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การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning
experience) ด้วยบทเรียนแสวงรู้ (Web Quest) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้
เรียนด้วยการบูรณาการเทคโนโลยี ความรูเ้ นือ้ หาวิชาและข้อมูลน�ำเข้าทีม่ คี วามหมายเพือ่ แก้ปญ
ั หาชุดโครง
งานที่ประกอบด้วยภาระงานย่อยหลาย ๆ ชิ้น (Dodge, 1997) โครงงานบทเรียนแสวงรู้ช่วยส่งเสริมให้ผู้
เรียนได้ใช้จินตนาการและทักษะในการแก้ปัญหาโดยผู้เรียนเป็นผู้คนพบและสร้างข้อสรุปด้วยตัวเองหรือ
เป็นมติร่วมของกลุ่ม วิธีการในการค้นคว้าซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า
และการรวบรวมข้อมูลล้วนแล้วแต่เป็นทักษะร่วมสมัยส�ำหรับการเรียนรู้ในยุคสังคมสารสนเทศในศตวรรษ
ที่ 21
ค�ำส�ำคัญ :
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Abstract
Experiential learning through a project-based learning of WebQuest is a type of instruction
that provides competence to learners through an integration of technology, subject content, and
comprehensible input to solve a series of problems from a number of individual tasks (Dodge,
1997). The WebQuest project also promotes the use of imagination and problem-solving skills, by
discovering and drawing a conclusion based on them or a group decision. Inquiry methods including
exploring, analyzing, synthesizing, evaluating, and collecting of data are among contemporary skills
for learners in the information communication technology society of the 21st century.  
Keywords : Development, English Learners’ Competence, WebQuest
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บทน�ำ
การจัดการเรียนรู้ส�ำหรับผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตผู้เรียนให้
มีทักษะที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตในยุคของการ
สื่อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ การมีทกั ษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมซึง่ ประกอบ
ด้วย 3R ได้แก่ การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4C ได้แก่
การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) การสื่อสาร
(Communication) ความร่วมมือ (Collaboration)
และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2560)
เทคโนโลยีในปัจจุบันมีอิทธิพลอย่างสูงต่อ
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน รู ป แบบของ
กิจกรรมการเรียนการสอนได้เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว จากการสอนแบบครูยนื พูดหน้าห้อง ผูเ้ รียน
เป็นผู้จดบันทึกและมีลักษณะการเรียนแบบเป็น
ฝ่ายรับความรู้หรือข้อมูล (passive learners) ได้
เปลีย่ นแปลงเป็นนักเรียนเป็นผูก้ �ำหนดและควบคุม
การเรียนด้วยตนเองได้มากขึ้น (active learner) ผู้
สอนเองก็ได้มกี ารปรับเปลีย่ นบทบาทจากครูทเี่ ป็น
แหล่งความรูก้ ลายเป็นครูทมี่ บี ทบาทเป็นผูป้ ระสาน
การเรียนรู้ (facilitator)
ภาษาอั ง กฤษเป็ น วิ ช าหนึ่ ง ที่ มี ก ารน�ำ
เทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างหลากหลายเพื่อส่งเสริม
ประสบการณ์เรียนรู้ส�ำหรับผู้เรียน อย่างไรก็ตาม
โลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันท�ำให้ครู
ไม่ ส ามารถจะน�ำเสนอหรื อ ประสานการเรี ย นรู ้
เนื้อหาทุกอย่างเพื่อเตรียมผู้เรียนส�ำหรับโลกแห่ง
อาชีพได้ การน�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจะท�ำให้ผู้
เรียนมีประสบการณ์ที่หลากหลายขึ้น การเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน (project-based learning)
โดยใช้เทคโนโลยีจึงเป็นทางเลือกที่ดีส�ำหรับครูใน
ฐานะผูป้ ระสานการเรียนรูท้ จี่ ะจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน

181

ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

การน�ำเสนอความส�ำคัญของการใช้ บทเรียน
แสวงรู้ เพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ของผู้เรียน มีสาระ
ส�ำคัญ 5 ส่วนคือ ความหมายของบทเรียนแสวงรู้
(WebQuest) องค์ประกอบของบทเรียนแสวงรู้
แนวคิดเชิงทฤษฎี ข้อควรค�ำนึงเกี่ยวกับการใช้บท
เรียนแสวงรู้ในการเรียนการสอนและการประเมิน
ความส�ำเร็จของบทเรียนแสวงรู้

WebQuest คืออะไร?
WebQuest คือการเรียนรู้ที่เน้นการแสวงรู้
แบบร่วมมือด้วยความรูห้ ลากหลายสาขาวิชาโดยใช้
เว็บเป็นสื่อ (Dodge, 1997; วสันต์ อติศัพท์, 2546)
การเรียนรูใ้ นลักษณะนีค้ อื การส่งเสริมศักยภาพของ
ผูเ้ รียนในการบูรณาการเทคโนโลยี ความรูใ้ นเนือ้ หา
(subject content knowledge) และข้อมูลน�ำเข้าที่
มีความหมาย (comprehensible input) ส�ำหรับผู้
เรียนภาษาอังกฤษ การสอนโดยใช้โครงงานบท
เรียนแสวงรูห้ รือ WebQuest เป็นการสอนแก้ปญ
ั หา
โดยใช้ความร่วมมือกันหลาย ๆ ชิน้ งาน รวมกันเป็น
โครงงาน
วสันต์ อติศพั ท์ (2546:52) กล่าวว่าบทเรียน
แสวงรู้สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าเนื้อหาจาก
แหล่งข้อมูลออนไลน์ นอกจากนีโ้ ครงงานยังส่งเสริม
ให้ผู้เรียนใช้จินตนาการและทักษะในการแก้ปัญหา
ผูเ้ รียนเป็นผูค้ น้ พบและสร้างข้อสรุปด้วยตนเองหรือ
เป็นมติร่วมของกลุ่ม นอกจากนี้โครงงานบทเรียน
แสวงรู้ยังช่วยส่งเสริมทักษะร่วมสมัยส�ำหรับการ
เรียนรู้ในยุคสังคมสารสนเทศ ดังนี้
1. การแสวงรู ้ (Inquiry) ในยุ ค สั ง คม
สารสนเทศในปั จ จุ บั น องค์ ค วามรู ้ ที่ ม ากมาย
มหาศาลมีอยู่หลากหลายทั่วไป ความรู้ไม่ได้จ�ำกัด
อยู่ที่ตัวครูหรือหนังสือ ต�ำราแบบพิมพ์ (printed
resources) อีกต่อไป แต่ความรู้กระจัดกระจายใน
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ บนเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์หรือคลาวน์ (cloud) แหล่งความรู้
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เหล่านีอ้ �ำนวยความสะดวกให้ผเู้ รียนสามารถเข้าถึง
องค์ความรูต้ า่ ง ๆ ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลตามแหล่งเหล่านี้อาจจะไม่
ได้ผา่ นการประเมินหรือตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหา ผู้เรียนจึงต้องมีทักษะในการแสวงหาความรู้
พัฒนาตนเองเป็นผู้ที่สามารถค้นคว้าหรือเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง (self-directed learner or autonomous
learner) ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดการแสวงหาความ
รูต้ ลอดชีวติ ทีย่ งั่ ยืน (sustainably lifelong learning)
2. การสะท้อนคิด (Reflection) ผู้เรียนในยุค
สั ง คมสารสนเทศจะต้ อ งมี ทั ก ษะในการกลั่ น กรอง
สารสนเทศ มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมิน
ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่ง
ข้อมูล ความเหมาะสมของเนื้อหา รวมไปถึงความ
สามารถในการสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อ
ใช้ประโยชน์ทตี่ อบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการสืบค้น
3. การรู ้ เ ทคโนโลยี (Technological
literacy) เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการ
แสวงหาความรู้ในยุคสังคมสารสนเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
หรือข้อมูลออนไลน์ ผู้เรียนในยุคนี้จึงจ�ำเป็นต้องมี
ความสามารถในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ เพื่ อ
แสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ ทั้ง
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
4. การสร้างองค์ความรู้ (knowledge construction) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในยุค
สังคมสารสนเทศมักจะจัดตามแนวคิดการสร้าง
ความรู้ (constructivism) ซึ่งมีลักษณะส�ำคัญคือผู้
เรียนต้องเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองโดยผ่าน
กระบวนการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม การสืบค้น
และการประเมินข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลน�ำเข้าที่มี
ความหมาย (comprehensible input) ซึ่งมาจาก
กระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ อ ย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
สังเคราะห์ ตีความและประเมินข้อมูลนั้น ๆ องค์
ความรู้ของผู้เรียนจะค่อย ๆ สะสมเพิ่มพูน (accumulate) ตามประสบการณ์และปฏิสมั พันธ์ทผี่ เู้ รียน
มีต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในยุคนี้ผู้เรียนต้องไม่เพียง
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แค่มีทักษะการแสวงหาความรู้เท่านั้นแต่ต้องมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการ
ทางปัญญา (cognitive process) ด้วย

องค์ประกอบของบทเรียนแสวงรู้
ชิ้นงานในโครงงาน WebQuest มักจะเป็น
ภาระงานที่ ต ้ อ งสื บ ค้ น โดยมี ข ้ อ มู ล อ้ า งอิ ง จาก
สถานการณ์จริง (real-world situations) ซึง่ ก�ำหนด
ให้ผู้เรียนต้องเล่นบทบาทใดบทบาทหนึ่งในฐานะ
สมาชิกของกลุ่มที่จัดท�ำโครงงาน สมาชิกในกลุ่ม
ต้องมีการออกแบบวางแผน มีการระดมสมองเพื่อ
ให้ได้มาซึง่ ข้อสรุปของชิน้ งานหรือข้อสรุปของโครง
งาน นอกจากนี้กลุ่มผู้เรียนยังต้องมีการสร้างและ
พัฒนาแนวคิด ข้อก�ำหนดพันธกิจ (mission of
statement) หรือการน�ำเสนอจุดเด่นที่น่าสนใจของ
โครงงาน (sale pitch) อีกด้วย องค์ประกอบพืน้ ฐาน
ในการออกแบบโครงงาน WebQuest ทีส่ �ำคัญได้แก่
หน้าชื่อเรื่อง (title page) บทน�ำ (introduction) ค�ำ
อธิบายของโครงงาน (explanation of the task)
รายการอ้างอิงและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (list of
relevant resources and links) และชุดของค�ำสั่งที่
อธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการที่จะท�ำโครงงานให้
ส�ำเร็จ (a set of step-by-step instructions for
completing cumulative task) การประเมินผลโครง
งานในรูปแบบของเกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือ
รูบริค (Assessment of the task) ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของสุรกิจ ปรางสรและอุรพงศ์ แพทย์คชา
(2556:83) ที่ได้น�ำเสนอส่วนประกอบของบทเรียน
แสวงรู้ (WebQuest) ไว้ดังนี้
1. บทน�ำ  (Introduction) เป็นส่วนที่แจ้ง
ข้อมูลเบือ้ งต้นของชุดบทเรียน ประกอบด้วยชือ่ บท
เรียน ชื่อผู้สอน ข้อมูลแนะน�ำการเรียนหรือข้อ
ก�ำหนดเกี่ยวกับพื้นความรู้ที่ใช้ในการเรียน
2. งาน (Task) ประกอบด้ ว ยเนื้ อ หาที่
ท้าทายให้ผู้เรียนปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงส�ำเร็จ อีก
นัยหนึ่งงาน (task) เป็นสิ่งที่ผู้สอนคาดหวังให้ผู้
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เรียนได้ลงมือปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดองค์ความรู้ โดยปกติ
จะก�ำหนดเป็นสถานการณ์ปัญหาที่ให้ผู้เรียนได้
ลงมือสืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินข้อมูล
เพื่อน�ำมาประกอบในการเสนอแนวคิดของตนกับ
กลุ่ม และได้ร่วมมือกันตัดสินใจเพื่อหาทางออกใน
การแก้ปัญหา หรือการท�ำงานให้ส�ำเร็จ
3. แหล่งข้อมูล (Information sources) เป็น
แหล่งสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต (World Wide
Web) หรือแหล่งข้อมูลในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อื่น ๆ ที่ครูได้น�ำเสนอไว้ให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียน
ได้เข้าไปสืบค้นและหาข้อมูลเพื่อท�ำให้งาน (task)
ส�ำเร็จลุล่วงไปได้
4. กระบวนการ (Process) เป็นการก�ำหนด
ขัน้ ตอนการปฏิบตั เิ พือ่ ให้ผเู้ รียนท�ำงานได้ลลุ ว่ ง ใน
ขัน้ ตอนนีผ้ สู้ อนจะต้องมีการก�ำหนดกระบวนการที่
ชัดเจน เมื่อผู้เรียนปฏิบัติตามกระบวนการทุกขั้น
ตอนแล้วผู้เรียนจะต้องประเมินตัวเองตามเกณฑ์ที่
ก�ำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนที่ให้ผู้สอนประเมินต่อไป
5. ค�ำแนะน�ำ  (Guidance) เป็นการให้ค�ำ
แนะน�ำเกีย่ วกับการจัดการกับข้อมูลทีไ่ ด้มาจากการ
สืบค้น ผูส้ อนอาจจะแนะน�ำให้ผเู้ รียนน�ำเสนอข้อมูล
ในรูปแบบของค�ำถามที่ต้องการให้ค้นหาค�ำตอบ
กรอบแนวคิด แผนทีค่ วามคิด หรือแผนภูมเิ หตุและ
ผล เป็นต้น
6. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการให้
ข้อมูลเกีย่ วกับแนวทางในการประเมินโครงงานของ
ผู ้ เ รี ย น โดยทั่ ว ไปจะมี ก ารก�ำหนดเกณฑ์ ก าร
ประเมิน (Evaluation rubrics) ส�ำหรับให้ผู้เรียน
ประเมินตนเองและการท�ำงานกลุ่ม กิจกรรมนี้จะ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถประเมินผลงานของตัวเอง
และกลุม่ และสามารถปรับปรุงแก้ไขก่อนน�ำเสนอขัน้
สุดท้ายต่อเพื่อนร่วมชั้นและครู การประเมินผลนี้
เป็นการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) ซึง่ อยูใ่ นรูปของการประเมินเชิงมิติ (rubrics)
ที่เป็นการประเมินที่มีการบรรยายคุณลักษณะเชิง
คุณภาพมากกว่าการตัดสินด้วยคะแนนที่แตกต่าง
กันเพียงอย่างเดียว
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การศึกษาทัง้ ในต่างประเทศและประเทศไทย
ได้มขี อ้ สรุปพ้องต้องกันว่าการใช้ WebQuest เป็นสือ่
ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ดี เพราะ
การใช้ WebQuest นอกจากเป็นการช่วยพัฒนาผู้
เรียนในแง่ภาษาเฉพาะสาขาแล้ว ผู้เรียนยังมีโอกาส
ได้พฒ
ั นาภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์จริงจากการ
ท�ำงาน นอกจากนี้การใช้ WebQuest ยังช่วยเรื่อง
การพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง เช่น การคิดให้
เหตุผล (reasoning) และการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
(critical thinking) ดังนั้น WebQuest เป็นการผสม
ผสานแนวคิ ด การเรี ย นการสอนทั้ ง แบบครู แ ละ
นักเรียนเป็นศูนย์กลางซึง่ ช่วยให้ผเู้ รียนได้มโี อกาสได้
ประสานความร่วมมือกัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเพื่อ
สร้างสรรค์ชิ้นงานให้ประสบความส�ำเร็จด้วยการใช้
เวิลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide Web)
ในการพัฒนาโครงงานบทเรียนแสวงรู้ ให้
ประสบความส�ำเร็จนัน้ ผูเ้ รียนทีเ่ ป็นสมาชิกของกลุม่
เล็ ก ๆ จะต้ อ งมี ก ารประสานงานร่ ว มมื อ กั น
สร้างสรรค์ผลงานชิ้นย่อย ๆ สะสมต่อ ๆ กันเพื่อ
ฉายภาพความส�ำเร็จของโครงงานขนาดใหญ่ทมี่ ผี ล
มาจากการสะสมงาน (task) ชิน้ เล็ก ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภาย
ใต้โครงงานใหญ่ กิจกรรมส�ำคัญที่สมาชิกในกลุ่ม
ต้องร่วมมือกันท�ำคือการสังเคราะห์องค์ความรูแ้ ละ
สร้างค�ำถามเพือ่ ค้นหาข้อมูลเพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
งาน มี ก ารอภิ ป รายและสร้ า งข้ อ ตกลงร่ ว มกั น
ระหว่ า งสมาชิ ก ในกลุ ่ ม ส�ำหรั บ งานชิ้ น ใหญ่ ชิ้ น
สุดท้ายของโครงงานอาจจะเกิดมาจากการผสม
ผสานมุมมองหลายอย่างเข้าด้วยกัน ซึ่งอาจจะ
ประกอบด้วยกิจกรรมหลาย ๆ อย่างเช่น การสืบค้น
ออนไลน์ การอภิปราย การสัมภาษณ์ และการ
สังเกต เป็นต้น ดังนั้นภาระงานส�ำคัญส�ำหรับครูผู้
ประสานการเรียนรูแ้ ละการน�ำโครงงาน WebQuest
เป็ น สื่ อ ในการสร้ า งสมประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้
ส�ำหรับผู้เรียนจึงเกี่ยวข้องกับการออกแบบโครง
งานทีด่ แี ละสอดคล้องกับการสร้างสมประสบการณ์
การเรียนรู้ของผู้เรียน (March, 2000) งานย่อย ๆ
ในโครงการจะต้ อ งมี ก ารบู ร ณาการสมรรถนะ
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(competency) ที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีความร่วมมือ (engagement) ระหว่าง
กัน (Maddux & Cummings, 2007) การสร้างความ
ร่วมมือระหว่างสมาชิกในกลุ่มจะท�ำให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ ร่วมกันรวมไป
ถึงโอกาสในการใช้อปุ กรณ์เทคโนโลยีสารสนสนเทศ
หรืออุปกรณ์อัจฉริยะ (smart devices) ต่าง ๆ อีก
ด้วย ทั้งนี้ Lengel & Lengel (2006) ได้แสดง
ทรรศนะว่านักเรียนในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศจะ
ต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี (technological
literacy) ที่ได้รับการสร้างสมประสบการณ์ตรงโดย
มีทกั ษะเกีย่ วกับการใช้อปุ กรณ์อจั ฉริยะต่าง ๆ เป็น
พื้นฐาน อย่างไรก็ตามนักเรียนที่มาจากครอบครัว
ทีม่ เี ศรษฐสถานะตำ�่ อาจจะขาดโอกาสในการเข้าถึง
อุปกรณ์อัจฉริยะต่าง ๆ ท�ำให้ขาดทักษะพื้นฐานใน
การใช้อปุ กรณ์ได้ การช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิก
ในกลุ ่ ม จะเป็ น การเพิ่ ม โอกาสให้ นั ก เรี ย นที่
ขาดแคลนเหล่านี้เข้าถึงอุปกรณ์และเรียนรู้ทักษะ
ทางเทคโนโลยีได้มากขึ้น
นอกจากการเข้ า ถึ ง อุ ป กรณ์ ส�ำหรั บ การ
สืบค้นข้อมูลแล้ว ครูผู้ประสานการเรียนรู้จะต้อง
แนะน�ำช่องทางที่ชี้แจงและให้ข้อมูลส�ำหรับการท�ำ
โครงงาน WebQuest Sox & Rubinstein-Avila
(2009) ได้แนะน�ำช่องทางส�ำหรับการท�ำโครงงาน
WebQuest ที่เด่น ๆ ดังนี้
1. www.questgarden.com มีค�ำแนะน�ำและ
ความช่วยเหลือในการท�ำโครงงาน WebQuests
รวมไปถึ ง ข้ อ มู ล และข่ า วสาร มี ตั ว ค้ น หาข้ อ มู ล
(search engine) ที่ ใ ห้ ผู ้ เ รี ย นได้ ห าเนื้ อ หาที่
สอดคล้องกับระดับชั้นและวิชาเรียน มีข้อมูลเกี่ยว
กับเวลาที่ข้อมูลถูกบรรจุ
2. www.BestWebQuests.com เป็นช่อง
ทางที่ได้รับความนิยม มีตัวค้นหาข้อมูล (search
engine) มีข้อแนะน�ำ  (tips) ส�ำหรับการสร้างและ
ประเมินโครงงาน WebQuestsของตัวเอง มีลงิ ค์น�ำ
ไปสูเ่ ว็บต่าง ๆ ทีม่ ขี อ้ มูลหลากหลายส�ำหรับการท�ำ
โครงงาน ถ้าจ่ายค่าธรรมเนียม (fee) จะมีการให้ค�ำ
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แนะน�ำเฉพาะรายบุคคล/โครงงาน
3. Webquest.org เป็นช่องทางแรกของการ
ท�ำโครงงาน WebQuests จัดท�ำโดย San Diego
State University ประเทศสหรัฐอเมริกา มีบทความ
หลากหลาย มีรูบริคส�ำหรับการประเมินคุณภาพ
ของโครงงาน มีตัวค้นหาข้อมูล (search engine)
ช่องทางเหล่านี้เป็นช่องทางที่ใช้ เวิลด์ ไวด์
เว็บ (World Wide Web) ซึ่งเป็นช่องทางในการ
สืบค้นทีม่ ศี กั ยภาพสูงในด้านการให้ขอ้ มูลทางภาพ
(visual) และเสียง (aural) ผู้เรียนภาษาอังกฤษจะ
มีโอกาสเข้าถึงและมีปฏิสมั พันธ์กบั ข้อมูลในรูปแบบ
ที่หลากหลาย ผู้เรียนมีแนวโน้มที่จะมีสมรรถนะที่
เพิ่มพูนมากขึ้นเนื่องจากผู้เรียนสามารถสะสม น�ำ
เข้า (internalize) และย่อยความรูต้ า่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับองค์ความรู้ทางภาษาและสามารถที่จะใช้เพื่อ
แสดงออกถึงความเป็นตัวตนของผู้เรียนเอง เมื่อ
ค�ำนึงถึงจ�ำนวนของผูเ้ รียนภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ทีส่ องหรือภาษาต่างประเทศแล้ว WebQuest น่าจะ
เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีส�ำหรับนักเรียนจะได้พัฒนา
ศักยภาพทางเทคโนโลยี ความรู้เนื้อหาวิชาและ
สมรรถนะทางภาษาอังกฤษ

แนวคิ ด เชิ ง ทฤษฎี (Theoretical Approaches)
นั ก วิ ช าการแนวคิ ด ใหม่ ด ้ า นการรู ้ ศึ ก ษา
(New Literacies Studies: NLS) กล่าวว่าการรู้
(literacy) เกีย่ วข้องกับการเรียนหลากหลายรูปแบบ
(multimodal learning) และกระบวนการฝึกหัดทาง
สังคม (social practices) แนวคิดใหม่ด้านการรู้
ศึกษาเป็นแนวคิดทีต่ อ่ ยอดมาจากแนวคิดการเรียน
รู้เชิงสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural perspective)
ซึ่งมองการรู้ว่าเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการ
รวบรวมประสบการณ์หลายทางผ่านทั้งการฝึกหัด
(practices) สือ่ (sign) สัญลักษณ์ (symbol) และรูป
แบบ (mode) (Lengel & Lengel, 2006) แนวคิด
ใหม่ ด ้ า นการรู ้ ศึ ก ษาเชื่ อ ในกระบวนการพั ฒ นา
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สมรรถนะที่ ห ลากหลายเพื่ อ การมี ส ่ ว นร่ ว มอย่ า ง
กระตือรือร้นและมีวิจารณญาณสู่การเป็นพลโลก
(global society) การใช้ WebQuests ในการเรียน
เนื้อหารายวิชารองต่าง ๆ ช่วยให้การรวบรวมมุมที่
หลากหลายของการรูเ้ นือ่ งจากงาน (task) ทีใ่ ห้ผเู้ รียน
ท�ำนั้นจะต้องเกิดผลงานสุดท้ายที่มีการน�ำเสนอถึง
การรวบรวมข้อมูล การบูรณาการ และการขยาย
ความของข้อมูลทีส่ บื ค้นมาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ใน
อินเตอร์เนต ผู้เรียนยังจะต้องแสดงความสามารถใน
การประเมินแหล่งข้อมูลต่าง ๆที่สามารถตอบโจทย์
งานย่อยต่าง ๆ ในโครงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
นักวิชาการด้านการรับภาษาทีส่ อง (Second
Language Acquisition: SLA) เน้นย�้ำความส�ำคัญ
ของการให้ความใส่ใจต่อการรับและพัฒนาการทาง
ภาษาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านกระบวนการทาง
ปัญญา ด้านภาษาศาสตร์ ด้านอารมณ์และด้าน
สังคม ตัวอย่างเช่น Krashen (1980) และ Echevarria & Graves (2007) มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน
ว่าผูเ้ รียนภาษาอังกฤษจะเรียนได้ดเี มือ่ มีสมรรถนะ
ทางภาษา (language competencies) ด้วยการบู
รณาการผ่านเนือ้ หาสาขาวิชา (academic content)
ครูทสี่ อนเนือ้ หาวิชาสามารถทีจ่ ะออกแบบการสอน
ทีเ่ น้นเนือ้ หา (Sheltered content instruction: SCI)
ซึ่งเป็นบทเรียนที่มีข้อมูลน�ำเข้าที่มีความหมาย
(comprehensible input) องค์ประกอบข้อมูลน�ำเข้า
ทีม่ คี วามหมายนีเ้ ป็นสิง่ ที่ Krashen เน้นย�ำ้ อยูเ่ สมอ
ว่าผู้เรียนจะเกิดกระบวนการรับภาษาได้ สิ่งแรกที่
จะต้องน�ำเสนอคือข้อมูลน�ำเข้านั้นมีความหมาย
เพียงพอต่อผู้เรียน ถ้าผู้เรียนที่อยู่ในระหว่างการ
เรียนรู้ภาษาใหม่ในขณะเดียวกันก็เรียนรู้เนื้อหา
รายวิชา ผูเ้ รียนจะมีโอกาสทีด่ ใี นการทีจ่ ะมีสว่ นร่วม
ปฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละแลกเปลี่ ย นวั จ นภาษาที่ มี ค วาม
หมาย (meaningful verbal exchanges) กับกลุ่ม
เพื่อน ๆ ในบริบทวิชานั้น ๆ เพื่อพัฒนาความ
สามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการของผู้เรียน
(Echevarria & Graves, 2007; McGraw & Rubin-
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stein-Avila, 2008) การแลกเปลีย่ นวัจนภาษาเหล่า
นีจ้ ะช่วยเพิม่ พูนความสามารถในการให้เหตุผลและ
ความเข้าใจเนือ้ หาวิชาของผูเ้ รียน ในขณะเดียวกัน
ก็ เป็ นการเพิ่ ม พู นความสามารถทางภาษาที่ อ ยู ่
แวดวงเนื้อหาวิชาการของผู้เรียนเอง ดังนั้นการใช้
WebQuest เพื่อเป็นสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้
เรียนเป็นสิ่งที่มีคุณค่า อย่างเช่น Echevarria et al.
(2000) ได้เน้นยำ�้ ว่าในห้องเรียนทีม่ ผี เู้ รียนทีม่ คี วาม
แตกต่างกันทางภาษาสูงต้องการงาน (task) ที่มี
ทิ ศ ทาง มี ค วามหมายและจั ด การได้ การที่ ค รู
ออกแบบให้งานของผูเ้ รียนทีจ่ ะน�ำเสนอต้องมีการบู
รณาการของสิง่ ทีม่ องเห็นจับต้องได้เช่น วัตถุจ�ำลอง
(realias) สารคดี (documentaries) และสื่อวิดีทัศน์
ต่าง ๆ (film) รวมไปถึงองค์ประกอบด้านการร้อย
เรียงของภาษา (genre) เช่น บันทึกประจ�ำวัน
(diaries) หนังสือพิมพ์ บทความ (articles) และ
นิยาย สื่อต่าง ๆ เหล่านี้จะใช้ภาษาน�ำเสนอค�ำ
ส�ำคัญในสาขาวิชาของผู้เรียนซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นใน
การเพิม่ ข้อมูลน�ำเข้าทีม่ คี วามหมาย (comprehensible input) ของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการรู้
เนื้อหาวิชาและภาษาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชานั้น

ข้ อ ควรค� ำ นึ ง เกี่ ย วกั บ การใช้ บ ทเรี ย น
แสวงรู้ในการเรียนการสอน
ในส่วนนีผ้ เู้ ขียนน�ำเสนอสถานภาพของการ
ศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้บทเรียน
แสวงรู้ (WebQuest) ในการส่งเสริมสมรรถนะทาง
ภาษาต่างประเทศของผู้เรียน การศึกษาเหล่านี้น�ำ
เสนอข้อค้นพบเชิงบวกจากการใช้บทเรียนแสวงรู้
ในการเรียนการสอน อย่างไรก็ตามงานวิจัยเหล่านี้
ได้ เ สนอข้ อ ควรค�ำนึ ง ในการใช้ บ ทเรี ย นแสวงรู ้
ส�ำหรับการเรียนการสอนที่อาจจะเป็นประโยชน์
ส�ำหรับผูส้ อนเพือ่ การปรับใช้บทเรียนแสวงรูก้ บั ชัน้
เรียนของตนเอง
Ikpeze & Boyd (2007) วิเคราะห์การใช้
WebQuest กับบริบทแวดล้อมโดยเฉพาะข้อสังเกต

การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนภาษาอังกฤษด้วยโครงงาน...

ด้านการใช้เทคโนโลยีและการตอบสนองในการท�ำ
กิจกรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ของโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา  ผลการศึกษา
พบว่าการที่ผู้สอนมอบหมายภาระงาน (task) ใน
โครงงานบทเรียนแสวงรูม้ ากเกินไปมีผลให้นกั เรียน
ขาดสมาธิและความตั้งใจในการท�ำงานให้ประสบ
ความส�ำเร็จ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าผู้เรียนวัย
เยาว์มปี ญ
ั หาด้านการสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ (difficulty of navigation) ซึ่งผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้
เรียนได้ฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจ ได้แก่ การจัดหมวดหมู่ (chunking) การอ่านคร่าว ๆ (skimming) การอ่านเพื่อหา
ข้อมูล (scanning) ก่อนที่จะให้นักเรียนได้ลงมือ
สืบค้นจริง รวมไปถึงการฝึกการประเมินแหล่งข้อมูล
ที่ได้จากเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่มีเนื้อหา
ที่นักเรียนจะบรรจุไว้ในโครงงาน
ในส่วนของครูที่เป็นผู้ประสานการเรียนรู้ให้
นักเรียนจัดท�ำโครงงานบทเรียนแสวงรู้ให้ส�ำเร็จ
Perkins & McKnight (2005) แนะน�ำว่าครูต้องมี
การประเมินหลักสูตรหรือแนวทางของบทเรียน
แสวงรู้ก่อนที่จะใช้จริงในในห้องเรียน เนื่องจากผู้
วิ จั ย พบว่ า ถ้ า ไม่ มี ก ารทดลองใช้ ห ลั ก สู ต รหรื อ
แนวทางของบทเรียนก่อนอาจจะท�ำให้การเรียนการ
สอนด้วยการใช้โครงงานเป็นฐานอาจจะประสบ
ความล้มเหลวเนื่องจากขาดคุณภาพของสื่อที่ใช้
ประสานการเรียนรู้ นอกจากนี้ครูผู้สอนต้องค�ำนึง
ถึงความท้าทายเชิงเนือ้ หา ปัญญาและกิจกรรมทีจ่ ะ
ท�ำให้นกั เรียนมีความสนใจและมีความกระตือรือร้น
ในการเรี ย นด้ ว ยโครงงานบทเรี ย นแสวงรู ้ เช่ น
Orme & Monroe (2005) ส�ำรวจการใช้โครงงานบท
เรียนแสวงรู้ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์พบว่าครู
ต้องมีการออกแบบกระบวนการท�ำงานทีใ่ ห้นกั เรียน
รู้สึกท้าทายที่จะลงมือท�ำกิจกรรม
การค�ำนึงเกีย่ วกับประเด็นอ่อนไหวเชิงสังคม
วัฒนธรรมเป็นเรือ่ งทีค่ รูผปู้ ระสานการเรียนรูจ้ ะต้อง
ค�ำนึงถึ ง เช่น ต้องหลีกเลี่ยงการก�ำหนดงานที่
สนับสนุนมุมมองกระแสหลัก (mainstream cul-
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tural perspective) แต่ดูหมิ่นวัฒนธรรมกระแสรอง
หลีกเลี่ยงการให้อภิปรายเกี่ยวกับความแตกต่าง
ระหว่างเชือ้ ชาติและกลุม่ ชาติพนั ธ์ (Weeks, 2005)

การประเมินความส�ำเร็จของบทเรียนแสวงรู้
ในการประเมินความส�ำเร็จของการท�ำโครง
งานบทเรียนแสวงรู้นั้นควรจะมีการประเมินในรูป
ของแบบประเมินแบบช่วงบรรยาย (rubric scale)
Sox & Rubinstein-Avila (2009) ได้เสนอเกณฑ์
การประเมินแบบรูบริคของ WebQuest ส�ำหรับผู้
เรียนภาษาอังกฤษว่าควรประกอบด้วยการประเมิน
องค์ประกอบหลัก 3 ด้านได้แก่ องค์ประกอบทาง
ภาษา องค์ ป ระกอบด้ า นมั ล ติ มี เ ดี ย และองค์
ประกอบด้านการจัดเรียงแสดงในตารางที่ 1

องค์ประกอบทางภาษา (Linguistic features)
เกณฑ์รูบริคมุ่งเน้นเกี่ยวกับการใช้ภาษาใน
โครงงาน WebQuest เนื่องจาก WebQuest เป็น
กิจกรรมทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง จึงจ�ำเป็นทีค่ รูตอ้ ง
ออกแบบค�ำสั่งที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา โดยเฉพาะ
ค�ำสัง่ ภาษาอังกฤษส�ำหรับผูเ้ รียน ผูส้ อนควรหลีกเลีย่ ง
การใช้ภาษาที่สวยงามจนเข้าใจยาก ใช้ประโยคสั้น ๆ
ง่าย ๆ และมีค�ำสั่งที่ชัดเจน นอกจากนี้ภาษาพูดหรือ
ภาษาไม่ได้มาตรฐานเช่นการใช้ phrasal verbs ก็ควร
หลีกเลี่ยงเนื่องจากผู้เรียนอาจจะยังไม่เข้าใจความ
หมายของ phrasal verbs เหล่านั้นได้ดีพอ
องค์ประกอบด้านมัลติมเี ดีย (Multimedia features)
การใช้ภาพประกอบ การจัดการเกี่ยวกับ
กราฟฟิค หนังสือและข้อมูลด้านเสียงจะช่วยผูเ้ รียน
ให้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ด้านเนื้อหาได้ง่าย
ยิ่งขึ้น (Echevarria at al., 2000) WebQuests จะ
ถูกประเมินในแง่ที่ว่าแหล่งข้อมูลเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้
มีการผนวกวิดีโอ คลิปเสียง สัมภาษณ์ แผนที่ที่มี
การตอบสนอง (interactive map) และอืน่ ๆ ซึง่ ช่วย
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ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลของผู้เรียนภาษาอังกฤษ
นอกจากนี้ผู้จัดท�ำ  WebQuest จะต้องตระหนักถึง
ความส�ำคัญของแหล่งข้อมูลที่สนับสนุนภาษาที่ 1
ในเว็บเหล่านั้น นอกจากนี้การใช้สื่อทรรศน์ได้แก่
คลิปวิดีโอ และภาพที่สามารถดาวน์โหลดได้ควรจะ
ต้ อ งปรากฏบน WebQuest การจั ด วางอย่ า ง
ระมัดระวังทีจ่ ะช่วยส่งเสริมความเข้าใจค�ำสัง่ และค�ำ
ส�ำคัญในโครงงาน WebQuest ก็มคี วามจ�ำเป็น ภาพ
และคลิปภาพอาจจะช่วยเรื่องความรู้เบื้องต้นซึ่ง
นักเรียนสามารถใช้เป็นพื้นในการเรียนเนื้อหาใหม่

องค์ประกอบด้านการออกแบบและการ
จัดเรียง (Organizational features)
การดัดแปลงข้อความด้วยการรวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน การเน้นค�ำศัพท์และค�ำของ

เนือ้ หาในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจค�ำสัง่
การน�ำเสนอตัวจัดการกราฟฟิก (graphic organizer) ส�ำหรับการจดบันทึกและการวางแผนชิ้นงาน
สุดท้ายช่วยในการพัฒนาความเข้าใจ (comprehension) ของผูเ้ รียนในห้องเรียน (Chamot & O’Malley,
1994; Echevarria & Graves, 2007) การจัดองค์
ประกอบของข้อความท�ำได้ง่าย ๆ เช่นการใส่เว้น
วรรคระหว่างค�ำ หรือพื้นที่ว่างระหว่างบรรทัด การ
ก�ำกับด้วยเลขข้อ หรือการก�ำกับด้วยเครื่องหมาย
น�ำสายตา (bullet) ช่วยเน้นความส�ำคัญของค�ำใน
สาขาวิชา นอกจากนี้การใช้ฟ้อนท์ขนาดต่างกัน
สามารถใช้ได้เพื่อกระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้า
หมาย การสนับสนุนความช่วยเหลือเกีย่ วกับการเข้า
ถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ต้องมีการจัดการให้เป็นไปได้

ตารางที่ 1 ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินโครงงาน WebQuest ส�ำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ (Sox & Rubinstein-Avila, 2009)
มีประสิทธิภาพสูง

มีประสิทธิภาพ

ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ

มีประสิทธิภาพต�่ำ

องค์ ป ระกอบด้ า น โครงสร้างของประโยคประกอบไปด้วย
ภาษา (linguistic ประโยคง่าย ๆ แต่มีภาษาที่ชัดเจน
features)
ภาษาที่ใช้เป็นภาษาทางการ ค�ำสั่งใน
การด�ำเนินการชัดเจนไม่สับสน

โครงสร้างของประโยคประกอบไป
ด้วยประโยคง่าย อาจจะมีประโยค
ซับซ้อนหรือประโยคความซ้อนบ้าง
มีการใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการบ้าง
และอาจจะมีการใช้ค�ำสัง่ ทีไ่ ม่ตรงไป
ตรงมาแต่ค�ำสั่งในการด�ำเนินการ
ส่วนใหญ่มีความชัดเจน

โครงสร้างของประโยคส่วนใหญ่เป็น
ประโยคความซ้อน ใช้ค�ำฟุ่มเฟือย แต่
ยังมีการใช้ประโยคง่าย ๆ และมีความ
หมายชัดเจน อาจจะมีการใช้ภาษาพูด
และ phrasal verb บ่าง รวมไปถึงมีการ
ใช้ค�ำสัง่ ทีไ่ ม่ตรงไปตรงมาและค�ำสัง่ ใน
การด�ำเนินการไม่ชัดเจน

ประโยคต่าง ๆ มีความซับซ้อน มี
การใช้ค�ำฟุ่มเฟือย มีการใช้ภาษา
พูดและ phrasal verb จ�ำนวนมาก
ค�ำสั่ ง ในการด�ำเนิ น การไม่ ต รงไป
ตรงมา ค�ำสั่งต่าง ๆ ไม่ชัดเจน

สื่ อ ทรรศน์ ทั้ ง หลายควรมี ก ารจั ด วาง
อย่างมีแผนและช่วยด้านความเข้าใจ
ของข้อความและค�ำสั่ง มีการเชื่อมโยง
กันของข้อมูลผ่านรูปแบบการน�ำเสนอที่
หลากหลาย เช่ น วิ ดี โ อ ไฟล์ เ สี ย ง
แผนภาพ interactive ซึ่ ง ไม่ มี ใ นสื่ อ
แผนภาพหรือแผ่นพับปกติ มีการน�ำ
เสนอและเชื่อโยงข้อมูลจากหลายแหล่ง
และหลายแง่มุมเพื่ออธิบายหัวเรื่อง มี
การสนับสนุนภาษาแม่ เช่น พจนานุกรม
สองภาษาเป็นแหล่งข้อมูลหนึ่ง

สื่อทรรศน์ต่าง ๆ มีการจัดวางและ
ช่วยด้านความเข้าใจของข้อความ
และค�ำสั่ง เว็บไซต์ส่วนใหญ่มีการ
เชื่อมโยงกันในแง่ของการน�ำเสนอ
ข้อมูลซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วย
สื่อแบบเก่า เว็บไซต์ส่วนใหญ่มีการ
เชื่อมโยงจากหลายแหล่งและหลาย
แง่มุม ในแต่ละเว็บไซต์ที่เป็นแหล่ง
ข้ อ มู ล มี ภ าษาแม่ เ พื่ อ สนั บ สนุ น
ความเข้าใจแต่ไม่ได้สนับสนุนจาก
โครงงาน WebQuest

สื่ อ ทรรศน์ ห ลายชิ้ น ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เนื้อหาและค�ำสั่ง มีการเชื่อมโยงข้อมูล
กับเว็บไซต์และข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ
จ�ำนวนน้อยแต่ยงั แตกต่างจากการเข้า
ถึ ง สื่ อ แบบเก่ า ๆ มี ลิ ง ค์ เ ชื่ อ มต่ อ
เว็บไซต์กับข้อมูลที่หลากหลายแหล่ง
และมุ ม มอง ไม่ มี ก ารสนั บ สนุ น ของ
ภาษาแม่ทั้งจากตัวเว็บไซต์เองหรือ
จากโครงงาน WebQuest

ในขณะที่สื่อทรรศน์ต่าง ๆ อาจจะ
ปรากฎแต่ไม่ได้ชว่ ยเหลือด้านความ
เข้าใจเกี่ยวกับข้อความหรือค�ำสั่ง
ลิงค์ไปสู่เว็บไซต์ต่าง ๆ มีการน�ำ
เสนอเช่นเดียวกับสื่อแบบเก่า ลิงค์
ที่ น�ำไปสู ่ เ ว็ บ ไซต์ เ หล่ า นี้ ม าจาก
แหล่งเดียวกันและสนับสนุนมุมมอง
ต่อหัวเรือ่ งแค่มมุ มองเดียว ไม่มกี าร
สนั บ สนุ น ภาษาแม่ ทั้ ง จากตั ว
เว็บไซต์และโครงงาน WebQuest

องค์ ป ระกอบด้ า น การจัดตัวอักษร รูปแบบ สีและขนาดมี
การออกแบบและ สม�ำ่ เสมอและสอดคล้องกันทัง้ โครงงาน
การจั ด เรี ย ง (or- ซึ่งอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้อ่านใน
ganizational fea- แง่ของใจความส�ำคัญ (key concepts)
ค�ำสั่ ง และองค์ ป ระกอบอื่ น ๆ ของ
tures)
WebQuest มีการน�ำเสนอแหล่งข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกันตลอดทุกขึ้นตอนและมี
ค�ำอธิบายสั้น ๆ ของข้อมูลแหล่งอื่น ๆ
เกีย่ วกับเว็บไซต์แต่ละเว็บทีน่ �ำเสนอใน
ลิงค์
การจัดย่อหน้ามีความสม�่ำเสมอซึ่งน�ำ
ไปสู ่ ก ารจั ด กลุ ่ ม ของข้ อ มู ล และเน้ น
ความสนใจของผูอ้ า่ นต่อข้อมูลทีส่ �ำคัญ

การจั ด ตั ว อั ก ษร รู ป แบบ สี แ ละ
ขนาดดึงความสนใจของผู้อ่านต่อ
แนวคิ ด ส�ำคั ญ ค�ำสั่ ง และองค์
ประกอบอื่น ๆ ของ WebQuest มี
การน�ำเสนอลิ ง ค์ ข องข้ อ มู ล ที่
เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ขึ้ น ตอนของการท�ำ
โครงงาน หรือไม่ก็มีค�ำอธิบายหรือ
ข้อมูลอืน่ ๆ ของเว็บไซต์ทถี่ กู น�ำมา
เป็นลิงค์ การจัดรูปแบบของย่อหน้า
เกิ ด จากการรวบรวมข้ อ มู ล จาก
หลาย ๆ แหล่งและมีการดึงความ
สนใจของผู้อ่านต่อหัวเรื่องนั้น ๆ

การจัดตัวอักษร รูปแบบสีและขนาด
อาจจะดึงดูดความสนใจของผู้อ่านต่อ
แนวคิดส�ำคัญ ค�ำสั่งและองค์ประกอบ
อื่น ๆ ของ WebQuest ได้บ้าง มีการ
แสดงความพยายามบางครั้งถึงการ
จัดการลิงค์ของแหล่งข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือการให้ลงิ ค์ของแหล่งข้อมูลในโครง
งาน WebQuest การจัดรูปแบบของ
ย่อหน้ามีการรวบรวมข้อมูลเป็นกลุ่ม
บางครั้งเพื่อช่วยเรื่องความเข้าใจเรื่อง
และทิศทาง

ไม่มีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความ
ใส่ใจในการจัดตัวอักษร รูแบบ สีและ
ขนาดเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้
อ่าน ลิงค์ไปถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่
ท�ำรายการไว้ แ ยกออกจากองค์
ประกอบอื่น ๆ ในการท�ำโครงงาน
WebQuest มีข้อมูลเกี่ยวกับการ
เลือกแหล่งข้อมูลน้อยมาก การจัด
ย่อหน้าไม่ค่อยได้ใช้วิธีการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจข้อความ
และทิศทาง

องค์ ป ระกอบด้ า น
มัลติมเี ดีย (multimedia features)

การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนภาษาอังกฤษด้วยโครงงาน...

Sox & Rubinstein-Avila (2009) แนะน�ำว่าผู้
เรียนภาษาอังกฤษควรจะได้รับการช่วยเหลือในการ
เรียนรู้ (scaffold) ด้วยการให้ขอ้ มูลสัน้ ๆ เกีย่ วกับสิง่
ที่ผู้เรียนต้องการค้นหาบนเว็บไซต์ และเพิ่มลิงค์ไป
ยังเว็บไซต์ทเี่ กีย่ วข้องให้มากทีส่ ดุ แทนทีจ่ ะจัดท�ำราย
ชือ่ เว็บไซต์ทผี่ เู้ รียนค้นหาในแต่ละขัน้ ตอนเพือ่ ทีเ่ พิม่
โอกาสทีผ่ เู้ รียนจะท�ำโครงงาน WebQuest ให้ประสบ
ความส�ำเร็จโดยทีค่ รูผอู้ อกแบบโครงงาน WebQuest
ต้องมั่นใจว่าลิงค์ทุกอันยังเป็นปัจจุบันและลิงค์เหล่า
นั้นน�ำผู้เรียนไปสู่หน้าเพจที่มีข้อมูลที่เหมาะสมซึ่ง
เป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดของการจัดการ WebQuest ถ้า
ไม่มกี ารจัดออกแบบทีด่ แี ล้วนักเรียนอาจจะสืบค้นได้
ข้อมูลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรืออาจจะคับข้องใจกับ
ลิ ง ค์ ที่ ไ ม่ มี ข ้ อ มู ล ลิ ง ค์ ที่ พิ ม พ์ ผิ ด ท�ำให้ ผู ้ เ รี ย นไม่
สามารถเข้าถึงหน้าเพจเหล่านัน้ ถึงแม้วา่ การจัดการ
รูปแบบของ WebQuest มีความจ�ำเป็นต่อผู้เรียนแต่
ผู ้ เ รี ย นภาษาอั ง กฤษอาจจะประสบกั บ ความยาก
ล�ำบากในการเข้าใจข้อความหรือข้อมูลทีม่ อี ยูใ่ นหน้า
เพจนั้น ๆ เนื่องจากข้อจ�ำกัดทางด้านสมรรถนะทาง
ภาษา ดังนัน้ เพจทีค่ รูแนะน�ำให้เด็กควรจะเน้นหรือมี
สัญลักษณ์ที่เน้นค�ำส�ำคัญ มีค�ำสั่งต่าง ๆ และมีการ
แบ่งค�ำเป็นค�ำสั้น ๆ ที่ผู้เรียนสามารถสืบค้นและน�ำ
ไปใช้ตอ่ ได้ โดยสรุปแล้วรูปแบบของแหล่งข้อมูลควร
จะเอื้อต่อความส�ำเร็จของโครงงาน WebQuest ใน
ทุกขั้นตอนซึ่งต้องอาศัยพื้นฐานของการออกแบบ
และจัดการที่ดีของครูผู้ควบคุมโครงงานนั่นเอง

สรุป
ผู้เขียนได้แนะน�ำการเรียนการสอนโดยใช้
โครงงานบทเรียนแสวงรู้ (WebQuest) เป็นสื่อใน
การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษเพื่ อ พั ฒ นา
สมรรถนะทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน บทความ
ฉบับนี้น�ำเสนอความหมาย องค์ประกอบ แนวคิด
เชิงทฤษฎี ข้อควรค�ำนึงเกี่ยวกับการใช้บทเรียน
แสวงรูเ้ พือ่ การเรียนการสอนและการประเมินความ
ส�ำเร็ จ ของการใช้ บ ทเรี ย นแสวงรู ้ ที่ ร วมไปถึ ง
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ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินให้คะแนนและทิศทาง
ของการใช้ โ ครงงาน WebQuest เพื่ อ พั ฒ นา
สมรรถนะของผู้เรียนภาษาอังกฤษ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งผู ้
เขียนยืนยันว่าการใช้โครงงานบทเรียนแสวงรูเ้ ป็นสือ่
ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
ทางภาษาของผูเ้ รียนนัน้ มีประโยชน์และท�ำให้ผเู้ รียน
เกิดการเรียนรู้ เป็นผู้ควบคุมการเรียนรู้และมีเจตคติ
ที่ดีในการเรียนรู้ โครงงานบทเรียนแสวงรู้นี้ช่วย
พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ ส่งเสริมความ
สามารถด้านการรู้เทคโนโลยี การคิดและตัดสินใจ
อย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โครง
งานบทเรียนแสวงรูจ้ งึ เป็นเครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ส�ำหรับครูผสู้ อนภาษาอังกฤษให้ผเู้ รียนสามารถเรียน
รูเ้ นือ้ หา ภาษา เทคโนโลยี การตีความด้านวัฒนธรรม
ส่งเสริมให้ผู้เรียนก้าวข้ามการหาค�ำตอบแบบไม่มี
เหตุผลและปราศจากกระบวนการคิด (Bean, 2002,
p. 36) นอกจากนีโ้ ครงงานบทเรียนแสวงรูเ้ ปิดโอกาส
ให้ผเู้ รียนได้ก�ำกับการเรียนรูข้ องตนเอง เกิดการเรียน
รูแ้ บบร่วมมือจากการท�ำงานแบบกลุม่ เล็ก มีการแลก
เปลี่ยน อภิปราย โต้แย้งในประเด็นต่าง ๆ รวมไปถึง
กระบวนการท�ำงานให้ส�ำเร็จ โครงงานบทเรียนแสวง
รู้จึงเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ดีวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียน
พัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งด้านการสื่อสารจากการใช้ทักษะการรู้ที่หลาก
หลาย (multiliteracies) ผนวกกับความเชีย่ วชาญด้าน
เทคโนโลยีและการรู้อย่างมีวิจารณญาณ (critical
literacy competence) ซึ่งเป็นทักษะร่วมสมัยที่ผู้
เรี ย นควรได้ รั บ การพั ฒ นาในยุ ค ของการสื่ อ สาร
เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21
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