แอปพลิเคชันในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟังมา

ท าการศึกษาต่อยอด  
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟังและการพูดควบคู่ไปด้วยกัน ซึ่งทั้ง 2 

ทักษะมีความส าคัญพอๆกัน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ให้การสนับสนุนในการท าวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ ตลอดจน
ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร. อังค์วรา เหลืองนภา ที่ให้ค าปรึกษาและช่วยชี้แนะแนวทางในการท าวิจัยจนท าให้
งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี              
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