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บทคัดยอ  

การเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษออนไลนดวยตนเองของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางดานไวยากรณภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจหลังการเรียนออนไลน และศึกษาความ

คิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจที่มีตอการพัฒนาความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษดวยการเรียนออนไลน ใน

การสงเสริมใหนักศึกษามีความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษและประสบความสําเร็จในการทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสารนานาชาติ หรือโทอิคนั้น การเขาอบรมในหองเรียนเพ่ือเตรียมความพรอมอาจยังไมเพียงพอ ดังนั้น การเรียนรูผานส่ือ

สังคมออนไลนท่ีสะดวกและงายตอการเขาถึง สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ในเวลาใด จากท่ีไหนก็ได ตามความตองการของ

ผูเรียนจึงเปนรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับนักศึกษาในยุคปจจุบัน ภายหลังการเรียนออนไลน นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ธุรกิจจะมีผลสัมฤทธิ์ทางดานไวยากรณภาษาอังกฤษสูงขึ้น มีทัศนคติเชิงบวกตอการพัฒนาความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษจาก

การเรียนออนไลน และจะสามารถทดสอบโทอิคไดคะแนนในระดับที่นาพอใจ 

 

คําสําคัญ: การเรียนออนไลน ความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษ ทัศนคติ  
 
Abstract 
 Online English grammar self-study of Business English students aims to investigate English grammar 
knowledge of Business English students and explore their perceptions towards online learning. Regarding promoting 
students’ English competence and TOEIC test success, participating in English training in the classroom may not help 
students have sufficient knowledge. Hence, learning through user-friendly access of social media which students are 
able to engage in self-learning at any time from any places according to their needs. This is seen as an appropriate 
learning model for students in the present. English language competence of the participants will improve after online 
learning. Positive attitudes towards developing English grammar knowledge by online learning will be shown. Then 
they will have satisfying scores after taking TOEIC test.    
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บทนํา 

ภาษาอังกฤษนับเปนภาษากลางในการทํางานในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่น หากบุคคลมีความรูความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษในระดับท่ีใชงานไดก็จะเพ่ิมโอกาสในการมีรายไดสูง สามารถสรางความม่ันคงและย่ังยืนได การพัฒนา

ความสามารถทางภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญอยางย่ิง สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจึงกําหนดนโยบายยกระดับ

มาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา โดยใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาทักษะความสามารถการใชภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาใหมีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษในระดับท่ีใชงานได (Working Knowledge) รวมถึงการใหนักศึกษาทดสอบความรู

ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานเพ่ือวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ที่สามารถเทียบเคียงกับ

กรอบมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ในระดับ B2 หรือมาตรฐานอื่น 

(สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2559) ซ่ึงแบบทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ หรือโทอิคถือเปนขอสอบ

มาตรฐานระดับนานาชาติที่เปนที่ยอมรับและสามารถเทียบผลกับ CEFR ได (Educational Testing Service, 2015)   

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุงเนนใหบัณฑิตมีความเชี่ยวชาญใน

การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในวิชาชีพทางธุรกิจ นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียน หลักสูตรฯ

กําหนดใหนักศึกษาทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ หรือโทอิคตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา เพ่ือเพ่ิมโอกาสใน

การทํางานในอาชีพที่มีความม่ันคงกาวหนาหลังสําเร็จการศึกษา ดังที่ปจจุบันองคกรชั้นนําของประเทศไทยหลายแหงทั้งภาครัฐ

และเอกชนนิยมใชคะแนนโทอิคเพ่ือพิจารณารับบุคลากรเขาทํางาน ตัวอยางเชน พนักงานตอนรับในงานโรงแรมและการ

ทองเท่ียวตองการคะแนนโทอิค 550-700 คะแนน พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน 500-650 คะแนน พนักงานฝายขายและ

การตลาด 350-795 คะแนน พนักงานบริการขอมูลทางโทรศัพทดานโทราคมนาคม 450-650 คะแนน และเจาหนาท่ีบริการ

ลูกคาในธุรกิจขนสง 500-600 คะแนน เปนตน (Center for Professional Assessment (Thailand), 2016) 

อยางไรก็ตาม รายงานผลการทดสอบโทอิคของสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิตระบุวา

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจที่เขาทดสอบโทอิคกับสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในป 2557 มีระดับคะแนนอยูที่ 

437 คะแนน (สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2558) ซ่ึงตํ่ากวาคะแนนเฉล่ียของประเทศไทยจาก

รายงานผูสอบทั่วโลกในป 2015 ของ Educational Testing Service ที่ผูสอบชาวไทยไดคะแนนเฉล่ียอยูที่ 492 คะแนน จาก

คะแนนเต็ม 995 คะแนน ตํ่ากวาฟลิปปนสที่ได 691 คะแนน และมาเลเซียที่ 631 คะแนน แตสูงกวาเวียดนามที่ได 477 คะแนน 

และอินโดนีเซียที่ได 454 คะแนน โดยผูสอบชาวไทยไดคะแนนทักษะการฟงสูงกวาคะแนนทักษะการอานดวยคะแนน 274 

คะแนน และ 207 คะแนน ตามลําดับ (Educational Testing Service, 2016) เปนไปในทิศทางเดียวกับคะแนนเฉล่ียของ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจที่ไดคะแนนทักษะการอานตํ่ากวาทักษะการฟง โดยในป 2558 คะแนนทักษะการอานอยูที่ 

152 คะแนน สวนคะแนนทักษะการฟง 225 คะแนน    

การเพ่ิมพูนความรูและทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจจึงมีความจําเปน โดยเฉพาะ

อยางย่ิงเพ่ือใหมีความรูความเขาใจในไวยากรณภาษาอังกฤษซ่ึงเปนเนื้อหาหลักท่ีนํามาทดสอบในสวนทักษะการอาน ซ่ึงเปน

ทักษะท่ีนักศึกษาไดคะแนนตํ่า ดังนั้น เพ่ือพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาและทักษะความรูดานไวยากรณ

ภาษาอังกฤษเพ่ือใหนักศึกษามีโอกาสพัฒนาตนในระยะยาวและมีโอกาสสอบโทอิคไดคะแนนสูงขึ้น เห็นคุณคาและประโยชน 

เกิดทัศนคติเชิงบวก รวมไปถึงเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคตไดอยางม่ันคงย่ังยืน คณะผูวิจัยจึงสนใจการเรียนรู

ผานการใชเทคโนโลยีและส่ือที่สะดวกและงายตอการเขาถึง สามารถเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องในเวลาใด จากที่ไหนก็ได 

ตามความตองการของผูเรียน นั่นคือ การเรียนออนไลน 
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แบบทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ หรือ โทอิค 

แบบทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ หรือโทอิค หมายถึง แบบทดสอบมาตรฐานเพ่ือประเมินทักษะ

ภาษาอังกฤษที่ใชในที่ทํางานใชมามากกวา 30 ป และปจจุบันนายจางท่ัวโลกใชแบบทดสอบนี้ประเมินความสามารถในการ

ส่ือสารภาษาอังกฤษในการทํางาน (Educational Testing Service, 2017) แบบทดสอบนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดย Educational 

Testing Service หรือ ETS ประเทศสหรัฐอเมริกา ขอคําถามในแบบทดสอบ 1 ชุดมีจํานวนทั้งส้ิน 200 ขอ ประกอบดวยขอสอบ

ปรนัยแบบหลายตัวเลือก แบงออกเปนแบบทดสอบทักษะการฟง 100 ขอ แบงออกเปน 4 สวน และใหเวลาในการทําขอสอบ

ประมาณ 45 นาที และแบบทดสอบทักษะการอาน 100 ขอ แบงออกเปน 3 สวน และใหเวลาในการสอบท้ังหมด 75 นาที 

(Educational Testing Service, 2015) โดยเปนการประเมินความสามารถในทักษะการฟงที่จําเปนในการส่ือสารแบบตัวตอตัว 

การประชุม การประชุมผานทางวิดีโอ การประชุมผานทางโทรศัพท และการสนทนาทางโทรศัพท สวนแบบทดสอบทักษะการ

อานเปนการประเมินความสามารถในการอานจดหมายอิเล็กทรอนิกส รายงาน จดหมายขาว และเอกสารท่ีใชติดตอทางธุรกิจ

รูปแบบอื่นๆ (Educational Testing Service, 2017)   

หากศึกษาในรายละเอียดเนื้อหาสาระของแบบทดสอบทักษะการอานทั้งสามสวนดังท่ีกลาวมาแลวนั้น จะพบวา สวนที่ 

5 และ 6 เกี่ยวของกับการทดสอบความรูดานไวยากรณ ดังจะเห็นไดจากลักษณะแบบทดสอบและกลยุทธของท้ังสองประเภท

ขอสอบที่แสดงไวในตารางที่ 1   

 

ตารางที่ 1 ลักษณะและกลยุทธในการทําแบบทดสอบโทอิค สวนที่ 5 เติมคําในประโยค และสวนที่ 6 เติมคําในบทความ 

สวนที่และประเภท 

ของแบบทดสอบโทอิค 
ลักษณะแบบทดสอบ กลยุทธในการทําขอสอบ 

สวนที่ 5 เติมคําในประโยค 

 

ขอสอบปรนัยจํานวน 40 ขอ 

ในแตละขอประกอบดวย

ประโยค 1 ประโยค เวน

ชองวางไว 1 ชอง โดยผูสอบ

เลือกคําหรือวลีที่เหมาะสม

ที่สุดเพ่ือเติมลงในชองวาง 

เนนประเมินความรูเรื่องคําศัพทและไวยากรณ 

1. ความรูดานคําศัพท ประกอบดวย รูปศัพท (Word 

Forms) ชนิดของคําในประโยค (Parts of Speech) 

เชน นาม สรรพนาม กิริยา กริยาวิเศษณ คณุศัพท บุพ

บท สันธาน เปนตน รากศัพท (Roots) อุปสรรค 

(Prefixes) ที่เปล่ียนความหมายของคํา และปจจัย 

(Suffixes) ที่ทําหนาที่เปล่ียนความหมายและหนาที่ของ

คําในประโยค การเลือกใชคํา (Word Choice) เปนตน 

2. ความรูดานไวยากรณ ประกอบดวย วลี (Phrases) อนุ

ประโยค (Clauses) การเปล่ียนรปูกริยาใหสอดคลองกับ

ประธาน (Subject-verb Agreement) วาจก (Active 

and Passive Voice) กาล (Tenses) รูปของกริยา เชน 

Participles, Infinitives, Gerunds บุพบท 

(Prepositions) สันธาน (Conjunctions) เปนตน 

สวนที่ 6 เติมคําในบทความ ขอสอบปรนัยจํานวน 12 ขอ 

สําหรับบทความ 3-4 

ผูสอบตองอานเนื้อหาในบทความ เนื่องจากในบางขอคําถาม 

คําตอบอาจไดมาจากความเขาใจในบริบท เชน การเลือกใช
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สวนที่และประเภท 

ของแบบทดสอบโทอิค 
ลักษณะแบบทดสอบ กลยุทธในการทําขอสอบ 

บทความ โดยแตละบทความ

จะมีคํา 3-4 คําถูกแทนที่ดวย

ชองวาง โดยผูสอบเลือก

คําตอบที่เหมาะสมที่สุดเพ่ือ

เติมลงไปในชองวาง 

คําที่เหมาะสม (Word Choice) ความสอดคลองของ

ประธานและกริยา (Subjective-verb Agreement) 

ประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentences) เปนตน  

 

จากตารางขางตน อาจสรุปไดวาเนื้อหาของแบบทดสอบโทอิคในสวนท่ีเกี่ยวของกับไวยากรณภาษาอังกฤษมีจํานวน

มากและอาจมีความซับซอน การเขารับการอบรมโทอิคกอนเขารับการทดสอบเพ่ือใหผูเขาสอบมีความเขาใจในโครงสรางและ

เนื้อหา มีความรู ทักษะ และเรียนรูกลวิธีการทําขอสอบโทอิคจึงมีความจําเปน เปนการประหยัดเวลาและทรัพยากรในการสอบ 

รวมทั้งเปนการเพ่ิมโอกาสในการไดงานทําและความกาวหนาในอาชีพอีกดวย หากแตการอบรมแบบเรงรัด (Intensive Course) 

30 45 หรือ 60 ชั่วโมงอาจไมเพียงพอที่จะทําใหผูเขาสอบ รวมถึงนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสามารถเรียนรูทักษะ

ความรูและกลยุทธการทําขอสอบจนประสบความสําเร็จในการทดสอบดังที่ต้ังใจไว การวางแผนพัฒนาความรูความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและหาวิธีพัฒนาทักษะความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษ เพ่ือใหนักศึกษามีโอกาสพัฒนาตนไดระยะ

ยาวและมีโอกาสสอบโทอิคไดคะแนนสูงขึ้นจึงเปนทางเลือกหนึ่ง ดังจะกลาวในหัวขอถัดไป  

 

แผนพัฒนาความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

แมวาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจไดจัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพรอมในการทดสอบภาษาอังกฤษ

เพ่ือการส่ือสารนานาชาติหรือโทอิคใหกับนักศึกษาในทุกปการศึกษา แตจากรายงานผลการทดสอบโทอิคของสถาบันภาษา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิตระบุวานักศึกษาของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจที่เขารวมทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือ

การส่ือสารนานาชาติ หรือโทอิค กับสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในป 2557 มีระดับคะแนนอยูที่ 437 คะแนน (สถาบัน

ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2558) ซ่ึงตํ่ากวาคะแนนเฉล่ียของประเทศไทยตามรายงานในป 2015 

ผูสอบชาวไทยไดคะแนนเฉล่ียอยูที่ 492 แบงเปนคะแนนทักษะการฟง 282 คะแนนซ่ึงสูงกวาคะแนนทักษะการอานท่ีได 210 

คะแนน (Educational Testing Service, 2016)  

จากรายงานขางตนอาจกลาวไดวา การอบรมระยะเวลา 30 หรือ 45 ชั่วโมงในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งในหองเรียนอาจไม

สงผลตอความสําเร็จในการสอบโทอิค ดวยเหตุนี้ หลักสูตรจึงมองหาเครื่องมือและชองทางในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษ

ใหเหมาะสมกับลักษณะการใชชีวิตและแนวคิดของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยมีลักษณะการเรียนแบบ Active Learning ให

นักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริง และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom ปรับผูสอนใหเปน Coach หรือ 

Facilitator การเรียนออนไลนจึงเปนวิธีที่หลักสูตรฯเลือกและสนใจ โดยจะกลาวถึงความสําคัญและลักษณะการเรียนออนไลนใน

หัวขอถัดไป  
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การเรียนออนไลน 

แมวาการเขาอบรมโทอิคโดยมีผูสอนบรรยายในชั้นเรียนจะสงผลใหผูเรียนสามารถพัฒนาความรู เกิดทักษะ และได

เรียนรูกลวิธีในการทําแบบทดสอบซ่ึงมีความจําเปนอยางย่ิงในการเตรียมความพรอมกอนการสอบโทอิคจริง แตการสอนแบบ

ผูสอนเปนศูนยกลางมักมีขอจํากัด โดยเฉพาะอยางย่ิง การอบรมโทอิคโดยท่ัวไปมักเปนการอบรมแบบเรงรัด (Intensive 

Course) เชน 30 45 หรือ 60 ชั่วโมง ในเวลา 2-4 สัปดาห ผูเรียนอาจรูสึกกดดัน เกิดความเครียด หรือความเบื่อหนาย (Forster 

& Karn, 1998) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการฝกโทอิคออนไลนสามารถชวยลดขอจํากัดตางๆ ได เชน การใชส่ือการ

เรียนรูท่ีหลากหลาย มีกิจกรรมตางๆท่ีนาสนใจโดยไมจํากัดเพียงแคการบรรยายในชั้นเรียนชวยเพ่ิมการมีปฏิสัมพันธระหวาง

ผูเรียนและผูเรียนและผูเรียนกับผูสอน นอกจากนั้นยังสะดวกและสบาย เนื่องจากผูเรียนสามารถเขาเรียนจากที่ไหน เม่ือไรก็ได 

โดยไมตองเสียเวลาเดินทางมาเขาชั้นเรียน   

ในการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การเขาใจลักษณะผูเรียนในปจจุบันท่ีเปนคนยุคใหมจึงเปนเรื่องสําคัญ ดังจะเห็นไดวา

นักศึกษามีความเปนอิสระท่ีจะเลือกส่ิงท่ีตนพอใจ แสดงความเห็นและลักษณะเฉพาะของตน ตองการดัดแปลงส่ิงตางๆ ใหตรง

ตามความพอใจและความตองการของตน ตองการความเร็วในการส่ือสาร การหาขอมูลและตอบคําถาม (วิจารณ พานิช, 2555) 

ดังนั้น นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาควรไดเรียนรูจากส่ิงที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของตนและตอบสนองความพอใจได เพ่ือให

เกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะส่ือการเรียนที่สามารถใชศึกษาและส่ือสารเพ่ือหาคําตอบไดอยางรวดเร็ว จึงอาจ

กลาวสรุปไดวา ส่ือการเรียนที่เหมาะสมสําหรับผูเรียนในยุคสมัยนี้คือ การเรียนรูผานส่ือเทคโนโลยีที่สะดวกและงายตอการเขาถึง 

รวมถึงสามารถเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง ตรงตามความตองการของผูเรียน   

การประยุกตเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาชวยในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Computer-Assisted Language 

Learning – CALL) (Levy, 1997) มาใชสําหรับการทดสอบภาษาอังกฤษนานาชาติ หรือโทอิค ซ่ึงแตกตางจากการเรียนการสอน

แบบด้ังเดิม เพ่ือใหเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรูของผูเรียนในชวงวัยรุน ประกอบกับปจจุบันนี้เปนยุคที่อุปกรณส่ือสารเคล่ือนที่

มีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวัน มีการนําเอาอุปกรณส่ือสารเคล่ือนท่ี (Mobile-Assisted Language Learning – MALL) เขา

มาเปนสวนหนึ่งของส่ือการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษาเชิงทดลองในครั้งนี้ โดยนําเสนอเนื้อหาแบบฝกหัดไวยากรณ

ภาษาอังกฤษบน Google Form ใหกับนักศึกษาผานส่ือสังคมออนไลน ไลน (Line) ผานโทรศัพทสมารทโฟน (Smartphone) ซ่ึง

สอดคลองกับรายงานการศึกษาหลายชิ้นที่พบวาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน คอมพิวเตอร หรืออุปกรณส่ือสารเคล่ือนที่มา

ใชในการอบรมโทอิคสงผลใหผูเขาสอบมีคะแนนโทอิคสูงขึ้นและแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากผูเขาสอบท่ีไดรับการอบรมแบบ

ด้ังเดิมท่ีใชผูสอนเปนศูนยกลางและเอกสารตําราเปนส่ือการสอนหลัก (Boldt & Ross, 1998) การใชคอมพิวเตอรชวยสอน 

(CALL) มาชวยสอนทักษะการฟง (van Han & van Rensburg, 2014) การใชโปรแกรมบนโทรศัพทเคล่ือนที่ในการสอนคําศัพท 

(Wu, 2015) อยางไรก็ตาม การสอนโดยใชเพียงแคคอมพิวเตอรชวยสอนไมเพียงพอ ควรจะใชการเรียนรูแบบผสมผสาน 

(Blended Learning) โดยบูรณาการระหวางการเรียนการสอนแบบตัวตอตัว (Face-to-face Learning) กับการใชคอมพิวเตอร

ชวยสอน (CALL) เขาดวยกันเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลการเรียนรูสูงสุดตอผูเรียน (Pegrum, 2009) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใชในการอบรมโทอิคนั้น ไมเพียงแตสงผลบวกตอผลคะแนนโทอิคอยางมีนัยสําคัญ แตยังสงผลตอการมีสวนรวมในการเรียนอีก

ดวย (Learning Engagement) (Ishikawa et al., 2015) นอกจากนั้น ผูเรียนยังมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนเนื่องจากเทคโนโลยี

สารสนเทศมีความยืดหยุนในการใชงาน และสามารถใหผลตอบกลับทันที (Chen, 2014) โดยในหัวขอถัดไปจะนําเสนอเกี่ยวกับ

การประยุกตใชแอพพลิเคชั่นไลนเพ่ือพัฒนาทักษะความรูภาษาอังกฤษ 
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การประยุกตใชแอพพลิเคช่ันไลนเพ่ือพัฒนาทักษะความรูภาษาอังกฤษ 

โซเชียลเน็ตเวิรค (Social Network) หมายถึง เครือขายสังคมออนไลนท่ีจะชวยใหหาเพ่ือนบนโลกอินเตอรเน็ตไดงาย 

สามารถสรางพ้ืนที่สวนตัวขึ้นมาและไดทําความรูจักกับเพ่ือนหรือคนอื่นๆ โซเชียลเน็ตเวิรคยังทําใหผูคนสามารถทําความรูจักและ

เชื่อมโยงกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง หากเปนเว็บไซตที่เรียกวาเปนเว็บโซเชียลเน็ตเวิรคก็คือเว็บไซตที่เชื่อมโยงผูคนไวดวยกัน ซ่ึง

สรางขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความตองการในการติดตอธุรกิจหรือหาเพ่ือนบนโลกไซเบอร (สุนิสา อินทร, 2556) ดังที่ทราบกันดีวามี

ส่ือสังคมออนไลนหลายชนิดไดรับความนิยมอยางมากในประเทศไทย ไมวาจะเปน Facebook Twitter Instagram และ LINE  

นอกเหนือจากประโยชนของส่ือสังคมออนไลนในการหาเพ่ือนหรือติดตอการคาดังท่ีกลาวมาแลวขางตน ส่ือสังคม

ออนไลนยังเปนเครื่องมือที่สามารถประยุกตใชกับการเรียนการสอนไดอยางดี เห็นไดจากเครือขายส่ือสังคมออนไลนสามารถสราง

การส่ือสารเชิงปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอน และผูเรียนกับผูเรียน (Gikas & Grant, 2013) และสงผลตอการพัฒนา

ความสามารถภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (Gray, Annabell, & Kennedy, 2010; Hew, 2011) จึงเหมาะกับการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีผูเรียนในปจจุบันเปนคนยุคใหมท่ีมีความเปนอิสระท่ีจะเลือกส่ิงท่ีตนพอใจ แสดงความเห็นและแสดง

ลักษณะเฉพาะของตน ตองการดัดแปลงส่ิงตางๆ ใหตรงตามความพอใจและความตองการของตน รวมท้ังตองการความเร็วในการ

ส่ือสาร การหาขอมูลและตอบคําถาม (วิจารณ พานิช, 2555) ดังนั้น การเลือกส่ือออนไลนเพ่ือชวยในการเรียนรูท่ีสามารถใช

โปรแกรมบนอุปกรณส่ือสารรูปแบบตางๆ ที่สะดวกและผูเรียนใชอยูในชีวิตประจําวัน เชน สมารทโฟน คอมพิวเตอร และแท็บ

เล็ต (Tablet) ก็มีความสําคัญมากเชนกัน  

ในประเทศไทย LINE เปดใชอยางเปนทางการมาต้ังแตป 2014 นับถึงส้ินป 2015 มีผูใชงานรวมทั้งส้ินราว 33 ลานคน 

มากเปนอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศญี่ปุน และระยะเวลาท่ีคนไทยใชในการสนทนาผาน LINE อยูที่ 83.7 นาที ตอวัน ตอ

คน (Forbes Thailand, 2559) นอกจากนี้ ไลนเปนรูปแบบของโปรแกรมสนทนาบนสมารทโฟนที่ไดพัฒนาขึ้นเพ่ือเปนชองทาง

หนึ่งในการส่ือสาร อีกทั้งไลนยังมีความแตกตางอยางสรางสรรคท่ีทําใหโดดเดน คือรูปแบบของสติกเกอร รวมทั้งคุณ

ลักษณะเฉพาะในดานตางๆ ไดแก การสนทนาดวยเสียง การส่ือสารแบบกลุม การสรางไทมไลน และการเลนเกม เปนตน ดวย

คุณลักษณะดังกลาวจึงทําใหไลนไดรับความนิยมเปนอยางมากท้ังกับผูใชท่ัวไปและเจาของสินคาและบริการท่ีนํามาประยุกตใช

เพ่ือเปนชองทางในการเขาถึงผูบริโภค (ศุภศิลป กุลจิตตเจือวงศ, 2013) อีกท้ังจากการศึกษาของพภัช เชิดชูศิลป (2557) เรื่อง

พฤติกรรมการใชไลนที่มีผลตอความพึงพอใจและการใชประโยชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ผลการศึกษาพบวา ในเรื่อง

พฤติกรรมและวิธกีารใชแอพพลิเคชั่น LINE นักศึกษาใชไลนเพ่ือพูดคุยติดตอระหวางบุคคลมากที่สุด รองลงมา พูดคุยในกรุปของ 

LINE เพ่ือติดตอส่ือสาร ใชแอพพลิเคชั่น LINE ในเวลาไมแนนอน จํานวนคนท่ีใชแอพพลิเคชั่น LINE ติดตอส่ือสารมากที่สุดคือ 

จํานวน 1 - 3 คน มีระยะเวลาโดยเฉล่ีย 10 - 20 ชั่วโมง สถานที่ใชงานมากที่สุดคือที่พักหรือหอพัก รองลงมา สถานศึกษา 

เครื่องมือหรืออุปกรณในการใชแอพพลิเคชั่น LINE คือ โทรศัพทมือถือ/สมารทโฟน รูปแบบการใชแอพพลิเคชั่น LINE คือ ใช

สนทนากับเพ่ือนมากที่สุด ในสวนของความพึงพอใจและการใชประโยชนแอพพลิเคชั่น LINE ในภาพรวมนักศึกษาพึงพอใจอยูใน

ระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณารายดาน นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุดในดานรูปแบบการใชงาน และมีความพึงพอใจในระดับ

มากในดานออกแบบแอพพลิเคชั่นและในดานการใหบริการตามลําดับ 

 ขอมูลดังกลาวขางตนชี้ใหเห็นความนาสนใจในการใชแอพพลิเคชั่นไลนเปนชองทางการฝกฝนเพ่ือใหนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจเกิดทักษะความรูดานไวยากรณผานการเรียนออนไลน  
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บทสรุป 

การเขาอบรมในหองเรียนเพ่ือเตรียมความพรอมในการสอบโทอิคอาจยังไมเพียงพอที่นักศึกษาจะสามารถทดสอบโทอิค

ไดคะแนนในระดับท่ีนาพอใจ การเรียนออนไลนเปนรูปแบบการเรียนรูผานการใชเทคโนโลยีและส่ือท่ีสะดวกและงายตอการ

เขาถึง สามารถเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง ในเวลาใด จากท่ีไหนก็ได ตามความตองการของผูเรียน จึงมีความเหมาะสมที่

จะนํามาใชเพ่ือพัฒนาทักษะความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษของนักศึกษา และสงผลใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในการ

สอบโทอิคใหไดคะแนนสูงขึ้น อันจะเปนการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากลายเปนบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถทางภาษา 

เปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคตไดอยางม่ันคงและย่ังยืน  
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