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Abstract
The main purposes of this article are to discuss key approaches in
integrating digital technologies in language teaching and learning, and to
discuss why it is essential for language teachers to apply more technologies in
the classroom. Key principles such as the Five W‘s and an H, and Technological
Pedagogical Content Knowledge (TPACK) are examined. In addition,
guidelines for choosing apps for the language classroom are also proposed.
This article also provides examples of integrating technologies in language
teaching.
Keywords: digital technologies, language teaching and learning, Technological
Pedagogical Content Knowledge (TPACK), apps for language
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แนวทางในการผสมผสานดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษา
ชัยวัฒน์ แก้วพันงาม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการนาเสนอเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอั ง กฤษ พั ฒ นาการทางด้ า นเทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นแปลง และความจ าเป็ น ในการ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันให้มากที่สุด โดยนาเสนอทฤษฎีหลัก Five W’s and an H ซึ่งถือเป็นหนึ่งในทฤษฎีที่
สาคัญในการเลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงทฤษฎีในการผสมผสาน
ความรู้ แ ละเทคโนโลยี กั บ กระบวนทั ศ น์ แ ละเนื้ อ หาในการสอนภาษาอั ง กฤษตาม
กรอบ Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) ตลอดจนเสนอ
แนวทางในการเลือกใช้ Applications เพื่อการฝึกฝนทักษะทางภาษาให้กับผู้เรียน และ
ตัวอย่างการนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
คาสาคัญ: ดิจิทัลเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กรอบแนวคิดทีแพค
(TPACK) การเลือกใช้แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนการสอน
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ความสาคัญของเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของโลกที่เกิดขึ้น มีผลโดยตรง
กับการปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเรีย นการสอนภาษาต่างประเทศ
ด้ว ยวั ตถุ ป ระสงค์ ของการเรี ย นการสอนภาษานั้ นมี วัต ถุป ระสงค์ที่ ส าคัญ ที่สุ ดคื อการท า
อย่างไรให้พลเมืองของประเทศพัฒนาสมรรถนะทางภาษาต่างประเทศของตนเองเพื่อที่จะ
สามารถติดต่อสื่อสาร ค้าขาย แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกได้
ภาพข้างล่างแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์กันกับ
การเปลี่ยนแปลงของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ภาพที่ 1 Technology Change: English Teaching Paradigm

Walker (Walker, 2013) สรุปความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยี กั บ กระบวนทั ศ น์ ใ นการเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษ (English-Teaching
Paradigm) ไว้จากการเริ่มต้น Computer-Assisted Language Learning (CALL) ตั้งแต่
ในช่วงปี 1960s ที่โลกได้เริ่มมี computer mainframe ขึ้นเป็นครั้งแรก จากนั้นเทคโนโลยี
จึงเริ่มเปลี่ยนแปลงมาเป็น Apple II, IBM PC, BBC computers ในช่วงปี 1980s การใช้
เทคโนโลยีในการสอนยั งอยู่ในลักษณะที่จากัด และครูผู้ส อนเป็นผู้ควบคุมการฝึกฝน ถัด
จากนั้นจึงเป็นในช่วงเริ่มมีการใช้ CD-ROMs อย่างแพร่หลายและเริ่มมีคอมพิวเตอร์ใช้ในแต่
ละสถานศึกษาและบ้านมากขึ้น เนื่องจากราคาเริ่มที่จะสามารถซื้อได้มากขึ้นในช่วงปี 1990s
ตั้งแต่ปี 1990s เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการใช้มัลติมีเดียในการเรียนการ
สอนภาษาเนื่องจากเริ่มมี CD-ROMs ใช้ และมีการพัฒนา World Wide Web การเข้าถึง
อินเตอร์เน็ต ที่ทาให้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้มากกว่าในห้องเรียนอย่างเดียว จาก
เดิมที่ครูผู้สอนเป็นผู้นาในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการฝึกฝนทางภาษาในห้องเรียนกลาย
มาเป็ น การผสมผสานกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนทั้ ง ในและนอกห้ อ งเรี ย นมากยิ่ ง ขึ้ น
นอกจากนั้ น ผู้ เ รี ย นยั ง มี อิส ระในการฝึ กฝนทางภาษาของตนเองมากขึ้ น สามารถเข้ า ถึ ง
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มัลติมีเดียและอินเตอร์เน็ต และมีการพัฒนามากขึ้น นาไปสู่การพัฒนา Web 2.0 มีการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้นในการติดต่อสื่อสาร
ตั้งแต่ปี 2010s เป็นต้นมามีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน เนื่องจากการเติบโตของ
อุปกรณ์สื่ อสารที่ทาให้คนติดต่อ และเรียนรู้ได้อย่างทุกที่ ทุกเวลาผ่านการใช้ สมาร์ทโฟน
และแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 2 Technology Change: Learning Approach

จากการเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีนั้น จะเห็นได้ว่ามีความ
สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางด้านการเรียนการสอนทางภาษาคือ ในช่วงปี 1960s เป็นช่วงที่
การเรียนรู้เน้นแนวพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เน้นการตอบสนองต่อสิ่งเร้า และการ
ปรับพฤติกรรม การเรียนการสอนทางภาษาอยู่ในช่วง Grammar-Translation and AudioLingual เน้นการฟังและพูดตามที่มีลักษณะควบคุม (Listen and Repeat) เน้นการฝึกฝน
โครงสร้างทางภาษา (Structure) เน้นความถูกต้องของภาษาและการใช้งาน (Accuracy)
กิจกรรมที่ใช้ในห้องเรียนจึงเน้นการฝึกสั้น ๆ ในลักษณะควบคุม (Drill and Practice)
เนื่องจากเป็นช่วงเดียวกันกับที่วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีในช่วงนั้น ที่นักเรียนแต่ละคนมีช่อง
หูฟังในที่นั่งของแต่ละคน (Language Lab)
ในช่วงปี 1980s-1990s เป็นช่วงที่การเรียนรู้เน้นแนวการเรียนรู้การคิด (Constructivism)
เน้นการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลไกทางสมอง และกระบวนการทางสติปัญญา เช่น การรับรู้
การคิด การเข้าใจ การเรียนการสอนทางภาษาอยู่ในช่วงการสอนเพื่อการสื่อสารมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากมีสื่อเกี่ยวกับเสียงและวิดีโอมาสนับสนุนในการเรียนการสอนภาษาเพิ่มมากยิ่งขึ้น
เน้นกระบวนการรับรู้ความเข้าใจในการฝึกฝน และความแคล่วคล่องในการใช้ภาษา การ
ฝึกฝนทางภาษาจึงเน้นกิจกรรมที่สนับสนุนการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากวิวัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีเริ่มมีคอมพิวเตอร์มาใช้ในห้องเรียนมากยิ่งขึ้น
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ในช่วงปี 2000s เป็นช่วงที่การเรียนรู้เน้น Social constructivism/Situated Learning
ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เน้นการรู้คิดและการพัฒนาทางปัญญาเช่นเดียวกัน แต่เริ่มให้ความสนใจ
กับการมีปฏิสัมพันธ์จากโลกภายนอก (outward) มากยิ่งขึ้น ทาให้เกิดพัฒนาการทางปัญญา
(inside) และทางภาษา เน้นบทบาทการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา
และภาษาจากการทางานร่วมกัน บทบาทของเทคโนโลยีจึงมีหน้าที่เหมือนเป็นการบูรณาการ
เป็นเครื่องมือประกอบการจัดกิจกรรมเพื่อการร่วมมือกัน ซึ่งมีส่วนช่วยในการเสริมต่อการ
เรียนรู้ทางภาษา เน้นบทบาทในการสื่อสาร ผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ (Situated Learning)
รวมทั้งการที่ผู้เรียนเริ่มมีอิสระมากยิ่งขึ้นในการฝึกฝนทางภาษา ทั้ งนี้เนื่องจากวิวัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีในช่วงนี้
ในช่วงปี 2010s เป็นต้นมา เป็นช่วงที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างที่ไม่
เคยเป็ น มาก่ อ นในประวั ติ ศ าสตร์ ซึ่ ง อยู่ ใ นช่ ว งที่ เ รี ย กว่ า การเรี ย นรู้ ใ นยุ ค โลกดิ จิ ทั ล
(Connectivism) โดยบทบาทของภาษาเน้นเพื่อการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมโยง
ความรู้และแหล่งสารสนเทศที่มีอยู่อย่างไม่จากัดที่ทาให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างตลอดเวลา
ทุกที่ ทุกเวลา “Anywhere Anytime” การเรียนการสอนทางภาษามีแนวโน้มผสมผสานใน
ทุกรูปแบบ ทั้งด้านโครงสร้างทางภาษา ด้านการรู้คิด การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่ นเข้าไว้ด้วยกัน
ทั้งหมด และเริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวัน ในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ ทา
ให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนให้มีอิสระในการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น ตามมาตรฐานที่
สังคมกาหนดไว้ ไม่จาเป็นต้องมี Language Lab อีกต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากสามารถฝึกฝน
ภาษาได้ทุกที่ ทุกเวลา เทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้ทางภาษามีอยู่มากมาย และมีจานวน
มากที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เช่น Mobile devices, tablets, multiplayers,
virtual worlds, Massive Opening Course (MOOCs) และ Web Application ต่าง ๆ
ภาพรวมต่อไปนี้เป็นการสรุปลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของเทคโนโลยีที่มีผล
ต่อแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
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ภาพที่ 3 Timeline of Change of View of Language and Objective, and Use of Technology

ภาพที่ 4 Changes of Technology in Education from Lab to Mobility (Shutterstock, 2017)

ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อสอบถามถึงความต้องการของนักเรียน จะเห็นได้ว่าผู้เรียนมีความ
ต้องการสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้เขียนบทความนี้ได้ทาการสอบถามความ
ต้ อ งการของผู้ เ รี ย นในด้ า นความต้ อ งการของสื่ อ การเรี ย นการสอน จากนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนต่าง ๆ
ระหว่างปี 2559-2560 พบว่า ในการจัดการเรียนการสอนภาษานั้นนักเรียนชอบให้ครูใช้สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ เนื่องจากเหตุผลหลักที่สาคัญ คือ
1. การใช้สื่อและเทคโนโลยี ก่อนและระหว่างการจัดการเรียนการสอนช่วยดึงดูดความ
สนใจของผู้เรียน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใช้ในตอนเริ่มต้นของการจัดการเรียน
การสอน ทาให้ผู้เรียนอยากติดตามบทเรียนได้ดี
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2. นักเรี ย นเข้าใจในเรื่ องที่เรี ย นได้ง่ายขึ้นผ่ านสื่ อสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
YouTube สามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์นอกชั้นเรียนได้ง่ายขึ้น
3. การให้ดูภาพยนตร์ การ์ตูนภาษาอังกฤษ ตลอดจนการให้ฟังเพลงภาษาอังกฤษที่
ทันสมัย เป็นสิ่งที่นักเรียนในปัจจุบันคาดหวังสูงมากที่จะได้รับจากครูผู้สอน ช่วยทา
ให้บทเรียนสนุกสนาน และสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์และวัยของนักเรียน
ได้มากยิ่งขึ้นกว่าสื่อตาราโดยทั่วไป
4. การให้ฟังการออกเสียง หรือเสียงสนทนาจากเจ้าของภาษาผ่านสื่อต่าง ๆ ที่ทันสมัย
เช่น แอพพลิเคชัน ทาให้นักเรียนสามารถได้รับต้นแบบในการออกเสียงที่ชัดเจน
ถูกต้อง และน่าสนใจ
5. สื่ อที่ ใช้ ในห้ อ งเรี ยนจากคอมพิ วเตอร์ และเทคโนโลยี ต่ าง ๆ เช่ น E-book มี ภาพ
ประกอบสวยงามที่เข้าใจง่าย จดจาง่าย น่าสนใจ มีสีสัน มีภาพประกอบ ชวนให้
ติดตามมากว่าในหนังสืออย่างเดียว
โดยสรุ ป จะเห็ น ได้ ว่ า เทคโนโลยี แ ละแนวทางการเรี ย นการสอนภาษา รวมทั้ ง
กระบวนทัศน์ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้ทางภาษานั้นมีความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงไป
ตามบริบทความต้องการของสังคม อุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ ครูผู้สอนจึงจาเป็นที่จะต้อง
ปรับวิธีการในการเรียนการสอนภาษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้สามารถ
สรุปเหตุผลหลักที่สาคัญในด้านความจาเป็นของการใช้เทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษมากขึ้น คือ
1. สภาพบริบทของสังคม และการทางานที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนต้อง
สามารถผสมผสานทักษะทางภาษาเข้ากับทักษะในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร และการทางาน
2. ผู้เรียนต้องได้รับการเตรียมความพร้อม เพื่อให้ได้รับความเท่าเทียมในการเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ในการพัฒนาความรู้ และประสบการณ์ของตน ซึ่งพบ
ได้มากขึ้นในปัจจุบันเช่น การศึกษา ฝึกอบรมออนไลน์
3. การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการเรียนรู้ ในลักษณะ Anywhere, Anytime และ
แนวทางการเรียนรู้แบบ Individualized, Personalized, and Standardized
learnings ทาให้ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กันกับทักษะ
ทางภาษา โดยไม่ส ามารถแยกออกจากกันได้เหมือนการเรี ยนเฉพาะเนื้อหาทาง
ภาษาในอดีตอีกต่อไป
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4. ตามที่ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มี
นโยบายในการใช้กรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป The Common European
Framework of Reference for Languages (CEFR) โดยกาหนดค่าระดับ
ความสามารถระดับนักเรียนไว้ คือ สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ค่าระดับ
A1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าระดับ A2 สาเร็จการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ค่าระดับ B1 (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2557) ทั้งนี้ Cambridge ESOL (Cambridge English Language Assessment,
2016) ได้กาหนดชั่วโมงในการเรียนภาษาอังกฤษไว้ในระดับที่ผู้เรียนสามารถที่จะข้าม
ผ่านระดับภาษาไปอีกหนึ่งระดับได้ เช่นเพื่อให้ถึงระดับ A2 ผู้เรียนควรได้รับการ
เรียนและฝึกฝนทางภาษามาแล้วโดยประมาณ 180-200 ชั่วโมง และระดับได้ B1
โดยประมาณ 350-400 ชั่วโมง ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าจานวนชั่วโมงเรียนในห้องตาม
หลักสูตรของนักเรียนไทย อาจไม่เพียงพอต่อการขึ้นระดับตามที่ได้กาหนดไว้ การ
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รู้จักใช้เทคโนโลยีในการฝึกฝนภาษาของตนเองนอกห้องเรียน
จึงสาคัญมาก
ทั้งนี้มีงานวิจัยมากมายที่ทาการสารวจเกี่ยวกับอุปสรรคสาคัญต่อการใช้เทคโนโลยี
เพื่อ การเรี ย นการสอน โดยพบว่ าปั จ จั ย ที่ส าคั ญที่สุ ดคื อ ทัศ นคติ ของครูผู้ ส อน ตั ว อย่า ง
ทัศนคติทางลบที่ครูผู้สอนไม่ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนภาษา และแนวทางในการ
แก้ปัญหา (Dudeney & Hockly, 2012) เช่น
 ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเทคโนโลยี
 ไม่ชอบเทคโนโลยี เลยไม่เห็นความจาเป็นต้องใช้ในห้องเรียน
 คิดว่านักเรียนมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมากกว่าครูผู้สอนเสียอีก
 ทาไมจะต้องใช้เทคโนโลยีในเมื่อมีหนังสือที่ดีมากอยู่แล้ว
 ไม่เคยได้ใช้ห้องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเนื่องจากมักมีคนอื่นใช้อยู่เสมอ
 อยากจะใช้เทคโนโลยีมากกว่านี้ แต่การเตรียมทาให้เสียเวลามาก
ครูผู้สอนจาเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอนภาษา ทั้งนี้งานวิจัยต่าง ๆ ชี้ให้เห็นว่าครูรุ่นใหม่ที่เติบโตมาในยุคที่มีเทคโนโลยีเพื่อ
การสื่อสารนั้น มีอุปสรรคในการปรับตัวที่น้อยกว่าในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษา เมื่อ
เทียบกับครูที่เติบโตหรือได้รับการฝึกฝนมาโดยไม่ได้มีการใช้เทคโนโลยีทางการเรียนการสอน
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การได้รั บ การฝึ กอบรมที่ดีเพื่อส่งเสริ มให้ ครูมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยีจึงเป็ นสิ่ งที่
จ าเป็ น และถึ งแม้ ว่าโรงเรี ย นจะมี เทคโนโลยีต่า ง ๆ พร้ อมแล้ ว นั้ นก็ไ ม่ได้ ห มายความว่ า
ครูผู้สอนจะใช้น าเทคโนโลยีไปปรับใช้กับการเรียนการสอนภาษา จะเห็นได้ว่ามีโ รงเรียน
มากมายที่มี Smart Board / Interactive White Board (IWB) มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่
ทั น สมั ย แต่ ไ ม่ ค่ อ ยได้ มี ก ารใช้ มี ก ระบวนการในการชั ก จู ง ให้ ค รู เ ห็ น ถึ ง ประโยชน์ แ ละ
ความสาคัญของการใช้เทคโนโลยี เพื่อการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ครูผู้ส อน
จาเป็นที่จะต้องได้รับคาแนะนา การโค้ช การฝึกอบรม และการสนับสนุนในการบูรณาการ
เทคโนโลยี ต่าง ๆ เข้ากับ การเรีย นการสอนจากผู้ ที่มีประสบการณ์ตรง โดยต่อไปนี้จะได้
กล่าวถึงทฤษฎีที่สาคัญในการเลือกใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนภาษา
ทฤษฎีในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนภาษา
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปลี่ยนแปลง
ไป จึงมีความจาเป็นที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษต้องมีความรู้และเข้าใจหลักการที่สาคัญในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนภาษาที่ถูกต้อง Stanley (2013) ได้แนะนาหลักการที่สาคัญ
ซึ่งครูผู้สอนจะสามารถนาไปปรับใช้ได้ง่าย ๆ ในการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ มีด้วยกัน 6 ประการ คือ ทฤษฎี The Five W’s and an H โดยเป็น
คาถามง่าย ๆ ที่ครูผู้สอนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไปในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ภาษา ซึ่งประกอบไปด้วยคาถามที่สาคัญคือ
1. Why use the technology? ครูผู้สอนบางคนใช้เทคโนโลยีในการสอนภาษาโดย
ไม่คานึงว่ามีความจาเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีจริง ๆ หรือไม่ เลือกใช้ เพราะเห็นว่า
ทันสมัย
2. Who is the technology best for? เทคโนโลยีที่เลือกใช้นั้นมีความเหมาะสม
กับกลุ่มอายุและระดับภาษาของผู้เรียนไหม โดยคานึงจากประสบการณ์และพื้นฐาน
การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีของผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. What is the technology best used for? เทคโนโลยีที่เลือกใช้นั้นมีความ
เหมาะสมกว่าเทคโนโลยีอื่นๆ ไหม ในด้านของความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ทางภาษาที่กาหนดไว้
4. Where should it be used? การคานึงถึงเทคโนโลยีที่จะนาไปใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ ว่าสถานการณ์แบบนี้ ควรใช้เทคโนโลยีแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุด ซึ่งรวมไป
ถึงการบริหารจัดการในชั้นเรียนหากจะนาเทคโนโลยีไปใช้
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5. When should the technology be used? การคานึงถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม
ในการใช้เทคโนโลยีในการสอนโดยเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ช่วงต้น ช่วงกลาง หรือ
ช่ว งท้ายของการจั ดการเรี ย นการสอนในแต่ล ะครั้ง รวมไปถึงช่ว งเวลาใดในการ
จั ด การเรี ย นการสอนของหลั ก สู ตรที่เ หมาะสม เทคโนโลยี ควรมีบ ทบาทในการ
สนับสนุน และส่งเสริมให้มีการใช้ภาษามากขึ้นตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา ไม่ใช่
เป็นเพียงกิจกรรมที่เสริมเข้ามา
6. How should the technology be used? ประเด็นนี้ครอบคลุมมากกว่าการรู้
วิธีใช้เทคโนโลยี แต่ยังรวมถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้เป็นการสนับสนุนการเรียน
การสอนภาษาให้ดีที่สุด วิธีไหนที่จะทาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการนาเทคโนโลยี
ไปใช้

ภาพที่ 5 Principled Approach in Using Technology in the Language Classroom (Stanley,
2013)

Stanley ได้กล่าวไว้ว่าทฤษฎี The Five W’s and an H นับเป็นทฤษฎีหลักของ
การเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ โดยมีหัวใจหลักคือความสาเร็จในการจัดการ
เรียนรู้ที่ครูผู้สอนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์กับผู้เรียนได้อย่างสูดสุด (Stanley,
2013) ซึ่งในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีนี้ครูผู้ สอนภาษาอังกฤษทุกท่านสามารถที่จะสร้างเป็น
ตารางหรือเป็น checklist เพื่อตอบคาถามทั้ง 6 คาถามข้างต้น และตรวจสอบตนเองก่อน
การเลือกใช้เทคโนโลยีกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของตน (Al-Mahrooqi &
Troudi, 2014)
อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่มักพบได้มากที่สุดของการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษนั้น มักไม่เกิดกับปัญหาของการใช้เทคโนโลยี แต่เกิดกับการใช้เทคโนโลยีอย่าง
ไม่ถูกต้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนบางคนให้ความสาคัญกับการ
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ใช้เทคโนโลยีมากกว่าวัตถุประสงค์และเนื้อหาของการเรียนการสอน ทั้ง ๆที่หัวใจหลักสาคัญ
ที่ สุ ด ของการใช้ เ ทคโนโลยี นั้ น คื อ การเลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ส อดคล้ อ งและสนั บ สนุ น กั บ
วัตถุประสงค์ในการสอนได้มากที่สุด ฉะนั้น จึงจาเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาการเลือกใช้
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประสบความสาเร็จมากที่สุดในขั้นการวาง
แผนการสอน
การผสมผสานความรู้ ด้ า นเทคโนโลยี กั บ กระบวนการทั ศ น์ แ ละเนื้ อ หาในการสอน
ภาษาอังกฤษตามกรอบทีแพค (Technology Pedagogical Content Knowledge:
TPACK)
การเลือกใช้เทคโนโลยีโดยคาถาม 6 ประการ คือ Why, Who, What, Where,
When and How นั้นเป็นหลักพื้นฐานเบื้องต้นของการเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน ทั้งนี้การเลือกใช้เทคโนโลยีมีความจาเป็นที่จะต้องสอดคล้องกับแนวคิดและ
วิธีการที่สาคัญของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นหัวใจหลักที่สาคัญที่สุด
Technological Pedagogical Content Knowledge หรือ TPACK Model ถูก
พัฒนาโดย Misha and Koehler (Koehler, 2016) ซึ่งพัฒนาต่อยอดขึ้นมากจาก
Pedagogical Content Knowledge หรือ PCK โดย Shuman ซึ่งให้ความสาคัญกับความรู้
ในการสอน รูปแบบ แนวทางกระบวนทัศน์ในการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาเฉพาะเจาะจง
จากนั้น Misha และ Koehler เสนอให้มีการเพิ่มเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนเข้าไปกับ
โมเดลนี้ เนื่องจากแนวโน้มการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ มี
บทบาทสูงมากยิ่งขึ้นในการเรียนการสอน โมเดล PCK จึงพัฒนาเป็น TPCK (Technological
Pedagogical Content Knowledge) และต่อมา Thomson และ Misha (Thomson &
Misha, 2008) ได้เสนอให้เรียกว่า TPACK ซึ่งสอดคล้องกับความหมายองค์รวมในการบูรณา
การความรู้ทั้งสามมิติเข้าด้วยกันเป็น Total Package ของการใช้เนื้อหา การสอน และ
เทคโนโลยีในการเรียนการสอน
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ภาพที่ 6 พัฒนาการของทฤษฎี TPACK

TPACK มีวัตถุประสงค์หลักคือ การที่จะทาให้ครูผู้สอนสามารถบูรณาการเลือกใช้
และผลิตสื่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพื่อให้มีความสอดคล้องกันกับหลักทฤฎีการสอน และ
เนื้อหาวิชาที่สอน (Koehler, 2016; Lu, 2016, Mishra & Koehler, 2006) TPACK แสดง
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่สาคัญขององค์ประกอบ 3 ด้านใหญ่ ที่มีความสัมพันธ์กัน 7 ประการ
ตามโมเดลที่สาคัญคือ
1. Content Knowledge (CK) คือ สาระ ความรู้เนื้อหาองค์ประกอบสาคัญทั้งหมด
ที่จะทาให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารทางภาษาได้ทั้งโดย วิธีวจนภาษา และอวัจนภาษา
(verbal and non-verbal language) โดยครูผู้สอนต้องมีความรู้อย่างน้อยตาม
หลักสูตรที่ระบบการศึกษากาหนดเอาไว้
2. Pedagogical Knowledge (PK) คือ ความรู้ด้านกระบวนทัศน์การสอน หมายถึง
ครูผู้สอนที่รู้ถึงกลยุทธ์และวิธีในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีการฝึกฝนตาม
แนวทางการเรียนการสอนภาษาเพื่อให้ ผู้เรียนพัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาได้
อย่างเหมาะสม
3. Technological Knowledge (TK) คือ ความรู้ ในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น
โปรแกรม Microsoft พื้นฐาน หรือเข้าใจและรู้ถึงการใช้งานของเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น Projector, Visualizer, Interactive Whiteboard โดย
ครูผู้สอนอาจไม่เชี่ยวชาญในการสอนหรือเรื่องของเนื้อหาในการสอนมากนัก
ความรู้ในข้อที่ 1-3 ถือเป็นทักษะเดี่ยวหรือความรู้เฉพาะด้านซึ่งยังไม่เ พียงพอในการ
ปรั บ ใช้เพื่ อการจั ดการเรี ย นการสอนที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ เพราะฉะนั้นครูผู้ ส อนจึ ง
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4.

5.

6.

7.

จาเป็นต้องบูรณาการความรู้ด้านอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งรวมไปถึงข้อ 4-6 คือ PCK, TCK
และ TPK
Pedagogical Content Knowledge (PCK) คือ ความรู้ในกระบวนทัศน์การ
สอนภาษา รูปแบบ แนวทางการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาเฉพาะเจาะจงนั้น ๆ โดย
สามารถปรับใช้เทคนิคในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหานั้น ๆ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารทางภาษาได้ ซึ่งกิจกรรมที่เหมาะกับแนวทางการสอน
แบบนี้คือ Communicative Teaching Approach เน้นการฟังและอ่านจาก
เอกสารจริง ฝึกสร้างประโยค และใช้กิจกรรม Role Play/Information Gap ใน
การฝึกฝน เป็นต้น
Technological Content Knowledge (TCK) คือ ความรู้ ความเข้าใจการใช้
เทคโนโลยี ที่ ห ลากหลายน่ า สนใจและเหมาะสมกั บ การสอนเนื้ อ หาทางภาษา
เฉพาะเจาะจงนั้น ๆ และสามารถพิจารณาว่าเทคโนโลยีสารสนเทศใดที่ช่วยให้
ผู้เรียนได้ความรู้ในเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ โดยหมายรวมถึงความเข้าใจใน
การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมของภาษาที่ผู้เรียนกาลังศึกษา
อยู่ด้วย
Technological Pedagogical Knowledge (TPK) คือความรู้ ความเข้าใจว่า
การสอนและการเรียนรู้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ใช้ เ ปลี่ ย นแปลงไป รวมถึ ง ความรู้ เทคนิ ค วิ ธี ก ารในการสอนภาษานั้ น สามารถ
เปลี่ยนแปลงไปตามความสามารถ หรือข้อจากัดต่าง ๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคาสาคัญในการสอนถ้าผู้สอนไม่รู้เนื้อหา
ภาษาที่จะสอนอย่างแท้จริง อาจทาให้สอนผิด หรือสอนได้ไม่ตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้
Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) คือ
การบูรณาการ (interaction and incorporation) ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
การผสมผสานในการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี กับวิธีสอน เนื้อหา ในการออกแบบ
การเรียนรู้อย่างสอดคล้อง และเป็นระบบ ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ ประกอบสาคัญที่
สัมพันธ์กันคือ เนื้อหา (Content: CK), วิธีสอน (Pedagogy: PK) และเทคโนโลยี
(Technology: TK) ที่สามารถทาให้ผู้เรียนมีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษา
และวัฒนธรรมที่เรียน
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ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์และการบูรณาการตามโมเดล TPACK (Koehler, 2016)

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าความรู้เฉพาะในแต่ละด้านนั้นเรียกว่า CK, PK, TK และความรู้ที่มี
ลักษณะบูรณาการมากยิ่งขึ้นจะพบได้ตั้งแต่ PCK, TCK, TPK, และ TPACK ฉะนั้น TPACK
จึงเป็นการบูรณาการความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ทั้งสามส่วนเข้าด้วยกันเพื่อการเรียนการ
สอนที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยมีสิ่งที่สาคัญ ได้แก่
ประการแรก คือ ความรู้ในเนื้อหาสาระ แนวคิด หลักการ รวมทั้งด้านเจตคติที่ดีของ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเรียบเรียงพร้อมที่จะถ่ายทอดไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประการที่สอง คือ ความรู้ ความสามารถและทักษะของการถ่ายทอดความรู้ด้าน
เนื้อหา รวมถึงการวัดผลประเมินผลในการจัดการเรียนการสอน ที่สามารถให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหานั้น ๆ ตามความเหมาะสมกับหลั กสูตรการศึกษาที่ได้กาหนดเอาไว้
ให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดของผู้เรียน และสิ่งต่าง ๆ
เหล่านั้นอาจเรียกได้ว่าวิธีการสอน เทคนิคการสอนต่าง ๆ ที่ผู้สอนจะนามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียนตามสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ประการที่สาม คือ ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ มา
เป็นเครื่องมือที่สาคัญ ร่วมกันกับวิธีการสอน ในการนาเสนอเนื้อหาต่อผู้เรียน
การจัดการเรียนสอนที่มีการประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดทีแพค นับว่าเป็นการสนับสนุน
แนวทางการจัดการเรียนสอนที่มีคุณภาพ เพราะการจัดการเรียนการสอนตามกรอบแนวคิดที
แพคไม่เพียงการเน้นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสอน แต่ยังครอบคลุม
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และคานึงถึงคุณภาพในการจัดเตรียมเนื้อหาสาระของการสอน และการเลือกใช้วิธีการสอน
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เทคโนโลยี เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ผู้ เ รี ย นอี กด้ ว ย ส าหรั บ การ
ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดทีแพคในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษนั้น ผู้เขียนได้นาเสนอไว้ใน
ส่วนของตัวอย่างแผนการเรียนการสอนที่มีการประยุกต์ใช้สามทฤษฎีหลักเข้าด้วยกัน โดยจะ
ปรากฏอยู่ในส่วนท้ายของบทความนี้
แนวทางในการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการจัดเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
นอกจากทฤษฎี The Five W’s and an H และทฤษฎีการผสมผสานความรู้ด้าน
เทคโนโลยี กั บ กระบวนทั ศ น์ แ ละเนื้ อ หาในการสอนภาษาอั ง กฤษตามกรอบที แ พคที่ มี
ประโยชน์ต่อการใช้เทคโนโลยีในการจัดการการเรียนการสอน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถ
เลือกแอปพลิเคชันเพื่อเป็นตัวช่วยในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนภาษาของตน โดย
ในปัจจุบันยากที่จะปฏิเสธว่าในยุคนี้ที่มีการใช้ smartphones และ tablet technologies
อย่างแพร่หลาย ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่ส่งเสริมให้มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่ อ
การจั ด การศึ ก ษา Apps ต่ า ง ๆ จึ ง ได้ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ให้ ต อบรั บ ต่ อ ความต้ อ งการของ
ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะ Apps ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากทั่วทุกมุมโลก
เพื่ อใช้ ในการศึ กษาทั้ง ในและนอกห้ องเรีย น ผู้ ส อนจึ งมี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่จ ะต้อ งมี
หลักการในการเลือก Apps ที่เหมาะสม เช่น
1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้พัฒนาและมีเนื้อหาอะไรบ้าง
ที่ผู้เรียนต้องเข้าใจ
2. Apps ที่เลือกใช้มีบทบาทต่อผู้เรียนอย่างไร
3. การใช้ Apps ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลาในการจัดการเรียนการสอน
4. Apps ที่เลือกมานั้นจะช่วยสนับสนุน และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้
จริงหรือไม่ อย่างไร
5. Apps ที่เลือกมาใช้ จะช่วยเสริมเนื้อหาหลักที่ใช้ในการเรียนการสอนได้ มาก
น้อยเพียงใด อย่างไร
Lee และ Cherner (2015) ได้พัฒนาแนวทางในการเลือก Apps เพื่อการเรียนการ
สอน หรือ Instructional Apps โดยผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง ความถูกต้องของการ
พัฒ นาเครื่องมือ และการตรวจสอบโดยผู้ เชี่ยวชาญหลายฝุาย ทั้งนี้ ได้แบ่งเกณฑ์ในการ
พิจารณาความเหมาะสมของ Apps ออกเป็น 3 เกณฑ์ใหญ่ และอีก 24 เกณฑ์ย่อย ๆ โดยแต่
ละเกณฑ์ใช้สเกลในการวัดระดับของ 5-point Likert Scale โดยมีรายละเอียดที่สาคัญ คือ
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1. Instruction ภาพรวมในมุมของการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการจัดการ
เรียนรู้ และการพัฒนาทักษะทางความคิด
1.1 Rigor
คุณสมบัติประการแรกสุดของการเลือก App เพื่อใช้ในการเรียนการสอน คือ ความ
เข้มข้นของเนื้อหาที่ฝึกให้ผู้ใช้ได้รู้จักในการพัฒนาความคิดในขณะที่ใช้โปรแกรมอยู่
1.2 21st Century skills
มีคุณสมบั ติที่ส าคัญในการเตรี ย มความพร้อมให้ กับผู้ เ รียนส าหรับการทางานใน
ศตวรรษที่ 21 นอกเหนือจากการพัฒนาทักษะทางภาษา ทักษะสาคัญสาหรับศตวรรษที่ 21
เช่น ทักษะการแก้ปัญหา (problem-solving skills) ทักษะการทางานเป็นทีมและการ
สื่อสารกับเพื่อนร่ วมทีม (collaboration skill) ทักษะในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (technology skill) และความรู้และทักษะที่สาคัญในการเป็นพลเมืองโลก
(global citizen skill)
1.3 Connections to future learning
ฟังก์ชัน กิจกรรม และเนื้อหาเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการทางาน
ในอนาคต ไม่ใช่เน้นแต่เนื้อหาที่ไม่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริงในการใช้
ภาษาในชีวิตประจาวัน
1.4 Value of errors
App สนับสนุนให้ผู้ใช้งานเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตนเองในการทากิจกรรมที่
เกิด ขึ้น และได้รั บ ประสบการณ์และการเรี ย นรู้ จากข้อผิ ดพลาดนั้ น ๆ โดยการให้ ข้อมู ล
ย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา (Constructive Feedback and Individualized
Instructions) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองในการพัฒนาภาษา และ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของตนได้
1.5 Feedback to teacher
โปรแกรมการฝึกภาษาที่ดีนั้นสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับของผู้เรียนไปยังครูได้ โดย
สามารถให้ ค รู ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้า ของผู้ เรียนได้ และสามารถเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลของผู้เรียนแต่ละคนรวมกันแล้วส่งไปยังครูผู้สอน ซึ่งจะเป็นการช่วยผู้สอนเป็น
อย่างมาก จากการนาข้อมูลที่ได้นั้นมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนต่อไป
1.6 Level of learning material
ระดับของเนื้อหา หัวข้อ กิจกรรมและตัวภาษาเหมาะกับกลุ่มของผู้เรียน
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1.7 Cooperative learning
App ที่เลือกต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาร่วมกันกับเพื่อนร่วมชั้นได้
สามารถทากิจกรรมคู่หรือกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนช่วยกันเรียนรู้และฝึกฝน
ทักษะทางภาษาได้อย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
1.8 Accommodation of individual differences
App ที่ดีให้ความสาคัญกับความหลากหลายของผู้เรียน เช่นความแตกต่างของระดับ
ทางภาษา ความแตกต่างในด้านแรงจูงใจในการเรียนรู้ ทัศนคติ วัฒนธรรม และรูปแบบใน
การเรียนรู้ เป็นต้น
2. Design ด้านหน้าที่การใช้งานของ App ที่สนับสนุนให้การเรียนรู้เป็นไปอย่าง
ราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.1 Ability to save progress
สามารถบันทึกการใช้งานครั้งล่าสุดได้ โดยไม่จาเป็นต้องเริ่มการใช้งานใหม่ตั้งแต่ต้น
ทุกครั้งที่เข้าใช้งาน ช่วยเชื่อมโยงประวัติการใช้งานครั้งล่าสุดเข้ากับการใช้งานในครั้งต่อไป
2.2 Platform integration
สามารถเชื่อมโยงกับระบบอื่น และสามารถแบ่งปันกับระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ใน
เวลาเดียวกัน เช่น สามารถเปิดเล่นบนเครื่องโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต หรือเปิด
ในเว็บไซต์ ความสามารถในการเชื่อมโยงกับระบบต่าง ๆ นี้ จะช่วยทาให้การใช้งานของ App
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งอานวยความสะดวกแก่ผู้เรียน และผู้สอนได้มากขึ้น
2.3 Screen design
การออกแบบหน้ าจอ กราฟฟิก เสี ยง และภาพต่าง ๆ มีการออกแบบอย่างเป็น
ระบบ สวยงาม เป็นองค์ประกอบสาคัญที่ทาให้ผู้เรียนสนุกกับการใช้งาน และสามารถเพิ่ม
ทักษะทางภาษาได้
2.4 Ease of use
User-friendly หรือง่ายต่อการใช้งาน ไม่ซับซ้อนจนทาให้ผู้ใช้ไม่อยากเข้าไปใช้งาน
เนื่องจากเสียเวลาหลายขั้นตอนกว่าจะสามารถใช้งานได้
2.5 Navigation
ทิศทาง หรือขั้นตอนในการใช้ App ไม่ซับซ้อน ทาให้ผู้เรียนทราบได้ว่าขณะนี้อยู่ใน
การฝึกขั้นตอนไหน และจะกลับไปสู่เมนูหลัก หรือเมนูย่อยอื่น ๆ ได้โดยง่าย
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2.6 Goal orientation
เนื้อหา และกิจกรรมต่าง ๆ ต้องสอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้
และรูปแบบของการใช้งานต้องสอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์ของการใช้ภาษาที่ได้ตั้งไว้ใน
หลักสูตร หรือบทเรียน
2.7 Information presentation
ข้อมูลเนื้อหาที่นาเสนอเข้าใจได้ง่าย มีวิธีในการนาเสนอที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน ทาให้
ผู้เรียนไม่รู้สึกว่าการศึกษาข้อมูลจาก app ทาได้ยาก
2.8 Media integration
App ที่ดีจะต้องสอดคล้องกับการใช้ภาษาในชีวิตประจาวัน โดยมีการผสมผสานสื่อ
ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างดีทั้งในด้าน ข้อความ รูปภาพ เสียง มีตัวอย่างภาษาที่เสมือนกับ
การใช้งานในชีวิตจริงหรือชีวิตประจาวัน
2.9 Cultural sensitivity
รูปแบบในการออกแบบของ app และเนื้อหา มีความระมัดระวังและอ่อนไหวต่อ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้ใช้งาน ไม่มีเนื้อหาใดที่ทาให้ผู้เรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งรู้สึกอึด
อัดและกระทบกระเทือนทางจิตใจ
3. Engagement
app ที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุดต้องสามารถทาให้ผู้เรียนรู้สึกมีส่วนร่วมกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะทางภาษาจาก app นั้นได้ ถึงสามารถเรียกได้ว่าเป็น app ที่มี
ประโยชน์อย่างแท้จริงกับการใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน
3.1 Learner control
ผู้เรียนสามารถเลือกระดับความยากง่ายของภาษาความเหมาะสมกับความต้องการ
และกิจกรรมที่ตนสนใจได้ด้วยตนเอง
3.2 Interactivity
โปรแกรมที่ดีนั้นจะมีการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ หรือมีส่วน
ร่ ว มอยู่ ต ลอดเวลา เช่ น มี ก ารตั้ ง ค าถาม มี ก ารให้ ตั ด สิ น ใจ ให้ สั ง เกต หรื อ ให้ วิ เ คราะห์
สถานการณ์การใช้ภาษาต่าง ๆ

258

PASAA PARITAT JOURNAL volume 33(2018)

3.3 Pace
มีระบบที่ให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับระดับของตนเองได้ด้วย
ตนเอง ในการศึกษาเนื้อหาต่าง ๆ ของบทเรียน โดยใช้เวลามากหรือน้อยตามความต้องการ
ของผู้เรียน และมีทางเลือกเพื่อเพิ่มความท้าทายให้กับผู้เรียนด้วย
3.4 Personal preferences
มีการออกแบบให้ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบของตนเอง เช่น สี
ตัวอักษร การใช้งาน รวมไปถึงฟังก์ชันเสียงและการเตือน
3.5 Interest
มีรูป แบบการจัดกิจกรรมที่สนุกสนาน น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ ท้าทายความสามารถ
ดึงดูดให้ผู้เรียน
3.6 Aesthetics
ภาพรวมทั่วไปของ app มีความสวยงาม สร้างสรรค์และน่าเชื่อถือ ชวนให้ติดตาม
3.7 Utility
การใช้งานโดยรวมมีป ระโยชน์ คุ้มค่ากับการลงทุน พัฒ นาทักษะที่จาเป็นได้จริง
เกี่ ย วข้ อ งกั บ สถานการณ์ จ ริ ง ในการใช้ ง านทางภาษาในชี วิ ต และสามารถตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของผู้เรียนได้
ทั้งนี้ จะเห็น ได้ชัดว่าแนวทางในการเลือกแอปพลิเคชันที่ได้นาเสนอไปข้างต้นนั้น
นับว่าเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้แอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการใช้
เป็นหลักเกณฑ์ประกอบแนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้ apps ที่จะสามารถเกิดผลและเกิด
ประโยชน์กับผู้เรียนอย่างสูงสุด
ตัวอย่างแผนการเรียนการสอนที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยี
ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอน โดยการวิเคราะห์ความรู้และความเข้าใจตามโมเดล
TPACK รวมถึงทฤษฎีการเลือกใช้เทคโนโลยีทั้ง 6 ประการในการเลือกใช้แอปพลิเคชัน ที่
เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ดังนี้
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Terminal Objective: Write an informal email to a friend telling her/ him
about activities you are doing these days.
Enabling Objectives:
 To answer questions about the video clip ‘What are they doing?’
 To tell your friends about activities you are doing.
 To ask questions about activities that your friends are doing these
days.
 To tell the form and use of affirmative sentences, negative sentences,
and questions using Present Continuous tense.
 To write an informal email to a friend telling her/him about activities
you are doing these days.
Level: M. 1
Core Curriculum: Standard: 1.2 (1), 1.3 (1)
Content and Pedagogy:
ด้า นเนื้ อหา ครู ผู้ ส อนสามารถวิเ คราะห์ วั ตถุ ป ระสงค์ การเรี ย นรู้ ตามหลั ก สู ต รที่
กาหนดเพื่อการสื่อสารนั้นเน้นการสื่อสาร เพื่อเล่าถึงกิจกรรมที่กาลังเกิดขึ้นอยู่ของตนเอง
ให้กับผู้อื่นให้ได้รับทราบ ผ่านการเขียนอีเมล์
ผู้สอนมีความรู้เรื่องโครงสร้างทางภาษาในการอธิบายกิจกรรมที่กาลัง เกิดขึ้นอยู่
ปัจจุบัน โดยควรมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์นี้ คือ
Language Focus:
1. Skill: Reading and writing
2. Functions: Asking for and giving information
3. Vocabulary: Do homework, listen to music, play games, play
tennis, watch TV
4. Grammar and Structure: Present Continuous (affirmative, negative
& question sentences)
ในด้ านรู ป แบบการจั ด กิจ กรรมและวิธีก ารสอน ผู้ ส อนสามารถเลื อกใช้วิธี การที่
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ทางภาษา เช่น
 Show students the pictures of five actions (do homework, play games,
listen to music, play tennis, and watch TV), and ask students to
describe the actions.
260

PASAA PARITAT JOURNAL volume 33(2018)

 Ask students to describe the pictures (listen to music, play tennis, and
watch TV) in negative and question form.
 Let students write an informal email telling her/him about their
current activities.
Technology, Content and Pedagogy
ในด้านการใช้เลือกใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับเนื้อหาและกระบวนการเรียนการ
สอนตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่กาหนดไว้แล้วนั้น เทคโนโลยีที่ครูผู้สอนมีความประสงค์
จะนามาใช้กับนักเรียนนอกเหนือไปจากสื่อการสอนทางเทคโนโลยีเบื้องต้น เช่น visual aids
หรื อ โปรมแกรมพื้นฐานต่าง ๆ ครู ผู้ สอนมีความประสงค์ที่จะใช้แอปพลิ เคชันที่เรียกว่ า
“Boomerang Respondable” ซึ่งเป็นแอปที่ทางานร่วมกับโปรแกรม Gmail และ Outlook
เพื่อช่วยสร้างรูปประโยค และหลักไวยากรณ์ รวมถึงคาศัพท์เพื่อให้สามารถเขียนรูปประโยค
ต่าง ๆ ในอีเมล์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
โดยแอปพลิเคชันที่ครูผู้สอนเลือกมาใช้นั้นได้ผ่านการพิจารณาจากแนวคิดในการ
เลือกใช้แอปพลิเคชัน ซึ่งพิจารณาเบื้องต้นดังนี้
 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้พัฒนา และมีเนื้อหาอะไรบ้าง ที่ผู้เรียน
ต้องเข้าใจ
Answer: แอปพลิเคชัน Boomerang Respondable มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้เรียน
สามารถที่จะเขียนอีเมล์ได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษมากขึ้น
 Apps ที่เลือกใช้มีบทบาทต่อผู้เรียนอย่างไร
Answer: แอปพลิเคชัน Boomerang Respondable เป็นแอปที่ติดตั้งกับ Gmail และ
Outlook ซึ่งไม่ซับซ้อนในการใช้งาน และมีฟังก์ชันการทางานที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การ
เขียนอีเมล์ในรูปแบบที่ถูกต้อง
 การใช้ Apps ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลาในการจัดการเรียนการสอน
Answer: แอปพลิเคชันสามารถติดตั้งกับ PC ส่วนตัวของนักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถใช้
โปรแกรมนี้ได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งในและนอกห้องเรียน
 Apps ที่เลือกมานั้นจะช่วยสนับสนุน และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้จริงไหม
อย่างไร
Answer: ฟังก์ชันการใช้งานของแอปพลิเคชันนี้จะมีการให้ feedback ผู้เขียนอีเมล์ โดยจะมี
สเกลสีเขียวด้านขวามือปรากฏขึ้นในขณะเขียน เพื่อวิเคราะห์งานเขียนผู้เขียนว่ามีความ
ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการของการเขียนอีเมล์หรือไม่ โดยวิธีการนี้จะสามารถกระตุ้นให้
ผู้เรียนมีความพยายามที่จะพัฒนางานเขียนของตนเพื่อให้ได้รับ feedback ในทางที่ขึ้นและ
พัฒนางานเขียนของตนต่อไป
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 Apps ที่เลือกมาใช้ จะช่วยเสริมเนื้อหาหลักที่ใช้ในการเรียนการสอนได้เท่าไหร่
อย่างไร
Answer: แอปนี้สามารถตอบโจทย์ของการพัฒนาทักษะในการเขียนอีเมล์ของนักเรียน
อย่างไรก็ตามจาเป็นที่จะต้องมีการซื้อแอปพลิเคชัน
หลั งจากพิจ ารณาการเลื อกใช้แ อปพลิ เ คชั นแล้ ว ครูผู้ ส อนได้ใช้ ห ลั กทฤษฎีที่เป็ น
คาถาม 6 ประการ มาตั้งคาถามตนเองก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการสอน
ของตนเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ดังนี้
 Why use technology?
Answer: เทคโนโลยีหลักที่จะใช้ในการจัดการเรียนสอนคือโปรแกรม g-mail และแอปพลิเค
ชัน Boomerang Respondable โดยเหตุผลที่ต้องใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ก็เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรี ย นสามารถบรรลุ เปู าหมายในการเขีย นอีเมล์ เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
 Who is the technology best for?
Answer: โปรแกรมและแอปพลิเคชันที่ถูกนามามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนี้ ค่อนข้าง
ไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการทาความเข้าใจ ครูผู้สอนจึงคิดว่าผู้เรียนจะสามารถเข้าถึงการใช้
เทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างแน่นอน
 What is the technology best used for?
Answer: โปรแกรมและแอปพลิ เ คชั น ที่ ถู ก น ามามาใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนนี้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเรียนเป็นอย่างยิ่ง เพราะเปูาหมายของการใช้เทคโนโลยี
เหล่านี้ก็เพื่อช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเขียนอีเมล์ได้
 Where should it be used?
Answer: เทคโนโลยี ที่ถูกนามาใช้ในบทเรีย นนี้สามารถติดตั้งได้ที่เครื่องคอมพิว เตอร์ของ
โรงเรียน และคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้หรือฝึกฝนการเขียน
อีเมล์ที่บ้านได้ด้วยตนเอง
 When should the technology be used? (motivation, presentation,
practice or production)?
Answer: ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้คือช่วงของการฝึกฝน ซึ่งอาจเป็น
ช่วงสามสิบนาทีท้ายก่อนหมดคาบเรียน โดยให้นักเรียนร่างจดหมายอีเมลของตนเองขึ้นมา
และรับ feedback จาก แอปพลิเคชันที่ติดตั้งไป เพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างเต็มรูปแบบ
 How should the technology be used? จะใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้เป็นการ
สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาให้ดีที่สุด?
Answer: อาจให้นักเรียนได้เห็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างถูกต้องจากครูผู้สอน
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และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เขียนอีเมลโต้ตอบกันเองภายในชั้นเรียน หรือเพื่อนต่างโรงเรียน
หากเป็นเพื่อนต่างชาติก็จะยิ่งส่งผลดีมากขึ้น เพื่อให้นักเรียนรู้สึกว่าการเขียนอีเมลโต้ตอบกัน
เป็นภาษาอังกฤษนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวและสามารถใช้ได้ในชีวิตจริง
เมื่อพิจารณาการใช้แอปพลิเคชันและการเลื อกใช้เทคโนโลยีทั้งหมดแล้ว จึง มาสู่
ขั้นตอนสุดท้ายของการวางแผนการใช้เทคโนโลยีทั้งหมดตามกรอบของแนวคิดทีแพค โดยมี
รายละเอียดดังนี้
 Play the video clip ‘What are they doing?’
 Ask students questions about the video clip ‘What are they doing?’
 Search pictures and show students the pictures of five actions (do
homework, play games, listen to music, play tennis, and watch TV),
and ask students to tell the actions in positive sentences of the
present continuous.
 Show students an example of an email that describes the current
activities.
 Write an email along with students and show them how the
application works.
 Students write an email to a friend telling her/him their current
activities and then forward their email to the teacher to receive the
feedback.
Writing an email
Instructions: Write an email to your friend. Use the present continuous tense
(positive, negative, and question). Use these words: play, watch, practice, and
listen. Write at least 4 sentences. You may add your own words.
To:
Subject:
--------------------------------------------------Hi……..
How are you? I am at home now. Are you doing your homework now?
…….
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บทสรุป
โดยสรุปบทความนี้ได้กล่าวถึง เหตุผลหลักที่สาคัญในด้านความจาเป็นของการใช้
เทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากขึ้น ซึ่งรวมไปถึงสภาพบริบท
ของสังคม และการทางานที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนต้องได้รับการเตรียม
ความพร้อม เพื่อให้ได้รับความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ในการ
พัฒนาความรู้และประสบการณ์ของตน ซึ่งพบได้มากขึ้นในปัจจุบัน เช่น การเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบของการเรียนรู้ในลักษณะ Anywhere, Anytime และแนวทางการเรียนรู้แบบ
individualized, personalized, and standardized learnings ทาให้ผู้เรียนต้องได้รับการ
พัฒนาทักษะต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กันกับทักษะทางภาษา โดยไม่สามารถแยกออกจากกันได้
เหมือนการเรียนเฉพาะเนื้อหาทางภาษาแบบในอดีต นอกจากนั้น บทความนี้ยังได้กล่าวถึง
หลั ก การทฤษฎีพื้ น ฐานส าคัญ ในการใช้เ ทคโนโลยีเ พื่อการเรีย นการสอนภาษาอังกฤษที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ผนวกกับการผสมผสานความรู้ด้านเทคโนโลยี
กับกระบวนทัศน์ และเนื้อหาทางการสอนภาษาตามกรอบแนวคิด (TPACK) และการนาเสนอ
แนวทางในการเลือกใช้แอปพลิเคชันที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
ภาษาอังกฤษ
ครูผู้สอนจะต้องใช้วิจารณญาณอย่างสูงในการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม อย่างไรก็
ตามพบว่าครูผู้สอนส่วนใหญ่ยังไม่รู้แนวทางในการเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิท ธิภาพ
เท่าใดนัก โดยส่วนใหญ่จะเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม น่าใช้ โดยไม่คานึงถึง
การใช้งานและความเหมาะกับการจัดการเรียนการสอนที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อผู้เรียน ซึ่ง
ปั ญ หานี้ ได้ ก ระทบถึ ง การตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญในการใช้ เ ทคโนโลยี ให้ คุ้ ม ค่ าและเกิ ด
ประโยชน์ของผู้เรียนด้วย โดยผู้เรียนอาจไม่สามารถเข้าใจถึงความสาคัญในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาการศึกษา และไม่ตระหนักถึงความสาคัญของการฝึกฝนโปรแกรมต่าง ๆ เหตุ
เพราะไม่เข้าใจหรือไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงไปถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาของ
ตนเองได้ ผู้เรียนจึงไม่มีการนา Applications ที่มีอยู่มากมายไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การเรียนรู้ทางภาษาของตน ด้วยเหตุนี้การปลูกฝังทัศนคติในการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ ทั้งในด้านการสอนของครู ผู้ ส อน และในด้านการเรียนรู้ด้ว ยตนเองของผู้ เรียน
(individual learning) จึงเป็นเรื่องที่ต้องหาแนวทางในการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาต่อไป
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