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บทคัดย่อ

	 เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวันทุกๆ	ด้าน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา	บทความนี้กล่าว
ถงึววิฒันาการของเทคโนโลยทีีน่�ามาใช้พฒันากระบวนการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ			เริม่จากการใช้คอมพวิเตอร์ช่วยสอนจนมาถงึการ
สอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน	อาทิ	ระบบบริหารจัดการเรียนรู้	 วิกิ	และเว็บบล็อก	 เป็นต้น	การ
เรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นการสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเองของผู้เรียน	 โดยผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาตามความ
สามารถและความสนใจของตนเอง	ในส่วนเนื้อหาของบทเรียนจะถูกสร้างขึ้นด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ	อย่างไรก็ตาม	ในการ
ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาแบบใหม่นี้	ผู้สอนควรค�านึงถึงความเหมาะสมในหลายๆ	ด้าน

Abatract                 
 It is accepted that technology has been playing a vital role in all aspects of our daily life, especially education. 
This article presents the evolution of technology to improve English teaching and learning process, starting from computer-
assisted instruction to web-based instruction which is widely spread nowadays. These include LMS, Wiki, and web blog. 
Learning through computers on-line helps to promote autonomous learning skills for learners who can study based on their 
ability and interest. The content for study will be designed. using different kinds of technology. However, in order to make 
good use of the new educational technologies, instructors need to consider the appropriateness in different aspects.

บทน�ำ

	 ภายหลังจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2544	ประกาศใช้	ได้ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นในเรื่องการจัดการศึกษาที่เน้นผู้
เรียนเป็นส�าคัญ	อาจารย์ผู้สอนจึงหันมาให้ความสนใจกับวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น	 โดยเลือกใช้สื่อการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา	 อีกทั้งยังได้ปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองมาเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือแนะน�าและกระตุ้นให้ผู้
เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง	ดังนั้นผู้สอนจึงต้องวางแผนการสอนโดยเลือกใช้แหล่งความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้มากที่สุด		
	 ในปัจจุบันเทคโนโลยีน�าสมัยด้านต่างๆ	เช่น	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	เทคโนโลยีการสื่อสาร	และเทคโนโลยีด้านการจัดการ	เข้า
มามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจ�าวัน	 โดยถูกน�ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานต่างๆ	 ในทุกองค์กร	 ส�าหรับสถาบันการ
ศึกษานั้น	 ได้มีการน�าเอาเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษามากขึ้น	(มนต์ชัย	 เทียนทอง,	2544)	 จึงอาจกล่าวได้ว่า
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการแสวงหาความรู้ใหม่ในสังคมปัจจุบัน	ซึ่งเป็นความรู้ที่ไร้พรมแดน	(ถนอมพร	เลาหจรัสแสง,	2544)		
นักการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอนวิชาต่างๆ	 ได้พยายามคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีให้มี
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ประสิทธิภาพเพื่อท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น	
โดยเชื่อว่าวิธีการสอนและการใช้สื่อการสอนดังกล่าวจะช่วยให้ผู้
เรียนเกิดความสนใจในบทเรียน	 เกิดความสนุกสนานในการเรียน
มากขึ้น	อีกทั้งส่งเสริมการเรียนเป็นรายบุคคลได้

ยุคแรกของนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ: บทบำทที่ส�ำคัญของ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

	 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 (CAI:	 computer	 assisted	
instruction)		เป็นการประยุกต์จากหลักทฤษฎีการเรียนรู้ของ	B.F.	
Skinner	กบัเครือ่งช่วยสอนของ	S.L.Pressey	เข้าด้วยกนัโดยให้ความ
ส�าคญักบัทฤษฎกีารเสรมิแรง	(Reinforcement	Theory)	และทฤษฎี
การเรียนรู้แบบตอบสนอง	(S-R	Theory)	 เพื่อก่อให้เกิดความพึง
พอใจในการเรียน	 ในขณะที่เรียนผู้เรียนแต่ละคนจะมีปฏิสัมพันธ์
กบัสิง่ทีก่�าลงัปรากฏอยูบ่นหน้าจอคอมพวิเตอร์โดยการตอบค�าถาม
หรือเลือกกิจกรรมที่ปฏิบัติ	Skinner	 ได้ประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน	(Teaching	Machine)	ขึ้นมาในทศวรรษที่	1950	ซึ่งเป็นจุด
เริ่มต้นในการพัฒนาโปรแกรมการเรียนด้วยตนเองโดยใช้เครื่อง
คอมพวิเตอร์	ขณะนัน้ได้รบัความสนใจและเป็นทีรู่จ้กัในวงการการ
ศึกษาอย่างกว้างขวาง	 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นระบบการศึกษา
ทีน่�าเอาอปุกรณ์การสอนต่างๆ	เช่น	ต�าราเรยีนทีใ่ช้กบัหลกัการการ
เรยีนรูน้ัน้มาโปรแกรมลงไว้ในคอมพวิเตอร์	เรยีกว่า	Programmed	
Instruction	เพือ่ให้ผูเ้รยีนสามารถใช้อปุกรณ์เหล่านัน้เพือ่การศกึษา
ได้	(กิดานันท์	มะลิทอง,	2543)
	 วสันต์	อติศัพท์	(2549)	ได้ให้ทัศนะเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีลักษณะการท�างานในรูปแบบ
ของสื่อประสม	(Multimedia)	 คือใช้สื่อร่วมกันมากกว่า	1	 ชนิด	
เช่น	 ตัวอักษร	 ภาพ	 เสียง	 ภาพเคลื่อนไหวที่ส�าคัญคือสามารถ
โต้ตอบระหว่างผูเ้รยีนกบัคอมพวิเตอร์	มกีารประเมนิผลเพือ่สนอง
ตอบให้กับผู้เรียนอย่างรวดเร็ว	 โดยจะต้องมีลักษณะส�าคัญ	4	
ประการคือ	
	 1.	Information:	ต้องมีเนื้อหาสาระส�าคัญ																					
	 2.	Individualized:	ต้องตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล	
	 3.	Interactive:	ต้องมกีารโต้ตอบระหว่างผูใ้ช้กบับทเรยีนได้	
	 4.	Immediate	Feedback:	ต้องให้ผลย้อนกลับโดยทันที	
	 สรปุได้ว่าคอมพวิเตอร์ช่วยสอนคอืการใช้คอมพวิเตอร์เป็น
เครื่องมือเสนอเนื้อหาความรู้	กิจกรรมการฝึกปฏิบัติตลอดจนการ
วดัผลโดยผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง	ในการสร้างโปรแกรม
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นควรอาศัยแนวความคิดจาก
ทฤษฎีการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองโดยออกแบบ

โปรแกรมเริ่มจากการให้สิ่งเร้าแก่ผู้เรียน	 ประเมินการตอบสนอง
ของผู้เรียนให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการเสริมแรงและให้ผู้เรียนเลือก
สิ่งเร้าล�าดับต่อไป	
	 ในรอบ	10	ปีที่ผ่านมา	อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษได้ให้
ความส�าคัญกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นอย่างยิ่ง	 ซึ่งเห็นได้จาก
การน�ามาใช้ในการสอนภาษาอย่างต่อเนือ่ง	คอมพวิเตอร์ช่วยสอน
จัดได้ว่าเป็นสื่อการสอนที่เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนที่
ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือผู้เรียนเป็นส�าคัญ	สามารถที่จะน�ามา
ใช้ในห้องปฏิบัติการทางภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เนื่องจาก
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนสามารถโต้ตอบกบัผูเ้รยีนได้เช่นเดยีวกบัการ
เรียนการสอนระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน	นอกจากนี้	คอมพิวเตอร์ยัง
มีความสามารถในการตอบสนองต่อข้อมูลที่ผู้เรียนป้อนเข้าไปได้
ทันที	 ซึ่งเป็นการช่วยเสริมแรงให้แก่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จาก
โปรแกรมบทเรียน	
	 บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาความ
แตกต่างระหว่างบุคคลได้	 โดยผู้เรียนสามารถเรียนไปตามความ
สามารถของตนเอง	 ไม่ต้องรอหรือเร่งให้ไปพร้อมๆ	 กันกับเพื่อน
ในห้องเรียน	 และผู้เรียนสามารถเรียนได้โดยไม่ต้องมีอาจารย์	
สามารถทบทวนบทเรยีนได้เองตลอดเวลา	ช่วยลดปัญหาการเรยีน
การสอน	โดยให้ผูเ้รยีนมอีสิระในการเลอืกและเรยีนตามความสนใจ	
ผู้เรียนจึงมีบทบาทเพิ่มขึ้นเนื่องจากสามารถคิดเองและท�าเอง	น�า
ไปสู ่การเรียนรู ้แบบยั่งยืน	 ทั้งนี้เพื่อให้ประสบผลส�าเร็จตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้		
	 ด้วยคณุสมบตัดิงักล่าวคอมพวิเตอร์ช่วยสอนจงึเหมาะทีจ่ะ
น�ามาใช้ในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียนได้เป็น
อย่างด	ีดงันัน้จงึมผีลงานวจิยัจ�านวนมากทีน่�าบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนไปพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษด้านต่างๆ	อาทิ	ทักษะ
การอ ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความส�าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	1	ของพิริยะดา	กาญจนปรีชา	(2546)	ซึ่งพบว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรยีน	นอกจากนี	้ชฎาพร	โพคยัสวรรค์	(2551)	ใช้คอมพวิเตอร์ช่วย
สอนเพือ่พฒันาทกัษะการออกเสยีงพยญัชนะควบกล�า้ท้ายค�าภาษา
อังกฤษ	 ความสามารถในการฟังเสียงและการออกเสียงพยัญชนะ
ควบกล�้าท้ายค�าภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังเรียนด้วยบทเรียน	
ซึ่งพบว่าช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
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จำกยุคบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปสู่ยุคกำรใช้เครือข่ำย

อินเทอร์เน็ต

	 จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้พัฒนาเติบโตอย่าง
รวดเรว็และได้ก้าวมาเป็นเครือ่งมอืชิน้ส�าคญัทีเ่ปลีย่นแปลงรปูแบบ
การเรียนการสอน	การฝึกอบรม	รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้		การ
เรียนการสอนแบบนี้เป็นการพัฒนาจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ	
CAI		เดมิๆ	ให้เป็นสือ่การเรยีนการสอนทีอ่ยูบ่นฐานของเทคโนโลยี
เว็บ	 หรือ	WBI	 (web-based	 instruction)	 และ	e-learning		
เนื่องจาก	CAI	ท�างานภายใต้	stand	alone	หรืออาจท�างานภาย
ใต้	local	area	network	ได้เท่านั้น		เพราะ	CAI	มิได้ถูกออกแบบ
เพื่อการสื่อสารถึงกัน	(ธนากร	 ขติยะสุนทร,	2553)	 เมื่อการสอน
ผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็เป็นทีน่ยิมกนัอย่างมากจงึได้ถกูน�ามาใช้
กับการสอนภาษาอังกฤษในหลายรูปแบบ	 เช่น	 การจัดการเรียน
การสอนผ่านเว็บ	(web-based	instruction),	การจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาผ่านเว็บ	(web-based	course),	 ฝึกอบรมผ่านเว็บ	
(web-based	training),	เว็บการเรียน	(web-based	learning),	
เวิลด์ไวด์เว็บช่วยสอน	(WWW-based	instruction),	การเรียนการ
สอนผ่านเครอืข่าย	(online	instruction)	และการเรยีนการสอนผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์	(e-learning)	เป็นต้น	การใช้นวัตกรรมดังกล่าว
ท�าให้ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน	 ท�างานร่วมกันและเปิด
โอกาสให้ผู ้เรียนคิดแบบสร้างสรรค์	 ลักษณะเช่นนี้เป็นการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางการเรียนการสอน
	 การเรยีนการสอนผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็	หรอืการสอน
บนเวบ็สามารถใช้ได้ดกีบัวชิาภาษาองักฤษ	โดยอาจเป็นการใช้เวบ็
เพือ่สอนวชิาทัง้หมดหรอืเพือ่ใช้ประกอบเนือ้หาวชิากไ็ด้	ซึง่มหีลาก
หลายรปูแบบตามวตัถปุระสงค์	การเรยีนการสอนตามแนวคดิของ
พาร์สนั	(Parson,	1997)	ได้แบ่งประเภทของส�าหรบัจดักจิกรรมการ
เรียนการสอน	ออกเป็น	3	ลักษณะ	คือ
	 1.	 เว็บช่วยสอนแบบรายวิชาอย่างเดียว	(stand	-	alone	
courses)	เป็นรายวชิาทีม่เีครือ่งมอืและแหล่งทีเ่ข้าไปถงึและเข้าหา
ได้โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอย่างมากที่สุด	 ถ้าไม่มีการสื่อสารก็
สามารถที่จะไปผ่านระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารได้	ลักษณะของเว็บ
ช่วยสอนแบบนีม้ลีกัษณะเป็นแบบวทิยาเขตมนีกัศกึษาจ�านวนมาก
ที่เข้ามาใช้จริงแต่จะมีการส่งข้อมูลจากรายวิชาทางไกล
	 2.	 เว็บช ่วยสอนแบบเว็บสนับสนุนรายวิชา	 (web-
supported	courses)	เป็นรายวิชาที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมที่มีการ
พบปะระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีน		และมแีหล่งให้มากเช่น	การก�าหนด
งานที่ให้ท�าบนเว็บ	 การก�าหนดให้อ่าน	 การสื่อสารผ่านระบบ
คอมพวิเตอร์	หรอืการมเีวบ็ทีส่ามารถชีต้�าแหน่งของแหล่งบนพืน้ที่
ของเว็บไซต์โดยรวมกิจกรรมต่างๆ	เอาไว้

	 3.	 เว็บช่วยสอนแบบศูนย์การศึกษา	(web	padagogical	
resources)	 เป็นชนิดของเว็บไซต์ที่มีสื่อการเรียนรู้	 เครื่องมือช่วย
ซึง่สามารถรวบรวมรายวชิาขนาดใหญ่เข้าไว้ด้วยกนั	หรอืเป็นแหล่ง
สนบัสนนุกจิกรรมทางการศกึษา	ซึง่ผูท้ีเ่ข้ามาใช้กจ็ะมสีือ่ให้บรกิาร	
เช่น	เป็นข้อความ		เป็นภาพกราฟิกการสือ่สารระหว่างบคุคล		และ
การท�าภาพเคลื่อนไหวต่างๆ		เป็นต้น
	 เนือ่งจากการสอนบนเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็มคีวามแตกต่าง
จากการสอนแบบเดิม		ในการออกแบบการเรียนการสอนควรต้อง
ค�านึงถึงกฎเกณฑ์บางประการ	ถนอมพร	เลาหจรัสแสง	(2545)	ได้
กล่าวถงึองค์ประกอบของการเรยีนการสอนผ่านเครอืข่ายของระบบ	
e-learning	ว่าประกอบไปด้วย	4	องค์ประกอบหลัก	ดังนี้คือ
	 1.	 เนื้อหา	 (content)	 เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญที่สุด
ส�าหรับคุณภาพของการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายในระบบ	
e-learning	 	 การที่ผู้เรียนจะบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนหรือไม่	
สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุกค็อืเนือ้หาการเรยีนซึง่ผูส้อนได้จดัหาให้แก่ผูเ้รยีน
ซึ่งผู้เรียนมีหน้าที่ในการใช้เวลาส่วนใหญ่ศึกษาเนื้อหาด้วยตนเอง
	 2.	 ระบบบริหารจัดการรายวิชา	(course	management	
system)	เป็นเสมอืนระบบทีร่วบรวมเครือ่งมอืซึง่ออกแบบไว้เพือ่ให้
ความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการจัดการกับการเรียนการสอนผ่านเครือ
ข่าย	ซึ่งผู้ใช้ได้แก่	ผู้สอน	(instructors)	ผู้เรียน	(students)	และผู้
บรหิารระบบเครอืข่าย	(network	administrator)	เครือ่งมอืทีร่ะบบ
บรหิารจดัการรายวชิาจดัเตรยีมไว้ให้กบัผูใ้ช้	ได้แก่	พืน้ทีแ่ละเครือ่ง
มือส�าหรับช่วยผู้เรียนในการเตรียมเนื้อหา	 การท�าแบบทดสอบ	
แบบสอบถาม	 การจัดการกับแฟ้มข้อมูลต่างๆ	 เครื่องมือในการ
สื่อสาร	(e-mail,	web	board,	chatroom)	รวมถึงการตรวจสอบ
ผลคะแนนการทดสอบสถิติการเข้าใช้งานในระบบ	 ตารางเรียน	
ปฏิทินการเรียน	เป็นต้น
	 3.	 ระบบบริการการติดต ่ อสื่ อสาร 	 (modes	 o f	
communication)	เป็นองค์ประกอบส�าคญัทีข่าดไม่ได้ท�าให้ผูเ้รยีน
สามารถตดิต่อสือ่สารกบัผูส้อน	วทิยากร	และผูเ้ชีย่วชาญอืน่ๆ	รวม
ถึงผู้เรียนด้วยกันในลักษณะที่หลากหลายท�าให้สะดวกต่อผู้ใช้	ใน
ระบบอาจมีเครื่องมือการสื่อสารมากกว่า	1	 รูปแบบและจะต้องมี
ความสะดวกต่อการใช้งาน	ได้แก่	1)	การประชุมทางคอมพิวเตอร์
ทัง้ในลกัษณะของการตดิต่อสือ่สารต่างเวลา	(asynchronous)	เช่น	
web	board	 หรือในลักษณะของการติดต่อสื่อสารแบบเวลา
เดียวกัน	(synchronous)	เช่น	การสนทนาออนไลน์	(chat)	หรือ
การถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงสด	 (live	broadcast)											
2)	ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	(e-mail)	เป็นองค์ประกอบส�าคัญเพื่อ
ให้ผู้เรียนสื่อสารกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกันในลักษณะรายบุคคล	
รวมถึงการส่งงาน	 การให้ค�าปรึกษาและการให้ผลป้อนกลับกับ				
ผู้เรียน
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	 4.	แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ	เป็นองค์ประกอบที่จัดให้กับ
ผู้เรียน	 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสโต้ตอบกับเนื้อหาในรูปแบบของ
การท�าแบบฝึกหดัและแบบทดสอบความรู	้เนือ้หาทีน่�าเสนอจ�าเป็น
ต้องมกีารจดัหาแบบฝึกหดัส�าหรบัผูเ้รยีนเพือ่ตรวจสอบความเข้าใจ
ไว้ด้วยเสมอ	เพราะรปูแบบการเรยีนการสอนมุง่เน้นการเรยีนรูด้้วย
ตนเองเป็นส�าคัญ	 ส่วนแบบทดสอบอาจจะอยู่ในรูปแบบทดสอบ
ก่อนเรียน	ระหว่างเรียนและหลังเรียนก็ได้	ซึ่งผู้สอนอาจออกแบบ
การประเมินผลในลักษณะอัตนัย	 ปรนัย	 ถูกผิด	 หรือจับคู่ก็ได้				
โดยใช้โปรแกรม	Authorware	ในการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์

กำรจัดกิจกรรมกำรสอนภำษำอังกฤษบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต

	 อนริทุธ์	สตมิัน่	(2550)	ได้น�าเสนอแนวทางจดักจิกรรมการ
เรยีนทีค่�านงึถงึความแตกต่างระหว่างบคุคล	ช่วยส่งเสรมิให้ผูเ้รยีน
ได้สมัผสัและสมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อมทัง้ทีเ่ป็นเพือ่นมนษุย์	ธรรมชาติ	
และเทคโนโลย	ีผูเ้รยีนได้ค้นคว้าทดลอง	ฝึกปฏบิตัแิลกเปลีย่นเรยีน
รูก้บัผูอ้ืน่	ได้ฝึกวธิคีดิวเิคราะห์สร้างสรรค์จนิตนาการและสามารถ
แสดงออกได้ชัดเจนอย่างมีเหตุผล	ผู้เรียนมีโอกาสฝึกการประเมิน
และปรับปรุงตนเอง	 ยอมรับผู้อื่น	 สร้างจิตส�านึกในความเป็น
พลเมืองดี	 ซึ่งอนิรุทธ์	 สติมั่น	(2550)	 ได้กล่าวถึงรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไว้
ดังนี้คือ
	 1.	กิจกรรมการสนทนา	(chat)	ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน	
และระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
	 2.	กิจกรรมอภิปรายกลุ ่มในเว็บเพจการอภิปราย	
(discussion)	 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันผ่านเว็บ
บอร์ด	(web	board)
	 3.	กจิกรรมตอบปัญหา	ซึง่สามารถถามและตอบปัญหาได้
ภายในเว็บเพจที่ออกแบบไว้ส�าหรับการถาม-ตอบ	(FAQ)	web	
board	หรือ	e-mail	ซึ่งการตอบปัญหานั้น	ผู้เรียนก็สามารถตอบ
ค�าถามที่ตนเองทราบค�าตอบได้
	 4.	แนะน�าให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	 เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ด้วยการค้นพบและสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพ
ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่โดยโยงไปสู่การค้นหาข้อมูลในเว็บเพจที่
เป็นแหล่งข้อมูล	(resource)	ซึ่งได้แก่
	 	 4.1.	 โยงไปเวบ็ไซต์และแหล่งข้อมลูทีใ่ห้บรกิารความรู้	
ข้อมูล	สารสนเทศ
	 	 4.2.	 โยงไปถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ให้
บริการถ่ายโอนข้อมูล	(FTP	server)
	 	 4.3.	 โยงไปห้องสมุดเสมือนศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
ดหูนงัสอื	สิง่พมิพ์อเิลก็ทรอนกิส์	วดีทิศัน์	และสือ่การศกึษาประเภท
ต่างๆ

	 5.	 เสนอกิจกรรม	 แบบฝึกหัดและการบ้าน	 พร้อมทั้งจัด
กจิกรรมเสรมิทกัษะการเรยีนด้วยตนเองการเรยีนแบบร่วมมอื	การ
ท�างานกลุ่ม	 การเรียนรายบุคคล	 ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่ง
แวดล้อมและทรัพยากรทางการเรียน	โดยผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้
ด้วยตัวของผู้เรียนเอง
	 6.	 ให้ผู้เรียนท�ากิจกรรม	 และแบบฝึกหัดต่างๆ	 ส่งแฟ้ม
งานให้กบัผูส้อนทางไปรษณย์ีอเิลก็ทรอนกิส์และน�าเสนอในเวบ็เพจ
ผู้เรียน	เพื่อให้ผู้เรียนคนอื่นๆ	ได้แลกเปลี่ยนความรู้	และความคิด
เห็นเกี่ยวกับผลงานที่น�าเสนอ	 เป็นการขยายฐานความรู้ให้กว้าง
ขวางออกไปมากยิ่งขึ้น
	 7.	อาจารย์ตรวจผลงานของผู้เรียนแล้วส่งผลคะแนนและ
ข้อมูลป้อนกลับทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

	 ในการจัดกิจกรรมต่างๆ	 ข้างตนนั้น	 ผู้สอนควรเลือกรูป
แบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม	 	 ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีรูปแบบที่น่า
สนใจมากมาย		ในบทความนี้จะขอกล่าวถึง	3	รูปแบบที่น�ามาเป็น
วธิกีารสอนภาษาองักฤษได้อย่างน่าสนใจ	คอื	การจดัการสอนด้วย
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้	วิกิสเปซ	และเว็บบล็อก
 1) กำรจัดกำรสอนด้วยระบบบริหำรจัดกำรเรียนรู้

(LMS: Learning Management System)

	 ณัฐพงษ์	สมปินตา	(2549;	อ้างในภูดิท	จุลโพธิ์,	2551)	ได้
กล่าวถึงระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ว่าเป็นระบบที่ใช้ในการ
บริหารและสร้างบทเรียนแบบส�าเร็จรูป	(e-learning)	ผู้ใช้งานไม่
จ�าเป็นต้องมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมก็สามารถสร้าง
บทเรียนหรือระบบ	e-learning	ใช้งานในหน่วยงานได้		ซึ่งระบบ
บรหิารจดัการการเรยีนรูเ้ป็นเครือ่งมอืหนึง่ทีช่่วยสร้างระบบเรยีนรู้
ในหน่วยงาน	 การที่จะให้ระบบใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ต้องอาศัย
อาจารย์หรือผู้ใส่บทเรียนหรือเนื้อหา	(content)	 เข้าไปในระบบ	
และมีการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง	 ระบบบริหารจัดการการ
เรยีนรูน้บัว่าเป็นระบบทีม่เีครือ่งมอืส�าหรบัการจดัการการเรยีนการ
สอนในหลายๆ	ด้านได้แก่
	 1.	 เครื่องมือส�าหรับผู้สอนเพื่อน�าเนื้อหาในรายวิชาที่มีอยู่
แล้ว	(courseware)	 ในรูปแบบไฟล์เอกสาร	 ไฟล์ภาพหรือ	 ภาพ
เคลื่อนไหว	ส่งต่อให้แก่ผู้เรียน
	 2.	 เครื่องมือส�าหรับผู ้สอนใช้ส�าหรับประกาศเกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนรวมไปถึงก�าหนดการในรายวิชาให้แก่ผู้
เรียน	(announcement)
	 3.	 เครื่องมือการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน	
เช่น	กระดานข่าว	(web	board)	และห้องสนทนา	(chat	room)
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	 4.	 เครื่องมือในการเก็บสถิติต่างๆ	 ของผู้เรียน	(student	
progress	tracking)	เช่น	การตรวจสอบจ�านวนผู้มาเข้าเรียน	และ
เก็บสถิติการเข้าใช	้ เป็นต้น	 จากความสามารถของระบบบริหาร
จดัการการเรยีนรู้	เมือ่ผูส้อนน�ามาประยกุต์ใช้กบั	courseware	ใน
รายวิชา	 จะท�าให้เกิดการเรียนการสอนแบบ	e-learning	 ที่มี
ประสิทธิภาพส�าหรับผู้เรียนและผู้สอนได้	 โปรแกรม	authorware	
ถือเป็นเครื่องมืออีกประเภทหนึ่งในการสร้างสรรค์สื่อส�าหรับ	
e-learning	ที่สามารถส่งผ่านการใช้งานบนเว็บไซต์เครือข่ายของ
หน่วยงานหรือ	CD-ROM	 ติดตามผลการเรียนของผู้เรียนได้ง่าย	
และให้ผลตอบแทนคุ้มค่าการลงทุน	 ซึ่งสามารถสร้างสรรค์ทุกสิ่ง
ทุกอย่าง	 จาก	web-based	tutorials	 ไปจนถึงตัวกระตุ้นอันซับ
ซ้อน	และการรวมเสียงเข้ากับวิดีโอ
	 มหาวทิยาลยักรงุเทพได้ตระหนกัถงึบทบาทการศกึษาผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตหรือการเรียนในรูปแบบออนไลน์ที่จะน�าสื่อ
ประเภทต่างๆ	เข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการศึกษา	 เพราะ
ถือเป ็นทางเลือกใหม่ที่มีประสิทธิภาพ	 ศูนย ์คอมพิวเตอร ์	
มหาวทิยาลยักรงุเทพจงึได้พฒันาระบบการบรหิารการศกึษาทีเ่รยีก
ว่า	Bangkok	University	Learning	Management	System	หรือ	
BU	LMS	 เพื่อเป็นช่องทางเสริมส�าหรับการจัดการเรียนสอน	 โดย
ระบบนี้จะท�าหน้าที่ เป ็นศูนย์กลางของระบบการศึกษาทาง
อิเล็กทรอนิกส์และเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษาเข้าด้วยกัน	บริการแบ่งกลุ่มนักศึกษาในแต่ละวิชา	 และ
ยงัมกีระดานแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในกลุม่ทีจ่ะช่วยให้ผูเ้รยีนรูจ้กั
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน	หรือหากผู้สอนต้องการอ้างอิงไป
ยังเว็บไซต์เพื่อให้นักศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม	หน้าเว็บ	BU	LMS	ก็
มี	link	 เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆได้	 ส�าหรับประโยชน์ของ
ระบบ	BU	LMS	นีจ้ะเป็นสือ่เสรมิทีจ่ะช่วยให้นกัศกึษาสามารถเข้าไป
ค้นคว้าและทบทวนเนือ้หาเกีย่วกบัการเรยีนแต่ละวชิาได้ด้วยตนเอง	
เพื่อความสะดวกสบายในการเข้าถึงบทเรียนแก่นักศึกษาและ
ประหยดัเวลาในการตดิต่อสือ่สารระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีนได้ดอีกี
ด้วย	ซึ่งในปัจจุบันอาจารย์วิชาภาษาอังกฤษใช้โปรแกรม	BU	LMS	
เพือ่ฝึกฝน	ทบทวนเนือ้หาเพือ่ช่วยให้นกัศกึษามผีลสมัฤทธิท์างการ
เรียนที่ดีขึ้น		โดยเนื้อหาที่ใส่ในโปรแกรมมักจะเกี่ยวกับทักษะการ
อ่าน	ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ		การเขียนสรุปความ		เป็นต้น
 2) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยวิกิ  (Wiki)

	 ในปัจจบุนันี	้	มกีารสอนออนไลน์รปูแบบใหม่คอืวกิซิึง่เป็น
เว็บไซต์ประเภทหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใส่เนื้อหา	 เพิ่มหรือ
แก้ไขเนื้อหาได้โดยง่าย	ซึ่งบางครั้งไม่จ�าเป็นต้องมีการลงทะเบียน
เพือ่แก้ไข	ด้วยความง่ายในการแก้ไขและโต้ตอบ	วกิเิวบ็ไซต์มกัจะ
ถกูน�ามาใช้ในการเขยีนงานร่วมกนั	ดงันัน้ผูอ่้านจงึกลายเป็นผูเ้ขยีน

และบรรณาธกิาร	(Thomas,	2008)	โดยรปูแบบการสอนจะเริม่จาก
การให้นักศึกษาจัดหาสมาชิกในกลุ่มของตน	แล้วด�าเนินการสร้าง
เวบ็โดยใช้พืน้ทีห่รอืสเปซของวกิปิระกอบด้วยโฮมเพจและหน้าอืน่ๆ	
หลังจากนั้นนักศึกษาจะใส่ข้อมูลต่างๆ	 เกี่ยวกับสมาชิกในกลุ่ม	
ส่วนอาจารย์ใส่งานที่มอบหมายให้ท�า	 นักศึกษาจะเข้าไปมี
ปฏิสัมพันธ์กัน	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหน้าต่างๆ	 ของวิกิ					
ถกเถียงกันผ่านทางวิกิโดยไม่ต้องมาเจอหน้ากัน	 ซึ่งการมี
ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างเรยีนนีถ้อืเป็นหวัใจของการสอนออนไลน์	(ชตุมิา	
สัจจานนท์,	2550)		ผู้สอนจึงต้องจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์อย่างต่อ
เนื่องและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมระหว่างเรียน	 	 นอกจากนี้	
อาจารย์สามารถเข้าไปอ่านงานและแสดงความคิดเห็น	(Carr	et	
al.,	2007)	วกิจิงึเป็นวธิกีารหนึง่ทีจ่ะช่วยให้ผูเ้รยีนสามารถประยกุต์
ใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ต่างๆ	 ในการแสวงหาความรู้เพิ่ม
เติมจากบทเรียน	 สรุปได้ว่าวิกิเป็นเครื่องมือในการสร้างกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบร่วมมือกันท�าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ได้	
เนือ่งจากหลกัการของวกิคิอืการให้เสรแีก่ผูใ้ช้ในการสร้างและแก้ไข
เนื้อหาในระบบอีเลิร์นนิ่ง	ผู้สอนจึงใช้วิกิเป็นเครื่องมือในการสร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ	 เช่นการมอบหมายงานเป็น	
กลุ่ม	(group	assignment)	การเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็น
ฐาน	(project-based	learning)	 การเรียนรู้แบบสรรค์สร้างองค์
ความรู้	(constructivist	learning)	และการเรียนรู้แบบร่วมมือหรือ
การเรียนรู้แบบร่วมงาน	(cooperative/collaborative	learning)	
(ศิริชัย	นามบุรี,	2551)
	 ผู้เขียนในฐานะอาจารย์สอนภาษาอังกฤษได้ทดลองใช้วิกิ
สเปซในการพฒันาทกัษะการเขยีนสรปุความให้แก่นกัศกึษาชัน้ปีที่	
1	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ในรายวิชา	EN	111	ซึ่งพบว่ากิจกรรมนี้
สามารถช่วยให้นกัศกึษามพีฒันาการดขีึน้	มคีะแนนเฉลีย่การเขยีน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน		โดยกิจกรรมดังกล่าวเริ่มจากการสอน
วธิเีขยีนสรปุใจความส�าคญัของบทอ่าน	ซึง่จะมคีวามยาวเพยีง	3-5	
ประโยค	 ก่อนการอ่านนักศึกษาจะอ่านหัวเรื่อง	 ประโยคแรก	
ประโยคสุดท้าย	 ดูรูปภาพประกอบก่อนเพื่อให้ได้แนวคิดคร่าวๆ	
ว่าใจความของบทอ่านจะเกี่ยวกับสิ่งใด	 ขณะอ่านนักศึกษาจะให้
ความส�าคัญกับประโยคแต่ละประโยคไม่เท่ากัน	 โดยจะดูรู ้ว่า
ประโยคใดส�าคญัและประโยคใดไม่ส�าคญั	และหยดุเป็นช่วงๆ	เพือ่
สรุปใจความส�าคัญ	 ท�าโน้ตย่อ	 หรือขีดเส้นใต้	 และหลังอ่าน	
นักศึกษาจะหาประเด็นหลัก	(main	idea)	และเขียนสรุปใจความ
ส�าคญัของเรือ่งทีอ่่านโดยใช้เอกสารเสรมิ	(supplementary	sheet)		
นักศึกษาจะท�างานเป็นกลุ่มๆ	ละ	4	คน	ช่วยกันเขียนสรุปความ
จากเรื่อง	5	เรื่องผ่านทางเว็บไซต์วิกิ		ในการเขียนสรุปความแต่ละ
เรือ่งนัน้	สมาชกิแต่ละคนต้องเข้าไปใส่ค�าตอบของตนทีเ่วบ็ไซต์วกิิ	
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หลงัจากนัน้ทกุคนในกลุม่จะแสดงความคดิเหน็ว่าค�าตอบใดดทีีส่ดุ	
หรืออาจจะน�าเอาค�าตอบของทุกคนมาผสมผสานกัน	ปรับเปลี่ยน
จากเดิมเพื่อให้เหลือเป็นค�าตอบสุดท้ายเพียงค�าตอบเดียว	 ใน
ระหว่างนั้น		อาจารย์ผู้สอนจะเข้าไปให้ข้อเสนอแนะเป็นระยะๆ	
 3) กำรพัฒนำทักษะควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษผ่ำนเว็บ

บล็อก (Web Blog) 
	 เวบ็บลอ็กเป็นเครือ่งมอืในการจดัการความรู	้	เป็นกระบวน
การในการบริหารความรู้ที่มีอยู่มิให้สูญหายโดยการถ่ายทอดและ
รักษาองค์ความรู้นั้นด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
ในเกบ็รกัษาและถ่ายทอดความรูน้ัน้ๆ	ไปสูบ่คุคลอืน่	ความรูท้ีเ่ป็น
ประโยชน ์ควรถ ่ายทอดจากผู ้ที่ เกี่ยวข ้องเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และต่อยอดความรู้	 การใช้เว็บบล็อกซึ่งปัจจุบันเป็น
เครื่องมือที่เป็นที่นิยมใช้กันในหลายสถาบันการศึกษา	ได้ถูกสร้าง
ขึ้นเพื่อเป็นระบบการจัดการความรู้	แลกเปลี่ยนความรู้	ความคิด	
ประสบการณ์	เทคนิคการท�างาน	ความรู้เชิงปฏิบัติร่วมกัน	บุคคล
สามารถบันทึกเรื่องราวที่ตนถนัดหรือสนใจ	มีการปรับปรุงเนื้อหา
สม�่าเสมอ	สามารถเรียงล�าดับย้อนตามวัน	 เวลาการเขียน	มีการ
แยกย่อยเป็นกลุ่มๆ		ตามหัวข้อหลัก	และมีการเสนอความคิดเห็น
ต่างๆ	เพิ่มเติม	
	 การสร้างบล็อกเพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษา
องักฤษนัน้ถอืเป็นสือ่การเรยีนการสอนอกีหนึง่วธินีอกเหนอืจากการ
สอนแบบปกตใินห้องเรยีน	ผูเ้รยีนสามารถศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ
จากในบล็อก	 ซึ่งผู้สอนได้ใส่รายละเอียดเนื้อหาสาระ	 เช่น	 ใน
รายวชิาภาษาองักฤษ	ผูส้อนอาจสร้างเวบ็บลอ็กอธบิายรายละเอยีด
เกี่ยวกับ	tense	 ต่างๆ	 รูปแบบการสร้างประโยค	 วิธีใช้ค�าศัพท์		
สอนวัฒนธรรมควบคู ่กับภาษา	 และหากผู ้เรียนศึกษาในราย
ละเอียดแล้วไม่เข้าใจ	ผู้เรียนสามารถตั้งค�าถามไปยังผู้สอน	โดยผู้
เรียนกล้าที่จะถาม	 เพราะผู้เรียนและผู้สอนไม่เห็นหน้าซึ่งกันและ
กัน	
	 ผู้เขียนได้เคยน�าเว็บบล็อกมาประยุกต์ใช้ในการสอนโดย
มอบหมายให้นักศึกษาในรายวิชา	FA301:	ภาษาอังกฤษเพื่อศิลปะ
และการออกแบบ	สร้างบลอ็คของตน	โดยสมคัรเป็นเจ้าของบลอ็ก
ที่	http://GotoKnow.org		หลังจากสมัครสมาชิกแล้ว	นักศึกษา
สามารถลอ็คอนิเพือ่เข้าสูห่น้าจอแผงควบคมุเพือ่จดัการบลอ็กของ
ตนเอง	 เช่น	 สร้างบันทึกเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบงานของ
ตนเองเป็นภาษาองักฤษ		จดัการ	link	ไปยงัทีต่่างๆ		แล้วให้เพือ่นๆ	
ในกลุ่มซึ่งถือเป็นชุมชนในบล็อกเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดหรือ
ความรูใ้นเรือ่งเดยีวกนั		นอกจากการจดัการความรูแ้ล้ว	เวบ็บลอ็ก
จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างองค์ความรู้ที่น่าสนใจ	

ข้อควรพิจำรณำในกำรเลือกใช ้วิธีกำรสอนบนเครือข ่ำย

อินเทอร์เน็ต

	 จากประสบการณ์ที่ได้ใช้เทคโนโลยีทั้ง	3	แบบดังกล่าวใน
วิชาภาษาอังกฤษแล้ว	 ผู้เขียนมีความเห็นว่าอาจารย์ผู้สอนควร
ศกึษาเพือ่ท�าความรูจ้กักบันวตักรรมหรอืเทคโนโลยดีงักล่าวให้มาก
ก่อนน�าไปประยุกต์ใช้	นอกจากนี้ก่อนที่ผู้สอนจะเลือกใช้วิธีการใด
ควรพิจารณาโดยอาจใช้หลักเกณฑ์ดังนี้คือ
	 1.	ควรทดลองวิธีการนั้นก่อนที่จะน�ามาสอนจริง
	 2.	ควรเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียนและ
เนื้อหาที่สอน
	 3.	ควรดวู่าคุม้ค่ากบัประโยชน์ทีไ่ด้รบัและเวลาทีใ่ช้ไปหรอื
ไม่
	 4.	ควรวิเคราะห์ว่าวิธีการสอนนั้นจะช่วยแก้ปัญหาหรือ
สร้างปัญหาหรือไม่
	 5.	ควรพิจารณาว่าผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงหรือไม่
	 6.	ควรประเมินผลในระหว่างการเรียนและเมื่อสิ้นสุดการ
เรียน

บทสรุป

	 ในปัจจบุนันวตักรรมและเทคโนโลยด้ีานการศกึษามคีวาม
เจริญมากขึ้นตามกระแสโลกาภิวัตน์	 ค�าถามที่ว่าเทคโนโลยีอะไร
จะเป็นนวัตกรรมที่ผู้สอนให้ความสนใจและน�าไปใช้กันอย่างแพร่
หลายในโลกอนาคตนัน้	ยงัไม่สามารถหาค�าตอบได้		เนือ่งจากโลก
เรายังเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา	เทคโนโลยีใหม่ๆ	ก็เกิดขึ้นอย่าง
รวดเรว็	แต่สิง่หนึง่ทีเ่หน็ได้อย่างชดัเจนคอื	การศกึษาในโลกอนาคต
ยงัคงต้องพึง่พาเทคโนโลยอีย่างมาก	ดงันัน้	มหาวทิยาลยัจงึมคีวาม
จ�าเป็นต้องก้าวให้ทนักบัการเปลีย่นแปลง	อาจารย์ในมหาวทิยาลยั
ควรได้รบัการส่งเสรมิในเรือ่งของงบประมาณทัง้การสร้างนวตักรรม
และการใช้เทคโนโลย	ีส่วนในด้านความรูเ้รือ่งเทคโนโลยนีัน้	สถาน
ศึกษาควรจัดฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการ
ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่
คณาจารย์อย่างสม�่าเสมอ	 ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์สามารถใช้
เทคโนโลยีเพื่อจัดการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันยุคทัน
สมัยกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
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