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บทคัดย่อ
ปัจจุบันเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลต่าง ๆ มีความสาคัญในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เป็น
ภาษาที่มี บ ทบาทและความส าคัญ เป็ น อย่ า งยิ่ งในการศึก ษา ค้นคว้าหาความรู้ข้อ มูล ต่าง ๆ และ
การติดต่อ สื่อสารของผู้คนทั่วโลก เทคโนโลยีทาให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นสนใจ ใส่ใจศึกษา
ภาษาอั ง กฤษเพิ่ ม มากขึ้ น สื่ อ ดิ จิ ทั ล ที่ ใ ช้ ใ นการเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษ เช่ น บล็ อ ก ทวิ ต เตอร์ เว็ บ
แอพพลิเคชั่น ยูทูป ซึ่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล เหล่านี้จะทาให้ผู้เรียนได้
พัฒ นาและมี ความรู้ความ สามารถทางภาษาอังกฤษที่จะสามารถนาไปใช้ ในการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ ข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อนาไปดารงชีพในศตวรรษที่ 21
ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ศตวรรษที่ 21
ABSTRACT
Nowadays, digital media technology is important in teaching English and plays
a very important role in education, research for information and communication all
around the world. The technology can make students more excited and pays more
attention to their English studies. The more popular digital media technology used for
learning English include blogs, Twitter, web application and YouTube. These can all
help the students to develop their English and increase their proficiency which they
can then use for studying and researching information by themselves, providing them
with lifelong learning skills to completely and effectively live in the 21st century.
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บทนา
ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ต่ า ง ๆ เช่ น เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information
and Communication Technology: ICT) “สื่ อ ดิ จิ ทั ล ” (Digital Media) และ “ซอฟต์ แ วร์ ”
(Software) มีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะมีความสาคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก
เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการเรียนการสอนภาษา เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนทักษะ
ทางภาษาที่สาคัญของครูในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของตนเอง เพื่อที่จะได้ต้นแบบของการ
ฝึกฝนทาง ภาษาให้กับผู้เรียนสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติของผู้เรียนการสร้างปฏิสัมพันธ์
การเลี ย น แบบทางภาษาจากเจ้ าของภาษาการพัฒ นาเจตคติ ที่ดีต่ อการเรี ยนรู้แ ละฝึ กฝนทักษะ
ทางภาษา (Kaewphanngam, 2016) เทคโนโลยี ได้ท าให้ ผู้ ส อนสามารถทาการสอน และผู้ เ รีย น
สามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีจึงมีบทบาทเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ซึ่งเป็นการจัดการศึกษายุคฐานแห่งเทคโนโลยี (Technology Based Paradigm) ที่ใช้เทคโนโลยีใน
การเตรียมพร้อมให้เกิดทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ที่มีลักษณะของการเรียนรู้ในแบบบูรณา
การเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพแห่งองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะให้เกิดกับผู้เรียน
ให้มีความรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อประสิทธิ ภาพของการเรียนรู้สาหรับการดารงชีวิตในสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลง โดย Pangthai (2016) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ว่า ครูจะเป็นผู้สอน
เพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ฝึกฝนให้
ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอานวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้และต้องเป็นผู้ออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ที่จะทาให้นักเรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองซึ่งนอกจากความรู้ใน
แต่ละสาขาวิชาแล้วนักเรียนยังต้องมีทักษะสาคัญ 3 ด้าน คือ 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมนั่น
คือการคิดวิเคราะห์เป็นรู้จักการแก้ ไขปัญหา และมีความคิดสร้างสรรค์ 2) ทักษะชีวิตและอาชีพโดย
เน้นการทางานร่วมกับผู้อื่นมีภาวะผู้นาและความรับผิดชอบมีทักษะทางสังคมและเข้าใจความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม และ 3) ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีคือมีความสามารถในการใช้สื่อหรือ
เทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูลรวมการผลิตสื่อหรือเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์
ในขณะเดียวกัน สภาการสอนภาษาต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา (American
Council on the Teaching of Foreign Languages) ซึ่ ง เป็ น เครื อ ข่ า ยส าคั ญ แห่ ง หนึ่ ง ของ
การสอนภาษาได้อ้างถึงทักษะในศตวรรษ ที่ 21 และระบุว่าการเรียนการสอนภาษาควรมุ่งให้ผู้เรียน
มีทักษะและคุณสมบัติที่เกิดจากการบู รณาการความสามารถทางภาษากับทักษะในศตวรรษที่ 21
ทั้ ง สิ้ น 12 ประการ ได้ แ ก่ การเป็ น นั ก สื่ อ สาร (Communicator) ผู้ ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ ผู้ อื่ น
(Collaborator) นักคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา (Critical thinker and Problem-solver) ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์
นวัตกรรม (Creator and innovator) พลเมืองของโลกที่รอบรู้ข้อมูลข่าวสาร กระตือรือร้น และผลิต
ผลงานโดยใช้ เ ทคโนโลยี (Informer, Active, and Productive Global Citizen) ผู้ เ รี ย นภาษาที่
ยื ดหยุ่ นและปรั บตั วได้ (Flexible and Adaptive Language Learners) ผู้ น า (Leader) ผู้ ที่ มี ความ
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รับผิดชอบ (Responsibility and Accountability) และผู้รู้จักใช้ทักษะทางสังคมเกี่ยวกับความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม (Social and Cross Cultural Skills) เพื่อนาพาตนเองไปใน ทางสร้างสรรค์ (Initiation
and Self-Direction) จะเห็ นได้ ว่ าทั กษะหมดนี้ เป็ นสิ่ งที่ ท้ าทายอย่ างมากต่ อกระบวนการการจั ด
การศึกษาเพื่อผลิ ตผู้ ส าเร็ จการศึ กษาที่มีคุณ สมบัติตามที่ สั งคมและเครือข่ายวิ ชาชีพระดั บนานาชาติ
คาดหวังหรือกล่าวได้ว่าท้าทายต่อการจัดหรือปฏิรูปหลักสูตรภาษา การเตรียมและพัฒนาครูผู้สอนภาษา
กระบวนการการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตลอดจนการพัฒนาสื่อการเรียนทั้งสิ้น (Jansem et al., 2016)
การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ดังกล่าว จึงมี
การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนและการสอน อีกทั้งภาษาอังกฤษถือได้ว่าเป็นภาษาที่จาเป็นต่อ
มนุ ษ ย์ ที่ ต้ อ งการพั ฒ นาตนเองให้ มี ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ที่ น าไปใช้ ใ นการด ารงชี พ ในศตวรรษที่ 21
เนื่องจากภาษา อังกฤษเป็นภาษาที่มีความสาคัญยิ่งในยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ผู้คนทั่วโลก
สามารถติดต่อ สื่อสารเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ด้วยภาษาอังกฤษอีกทั้งความรู้ ข้อมูลต่าง ๆ
เช่น ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การค้า ธุรกิจ งานวิจัย เป็นต้น ทั้งหมดล้วนบันทึกไว้เป็นภาษาอังกฤษ
แทบทั้งสิ้น การเรียนรู้ภ าษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลเหล่านี้ทาให้ ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ สามารถนาความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เกิดทักษะการเรียนรู้ที่
จาเป็น ต่อการดารงชีพในศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล นั้นทาให้ การ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วสะดวกและง่ายดายมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนซึ่งเป็นการสอนแบบชั้น
เรียนแบบปกติแบบดั้งเดิม (Traditional Classroom) ที่ผู้เรียนต้องใช้สื่อและเนื้อหา สารสนเทศจาก
ผู้สอนโดยเน้นการบรรยายและเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนก็มีหน้าที่
รับความรู้จากผู้สอน ซึ่งการสอนแบบนี้ทาให้การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนเป็นไปได้
น้อยหรือไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร รูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก
จากที่ให้ผู้เรีย นจดบัน ทึกหรือฟังตามผู้สอนอย่างเดียว การเรียนการสอนยุคใหม่ใช้การกระตุ้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับการสอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนในลักษณะที่เรียกการ
เรียนเชิงรุก (Active Learning) (Puarungroj, Pongpatrakant & Phromkhot, 2017)
การใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลสมัยใหม่ เช่น ยูทูป (YouTube) ทวิตเตอร์ (Twitter) บล็อก (blogs)
เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) ได้ทาให้ผู้ เรียนนั้น เกิดความรู้สึกสนใจหรือรู้สึกร่วม เข้าใจ
ใส่ ใจในการเล่าเรีย นและมีป ฏิ สั มพัน ธ์ต่อการเรียนมากยิ่งขึ้น ผู้ ส อนยังสามารถใช้เทคนิคการสอน
ภาษาอังกฤษในรูป แบบต่าง ๆ เช่น เพลงภาษาอังกฤษ (English Songs) คลิปภาพยนตร์ (Movie
Clippings) การแสดงละคร (Drama) การโฆษณา (Advertisements) การพากย์ กี ฬ า (Sports
Commentaries) เป็นต้น มาใช้ในการสอนเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ให้ แก่ ผู้ เรี ย นได้อีก ด้ว ยนั่ น คือ ทั้งผู้ เรี ย นและผู้ ส อนสามารถที่จะทาให้ การเรี ยนรู้ภ าษาอังกฤษนั้ น
มีความน่าสนใจและมีความสุข สนุกมากยิ่งขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ การใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
ในการสอนภาษาอังกฤษจึงเป็นการทาให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติทักษะ
ภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังช่วยพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากเพิ่มขึ้นไปอีกด้วย
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ซึ่งการที่ครูผู้สอนที่จะนาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลสมัยใหม่ไปใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนจาเป็นที่จะต้องคานึงถึงหลักการและวัตถุประสงค์ที่สาคัญของการเรียนการสอน และเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ชัยวัฒน์ แก้วพันงาม (Kaewphanngam, 2016)
ได้อธิบ ายว่า การตัดสิ นใจที่ เกี่ยวกับผู้ เรียนนาไปสู่ การเลื อกประเภทของการทดสอบซึ่งครูผู้ส อน
จะต้องคานึงถึงมากที่สุดตามวัตถุประสงค์ของการทดสอบก่อนการเลือกเครื่องมือ หรือเทคโนโลยีที่จะ
นามาใช้ในการเก็บข้อมูล ในการเรียนรู้ทางภาษา มิฉะนั้นแล้วการใช้เทคโนโลยีจะไม่เกิดประโยชน์
อย่างใด เป็นเพียงการให้ความสนใจไปกับเทคโนโลยีแต่อาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
จัดการเรียนรู้ทางภาษาได้ โดยประเภทของการทดสอบนั้นอาจจะแบ่งหมวดหมู่และให้คาอธิบาย
แตกต่างกันออกเป็นได้หลายแบบ ตามแต่ละมุมมองที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจากมุมมองของ
Walker and White (Walker & White, 2013) แบ่งการทดสอบทางภาษาอังกฤษ ตามวัตถุประสงค์
ที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่
Diagnostic เพือ่ การระบุถึงความต้องการ ความจาเป็นของผู้เรียนภาษา
Placement เพื่อการจัดวางตัวผู้เรียนตามกลุ่ม หรือระดับทางภาษาที่เหมาะสม
Proficiency เพื่อการดูความสามารถของผู้เรียน
Achievement เพื่อวัดความสาเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้
Formative เพื่อวัดความก้าวหน้าของการเรียนรู้ทางภาษา โดยการให้ข้อมูลสะท้อนกลั บ
และโอกาสในการพัฒนาการเรียนรู้ทางภาษาต่อไป
Summative เพื่อวัดภาพสรุปรวมการเรียนรู้ทางภาษาหลังจากเรียนเสร็จในรายวิชา
Quality assurance เพื่อการประเมินการสอน และการจัดการทางการศึกษา
ทั้งนี้ จ ะเห็ น ได้ว่า มีความจาเป็นอย่างยิ่ งที่ค รูผู้ ส อนจาเป็นที่จ ะต้อ งกาหนดวัต ถุประสงค์
ที่สาคัญของการทดสอบทางภาษาในขั้นต้น จากนั้นจึงเลือกที่จะใช้เทคโนโลยีที่สามารถช่วยตอบสนอง
วัตถุประสงค์ในการทดสอบได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการคานึงถึงวัตถุประสงค์ของ
การทดสอบทางภาษาแล้ว ครูผู้สอนจาเป็นที่จะต้องเลือกใช้เครื่องมือที่ตอบสนองกับการจัดการเรียน
การสอนทางภาษาที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นการเตรี ยม
ความพร้อมของผู้เรียนสู่การทางานในศตวรรษที่ 21
สื่อดิจิทัลที่ใช้ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สื่อดิจิทัลในปัจจุบันแบ่งออกเป็นหลายประเภท ผู้เขียนขอสรุปเป็นประเภทใหญ่ ๆ ที่สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1) Blog
บล็อก (Blogs) คือ เว็บไซด์รูปแบบหนึ่งที่ให้บริการสาหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการบอกเล่า
เรื่องราวต่าง ๆ นาเสนอความคิดเห็นส่วนตัว สิ่งที่ตนเองรู้ หรือสิ่งที่ตนเองสนใจเพื่อแบ่งปันความรู้
ให้กับผู้อื่น จึงได้สร้างและเขียนบล็อกของตัวเองขึ้นมาที่มีลักษณะคล้ายกับการเขียนไดอารี่หรือบันทึ ก
ส่วนตัว ซึ่งได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ตัวอย่างเว็บไซต์ที่เป็นบล็อก เช่น GotoKnow, wordpress,
blogger, Bloggang เป็นต้น ปัจจุบันนี้บล็อกนั้นสามารถที่จะแสดงรูปภาพ ไฟล์เสียงหรือไฟล์วิดีโอได้
ซึ่งผู้เรียนสามารถสร้างบล็อกส่วนตัวเพื่อทาแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) โดยผู้เรียนอาจเขียนบล็อกที่
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เกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน การบ้านหรืองานกลุ่ม เปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้เข้ามาอ่านแสดงความคิดเห็น
หรือให้ผลสะท้อนกลับ (Feedback) ข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่องานเขียนโดยผู้เขียนสามารถที่จะนาข้อคิด
เห็น วิพากษ์วิจารณ์ ดังกล่าวมาเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขงานเขียนของตนให้ดีขึ้นในโอกาส
ต่อไป อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกรับผิดชอบ รู้จักระมัดระวังมากขึ้นต่องานเขียน
ของตนซึ่งการเขีย นงานเป็น ภาษาอังกฤษจะทาให้เกิดการพัฒ นาทักษะการเขียนและการใช้ศัพท์
ภาษาอังกฤษอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Thanathiti & Soranastaporn (2008) ที่ได้ศึกษา
เรื่อง Blog: โอกาสและความท้าทายในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนไทยในยุคดิจิตอล ผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการนาบล็อกมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษมี
ประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นและสามารถพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
การเขียนระดับย่อหน้าของนักศึกษาเพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีความคิดเห็นว่าการนาบล็อกมา
ใช้ในการเรียนการสอนทาให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และมีประโยชน์ต่อการฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเนื่องจากเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สะดวกต่อการเข้าถึงมีคุณสมบัติปฏิสัมพันธ์ (Interactive)
ทาให้ผู้เรียนกับผู้สอนและผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันสามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ร่วมกันได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการนาเว็บ Blog เข้าไปใช้ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภ าษาจะทาให้ผู้ เรียนมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและเกิดแรงจูงใจในการสืบค้นศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้จาก
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่พึ่งพาตนเองได้ท างวิชาการโดยไม่ต้อง
อาศัย ครูห รื อหลั กสู ตรมากากับเพราะสามารถรับผิ ดชอบการเรียนรู้ ของตนเองได้ (Thanathiti &
Soranastaporn, 2008)
ในการนา Blog มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สามารถทาได้ดังนี้
1. ผู้ ส อนสามารถใช้ บ ล็ อ กในการโพสต์งานหรื อการบ้า นที่มอบหมายให้ ผู้ เ รียนท าสร้า ง
บทเรี ย นหรื อแนะน าแหล่งความรู้ข้อมูล ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีความ
ทันสมัยให้แก่ผู้เรียนทาให้ผู้เรียนได้ติดตามทราบถึงความก้าวหน้าของการเรียนการสอนและสามารถ
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของตนเองได้เพิ่มมากขึ้น
2. ผู้ ส อนใช้ บ ล็ อ กในการช่ ว ยพั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย นให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นได้ โ ดยผู้ ส อนก าหนด
วัตถุประสงค์ในการสอนและกาหนดประเด็นของเรื่องที่จะให้ผู้เรียนเขียนหรือบันทึกเช่นการฝึกทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการท่องเที่ยวซึ่งผู้เรียนจะเขียนโดยใช้รูปแบบการเขียนที่หลากหลาย
เช่นการเขียนบรรยาย เล่าเรื่อง กิจกรรม ประสบการณ์ หรือความประทับใจและมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้อื่นที่อาจจะเข้ามาอ่านและแสดงความคิดเห็นของตนเองไว้เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ปรับปรุงงานเขียนของผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) Micro Blog
ไมโครบล็อก (Micro Blog) เป็นรูปแบบหนึ่งของ Blog มีการแสดงหัวข้อและความคิดเห็นที่
กระชับ เป็ นข้อความสั้ น ๆ ที่จ ากัดขนาดของข้อความที่เขียน เช่น Twitter, Tumblr และ Instagram
โดย Twitter เป็น Micro Blog ที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุด
Twitter
Twitter คือ บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จาพวกไมโครบล็อก (Micro Blogging) โดยผู้ใช้
สามารถส่งข้อความยาวไม่เกิน 140 ตัวอักษร เป็นการบอกว่าตัวเองกาลังทาอะไรอยู่ในช่วงเวลานั้น
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หรือ รีทวิต (Re-tweet) ส่งต่อข่าวสารที่น่าสนใจของคนอื่นได้ด้วยเช่นกัน ทวิตเตอร์ สามารถนามาใช้
เพื่ อ ช่ ว ยพั ฒ นาทั ก ษะทางภาษาอั ง กฤษให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นได้ ครู ผู้ ส อนสามารถจั ด การเรี ย นรู้ โ ดย
การสร้างสรรค์ผลงาน (Task-based Learning)ให้แก่ผู้เรียน เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) การส่งเสริมการทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยครูมีบทบาท
เป็ น ผู้อานวยความสะดวกช่วยชี้แนะและส่ งเสริมวิธีการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ด้ว ยตนเอง
(Harmandaoglu, 2012) โดยผู้ ส อนสามารถกาหนดกิจกรรมได้อย่างมากมายหลากหลายเพื่อให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ซึ่งผู้สอนสามารถเลือกหัวข้อการศึกษาที่น่าสนใจแล้วทวิตข้อความไป
ให้ผู้เรียนได้แสดงความเห็นบนทวิตเตอร์ เกี่ยวกับหัวข้อหรือประเด็นดังกล่าว อีกทั้งผู้สอนยังสามารถ
วิเคราะห์ ตรวจสอบไวยากรณ์ หรือแก้ไขงานเขียนให้แก่ผู้เรียนได้ นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาคาศัพท์
ภาษาอั ง กฤษให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นโดยในแต่ ล ะสั ป ดาห์ อ าจมี ก ารทวิ ต ส่ ง ข้ อ ความ เกี่ ย วกั บ ค าเหมื อ น
(Synonyms) หรือคาตรงข้าม (Antonyms) เป็นต้น ซึ่งทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาคาศัพท์ของ
ตนได้อย่างกว้างขวางเพิ่มขึ้น
ในการนา Twitter มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สามารถทาได้ดังนี้
1. ในการฝึกทักษะการอ่านผู้สอนสามารถแนะนาให้ผู้เรียนติดตามบุคคลที่ผู้เรียนสนใจและ
เขียนรายงานในสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเกี่ยวกับบุคคลนั้น ๆ หรือผู้สอนอาจทวิตรายชื่อหนังสื่อที่น่าสนใจ เช่น
หนั ง สื อ โรมิ โ อและจู เ ลี ย ตโดย วิ ล เลี ย ม เชกสเปี ย ร์ (Shakespeare’s Romeo and Juliet) และ
ต้องการให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชา
2. ในการฝึกทักษะการเขียน
- ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนระดมสมอง ช่วยกันคิดในหัวข้อที่กาหนดซึ่งอาจเป็นเรื่องของ
ไวยากรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
- ผู้เรียนใช้ทวิตเตอร์ในพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปรายกับผู้เรียนคนอื่นในหัวข้อ
ต่าง ๆ ที่สนใจอาจเป็นเรื่องราวในชีวิตประจาวันหรือบทเรียนในห้องเรียน
- ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนเขียนคาถามลงทวิตเตอร์ ก่อนหรือระหว่างเรียนซึ่งผู้สอนจะ
ตอบคาถามเหล่านั้นในขณะทาการเรียนการสอนได้ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนที่ไม่กล้าถามได้มีโอกาส
ซักถามข้อสงสัยกับผู้สอนโดยตรง
- ผู้สอนอาจมอบหมายงานให้เขียนสรุปเรื่องที่อ่านหรือฟังโดยทวิตเป็นข้อความไม่เกิน 140
ตัวอักษรซึ่งเป็นการฝึกการเขียนสรุปความและเป็นการทบทวนบทเรียนและความเข้าใจของผู้เรียน
3) Web application
เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) คือ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่ถูกเขียนขึ้นมาสาหรับ
การใช้ ง านเว็ บ เพจ (Webpage) ต่ า ง ๆ สามารถเข้ า ถึ ง ด้ ว ยโปรแกรมค้ น ดู เ ว็ บ ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต เว็บแอพพลิเคชั่นเป็นที่นิยมเนื่ องจากความสามารถในการดูแลและอัพ เดท
ข้อมูลโดยไม่ต้องนาไปแจกจ่ายหรือติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เว็บแอพพลิเคชั่นที่นิยม
นามาใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้แก่ EDpuzzle และ Quizlet
EDpuzzle
Edpuzzle เป็นเทคโนโลยีหรือเครื่องมือสาหรับผู้สอนที่ช่วยในการสร้างสรรค์สื่อบทเรียน
ปฏิสัมพันธ์ใน รูปแบบวิดีโอ ผ่านการผสมผสานคลิปวิดีโอหรือเนื้อหาบทเรียนจากแหล่งทรัพยากร
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ทางการเรี ยนรู้ แบบเปิ ดที่ห ลากหลาย อาทิ YouTube, Khan Academy, National Geographic,
TED Talks ในการสร้างสื่อวิดีโอจาก Edpuzzle ผู้สอนสามารถออกแบบเนื้อหารวมถึงการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ทันที โดยผู้สอนสามารถแทรกคาถาม หยุดวิดีโอเพื่อเพิ่มข้อความ
หรือเล่าเรื่องได้คั่นระหว่างการดูวิดีโอเนื้อหา กล่าวได้ว่า Edpuzzle เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างสื่อ
เนื้อหาบทเรียนมัลติมีเดียให้มีความน่าสนใจ ผู้สอนสามารถสร้างสื่อบทเรียนปฏิสัมพันธ์ได้อย่างง่ายผ่าน
การตัดต่อคลิปวิดีโอ แทรกคาถาม และทาให้ผู้เรียนรู้สึ กสนุก กับการทดสอบและการวัดประเมินผล
ผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้ Edpuzzle ในกระบวนการเรียนการสอนทั้งใน รูปแบบการเรียนรู้แบบ Active
Learning และในรู ป แบบห้ องเรี ย นกลั บ ด้ าน (Flipped Classroom) ได้ อี กด้ ว ย (Amornrit, 2018)
Edpuzzle เหมาะกับผู้ เรี ยนทุกเพศทุกวัย ผู้ สอนเพียงแต่เลื อกสื่อวิดีโอที่เหมาะส าหรับบทเรียนและ
ผู้เรียน ผู้เรียนเพียงแต่มีอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น iPad ผู้เรียนก็สามารถเข้าถึงวิดีโอที่มีประสิทธิภาพต่อการ
ฝึกทักษะการอ่าน การเขียนและการฟังได้เป็นอย่างดี (Alvarado et al., 2016)
ในการนา Edpuzzle มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สามารถทาได้ดังนี้
1. ผู้ ส อนก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ เนื้ อ หาเรื่ อ งที่ จ ะสอนเช่ น การฝึ ก ทั ก ษะการฟั ง ข่ า ว
ภาษาอังกฤษจาก BBC จากนั้นทาการเลือกวิดีโอที่อาจจะสร้างขึ้นมาเองหรือ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
โดยผู้สอนสามารถตัดต่อคลิปวิดีโอ อธิบายเนื้อหาไปพร้อมกับการเล่นวิดีโอ แทรกข้อคิดเห็นหรือ
คาถามในแต่ละช่วงของวิดีโอตามความต้องการและสามารถกาหนดให้ผู้เรียนไม่สามารถข้ามเนื้อหา
ของวิดีโอได้ ซึ่งคาถามอาจเป็นคาถามแบบปลายเปิด คาถามแบบหลายตัวเลือกคาตอบ หรือการใส่
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ
2. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนดูคลิปวิดีโอที่สร้างเนื้อหาและคาถามไว้แล้วผู้เรียนดู คลิป
วิดีโอและตอบคาถาม ผู้สอนสามารถติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนจานวนครั้งที่ผู้เรียนเข้าดูสื่ อ
วิดีโอ การเข้าระบบครั้งล่าสุด การเข้าทากิจกรรม ผลคาตอบรวมถึงการให้คะแนนของผู้สอน ผู้สอนยัง
สามารถตรวจสอบได้อีกว่าผู้เรียนคนใดเข้าใจเนื้ อหาในบทเรียนแล้วและผู้เรียนที่ยังไม่เข้าใจเนื้อหาที่
เรียนและต้องการคาอธิบายเพิ่มเติม
3. ผู้สอนสามารถใช้วิดีโอจาก Edpuzzle ในการนาเข้าสู่บทเรียนในห้องเรียน โดยให้ผู้เรียนดู
และตอบคาถามจากคลิปวิดีโอจากนั้นผู้เรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับคลิปวิดีโอ
กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนและผู้สอนอภิปรายถึงปัญหาหรือข้อคาถามในคลิป วิดีโอที่ผู้เรียนส่วนใหญ่ตอบ
ไม่ได้ หรือผู้สอนอาจจะใช้วิดีโอจาก Edpuzzle ในการทบทวนบทเรียนในห้องเรียน โดยผู้เรียนจะดู
คลิปวิดีโอและตอบคาถามทุกข้อ เพื่อประเมินผลการเรียน ความก้า วหน้าและความเข้าใจในเนื้อหา
บทเรียน นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถสร้างวิดีโอให้ผู้สอนหรือเพื่อนร่วมห้องได้ดูเพื่อแสดงถึงความเข้าใจ
ในเนื้อหาที่เรียนและสิ่งที่ได้เรียนรู้มา
Quizlet
Quizletเป็นเว็บแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการฝึกฝนทักษะด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ บัตรภาพ
บัตรคาศัพท์และเกมส์ตา่ ง ๆ เป็นเครื่องมือสาหรับการเรียนรู้ซึ่งแสดงความหมายและรูปภาพประกอบ
คาศั พท์ และวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ค าศั พท์ ห ลากหลายวิ ธี คือ 1) Flashcards คือ การเรี ยนรู้ค าศั พท์ จาก
ความหมายและภาพ 2) Learn คือ แบบทดสอบคาศัพท์หลากหลายวิธีการเช่น บัตรคาศัพท์ คาถาม
แบบเลื อ กตอบ 3) Write คื อ การพิ ม พ์ ค าศั พ ท์ จ ากภาพและความหมายที่ ป รากฏ 4) Spell คื อ
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แบบทดสอบค าศั พ ท์ ด้ ว ยการฟั ง เสี ย งและพิ ม พ์ ค าศั พ ท์ จ ากเสี ย งที่ ไ ด้ ยิ น 5) Test คื อ การสร้ า ง
แบบทดสอบคาถาม 4 รูปแบบ สามารถเลือกได้ว่าจะใช้คาถามแบบใด คือ แบบเขียนคาตอบสั้น แบบ
เลือกตอบ แบบทดสอบแบบจับคู่และแบบจริงเท็จ 6) Match คือ เกมส์จับคู่คาศัพท์และความหมาย
7) Gravity คื อ เกมส์ พิ ม พ์ ค าศั พ ท์ ห รื อ ความหมายโดยค าถามจะหล่ น ลงมาพร้ อ มกั บ อุ ก กาบาต
และ 8) Live คือ เกมส์ที่ให้ผู้เรียนเล่นเป็นทีมร่วมกันหาความหมายของศัพท์
Quizlet เหมาะสาหรับผู้ต้องการพัฒนาทักษะด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งอาจจะเป็นครูผู้สอนที่
ต้องการฝึกฝนทักษะด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียนหรือผู้เรียนที่มีความต้องการเพิ่มพูนพัฒนา
ทักษะด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายดายและสนุกกับการเรียน (Phỉ et al., 2015) ซึ่งสอดคล้องกับ
Özer & Koçoğlu (2017) ได้ศึกษาเรื่อง The Use of Quizlet Flashcard Software and Its Effects on
Vocabulary Learning พบว่ า กลุ่ มผู้ เรียนที่ได้ รั บการพัฒนาทักษะด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษผ่ านเว็ บ
แอพพลิเคชั่น Quizlet มีผลของการพัฒนาเรียนรู้และจดจาศัพท์ภาษาอังกฤษได้ดีกว่ากลุ่มผู้เรียนที่ใช้
วิธีการเรียนรู้คาศัพท์แบบจดใส่สมุดจดคาศัพท์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phỉ et al (2015) ที่ได้ศึกษา
เรื่อง Application of Quizzlet.com to Teaching and Learning Business English Vocabulary at the
University of Economics Ho Chi Minh City ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น Quizlet นั้นได้มีการพัฒนาทักษะด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
และเกิดแรงจูงใจต่อการเรียนรู้และจดจาศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น และผู้เรียนแสดงทัศนคติว่า Quizlet
มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้และจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้เรียนเห็นว่าการสอนแบบชั้น
เรียนแบบปกติแบบดั้งเดิมนั้นไม่น่าสนใจและน่าเบื่ออีกทั้งยังขาดทรัพยากรสาหรับการเรียนรู้อย่างพอเพียง
ต่อการฝึกปฏิบัติ ดังนั้นการที่ผู้สอนใช้ Quizlet ในการสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษจะทาให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ทักษะด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษ การออกเสียงภาษาอังกฤษซึ่งผู้เรียนจะได้รับความสนุกสนานจากการ
เรียนรู้และเล่นเกมส์คาศัพท์ไปในเวลาเดียวกันซึ่งดีกว่าการต้องท่องจาคาศัพท์เป็นจานวนมากซึ่งจะทาให้
ผู้เรียนรู้สึกยากในการจดจาคาศัพท์และทาให้ขาดแรงจูงใจต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการนา Quizlet มา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สามารถทาได้ ดังนี้
1. ผู้ สอนสามารถใช้ Quizlet ในการฝึ กฝนทักษะคาศัพท์ภ าษาอังกฤษให้ แก่ผู้ เรียน โดย
ผู้ ส อนน าคาศัพ ท์ จ ากหนั งสื อหรื อบทเรียนมาสร้างชุด คาศั พท์ พร้อ มด้ว ยความหมายหรือ รูปภาพ
จากนั้นผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะคาศัพท์ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองผ่านทางโทรศัพท์มือถือ แท็บ
เล็ตหรือคอมพิวเตอร์โดยสามารถเลือกฝึกทักษะคาศัพท์ภาษาอังกฤษได้หลายวิธี เช่น Flashcards,
Learn, Write, Spell, Test, Match, Gravity, Live โดยผู้ ส อนสามารถใช้ชุ ด คาศัพท์ ในการฝึ กฝน
คาศัพท์ให้ผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอนหรือทบทวนคาศัพท์เมื่อจบบทเรียนและผู้เรียนสามารถใช้
Quizlet ในการฝึกฝนทักษะคาศัพท์ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนได้อีกด้วย
2. ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยผู้เรียนฝึกออกเสียง
คาศัพท์ตามที่ได้ยินจากการใช้เครื่องมือเรียนรู้ Spell คือแบบทดสอบคาศัพท์ด้วยการฟังเสียงหรือ
ระหว่างการฝึกฝนทักษะคาศัพท์โดยใช้บัตรภาพ บัตรคาศัพท์
3. ผู้สอนสามารถสร้างแบบฝึกหัดไวยากรณ์โดยใช้ Quizlet ในลักษณะของบัตรคาที่ให้เขียน
คาศัพท์หรือโครงสร้างประโยคไวยากรณ์ตา่ งๆลงไปได้ในแต่ละด้านของบัตรคาเช่น การให้ชุดของคาปรากฏ
ร่วม (collocation words) ของคาศัพท์แทนการให้ความหมายของคาศัพท์นั้น ๆ บนอีกด้านของบัตรคา
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หรือการเรียงคาให้เป็นประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์โดยเขียนคาศัพท์ที่สลับลาดับไว้ด้านหนึ่งของ
บัตรคาและอีกด้านหนึ่งให้เขียนประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของชุดคาที่สลับที่กันนั้นทาให้ผู้เรียน
ฝึกฝนและจดจาหลักไวยากรณ์ได้
4) Media Sharing
เป็นเว็บไซต์ที่ให้ผู้ใช้สามารถอัพโหลดรูปภาพ วิดีโอ หรือเพลงเพื่อแบ่งปันหรือเผยแพร่ให้กับ
สมาชิ ก หรื อ สาธารณชนทั่ ว ไปตั ว อย่ า งเว็ บ ไซต์ ที่ เ ป็ น Media Sharing เช่ น Youtube, Vimeo,
Veoh, Flickr, Photobucket, Imageshack และ Snapfish ซึ่ ง Youtube เป็ น Media Sharing ที่ ได้ รั บ
ความนิยมมากที่สุด
YouTube
YouTube คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอระหว่างผู้ใช้ได้ฟรีโดยผู้ใช้ที่ เป็นสมาชิก
สามารถเข้าไปดูหรืออัพโหลด (upload) ภาพวิดีโอต่าง ๆ พร้อมทั้งแบ่งปันภาพวิดีโอให้คนอื่นดูได้แต่ผู้ที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกจะไม่สามารถอัพโหลดวิดีโอแต่สามารถเข้าไปเปิดดูภาพวิดีโอของผู้ใช้คนอื่นดูได้ โดยผู้สอน
สามารถนายูทูปมาใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียนของผู้เรียนได้ ผู้สอนสามารถที่จะเลือกบางตอนของภาพยนตร์ที่มีความเหมาะสมต่อระดับของผู้เรียน
แล้วบอกให้ผู้ เรี ยนตั้งใจดูเมื่อเปิ ดให้ดูครั้งแรกและต่อมาก็ให้ผู้ เรียนฝึกพูดตามบทสนทนาที่ปรากฏใน
ภาพยนตร์ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการพูดให้แก่ผู้เรียน หรือผู้สอนอาจเปิดบางช่วงของคลิปวิดีโอแล้วขอให้
ผู้เรียนใช้จินตนาการแต่งเรื่องหรือบรรยายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไป เป็นการฝึกทักษะให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ อีกทั้งยังสามารถให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดที่มีความเกี่ยวเนื่องกับคลิปวิดีโอที่ได้ดูนั้น ๆ ซึ่งเป็นการ
ฝึกพัฒนาทักษะการฟังและการเขียนไปในเวลาเดียวกัน ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนฝึกทักษะการฟังและการเขียน
โดยสรุปข่าวหรือเขียนลาดับของข่าวจากการฟังข่าวจากสานักข่าวต่าง ๆ เช่น ซีเอ็นเอ็น (CNN) หรือ บีบีซี
(BBC) ซึ่งสอดคล้องกับ Boonbandol & Soontornwipat (2017) ได้ศึกษาเรื่องการใชวีดีโอภาษาอังกฤษ
จากยูทูปพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี ผลการวิจัยพบวา วีดีโอ
ภาษาอังกฤษจากยูทูปพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนอาชีวศึกษา Almurashi (2016) ศึกษาเรื่อง The
Effective Use of Youtube Videos for Teaching English Language in Classrooms as
Supplementary Material at Taibah University in Alula พบว่า วีดีโอภาษาอังกฤษจากยูทูปสามารถ
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนภาษาอังกฤษและยังช่วยพัฒนาเพิ่มระดับความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษ
ให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างมากและพบว่าวิดีโอภาษาอังกฤษจากยูทูปเป็นสื่อการสอนที่ดีสาหรับผู้สอนซึ่ง
สามารถช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจบทเรียนได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพมากกว่าการสอนที่ใช้แต่
หนังสือหรือตาราเรียนเพียงอย่างเดียวอีกทั้งผู้เรียนยังมีทัศนคติ ว่าการดูวีดีโอภาษาอังกฤษจากยูทูปใน
ห้องเรียนช่วยให้มีความสนุกสนานในการเรียนรู้และมีบรรยากาศที่น่าเรียนอีกด้วย
ในการนา YouTube มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สามารถทาได้ดังนี้
1. ในการฝึกทักษะการฟังและพูด ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนเลือกบางตอนของภาพยนตร์ที่
ผู้เรียนสนใจและมีความเหมาะสมต่อระดับของผู้เรียนจากนั้นให้ผู้เรียนถอดเสียงภาพยนตร์ออกเป็น
ข้อความแล้วให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษเลียนแบบตัวละครในภาพยนตร์ ซึ่งผู้เรียนสามารถ
อัดเสียงของตนเองลงไปในคลิปวิดีโอของภาพยนตร์ ได้หรือผู้สอนอาจให้ผู้เรียนแสดงบทบาทเลียน
แบบตัวละครในภาพยนตร์ซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการฟังการพูดและการออกเสียงไปในเวลาเดียวกัน
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2. ในการฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนดูคลิปวิดีโอจากYouTube
เช่น รายการ TED Talks จากนั้นให้ผู้เรียนฟัง จดบันทึกรายละเอียดและประเด็นสาคัญของคลิปวิดีโ อ
เขียนสรุปความและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน ซึ่งผู้สอนอาจให้ผู้เรียนเขียนเรียงความ
จากข้อมูลที่ได้บันทึกรายละเอียดและประเด็นสาคัญต่าง ๆ ของคลิปวิดีโอไว้หรือให้ผู้เรียนรายงานพูดสรุป
เรื่องราวจากคลิปวิดีโอ นอกจากนี้ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดที่มีความเกี่ยวเนื่องกับคลิปวิดีโอ
เช่น แบบฝึกหัดคาศัพท์ จับคู่ เติมคา อ่านเรื่องแล้วตอบคาถามต่าง ๆ การเขียนลาดับของเหตุการณ์ใน
คลิปวิดีโอเป็นต้น
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความสามารถและข้อจากัดของสื่อดิจิทัลที่ใช้ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สื่อดิจิทัล
Blog

Twitter

ความสามารถ
- สะดวกต่อการมอบหมายงาน สร้างบทเรียน
และสื่อสารนาเสนอข้อมูลที่มีความทันสมัย
ให้แก่ผู้เรียน
- ช่วยในการพัฒนาทักษะการเขียนให้แก่ผู้เรียน
ใช้ในการแสดงความคิดเห็น เล่าเรือ่ ง กิจกรรม
ประสบการณ์ หรือความประทับใจของผู้เรียน
ในเรื่องต่าง ๆ
- ผู้เรียนมีอสิ ระในการนาเสนอในสิ่งที่ตนเอง
รู้สึกสนใจโดยไม่ละเมิดสิทธิหรือผิดกฎหมาย
และศีลธรรมของผู้ให้บริการ ได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นโดยอิสระกับผู้อื่น เป็นการเพิ่มพูน
ศักยภาพและต่อยอดองค์ความรู้ตา่ ง ๆ ได้
- สามารถสร้างเครือข่ายหรือชุมชนสัมพันธ์
ระหว่างผูเ้ รียนที่มคี วามรูส้ ึกความคิดเห็นที่
สนใจในสิ่งต่าง ๆ ร่วมกันได้

ข้อจากัด
- การที่ผู้เขียนบล็อกมีความอิสระในการเขียน
เรื่องราวต่าง ๆ โดยไม่จาเป็นต้องได้รับการ
ตรวจสอบ อาจทาให้นาเสนอเรื่องราวที่ไม่
เหมาะสมได้ ผูเ้ ขียนจึงควรกาหนดคุณธรรม
จริยธรรม และความมีเหตุมีผล การระมัดระวัง
ความรอบคอบของตนเองในการเขียนเรื่องราว
นาเสนอข้อมูลต่าง ๆ
- ข้อมูลต่าง ๆ ในบล็อกอาจขาดความน่าเชื่อถือ
หากเป็นผลงานที่ไม่ใช่งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์
ที่ทาตามหลักวิชาการหรือตัวบทกฎหมาย และ
ผู้นาข้อมูลเหล่านีไ้ ปใช้อ้างอิงอาจประสบปัญหา
ความผิดพลาดได้
- เปิดโอกาสให้ ผู้ทไี่ ม่ปรารถนาดี เข้ามาก่อกวน
โดยแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกับผู้ที่อยู่ใน
กลุ่มเดียวกันทาให้เกิดการขัดแย้งกันอย่างไม่มี
เหตุผลได้
- สามารถใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการระดม
- การรีทวิตข่าวสารที่ไม่มีที่มาขาดความ
ความคิดและแบ่งปันความคิดเห็นและการ
น่าเชื่อถือหรือไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด
สื่อสาร สะท้อนความคิดเห็นของผูเ้ รียนและ
ข่าวสารกระจายอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดความ
ผู้สอน การอภิปรายแสดงออกทางความคิดเพื่อ เข้าใจผิดขึ้นได้อาจถูกนาไปใช้เป็นเครื่องมือใน
เรียนรูร้ ่วมกันได้
การสร้างข่าวลือ
- สร้างเครือข่ายกลุ่มคนทีม่ ีความสนใจร่วมกัน - ทวิตเตอร์สามารถทวิตข้อความด้วยข้อจากัดไม่
หรือเข้าร่วมเรียนวิชาเดียวกันหรือกิจกรรม
เกิน 140 ตัวอักษร การทวิตสั้น ๆ อาจจะสื่อ
เดียวกัน โดยการใช้แท็กที่ขึ้นต้นด้วย # (hash ความหมายได้ไม่ดีพอ หรือนาไปสูก่ ารสื่อสาร
tag) ข้อความที่เกี่ยวข้องกับวิชาหรือเรื่องราว ด้านการเขียนทีผ่ ิดไวยากรณ์ทาให้เกิดการเข้าใจ
นั้น ๆ ซึ่งหากผู้ใช้ทวิตเตอร์คลิกทีแ่ ท็กดังกล่าว ผิดและรับสารได้ไม่ตรงกับสิ่งที่ผสู้ ง่ สารต้องการ
ก็จะเห็นข้อความทวิตทีม่ ีแท็กเหล่านั้น ซึ่งเป็น จะสื่อ
กลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันนั่นเอง
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
สื่อดิจิทัล

Edpuzzle

ความสามารถ
ข้อจากัด
- สามารถให้ผลลัพธ์ทางด้านการอัพเดทข่าวสาร - ข้อมูลคงอยู่ในระบบในระยะเวลาจากัด
ได้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
ประมาณ 15 วันและจะถูกทับด้วยข้อมูลใหม่
อย่างรวดเร็ว
- หากผู้ใช้ทวิตหรือรีทวิตข้อความจานวนมาก
อาจประสบปัญหาการทวิตและรีทวิตไม่ได้
ชั่วคราว
- การตั้งค่าบัญชีเป็น Privacy จะทาให้ผู้ที่
ติดตามไม่สามารถรีทวิตข้อความของผู้ใช้ได้
และผู้ทไี่ ม่ได้ตดิ ตามก็จะไม่สามารถอ่าน
ข้อความที่ผู้ใช้ทวิตได้
- สามารถตัดต่อคลิปวิดีโอ อธิบายเนื้อหาไป
- ผู้เรียนได้รบั การมอบหมายงานให้ศึกษาหรือ
พร้อมกับการเล่นวิดโี อ แทรกข้อคิดเห็นหรือ
เรียนรูด้ ้วยตนเองจึงอาจทาให้ผู้เรียนไม่อาจ
คาถามในแต่ละช่วงของวิดีโอได้ตามความ
เข้าร่วมอภิปรายหรือทางานร่วมกันกับเพื่อน
ต้องการ ผู้สอนสามารถออกแบบเนื้อหา รวมถึง ร่วมชั้นเรียน
การวัดและประเมินผลการเรียนรูข้ องผู้เรียนได้
ทันที
- สนับสนุนห้องเรียนแบบ flipped classroom
- ผู้สอนสามารถแชร์หรือแลกเปลีย่ นคลิปวิดโี อ
จาก Edpuzzle เพื่อนาไปใช้ในการเรียนการ
สอนได้
- สามารถนาคลิปวิดโี อมาจากแหล่งทรัพยากร
ทางการเรียนรู้แบบเปิดที่หลากหลายเช่น
YouTube, Khan Academy, National
Geographic, TED Talks มาให้ผเู้ รียนได้
- ศึกษาเรียนรูไ้ ด้อย่างเป็นระบบโดยไม่มีโฆษณา
มาคั่นแทรกระหว่างกลาง
- ผู้เรียนสามารถดูวิดโี อได้จากอุปกรณ์สื่อดิจิทัล
ของตนเองทาให้สะดวกต่อการศึกษาเล่าเรียน
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
สื่อดิจิทัล
Quizlet

YouTube

ความสามารถ
- มีเครื่องมือสาหรับการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่น
บัตรคาศัพท์ แบบทดสอบและเกมส์ต่าง ๆ เป็น
การช่วยสนับสนุนผู้เรียนให้เกิดความจาระยะ
ยาว (long-term memory) ในการจดจา
คาศัพท์หรือเนื้อหาของบทเรียน
- มีการอ่านออกเสียงคาศัพท์และความหมายทา
ให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะการออกเสียง
ภาษาอังกฤษได้โดย
1. - ให้ผลสะท้อนกลับการสะกดคาพิมพ์คาศัพท์
จากเสียงที่ได้ยินซึ่งมีการแก้ไขคาที่สะกดผิด
พร้อมทั้งอ่านออกเสียงคาศัพท์
- ผู้เรียนสามารถใช้ Quizlet ผ่านอุปกรณ์ดจิ ิทัล
ที่ใดก็ได้โดยไม่จาเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์บน
เครื่องคอมพิวเตอร์
- มีคลิปวิดีโอทีส่ อนและให้ความรูจ้ าก
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ซึ่งผู้เรียน สามารถ
ฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ ด้วยตนเองได้
- มีคลิปวิดีโอที่ให้ความสนุกและความบันเทิง
เช่น ภาพยนตร์ เพลง เกมส์โชว์ต่าง ๆ มากมาย
ที่สามารถนามาใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษได้
- ผู้เรียนสามารถเข้าถึงความรู้และข้อมูลต่าง ๆ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลา
- เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสทางการ ศึกษาได้
เรียนรู้และศึกษาศาสตร์ต่าง ๆ จากครูผู้เชี่ยวชาญ
- สามารถอัพโหลดคลิปวิดีโอเพื่อเผยแพร่หรือ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
- สามารถแบ่งปันคลิปวิดีโอกับผู้อนื่ ได้หรือดู
คลิปวิดีโอย้อนหลังได้

ข้อจากัด
- บัตรคาศัพท์ที่ทาโดยผู้ใช้คนอื่นอาจให้ข้อมูล
ที่ไม่ถูกต้อง จาเป็นต้องตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนนาไปใช้

- อาจมีปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ของ
ภาพยนตร์หรือเพลงที่ไม่ได้รับการอนุญาตจาก
ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
- อาจมีคลิปวิดีโอทีไ่ ม่ได้รับการตรวจสอบและ
มีเนื้อหาไม่เหมาะสมกับผูเ้ รียน
- อาจมีผู้นาความรู้ทักษะบางอย่างที่ศึกษาจาก
คลิปวิดีโอ YouTube ไปใช้ในทางที่ผิดได้

สรุป
บทความนี้ได้แสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษซึ่งก่อนเริ่มใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลเหล่านี้ ผู้สอนควรคานึงอยู่เสมอว่า
1) วัตถุป ระสงค์ในการสอนนั้ นคืออะไรและต้องการให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
ในด้านใดหรือต้องการประเมินเพื่อจะได้รับทราบข้อมูล ความรู้หรือทักษะใด ๆ ที่เกี่ยวกับผู้เรียน เช่น
มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการวัดความก้าวหน้าของการเรียนรู้ทางภาษาของผู้เรียนหรือมีวัตถุประสงค์
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เพื่อวัดภาพสรุปรวมการเรียนรู้ทางภาษาหลังจากเรียนเสร็จในรายวิชาเป็นต้น 2) วิธีการสอนหรือ
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล แบบใดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดต่อผู้เรียน 3) ความสามารถและข้อจากัดของ
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลแต่ละชนิด จากนั้นให้เลือกเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพและความสามารถ
สอดคล้ อ งต่อความต้องการและวัตถุป ระสงค์การนาไปใช้ ในการเรียนการสอนภาษาอัง กฤษโดย
คานึงถึงข้อจากัดของเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลนั้น ๆ ด้วย ซึ่งจากประสบการณ์ของผู้เขียน พบว่า การใช้
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทาให้ผู้เรียนมีความสนุกสนาน เพิ่มแรงจูงใจ
ในการเรียน ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชั้ นเรียนและทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งยังมีข้อสังเกตว่าการใช้สื่อดิจิทัลเพียงชนิดเดียวในการเรียนการสอนนั้นไม่เหมาะสมเพราะผู้เรียน
อาจรู้สึกเบื่อและไม่สนใจเรียนได้ง่ายเนื่องด้วยวิธีการเรียนการสอนที่เหมือนเดิม ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอ
เสนอแนะให้ผู้สอนควรผสมผสานวิธีการสอนแบบต่าง ๆ หรือการใช้สื่อดิจิทัล ที่หลากหลายในการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อทาให้บทเรียนนั้นน่าสนใจและดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้มีความ
ต้ อ งการศึ ก ษาและเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาสากลของโลกที่ มี
ความสาคัญยิ่งต่อคนในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการฝึกฝนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วย
ตนเอง ทาให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการนาไปใช้ดารงชีพในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างสมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงไม่ควรหยุดแต่ในห้องเรียน ผู้เรียนควรขวนขวาย
หาความรู้และพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของตนเองต่อไปโดยใช้เทคโนโลยีสื่อดิ จิทัลเหล่านี้ที่มี
ประโยชน์ต่อผู้สอนและผู้เรียนเป็นอย่างมากในการสร้างปฏิสัมพันธ์ให้เกิดระหว่างกัน การเชื่อมโยง
ทางอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ การพัฒนาเว็บไซต์และสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย ทาให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเทคโนโลยี
เหล่ านี้ ยั งคงได้รั บ การพัฒ นาอย่ างต่อเนื่ อ ง ดังนั้ นการเลื อกใช้ เทคโนโลยีที่ มีความเหมาะสมจึง มี
ความส าคั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ที่ ผู้ เ รี ย นจะสามาร ถใช้ ทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้พัฒนาตนให้ก้าวเข้าสู่การเป็นคนในศตวรรษที่ 21 ได้
อย่างสมภาคภูมิและมีประสิทธิภาพยิ่งต่อไปในอนาคต
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