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ข้อเสนอโครงการวิจัย 
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มหาวทิยาลัยรังสิต 

 
1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) การพฒันาทกัษะการคิดขัน้สงูผา่นการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลบัด้านและการ

สอนแบบอิงงานปฏิบตัิในรายวิชา FRN 302 : วรรณกรรมฝร่ังเศสสมยัใหม ่ 
(ภาษาอังกฤษ) Development of Higher-Order Thinking Skills through the Flipped 

Classroom Instruction and Task-Based Teaching in FRN 302 : 
Modern French Literature Course  

2. ประเภทของงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
  ประเภทหลัก  การวิจยัเก่ียวกบันกัศกึษาและการวิจยัเพื่อปรับปรุงรูปแบบการสอน 
  ประเภทย่อย  การพฒันาทกัษะการเรียนรู้และวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

3. รายวิชา/สาขาที่ท าวิจัย   วรรณกรรมฝร่ังเศสสมยัใหม่ / การสอนภาษาฝร่ังเศส 

4. ผู้ด าเนินการวิจัย (หัวหน้าโครงการ) 

  ชื่อ (ภาษาไทย)  ผศ.ดร. สดุาญา   ออประยรู 
  (ภาษาอังกฤษ)  Assist. Prof. SOUDAYA  ORPRAYOON  
  คุณวุฒกิารศึกษา  Doctorat  (Littérature comparée)  
  สถานที่ท างาน  ส านกังานมาตรฐานวิชาการ  
  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  โทรศัพท์   5673 

5. ผู้เชียวชาญที่ปรึกษาโครงการ  

  ชื่อ (ภาษาไทย)  รศ.ดร. โยธิน  แสวงดี 
  (ภาษาอังกฤษ)  Associate Professeur Dr. YOTHIN  SAWANGDEE  
  คุณวุฒกิารศึกษา  Master and Ph.D. in Sociology at University of Carolina at Chapel Hill
  สถานที่ท างาน  สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม  มหาวิทยาลยัมหิดล  
  ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ระดบั 9 
  โทรศัพท์  / อีเมล์  085-0553572 / prysw@mahidol.com 

6. สถานที่ท าการทดลองหรือเก็บข้อมูล 

 คณะศิลปศาสตร์ / ห้อง Smart Classroom  อาคาร 7 มหาวิทยาลยัรังสติ 

7. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

 การเปลีย่นแปลงและปัญหาตา่งๆ ที่โลกและสงัคมปัจจบุนัเผชิญอยูน่ัน้มีมากมายและเกิดขึน้อยา่งรวดเร็วอยา่งที่ไม่
เคยพบมาก่อน  ผลกระทบทัง้ในแง่บวกและแง่ลบของการเปลีย่นแปลงดงักลา่วสง่ผลให้มนษุย์จ าเป็นต้องค้นหาแนวคิดและ
วิธีการใหม่ๆ  ซึง่ต้องอาศยัทกัษะหลายด้านประกอบกนั  ระบบการศกึษาในปัจจบุนัจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะต้องท าให้
ผู้ เรียนมีความสามารถในการรับมือกบัการเปลีย่นแปลง ทัง้ทกัษะด้านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learner) การคิดเป็น การคิด
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สร้างสรรค์ การสือ่สารและสารสนเทศที่ต้องควบคู่ไปกบัทกัษะอาชีพและทกัษะชีวิต ซึง่ทกัษะเหลา่นีม้ีความจ าเป็นตอ่การ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21  

จากการที่เวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ได้จดัท ารายงานผลสรุปการวดัขีดความสามารถในการ
แข่งขนั (The Global Competitiveness Report) ของ 148 ประเทศทัว่โลกเป็นประจ าทกุปี  โดยใน พ.ศ. 2557-2558 ภาพรวม
ขีดความสามารถในการแขง่ขนั (Overall Index) ของประเทศไทยได้รับการเลื่อนขึน้มาอยูใ่นล าดบัที่ 31 จากเดิมที่เคยอยูใ่น
ล าดบัที่ 37 ในปีที่ผา่นมา ซึ่งความสามารถในการแขง่ขนัด้านที่ดีที่สดุของประเทศไทย คือการพฒันาเศรษฐกิจมหภาค 
(Macroeconomics) ที่ได้เลือ่นอนัดบัขึน้ถึง 12 อนัดบั มาอยูใ่นล าดบัที่ 19 ตามด้วยการสร้างประสทิธิภาพของตลาด (Market 
Efficiency) และการพฒันาด้านการเงิน (Financial Development)  

อยา่งไรก็ตาม สิง่ที่สวนทางกบัความสามารถในการแขง่ขนัทางด้านเศรษฐกิจ คือปัญหาการเมือง นโยบายที่ไม่
แนน่อน การทจุริตคอร์รัปชัน่ ความกงัวลเร่ืองความปลอดภยั และที่ส าคญัอยา่งยิ่ง คือปัญหาด้านคณุภาพของการศกึษา หาก
พิจารณาภาพรวมของการศกึษาในทกุระดบั ในปี พ.ศ. 2557-2558 นัน้ อนัดบัของประเทศไทยแยล่ง 9 อนัดบั คือถกูจดัอยู่
อนัดบัที่ 87 จากเดิมที่ถกูจดัอยูใ่นอนัดบัที่ 78 ของโลกสองปีซ้อน ส่วนระดบัความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี แม้จะได้รับการ
พฒันามากขึน้กวา่ปีก่อน แตย่งัถือวา่อยูใ่นระดบัที่ต ่า   (The Global Competitiveness Report 2014-2015, p.44)   

จากสถิติที่กลา่วมา เราจะเห็นวา่เมื่อเปรียบเทียบกนั 148 ประเทศ ความสามารถในการพฒันาคณุภาพการศกึษา
ของประเทศไทยนัน้แย่ลงหลงัจากที่ได้ย ่าอยูก่บัที่แล้วก็ถกูหลายประเทศแซงหน้าไป แม้วา่ก่อนหน้านี ้ ในบทวิเคราะห์ตอนท้าย
ของรายงานผลสรุปการวดัขีดความสามารถในการแข่งขนั พ.ศ. 2556-2557 ได้ให้ข้อสงัเกตไว้อยา่งชดัเจนแล้ววา่ “การศกึษา
กบัสขุภาพของประชาชน (จ านวนผู้ติดเชือ้ HIV เพิ่มขึน้อยา่งมาก) เป็นวิกฤตปัญหาสองประการที่เป็นอปุสรรคตอ่การสร้างขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไทยที่จ าเป็นต้องได้รับการเอาใสใ่จโดยเร่งดว่น” และโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง “คุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษานัน้ยงัคงอยู่ในเกณฑ์ต ่าอย่างผิดปกติ” (The Global Competitiveness Report 2013-2014, 
p.35) 

คณุภาพการศกึษาโดยรวมที่ตกต ่านัน้มาจากสาเหตหุลกั 4 ประการ กลา่วคือ 1. ระบบการเรียนการสอนที่ละเลยการ
พฒันาศกัยภาพของผู้ เรียน  2. ระบบครูยงัไมม่ีคณุภาพเทา่ที่ควร  3. การขาดความรับผิดชอบของทกุภาคสว่นในระบบ
การศกึษา และ 4. ความเหลือ่มล า้ในระบบการศกึษา    โดยเฉพาะระบบการเรียนการสอนของประเทศไทยนัน้ ยงัเป็นการ 
“เรียนเพื่อให้สอบผา่น”  ขาดการฝึกทกัษะกระบวนการที่ท าให้เกิดการตกผลกึทางความคิด ผู้ เรียนจึงมีจดุออ่นที่ส าคญัคือ ไม่
รู้จกัคิดวิเคราะห์ ไมเ่ว้นแม้แตผู่้ เรียนที่อยูใ่นสายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ซึง่เห็นได้จากผลการประเมินโรงเรียนทัว่ประเทศที่
พบวา่มากกวา่ร้อยละ 90 มีคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการ ทกัษะการคิด ทกัษะการค้นคว้าของผู้ เรียนอยูใ่นระดบัท่ีต้อง
ปรับปรุง โดยเฉพาะทกัษะการคิดวิเคราะห์ควรได้รับการแก้ไขอยา่งเร่งดว่น (สทิธิพล อาจอินทร์, การพฒันารูปแบบการจดัการ
เรียนรู้ทีเ่นน้การคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, 2554)  แม้วา่ มาตรฐานหลกัสตูรจะระบไุว้ชดัเจนวา่เน้นการ
พฒันาทกัษะการคิดขัน้สงู เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ทกัษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา แตใ่นทางปฏิบตัิแล้ว ทกัษะการ
คิดขัน้สงูเหลา่นีย้งัไมถ่กูผนวกรวมเข้าเป็นสว่นหนึง่ในการสอบเพื่อการวดัผล ผู้ เรียนชาวไทยจึงยงัออ่นทกัษะกระบวนการ
เหลา่นีอ้ยูอ่ยา่งมาก  และยงัเป็นจดุออ่นที่อาจารย์ชาวตา่งประเทศที่สอนภาษาองักฤษในประเทศไทยมกัตัง้ข้อสงัเกตเป็น
อนัดบัแรกๆ ดงัที่ผู้จดัท าเว็บไซต์ Tasty Thailand ได้กลา่วไว้วา่  “สิง่แรกที่ครูสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศใน
ประเทศไทยสว่นใหญ่พบเมื่อเร่ิมสอนภาษาองักฤษคือการขาดทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนไทย” (“The first thing most 
EFL teachers in Thailand discover when they begin to teach English is the lack of critical thinking skills of most Thai 
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students.” Citation quoted from Tasty Thailand.com: How to teach Critical Thinking to EFL students in Asia) และ
เมื่อไรที่ต้องใช้ทกัษะการคิดขัน้สงู นกัเรียนไทยสว่นใหญ่จะยงัท าได้ไมด่ีเทา่ที่ควร  ดงัที่ ภมูิรัตน์ ได้กลา่วไว้วา่ “ผูเ้รียนไทยยงั
ไม่สามารถท าไดดี้ในเร่ืองการประยกุต์ความรู้และแก้ปัญหาและไม่สามารถเขียนแสดงความคิดได”้  (Nagao et al., editors, 
2007, Mathematics and Science Education in Developing Countries, p.55) ผู้สอนในระดบัอดุมศกึษาซึง่ต้องรับช่วงการ
พฒันาผู้ เรียนตอ่จากโรงเรียนจึงมีประสบการณ์คล้ายคลงึกนั คือพบวา่นกัศกึษาจ านวนมากมายที่เรียนอยูใ่นระดบัอดุมศกึษา
ยงัคิดไมเ่ป็นและไม่สามารถตดัสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเองได้อยา่งสร้างสรรค์  

อยา่งไรก็ตาม ทกัษะการคิดขัน้สงูได้กลายเป็นปัจจยัส าคญัที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของบณัฑิตใน
ตลาดแรงงานทัว่โลกเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ  เห็นได้จากผลการส ารวจความเห็นระดบัชาติของผู้น าด้านธุรกิจและผู้น าองค์กรที่ไม่
หวงัผลก าไรโดยสมาคมวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัแหง่สหรัฐอเมริกาในปีการศกึษา 2556 พบวา่เกือบ 93 % ของนายจ้าง
ต้องการให้บัณฑิตมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารได้อย่างชัดเจนและทักษะการแก้ปัญหา มากกว่า
ความรู้ในสาขาวิชาเอก นอกจากนี ้ ข้อมลูลา่สดุในปี พ.ศ. 2558 จากการส ารวจความต้องการของนายจ้างที่ประสบ
ความส าเร็จในประเทศ 34 ประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันาของประเทศกลุม่
ยโุรป (OECD) ซึง่มีประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลยี นิวซีแลนด์และญ่ีปุ่ น ร่วมเป็นสมาชิกด้วย พบวา่ นายจ้าง
คาดหวงัให้ลกูจ้างมีทกัษะด้านการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์สงูสดุ (“OECD เผย “คิดเป็น” ทกัษะการท างานที่
นายจ้างตอ้งการมากทีส่ดุ” 20 พฤษภาคม 2558. ส านกัขา่วอิศราออนไลน์)  

สว่นความเห็นของนายจ้างในประเทศไทยก็เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบันายจ้างตา่งประเทศ คือต้องการบคุคลที่มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอยูใ่นอนัดบัต้นๆ เช่นกนั  จากการส ารวจ ความพึงพอใจของนายจ้างทีมี่ต่อ
บณัฑิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.2553 จ านวน 1204 คน พบวา่นายจ้างต้องการบคุคลที่มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเป็นอนัดบั 2 รองจากความรับผิดชอบตอ่หน้าที่ และจากการส ารวจความเห็นของนายจ้างโดย
บริษัท จ๊อบสตรีท (ประเทศไทย) จ ากดั ในปี พ.ศ. 2555 พบวา่คณุลกัษณะที่ฝ่ายนายจ้างในประเทศไทยต้องการมากที่สดุ 
นอกจากความสามารถในการน าความรู้ที่ได้ศกึษามาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานได้แล้ว นายจ้างคาดหวงัวา่บณัฑิตใหมจ่ะ
สามารถวิเคราะห์ ตีความได้อยา่งเป็นระบบเพื่อน าไปแก้ปัญหาในการท างานได้อยา่งเหมาะสม ซึง่ไมแ่ตกตา่งจากข้อมลูจาก
การศกึษาของ สนิทรัพย์ ยืนยาว (2557) เร่ือง  คณุลกัษณะของบณัฑิตสาขาวิชาภาษาไทยทีส่ถานประกอบการตอ้งการ ที่
สอบถามสถานประกอบการราว 300 แหง่ในจงัหวดับรีุรัมย์ และพบวา่ในด้านทกัษะการคิด สถานประกอบการต้องการผู้ที่มี
ทกัษะการคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบมากที่สดุ  

ดงันัน้ ภาคการศกึษาต้องร่วมมือกนัเร่งแก้ปัญหาคณุภาพการศกึษาโดยเร็ว ในสว่นของสถาบนัอดุมศกึษาต้องเน้น
การสร้างบณัฑิตที่ตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงานให้มากที่สดุ ให้มีความสามารถอนัท้าทายและทกัษะตา่งๆ 
โดยเฉพาะทกัษะการคิดขัน้สงู ซึง่จ าเป็นส าหรับการท างานในศตวรรษที่ 21 และเพื่อให้สอดคล้องกบัความสามารถด้าน
เศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย มิฉะนัน้แล้วบณัฑิตที่ขาดทกัษะที่จ าเป็นจะหางานท าได้ยากและจะยิ่งสง่ผลให้จ านวนคน
ตกงานในประเทศเพิ่มสงูขึน้เร่ือยๆ เห็นได้จากยอดคนตกงานสะสมสงูถึง 490,000 คน ในปี พ.ศ. 2557  (ข้อมลูจากบริษัท
จดัหางาน จ๊อบส์ดีบี th.jobsdb.com/th) และยงัเป็นอปุสรรคในการเพิ่มสมรรถนะของประเทศเพื่อให้สามารถแขง่ขนัได้ในเวที
อาเซียนและนานาชาติ  ดงัที่ ข้อเสนอว่าดว้ยการปฏิรูประบบการศึกษาไทย ของสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย 
(TDRI) ระบวุา่ “การศกึษาที่ไมม่ีคณุภาพก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงตอ่ประเทศ”  (ข้อเสนอว่าดว้ยการปฏิรูประบบการศึกษาไทย 
ของสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย หน้า 1) 
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ทักษะการคิดขัน้สูง 

ทกัษะการคิดขัน้สงู เป็นแนวคิดที่เกิดจากการปฏิรูปการศกึษาในสหรัฐอเมริกา ซึง่โดยมากหมายถึงทกัษะ 3 ล าดบั
บนสดุตามแนวอนกุรมวิธานการเรียนรู้ (Learning Taxonomy หรือการจดัหมวดหมูก่ารเรียนรู้) ของบลมู  หากเป็นฉบบัดัง้เดิม 
ทกัษะ 3 ล าดบับนสดุ ได้แก่ การวิเคราะห์ การประเมินคา่ และการสงัเคราะห์  และหากเป็นฉบบัปรับปรุง ได้แก่ การวิเคราะห์ 
(Analysis) การประเมินค่า (Evaluation) และการสร้างสรรค์ (Creativity)   ทกัษะดงักลา่วถือกนัวา่เป็นทกัษะการคิดขัน้สงู
ที่ต้องมีวิธีการเรียนการสอนแตกต่างไปจากการสอนเนือ้หาตา่งๆทัว่ไป ดงันัน้จึงเป็นทกัษะที่เรียนรู้และสอนได้ยากกวา่การ
เรียนการสอนเนือ้หา แตเ่ป็นสิง่ที่มีคณุคา่มากกวา่เพราะเป็นทกัษะที่จ าเป็นตอ่การด ารงอยูใ่นศตวรรษที่ 21 
(http://en.wikipedia.org//Higher-order_thinking) 

 

 
Source : https://www.pinterest.com/pin/474707616944388629/ 

ทกัษะการคิดขัน้สงูเป็นทกัษะที่ซบัซ้อนและบางครัง้มีลกัษณะเป็นพหทุกัษะที่ต้องใช้ร่วมกนัมากกวา่ 1 ทกัษะขึน้ไป 
นกัการศกึษาบางกลุม่จึงจ าแนกทกัษะการคิดขัน้สงูเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่  

1. กลุม่ที่นิยามทกัษะการคิดขัน้สงูวา่เป็นทกัษะการถ่ายโอนความรู้ (Transfer) หรือเป็นการเรียนรู้อยา่งมีความ 
หมาย (Meaningful Learning)  (Anderson & Krathwohl, 2001, p.63)  
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2. กลุม่ที่นิยามทกัษะการคิดขัน้สงูวา่เป็นการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) หรือการคิดไตร่ตรองอยา่งมีเหตผุล
เพื่อตดัสนิใจท าหรือเช่ือในสิง่ใดสิ่งหนึง่ (Norris & Ennis. 1989, p.3) และ  

3. กลุม่ที่นิยามทกัษะการคิดขัน้สงูวา่เป็นทกัษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) นัน้ มี 2 แนวคิด คือพวกแรกเห็น
วา่ทกัษะการแก้ปัญหาคือการใช้ทกัษะการคิดขัน้สงูตัง้แต ่1 ทกัษะขึน้ไปเพื่อให้บรรลเุป้าหมายที่ต้องการ (Nitko & Brookhart, 
2007, p.215) และพวกที่สองเห็นวา่ทกัษะการแก้ปัญหาคือกระบวนการทกัษะที่ใช้ในการรับมือกบัสิง่ใหม ่ จนช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ตอ่เนื่องได้ด้วยตวัเอง โดยเร่ิมตัง้แตจ่ดจ าข้อมลู ท าความเข้าใจ ประเมินคา่ สร้างทางเลอืกใหม่ จนไปถึงสามารถสือ่สาร
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ (Bransford & Stein, 1984, p.122) (Brookhart, 2010. How to Assess Higher-Order Thinking 
Skills in Your Classroom.) 

 นอกจากค านิยามที่กลา่วมาแล้ว ยงัมีนกัการศกึษาอีกกลุม่ทีน่บัทกัษะการรู้คิด (Metacognition) เป็นสว่นหนึง่ของ
ทกัษะการคิดขัน้สงูด้วย  

การรู้คิด หมายถึง ทกัษะการคิดขัน้สงูที่บคุคลสามารถเข้าใจกระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 
ลกัษณะของกิจกรรมการรู้คิด ได้แก่ การที่บคุคลวางแผนวา่จะเร่ิมท าชิน้งานที่ได้รับมอบหมายอยา่งไร ควบคมุความเข้าใจของ
ตนเองในชิน้งาน รวมทัง้สามารถประเมินความก้าวหน้าในการท างานของตนเองจนส าเร็จ   ลิฟวิ่งสโตน กลา่ววา่ทกัษะการรู้คิด
เป็นสิง่ที่ผู้ เรียนควรได้รับการฝึกฝนเพราะเป็นทกัษะที่มีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งตอ่การประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 
(Livingston, 1997. Metacognition: An Overview) 

ทัง้นี ้ เพื่อให้สามารถพฒันาทกัษะการคิดขัน้สงูให้แก่ผู้ เรียน ผู้สอนจึงได้ศกึษาวิธีการสอนรูปแบบตา่งๆ ที่มุง่ให้เกิด
การฝึกทกัษะการคิดขัน้สงู และคิดวา่การสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน (The Flipped Classroom Instruction) และการ
สอนแบบอิงงานปฏิบัติ (Task-Based Teaching) นา่จะเสริมสร้างการพฒันาทกัษะการคิดขัน้สงูให้แก่ผู้ เรียนได้ เนื่องจาก
การสอนโดยใช้ห้องเรียนกลบัด้านนัน้ จะสร้างการมีสว่นร่วมและความรับผิดชอบในการเรียนของผู้ เรียนตัง้แตก่่อนเข้าชัน้เรียน 
สว่นการสอนแบบอิงงานปฏิบตัินัน้ มีขัน้ตอนตา่งๆ ในการสร้างชิน้งานจนส าเร็จที่นา่จะเอือ้ตอ่การพฒันาทกัษะการคิดขัน้สงู
ให้แก่ผู้ เรียนด้วยเช่นกนั 

การสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน (The Flipped Classroom Instruction) 

    การสอนโดยใช้ห้องเรียนกลบัด้าน (The Flipped Classroom Instruction) เป็นรูปแบบการสอนที่ไมใ่ช่เร่ืองใหม ่แตม่ี
การใช้มาตัง้แตช่่วงปลายศตวรรษที่ 20 แล้ว เช่น Barbara Walvoord และ Virginia Johnson Anderson ได้เสนอรูปแบบการ
สอนที่ผู้ เรียนได้รับเนือ้หาก่อนที่จะเข้าเรียนในชัน้เรียน และเพื่อให้แนใ่จวา่ผู้ เรียนได้เตรียมตวัลว่งหน้าโดยเสนอวิธีตรวจสอบ
จากงานที่ได้ให้ท าก่อนเข้าชัน้เรียน เมื่อถึงชัน้เรียนผู้ เรียนจะได้รับค าแนะน าและข้อเสนอแนะระหวา่งท ากิจกรรม และมีการ
แนะน าให้น ารูปแบบนีไ้ปใช้ในสาขาวิชาตา่งๆ เป็นวงกว้าง (Effective Grading, 1998)  

สว่นผลการทดลองของ  Maureen Lage และคณะ (2000) นัน้พบวา่การสอนแบบดัง้เดิมไมเ่หมาะสมกบัการเรียนรู้
บางรูปแบบ จึงออกแบบวิธีการที่ใกล้เคียงกนักบัห้องเรียนกลบัด้านที่พวกเขาเรียกวา่ Inverted Classroom เพื่อให้ผู้ เรียนได้
เรียนผา่นสือ่ตา่งๆ ก่อนเข้าชัน้เรียน โดยมอบหมายงานที่จะมีการสุม่เก็บคะแนนในบางครัง้ เพื่อให้แนใ่จวา่มีการเตรียมการ
เรียน ในชัน้เรียนเป็นการอภิปรายกลุม่ยอ่ยโดยใช้หลกัเศรษฐศาสตร์ ผลการทดลองพบวา่ผู้ เรียนมีแรงจงูใจมากขึน้กวา่การ
สอนในรูปแบบดัง้เดิม  
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Eric Mazur และ Catherine Crouch (2001) เรียกการกลบัด้านห้องเรียนของพวกเขาวา่ Peer Instruction หรือ การ
สอนผา่นเพื่อน คือการให้ผู้ เรียนได้รู้เนือ้หาก่อนเรียนและได้รับมอบหมายงานเพื่อให้แนใ่จวา่ผู้ เรียนได้เตรียมตวัก่อน ในชัน้
เรียนมีการบรรยายและถามค าถามเก่ียวกบัเนือ้หา สว่นการตอบค าถามนัน้ ผู้ เรียนจะต้องใช้อปุกรณ์ที่เรียกวา่ “clickers” ที่
ช่วยให้ผู้ เรียนตอบได้โดยไมร่ะบช่ืุอและผู้สอนจะเห็นค าตอบทนัที หากผู้ เรียนสว่นใหญ่ตอบไมถ่กู จะมีการน าค าถามนัน้ไปให้
ผู้ เรียนอภิปรายในกลุม่เลก็ จากนัน้ผู้ เรียนตอบค าถามอีกครัง้ก่อนที่ผู้สอนจะให้ข้อเสนอแนะที่ถกูต้อง โดยแตล่ะหวัข้อใช้การ
อภิปรายหวัข้อละ 13-15 นาที 

ตอ่มาในปี ค.ศ. 2007 Jonathan Bergmann และ Aron Sams ครูสอนวิชาเคมีได้หาวิธีช่วยนกัเรียนระดบั
มธัยมศกึษาของเขาที่จ าเป็นต้องขาดเรียนเพื่อไปเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าเรียนไม่ทนั โดยการท าวิดีโออยา่งง่ายด้วยการอดัถ่าย
การสอนและอพัโหลดออนไลน์ไว้ให้ผู้ เรียนเข้ามาดบูทเรียนทางเว็บไซต์ เมื่อวิดีโอการสอนแพร่ออกไป นอกจากผู้สอนไมต้่อง
ตามสอนเสริมให้เด็กที่ขาดเรียนแล้ว ยงัมีผลดีตอ่ผู้ เรียนที่เรียนทนัอยูแ่ล้วด้วยเพราะผู้ เรียนกลุม่นีก้ลบัมาดวูิดีโอซ า้เพื่อการ
เตรียมสอบได้ นอกจากนี ้ผลที่เกิดจากการแก้ปัญหาดงักลา่วที่อาจารย์ทัง้สองไม่ได้คาดคิด คือ มีทัง้นกัเรียนและครูทัว่โลกเข้า
มาศกึษาวิดีโอที่พวกเขาได้ลงไว้  พวกเขาจึงได้จดัท าวดิีโอเพื่อน ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอน และพบวา่หลงัจากสอน
และท ากิจกรรมเสร็จแล้วยงัเหลอืเวลาอีก 20 นาทีหากเทียบกบัการสอนแบบเดิม และเมื่อใช้วิธีการดงักลา่วจนจบปีการศกึษา
ก็พบวา่ การสอนแบบนีช้่วยก าหนดกรอบให้ผู้ เรียนที่มีปัญหาได้เรียนทนัเพื่อน และช่วยให้ผู้ เรียนที่มีความแตกตา่งกนัได้มี
โอกาสศกึษาเนือ้หาตามความต้องการเฉพาะของแตล่ะคน 

การสอนแบบอิงงานปฏิบัติ (Task-Based Teaching) 

การสอนแบบอิงงานปฏิบตัิ (Task-Based Teaching) คือ การสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนพฒันาภาษาด้วยการสร้าง
ชิน้งาน ผู้ ริเร่ิมความคิดนีค้ือ N. Prabhu ในแคว้นบงักาลอร์ อินเดียใต้ ที่เช่ือวา่ผู้ เรียนจะเรียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพเมื่อมี
สมาธิจดจ่อกบังานมากกวา่กบัภาษาที่ใช้ (Prabhu, 1987, cited in Littlewood, 2004, Littlewood, William. Task-Based 
Learning of Grammar) นอกจากนี ้ การที่ผู้ เรียนลงมือท าชิน้งานขึน้มาท าให้ผู้สอนรู้วา่ผู้ เรียนสามารถพฒันาความสามารถ
ในการสือ่สารในภาษาที่ 2 ได้ดีเพียงใด และการเขียนชิน้งานยงัท าให้เกิดการเรียนรู้ในภาษาที่ 2 ได้ง่ายขึน้ ทัง้นีเ้พราะชิน้งาน
ท าให้เกิดกระบวนการน าเข้าและสง่ออกข้อมลูที่จ าเป็นตอ่การน าภาษาไปใช้ได้จริง กิจกรรมการสร้างชิน้งานและการท า
ชิน้งานได้ส าเร็จจึงมกัสร้างแรงจงูใจในการเรียนได้ดี   

โดยทัว่ไป การสอนแบบอิงงานปฏิบตัิ ประกอบด้วยขัน้ตอน 3 ขัน้ตอน กลา่วคือ  

1. ขัน้ตอนก่อนการสร้างงาน (Pre-task Stage) เป็นขัน้ตอนที่ผู้สอนให้ค าแนะน าและค านิยามหวัข้อของงาน และ
ผู้ เรียนเตรียมหาค าและส านวนที่จะใช้ พร้อมทัง้เรียนรู้ค าศพัท์ใหม่ๆ  ที่จ าเป็นต้องใช้ในการสร้างงาน   

2.  ขัน้ตอนตอ่ไปเป็นขัน้ตอนที่  Willis, D & Willis, J. (Doing Task-based Teaching, 2007) เรียกวา่ “Task Cycle” 
หรือ “วงจรของงาน” ซึง่ในขัน้ตอนนีผู้้ เรียนจะท างานที่ได้รับมอบหมาย ที่อาจเป็นแบบฝึกการอา่น การฟัง การเขียน หรือการ
แก้ปัญหา จากนัน้เตรียมค าอธิบายขัน้ตอนการท างานและสรุปผลที่ได้จากการสร้างสรรค์ผลงาน  

3. ขัน้ตอนสดุท้ายคือจดุประเด็นภาษา เป็นการน าเสนอหน้าชัน้ เน้นลกัษณะการใช้ภาษาในงานที่ได้ลงมือสร้าง โดย
ครูจะสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมได้ในขัน้ตอนนี ้  
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รายวิชา FRN 315 (Modern French Literature)  

 รายวชิา FRN 302 (วรรณกรรมฝร่ังเศสสมยัใหม)่ เป็นรายวิชาบงัคบัส าหรับนกัศกึษาชัน้ปีที่ 3 สาขาภาษา
ฝร่ังเศส คณะศิลปศาสตร์ ซึง่ใช้กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัผา่นการใช้สือ่การเรียนการสอน (Study 
Guide) ที่ผู้วิจยัได้จดัท าขึน้และได้ปรับปรุงเนือ้หาและข้อมลูให้ทนัสมยัเป็นประจ าทกุปี ตอ่มาในปีการศกึษา 2553 ผู้สอน
ได้วิจยัค้นหารูปแบบการเรียนการสอนเนือ้หา และได้ทดลองใช้รูปแบบ การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกนั 
(Learning Together of Cooperative Learning) พบวา่สามารถช่วยสร้างแรงจงูใจในการเตรียมการเรียนของกลุม่และ
เพ่ิมผลสมัฤทธ์ิในการเรียน ผู้ เรียนเกิดทกัษะในการท างานเป็นกลุม่และพงึพอใจตอ่รูปแบบการเรียนท่ีน ามาใช้สอน 

 จากรูปแบบการสอนท่ีประกอบด้วยการสอนเนือ้หาด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกนั ซึง่กลุม่ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่ได้ลง
มือศกึษาเนือ้หาและวิเคราะห์บทตดัตอนอยา่งละเอียดนัน้ ยงัมีจดุออ่นของรูปแบบอยูท่ี่วา่ ข้อดีที่ส าคญัของรูปแบบ
ดงักลา่วตกอยูก่บักลุม่ที่ก าลงัท างานเป็นสว่นใหญ่ สว่นกลุม่ผู้ เรียนที่เหลอืที่ยงัไมถ่ึงควิจะรอการน าเสนอของกลุม่ท างาน
เพื่อรับทราบเนือ้หา ท าให้ผู้ เรียนกลุม่หลงันีไ้มเ่กิดการเรียนรู้อยา่งมคีวามหมายเทา่ที่ควรและขาดความคงทนของความรู้ 
โดยมกัจะลมืข้อมลูที่กลุม่ท างานได้อธิบายให้ฟังภายในเวลาไมน่าน   ผู้สอนจึงคดิน ารูปแบบการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลบั
ด้านและการสอนแบบอิงงานปฏิบตัิ มาชว่ยเสริมสร้างความรับผิดชอบตอ่การเรียนรู้ให้ครอบคลมุผู้เรียนทกุคนพร้อมกบัการ
พฒันาพหทุกัษะที่เป็นทกัษะการคิดขัน้สงู [ซึง่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมินค่า การสร้างสรรค์ และการ
เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง] โดยน าทัง้สองรูปแบบดงักลา่วมาผสานเข้ากบั การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคการ
เรียนรู้ร่วมกนั เพื่อให้เกิดการพฒันาทกัษะที่จ าเป็นตอ่การประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้ เรียน 
นอกเหนือจากทกัษะตา่งๆที่พฒันาได้จากการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกนั  

ลกัษณะการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลบัด้านในรายวิชา FRN 302 (วรรณกรรมฝร่ังเศสสมยัใหม)่ นัน้ เป็นการจดัท า
เว็บไซต์รายวิชาขึน้มาเพื่อให้สามารถจดัวางเนือ้หาของแตล่ะบทไว้ให้ผู้ เรียนได้ศกึษาลว่งหน้า โดยในแตล่ะบทผู้สอนค้นหา
วิดีโอภาษาฝร่ังเศสจากอินเทอร์เน็ตที่สอดคล้องมาประกอบเพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาได้ดียิ่งขึน้  ตวัอยา่ง เช่น ในการเรียนบท
ละครเร่ือง En Attendant Godot  ของนกัเขียน ช่ือ Samuel Beckett ก็จะน าวิดีโอของเร่ืองดงักลา่ว (ที่ความยาวอยูร่ะหวา่ง 7-
15 นาที) มาวางประกอบบนเว็บไซต์ เพื่อเสริมความเข้าใจ 1-2 วิโอ และเพื่อให้แนใ่จวา่ผู้ เรียนได้ศึกษาเนือ้หาและดวูิดีโอมา
ก่อนเข้าชัน้เรียน  ผู้ เรียนที่ไม่ใช่กลุม่น าเสนองานจะต้องตัง้ค าถามเก่ียวกบัเนือ้หาและวิดีโออยา่งน้อย 1 วนั ลว่งหน้า เพื่อให้
กลุม่ท างานมีเวลาเตรียมตอบค าถามภายหลงัการน าเสนอแล้ว โดยให้พิมพ์ค าถามไว้ที่ไฟล์ Docs ที่ผู้สอนสร้างขึน้ไว้ที่ 
Google Drive  โดยมีเง่ือนไขวา่ค าถามที่ซ า้จะไมไ่ด้คะแนนการตัง้ค าถาม สว่นกลุม่ท างานที่รับผิดชอบการน าเสนอนัน้ต้อง
ศกึษาบทที่รับผิดชอบโดยละเอียดอยูแ่ล้ว  

ส าหรับการสอนแบบอิงงานปฏิบตัิในรายวิชา FRN 315 (Modern French Literature) นัน้  คือการมอบหมายให้
ท างานที่เน้นการพฒันาพหทุกัษะที่เป็นทกัษะการคิดขัน้สงู ได้แก่การมอบหมายให้คิดและท าชิน้งาน (Task) ตามแนวคิดที่ได้
เรียนในบางบทและการให้ท างานสว่นบคุคล (Travail Personnel Guidé)  เพือ่ให้ผู้ เรียนฝึกวางแผนการท างาน ท าความเข้าใจ 
รวมทัง้ประเมินความก้าวหน้าในงานของตนเองจนเสร็จสมบรูณ์ แล้วเตรียมการน าเสนองานและตอบค าถามของผู้ ฟัง 

นิยามค าศัพท์เฉพาะ 

ทักษะการคิดข้ันสูง (Higher-Order Thinking Skills) ในงานวิจยันีห้มายถึง พหทุกัษะที่เป็นทกัษะการคิดขัน้สงู
ของผู้ เรียน ได้แก่การวิเคราะห์ (Analysis) การประเมินคา่ (Evaluation) การสร้างสรรค์ (Creativity) และการเข้าใจกระบวนการ
เรียนรู้ของตนเอง (Metacognition)   



8 

 

การสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน (The Flipped Classroom Instruction) ในงานวิจยันีห้มายถึง การจดัท า
เว็บไซต์รายวิชาเพื่อจดัวางเนือ้หาและวิดีโอเพื่อให้ผู้ เรียนได้ศกึษาพร้อมกบัตัง้ค าถามลว่งหน้าก่อนเข้าชัน้เรียนอยา่งน้อย 1 วนั 
โดยผู้ เรียนพิมพ์ค าถามไว้ทีไ่ฟล์ Docs ที่ผู้สอนสร้างผา่น Google Drive และแชร์ให้กบัผู้ เรียนทกุคน  

การสอนแบบอิงงานปฏิบัต ิ (Task-Based Teaching) ในงานวิจยันีห้มายถึง การเรียนการสอนผา่นการสร้าง
ชิน้งานที่มีจดุมุง่หมายให้ผู้ เรียนเกิดพหทุกัษะที่เป็นทกัษะการคดิขัน้สงูและทกัษะอื่นๆ รวมทัง้สามารถสือ่สิง่ที่คิดออกมาเป็น
ภาษาของผู้ เรียนเอง ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนก่อนการสร้างงาน (Pre-task Stage) ขัน้ตอนวงจรของงาน และ
ขัน้ตอนจดุประเด็นภาษา  

รายวิชา FRN 302 : วรรณกรรมฝร่ังเศสสมัยใหม่  (Modern French Literature) หมายถึง รายวิชาบงัคบัส าหรับ
นกัศกึษาชัน้ปีที่ 3 สาขาภาษาฝร่ังเศส คณะศิลปศาสตร์ ซึง่ใช้กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั โดยแบง่
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็น 2 สว่นใหญ่ ประกอบด้วย 

1. กระบวนการเรียนการสอนเนือ้หาตาม Study Guide ผา่นการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้หอ้งเรียนกลบัดา้น (The 
Flipped Classroom Instruction)  และ รูปแบบ การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกนั (Learning Together of 
Cooperative Learning)  

2. กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบอิงงานปฏิบติั ซึง่ประกอบด้วย การมอบหมายให้คิดและ
ท าชิน้งาน (Task) ในบางบทและการให้ท างานสว่นบคุคล (Travail Personnel Guidé) เพือ่ฝึกให้ผู้ เรียนวางแผนการท างาน ท า
ความเข้าใจพร้อมกบัประเมินความก้าวหน้าของงาน น าเสนองานและตอบค าถามของผู้ ฟังได้ 

รูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชา FRN 302 
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ค าถามการวิจัย 
1. รูปแบบการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลบัด้านและการสอนแบบอิงงานปฏิบตัิสามารถพฒันาทกัษะการคิดขัน้สงูให้แก่

ผู้ เรียนในรายวิชา FRN 302 ได้อยา่งไรบ้าง 
2. รูปแบบการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลบัด้านและการสอนแบบอิงงานปฏิบตัิสามารถพฒันาทกัษะส าคญัอื่นๆ 

นอกเหนือจากทกัษะการคิดขัน้สงูให้แก่ผู้ เรียนในรายวิชา FRN 302 ได้อยา่งไรบ้าง 
3. ผู้ เรียนมีความคิดเห็นตอ่รูปแบบการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลบัด้านและการสอนแบบอิงงานปฏิบตัิในรายวิชา FRN 

302 อยา่งไร 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลบัด้านและการสอนแบบอิงงานปฏิบตัิในรายวิชา FRN 302  

ตัวแปรตาม คือ   

ก. ผู้ เรียนในรายวิชา FRN 302 เกิดการพฒันาพหทุกัษะที่เป็นทกัษะการคดิขัน้สงู 
ข. ความพงึพอใจของผู้ เรียนในรายวิชา FRN 302 ตอ่รูปแบบการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลบัด้านและการสอนแบบอิง 
งานปฏิบตัิ 

8. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศกึษาผลของการใช้ห้องเรียนกลบัด้านและการสอนแบบอิงงานปฏิบตัิที่มีตอ่การพฒันาพหทุกัษะที่เป็น
ทกัษะการคิดขัน้สงูของผู้ เรียน  
2.  เพื่อส ารวจความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีตอ่การใช้ห้องเรียนกลบัด้านและการสอนแบบอิงงานปฏิบตัิ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ผู้ เรียนได้รับการพฒันาพหทุกัษะที่เป็นทกัษะการคิดขัน้สงูผา่นการใช้ห้องเรียนกลบัด้านและการสอนแบบอิงงาน
ปฏิบตัิ  

2.  ผู้ เรียนได้รับการพฒันาทกัษะส าคญัอื่นๆ ผา่นรูปแบบการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลบัด้านและการสอนแบบอิงงาน
ปฏิบตัิในรายวิชา FRN 302  

 3.  ผู้ เรียนมีความพงึพอใจตอ่การใช้ห้องเรียนกลบัด้านและการสอนแบบอิงงานปฏิบตัิในรายวิชา FRN 302 
              (วรรณกรรมฝร่ังเศสสมยัใหม)่ 

10. ระเบียบวิธีวิจัย 

     10.1 ระเบียบวิธีวิจัย  

              งานวิจยันีใ้ช้กระบวนการวิจยักึ่งทดลองแบบกลุม่เป้าหมายกลุม่เดียว  วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (The Single 
Group,  Pretest - Posttest  Design) ควบคูไ่ปกบัการพฒันาเว็บไซต์ 

     10.2 ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง / กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นกัศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา FRN 302 (วรรณกรรมฝร่ังเศสสมยัใหม)่    ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศกึษา 2557 จ านวน 19 คน 
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     10.3 ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลบัด้านและการสอนแบบอิงงานปฏิบตัิในรายวิชา FRN 302  

ตัวแปรตาม คือ   

ก. ผู้ เรียนในรายวิชา FRN 302 เกิดการพฒันาพหทุกัษะที่เป็นทกัษะการคดิขัน้สงู 
ข. ความพงึพอใจของผู้ เรียนในรายวิชา FRN 302 ตอ่รูปแบบการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลบัด้านและการสอนแบบอิง 
งานปฏิบตัิ 

      10.4 เคร่ืองมือในการวิจัย 

             เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินพหทุกัษะ แบง่เป็น เคร่ืองมือที่ประเมินโดยผู้สอนและเคร่ืองมือที่ประเมินโดยผู้ เรียน 
ดงันี ้ 

ก.  เคร่ืองมือที่ประเมินโดยผู้สอน ประกอบด้วย 
- แบบประเมินพหทุกัษะที่เป็นทกัษะการคิดขัน้สงูของผู้ เรียน (การวิเคราะห์ การประเมินคา่ การสร้างสรรค์ 
การรู้กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง) จากชิน้งาน (Task) และงานสว่นบคุคล  ประเมินหลงัการทดลอง                       

 ข. เคร่ืองมือที่ประเมินโดยผู้ เรียน ประกอบด้วย  
- แบบประเมินทกัษะการคิดขัน้สงูและทกัษะอื่นๆ ก่อนเรียนรายวิชา FRN 302 ประเมินก่อนการทดลอง 
- แบบประเมินทกัษะการคิดขัน้สงูและทกัษะอื่นๆ หลงัเรียนรายวิชา FRN 302 ผา่นการใช้ห้องเรียนกลบั
ด้านและการสอนแบบอิงงานปฏิบตัิ  ประเมินหลงัการทดลอง 

- แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์รายวชิา FRN 302 (วรรณกรรมฝร่ังเศสสมยัใหม)่ประเมินหลงัการทดลอง 
- แบบส ารวจความคดิเห็นของผู้ เรียนที่มีตอ่รูปแบบการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลบัด้านและการสอนแบบอิง
งานปฏิบตัิ   ประเมินหลงัการทดลอง 

       10.5 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมลู จากการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยเคร่ืองมือในหวัข้อ 10.3  ด้วยสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ร้อยละ คา่เฉลีย่ 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วแปลผลคา่คะแนนที่ได้ในลกัษณะของตารางประกอบการบรรยาย 

       10.6 วิธีการด าเนินงานตลอดโครงการ 

 ผู้วิจยัด าเนินการร่วมกบัศนูย์นวตักรรมการเรียนรู้ในการสร้างเว็บไซต์รายวิชา FRN 302 (วรรณกรรมฝร่ังเศส
สมยัใหม)่ จากนัน้ผู้วิจยัสร้างเคร่ืองมือในหวัข้อ 10.3  และด าเนินการเก็บรวบรวบข้อมลูจากนกัศกึษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา 
FRN 302 (วรรณกรรมฝร่ังเศสสมยัใหม)่ แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์และแปลผลข้อมลูเพื่อสรุปเป็นรายงานวิจยัตอ่ไป 

11. ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนือ้หา  

 งานวิจยันีค้รอบคลมุเนือ้หารายวิชา FRN 302 (วรรณกรรมฝร่ังเศสสมยัใหม)่ ยดึตาม Study Guide ฉบบัปี
การศกึษา 2557 รวมทัง้วดิีโอท่ีคดัเลอืกมาวางประกอบบนเว็บไซต์ของรายวิชา และนวนิยายเร่ือง Parce que je t’aime ของ 
Guillaume Musso นกัเขียนขายดีที่สดุของฝร่ังเศสในปัจจบุนัทีใ่ช้เป็นสือ่ในการท างานสว่นบคุคลของผู้ เรียน 
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12. แผนงานและระยะเวลาการท าวิจัย 

กิจกรรม 
 
 
 

ระยะเวลา  ปี 2557 – 2558 

ธัน
วา
คม

 

มก
รา
คม

 

กุม
ภา

พัน
ธ์ 

มีน
าค

ม 

เม
ษา

ยน
 

พฤ
ษภ

าค
ม

น มิถุ
นา

ยน
 

กร
กฎ

าค
ม 

สิง
หา

คม
 

กัน
ยา

ยน
 

ตุล
าค

ม 

พฤ
ศจ

ิกา
ย

น 

1. ศกึษาค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรม             

2. จดัท าเว็บไซต์รายวิชา             
2. เขียนโครงการวจิยั             
3. สร้างเคร่ืองมือวิจยั             
4. ด าเนินการวจิยัและเก็บรวบรวมข้อมลู             
5. วิเคราะห์และแปลผล             
6. เขียนรายงานการวิจยั             
7. เขียนบทความวิจยัเพื่อการตีพิมพ์             

13. งบประมาณ 

1. ค่าตอบแทน 
     1.1 คา่ตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ 1 คน (ภายนอก) 

 
2,000 

 
บาท 

2. ค่าวัสดุ 
     2.1 คา่จดัท าเคร่ืองมือในการวิจยั 

 
5,000 

 
บาท 

3. ค่าใช้สอย 
     3.1 คา่พิมพ์และวิเคราะห์แบบวดัทกัษะและแบบสอบถาม  
         (20 บาท x 19 คน x 3 ชดุ x 2  ใช้ประเมินก่อน / ระหวา่ง และหลงัการทดลอง) 
     3.2 (20 บาท x 19 คน x 5 ชดุ ใช้ประเมินเฉพาะหลงัการทดลอง) 
     3.2 คา่เข้าปกรูปเลม่งานวจิยั (200 บาท x 4 เลม่) 
     3.3 คา่จ้างพมิพ์งานและส าเนาเนือ้หา (เหมาจา่ย) 
     3.4 คา่ใช้จา่ยเบ็ดเตลด็ (เหมาจ่าย) 

 
 
2,280 
1,900 
800 

5,000 
1,000 

 
 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

รวมงบประมาณที่หวัหน้าโครงการได้รับ 16,980 บาท 
4. อื่นๆ (จ่ายในนาม ศสพ.) 
     4.1 คา่ตอบแทนผู้ทรงคณุวฒุ ิ1 ทา่น 
     4.2 คา่ตอบแทนผู้ตรวจสอบบทคดัยอ่ไทย-องักฤษ 
     4.3 คา่สมนาคณุโครงการวิจยัที่เสร็จสมบรูณ์ 
     4.4 คา่ใช้จา่ยในการเผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจยั 

 
2,000 
200 

3,000 
10,000 

 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

รวมเป็นจ านวนเงนิ 32,180 บาท 
               

  ลงนาม_________________________________ ผู้เสนอโครงการ 
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14. ความเหน็ของหัวหน้าภาควิชา/ หวัหน้าสาขาวชิา/ หัวหน้าหน่วยงาน 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

                  ลงนาม__________________________________ หวัหน้าหน่วยงาน 
 
 
หมายเหตุ โปรดแนบประวตัินกัวิจยัมาพร้อมกนัด้วย 
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