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7. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

 การเปลีย่นแปลงและปัญหาตา่งๆ ที่โลกและสงัคมปัจจบุนัเผชิญอยูน่ัน้มีมากมายและเกิดขึน้อยา่งรวดเร็วอยา่งที่ไม่
เคยพบมาก่อน  ผลกระทบทัง้ในแง่บวกและแง่ลบของการเปลีย่นแปลงดงักลา่วสง่ผลให้มนษุย์จ าเป็นต้องค้นหาแนวคิดและ
วิธีการใหม่ๆ  ซึง่ต้องอาศยัทกัษะหลายด้านประกอบกนั  ระบบการศกึษาในปัจจบุนัจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะต้องท าให้
ผู้ เรียนมีความสามารถในการรับมือกบัการเปลีย่นแปลง ทัง้ทกัษะด้านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learner) การคิดเป็น การคิด



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
ขีดความสามารถในการแขง่ขนัโดยรวม (Overall Index) ของประเทศไทยได้รับการเลื่อนขึน้มาอยูใ่นล าดบัที่ 31 จากเดิมที่เคย
อยูใ่นล าดบัที่ 37 ในปีที่ผา่นมา ซึ่งความสามารถในการแขง่ขนัด้านที่ดีที่สดุของประเทศไทย คือการพฒันาเศรษฐกิจมหพัภาค 
(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 สว่นระดบัความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี แม้จะได้รับการ
พฒันามากขึน้กวา่ปีก่อน แตย่งัถือวา่อยูใ่นระดบัที่ต ่า   (The Global Competitiveness Report 2014-2015, p.44)   

จากสถิติที่กลา่วมา เราจะเห็นวา่เมื่อเปรียบเทียบกนั 148 ประเทศ ความสามารถในการพฒันาคณุภาพการศกึษา
ของประเทศไทยนัน้แย่ลงหลงัจากที่ได้ย ่าอยูก่บัที่แล้วก็ถกูหลายประเทศแซงหน้าไป แม้วา่ก่อนหน้านี ้ ในบทวิเคราะห์ของ
รายงานผลสรุปการวดัขีดความสามารถในการแข่งขนั พ.ศ. 2556-2557 ได้ให้ข้อสงัเกตไว้แล้วอยา่งชดัเจนวา่ “การศกึษากบั
สขุภาพของประชาชน (เป็นหนึง่ในประเทศที่มีจ านวนผู้ติดเชือ้ HIV เพิ่มขึน้อยา่งมาก) เป็นวิกฤตปัญหาสองประการที่เป็น
อปุสรรคตอ่การสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไทยที่จ าเป็นต้องได้รับการเอาใสใ่จโดยเร่งดว่น” และ 
“คณุภาพการศกึษาระดบัอดุมศกึษานัน้ยงัคงอยูใ่นเกณฑ์ต ่าอยา่งผิดปกติ” (The Global Competitiveness Report 2013-
2014, p.35) 

ดงันัน้ ภาคการศกึษาต้องร่วมมือกนัเร่งแก้ปัญหาคณุภาพการศกึษาโดยเร็ว ในสว่นของสถาบนัอดุมศกึษาต้องเน้น
การสร้างบณัฑิตทีต่รงกบัความต้องการของตลาดแรงงาน มีความสามารถอนัท้าทายและทกัษะที่จ าเป็นส าหรับโลกปัจจบุนั 
และเป็นไปทิศทางที่สอดคล้องกบัความสามารถด้านเศรษฐกิจมหพัภาคของประเทศ มิฉะนัน้แล้ว บณัฑิตที่ไมม่ีคณุภาพ 
นอกจากจะไมส่ามารถแขง่ขนัได้ในเวทีอาเซียนแล้ว ยงัเป็นอปุสรรคในการเพิ่มสมรรถนะของประเทศ  ซึง่สอดคล้องกบั 
ข้อเสนอว่าดว้ยการปฏิรูประบบการศึกษาไทย ของสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (TDRI) ที่ระบวุา่ “การศกึษาที่ไมม่ี
คณุภาพก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงตอ่ประเทศ”  (ข้อเสนอว่าดว้ยการปฏิรูประบบการศึกษาไทย ของสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันา
ประเทศไทย หน้า 1) 

นอกจากนี ้ สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (TDRI) ยงัได้ชีแ้นะเป้าหมาย 4 ประการในการปฏิรูประบบ
การศกึษาไทย กลา่วคือ (1) การพฒันาระบบการเรียนการสอนเพื่อเติมเต็มศกัยภาพให้ผู้ เรียนมีทกัษะแหง่ศตวรรษที่ 21 (2) 
การพฒันาระบบครูให้มีคณุภาพ (3) การสร้างความรับผิดชอบ (Accountability) ในระบบการศกึษา และ (4) การลดปัญหา
ความเหลือ่มล า้ด้านตา่งๆ ในระบบการศกึษา  

 

 



ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

 ทกัษะแหง่ศตวรรษที่ 21 นัน้ได้รับการพฒันาขึน้โดยภาคีเพื่อทกัษะแหง่ศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century 
Skills)  ที่ประกอบด้วยหลายภาคสว่นในประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ เช่นบริษัทแอปเปิล้ บริษัท
ไมโครซอฟท์ บริษัทวอลท์ ดีสนีย์ ร่วมกบัองค์กรวิชาชีพระดบัประเทศและส านกังานด้านการศกึษาของรัฐ รวมตวักนั โดยมี
ฐานคิดที่เช่ือวา่ การเรียนแบบจดจ าเนือ้หาในสาระวิชาหลกัแบบศตวรรษที่แล้วนัน้ไมเ่พียงพออีกต่อไปในการใช้ชีวิตและการ
ท างานในศตวรรษใหมท่ี่เต็มไปความท้าทายและปัญหาอนัซบัซ้อน   
 

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

นอกเหนือจากความรู้ความเข้าใจใน “เนือ้หา” ในสาระวิชาหลกัและความรู้เชิงบรูณาการของศตวรรษใหม ่ (ความรู้
เร่ืองโลก เร่ืองการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการประกอบการ ความรู้เร่ืองพลเมือง เร่ืองสขุภาพและเร่ืองสิง่แวดล้อม)  แล้ว 
คณุลกัษณะที่ส าคญั คือทกัษะต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด ารงอยูใ่นศตวรรษที่ 21 อนัได้แก่ ทกัษะในการคิดขัน้สงู ทกัษะการ
เรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะชีวิตและการท างาน ทกัษะด้านสารสนเทศและสือ่เทคโนโลยี  เป็นสิง่ที่ต้องพฒันาให้เกิดขึน้ในตวั
ผู้ เรียนควบคูก่นัไป  โดยการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 นัน้ ควรมีปรับเปลีย่นเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการ



พฒันาเนือ้หาและทกัษะแบบใหมไ่ด้ด้วย ควรมีการ  “ใช้สือ่ผสมหลากหลาย ปรับเปลีย่นตามความสามารถและระดบัผู้ เรียน มี
เนือ้หาที่ไมย่ดึติดกบัตวัสือ่ เลอืกประกอบเนือ้หาเองได้ ค้นหา-แก้ไข-จดบนัทกึได้ เก็บประวตัิการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ และมี
ระบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่รวดเร็วและตอ่เนื่อง”  (ข้อเสนอว่าดว้ยการปฏิรูประบบการศึกษาไทย ของสถาบนัวิจยัเพื่อ
การพฒันาประเทศไทย หน้า 2) 

ผู้สอนได้ศกึษาวิธีการสอนรูปแบบตา่งๆ ที่นา่จะสอดคล้องกบัวิธีการจดัการเรียนการสอนที่ใช้อยู ่ และคิดวา่การสอน
โดยใช้ห้องเรียนกลบัด้าน (Flipped Classroom Instruction) และการสอนโดยใช้การสร้างสรรค์ผลงาน (Task-Based 
Teaching) นา่จะสง่เสริมให้เกิดการพฒันาศกัยภาพให้ผู้ เรียนมีทกัษะแหง่ศตวรรษที่ 21 ได้ เนื่องจากการสอนโดยใช้ห้องเรียน
กลบัด้าน (Flipped Classroom Instruction) นัน้ จะสร้างการมีสว่นร่วมและความรับผิดชอบในการเรียนของผู้ เรียนตัง้แตก่่อน
เข้าชัน้เรียน สว่นการสอนโดยใช้การสร้างสรรค์ผลงาน (Task-Based Teaching) นัน้ มีขัน้ตอนตา่งๆ ในการสร้างชิน้งานจน
ส าเร็จที่นา่จะเอือ้ตอ่การพฒันาทกัษะแหง่ศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้ เรียนด้วยเช่นกนั 

การสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom Instruction) 

    การสอนโดยใช้ห้องเรียนกลบัด้าน (Flipped Classroom Instruction) เป็นรูปแบบการสอนที่ไมใ่ช่เร่ืองใหม ่แตม่ีการ
ใช้มาตัง้แตช่่วงก่อนขึน้ศตวรรษที่ 21 แล้ว เช่น Barbara Walvoord และ Virginia Johnson Anderson ได้เสนอรูปแบบการ
สอนที่ผู้ เรียนได้รับเนือ้หาก่อนที่จะเข้าเรียนในชัน้เรียน และเพื่อให้แนใ่จวา่ผู้ เรียนได้เตรียมตวัลว่งหน้าโดยเสนอวิธีตรวจสอบ
จากงานที่ได้ให้ท าก่อนเข้าชัน้เรียน เมื่อถึงชัน้เรียน ผู้ เรียนจะได้รับค าแนะน าและข้อเสนอแนะระหวา่งท ากิจกรรม และมีการ
แนะน าให้น ารูปแบบนีไ้ปใช้ในสาขาวิชาตา่งๆ เป็นวงกว้าง (Effective Grading, 1998)  

สว่นผลการทดลองของ  Maureen Lage และคณะ (2000) พบวา่การสอนแบบดัง้เดิมไมเ่หมาะสมกบัการเรียนรู้บาง
รูปแบบ จึงออกแบบวิธีการที่ใกล้เคียงกนัที่พวกเขาเรียกวา่ Inverted Classroom เพื่อให้ผู้ เรียนได้เรียนผา่นสือ่ตา่งๆ ก่อนเข้า
ชัน้เรียน โดยมอบหมายงานที่จะมีการสุม่เก็บคะแนนในบางครัง้ เพื่อให้แนใ่จวา่มีการเตรียมการเรียน ในชัน้เรียนเป็นการ
อภิปรายกลุม่ยอ่ยโดยใช้หลกัเศรษฐศาสตร์ ผลการทดลองพบวา่ผู้ เรียนมีแรงจงูใจมากขึน้กวา่การสอนในรูปแบบดัง้เดิม  

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 ครูสอนวิชาเคมีได้หาวิธีช่วยนกัเรียนระดบัมธัยมของ
เขาที่จ าเป็นต้องขาดเรียนเพื่อไปเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าเรียนไมท่นั โดยการท าวิดีโออยา่งง่าย โดยอดัถ่ายการสอนและอพั
โหลดออนไลน์ไว้ให้ผู้ เรียนเข้ามาดบูทเรียนทางเว็บไซต์ เมื่อวิดีโอการสอนแพร่ออกไป นอกจากผู้สอนไมต้่องตามสอนเสริมให้
เด็กที่ขาดเรียนแล้ว ยงัมีผลดีตอ่ผู้ เรียนที่เรียนทนั เพราะผู้ เรียนที่เข้าเรียนแล้วกลบัมาดวูิดีโอซ า้เพื่อเตรียมสอบ นอกจากนี ้ผล
ที่เกิดจากการแก้ปัญหาดงักลา่วทีอ่าจารย์ทัง้สองไม่ได้คาดคิด คือ มีทัง้นกัเรียนและครูทัว่โลกเข้ามาศกึษาวดิีโอที่พวกเขาได้
ลงไว้  พวกเขาจึงได้จดัท าวิดีโอเพื่อน ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอน และพบวา่เมื่อสอนและท ากิจกรรมเสร็จแล้วยงัเหลอื
เวลาอีก 20 นาทีเมื่อเทียบกบัการสอนแบบเดิม และเมื่อใช้วิธีการดงักลา่วจนจบปีการศกึษาก็พบวา่ การสอนแบบนีช้่วย



ก าหนดกรอบให้ผู้ เรียนที่มีปัญหาได้เรียนทนัเพื่อน และช่วยให้ผู้ เรียนที่มีความแตกตา่งกนัได้มีโอกาสศกึษาเนือ้หาตามความ
ต้องการเฉพาะของแต่ละคน 

การสอนโดยใช้การสร้างสรรค์ผลงาน (Task-Based Teaching) 

การสอนโดยใช้การสร้างสรรค์ผลงาน (Task-Based Teaching) คือ การสอนผา่นกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงาน ที่มี
จดุมุง่หมายให้ผู้ เรียนเกิดแนวคิด ทกัษะ ความเข้าใจ และจนสามารถสือ่สิง่ที่คิดออกมาเป็นภาษาของผู้ เรียนเอง  

โดยทัว่ไป  การสอนโดยใช้การสร้างสรรค์ผลงาน (Task-Based Teaching) 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 ้  

รายวิชา FRN 315 (Modern French Literature)  

 รายวชิา FRN 302 (วรรณกรรมฝร่ังเศสสมยัใหม)่ เป็นรายวิชาบงัคบัส าหรับนกัศกึษาชัน้ปีที่ 3 สาขาภาษา
ฝร่ังเศส คณะศิลปศาสตร์ ซึง่ใช้กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ผา่นการใช้สือ่การเรียนการสอน (Study 
Guide) ที่ผู้วิจยัได้จดัท าขึน้ เพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์ของผู้ เรียน  และได้ปรับปรุงเนือ้หาและข้อมลูให้ทนัสมยัเป็นประจ า
ทกุปี โดยตัง้แตปี่การศกึษา 2551 ได้แทนที่เนือ้หาบางสว่นด้วยงานสว่นบคุคล (Travail Personnel Guidé) เพื่อให้ผู้ เรียน
ได้ลงมือปฏิบตัิมากขึน้ผา่นการฝึกวิเคราะห์บทวรรณกรรม และเป็นแนวทางแก่รายวิชาการศกึษาสว่นบคุคล 
(Independent Study) ในชัน้ปีตอ่ไป ตอ่มาในปีการศกึษา 2553 ผู้สอนได้วิจยัค้นหารูปแบบการเรียนการสอนเนือ้หา และ
พบวา่ การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกนั (Learning Together of Cooperative Learning) ช่วยสร้าง
แรงจงูใจในการเตรียมการเรียนและเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิในการเรียน ผู้ เรียนเกิดทกัษะในการท างานเป็นกลุม่และพงึพอใจตอ่
รูปแบบการเรียนที่น ามาใช้สอน 

 จากรูปแบบการสอนท่ีประกอบด้วยการสอนเนือ้หาด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกนัและงานสว่นบคุคล ซึง่ผู้ เรียนได้
ลงมือปฏิบตัิผา่นการฝึกวเิคราะห์ ผู้สอนคิดวา่นา่จะสามารถตอ่ยอดให้เกิดการพฒันาทกัษะแหง่ศตวรรษที่ 21 ได้ 
โดยเฉพาะทกัษะการคดิขัน้สงู [ซึง่จะประกอบด้วยทกัษะ 4 ตวัด้านบนตามกระบวนการเรียนรู้ 6 ขัน้ตอนของบลมู 
(Bloom’s Taxonomy) ประกอบด้วย การน าไปใช้ (Application) การวเิคราะห์ (Analysis) การสงัเคราะห์ (Synthesis) 
และการประเมินคา่ (Evaluation)] และทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม   

ผู้สอนจึงคิดที่จะน ารูปแบบห้องเรียนกลบัด้าน (Flipped Classroom) และการสอนโดยใช้การสร้างสรรค์ผลงาน                      
(Task-Based Teaching) มาผสานเข้ากบั การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกนั เพื่อให้สามารถพฒันาทกัษะ
แหง่ศตวรรษที่ 21 ที่จ าเป็นตอ่การประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตในยคุปัจจบุนั ได้เพิ่มขึน้ นอกเหนือจากทกัษะตา่งๆ ที่
พฒันาได้จากการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกนั  



สว่นลกัษณะการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลบัด้าน (Flipped Classroom Instruction) ในรายวิชา FRN 302 
(วรรณกรรมฝร่ังเศสสมยัใหม)่ นัน้ เป็นการจดัท าเว็บไซต์รายวิชาขึน้มา เพื่อให้สามารถจดัวางเนือ้หาของแตล่ะบทไว้ให้ผู้ เรียน
ได้ศกึษาลว่งหน้า โดยในทกุบท ผู้สอนค้นหาวิดีโอภาษาฝร่ังเศสจากอินเทอร์เน็ตที่สอดคล้องมาประกอบ เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจ
เนือ้หาได้ดียิ่งขึน้  ตวัอยา่ง เช่น เมื่อเรียนบทละครเร่ือง En Attendant Godot ของนกัเขียน ช่ือ Samuel Beckett ก็จะน าวิดีโอ
ของเร่ืองดงักลา่ว (ที่ความยาวอยูร่ะหวา่ง 7-15 นาที) มาวางประกอบบนเว็บไซต์ เพื่อเสริมความเข้าใจ 1-2 วิโอ และเพื่อให้
แนใ่จวา่มีการเข้าศกึษามาก่อนเรียน  ผู้ เรียนที่ไม่ได้น าเสนอจะต้องตัง้ค าถามเก่ียวกบัเนือ้หาและวิดีโออยา่งน้อย 1 วนั 
ลว่งหน้า เพื่อให้กลุม่ท างานมีเวลาเตรียมตอบค าถามหลงัจากน าเสนอบทตดัตอนของแตล่ะบทแล้ว โดยให้พิมพ์ค าถามไว้ที่
ไฟล์ Docs ที่ผู้สอนสร้างขึน้ไว้ที่ Google Drive  โดยมีเง่ือนไขวา่ค าถามที่ซ า้จะไมไ่ด้คะแนนการตัง้ค าถาม สว่นกลุม่ท างานนัน้
ต้องศกึษาบทที่รับผิดชอบโดยละเอียดอยูแ่ล้ว  

สว่นการสอนโดยใช้การสร้างสรรค์ผลงาน (Task-Based Teaching) ในรายวิชา FRN 315 (Modern French 
Literature) นัน้  คือการมอบหมายให้ท างานที่เน้นการพฒันาทกัษะการคิดขัน้สงู ได้แก่การสร้างสรรค์งาน (Tasks) หลงัจากจบ
บทเรียนในบางบท และการให้ท างานสว่นบคุคล (Travail Personnel Guidé)  เพื่อให้ผู้ เรียนฝึกการสร้างชิน้งาน ตัง้แตเ่ร่ิมคิดจน
งานเสร็จสมบรูณ์ แล้วน าเสนองานนัน้ด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่าย 

8. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศกึษาผลของการใช้ห้องเรียนกลบัด้าน (Flipped Classroom Instruction) ที่มีตอ่การพฒันาทกัษะแหง่ 
     ศตวรรษที่ 21 ของผู้ เรียน อนัได้แก่ ทกัษะการคิดขัน้สงู และทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 
2. เพื่อศกึษาผลของการสอนโดยใช้การสร้างสรรค์ผลงาน (Task-Based Teaching) ที่มีตอ่การพฒันาทกัษะแหง่

ศตวรรษที่ 21 ของผู้ เรียน อนัได้แก่ ทกัษะการคดิขัน้สงู และทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 
3. เพื่อส ารวจความคิดเห็นของผู้ เรียนท่ีมีตอ่การใช้ห้องเรียนกลบัด้าน (Flipped Classroom Instruction) และ 
     รูปแบบการสอนโดยใช้การสร้างสรรค์ผลงาน (Task-Based Teaching) 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ผู้ เรียนได้รับการพฒันาทกัษะแหง่ศตวรรษที่ 21 ผา่นการใช้ห้องเรียนกลบัด้าน (Flipped Classroom Instruction)  
2. ผู้ เรียนได้รับการพฒันาทกัษะแหง่ศตวรรษที่ 21 ผา่นการสอนโดยใช้การสร้างสรรค์ผลงาน (Task-Based  
Teaching) 
3. ผู้ เรียนมีความพงึพอใจและเจตคติที่ดีตอ่รายวิชา FRN 302 (วรรณกรรมฝร่ังเศสสมยัใหม)่ 

10. ระเบียบวิธีวิจัย 

     10.1 ระเบียบวิธีวิจัย  

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

     10.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ นกัศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา FRN 302 (วรรณกรรมฝร่ังเศสสมยัใหม)่ ในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศกึษา 2557 จ านวน 19 คน 
 



      10.3 เคร่ืองมือในการวิจัย 

             เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินทกัษะแหง่ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทกัษะการคดิขัน้สงู และทกัษะการเรียนรู้และ
นวตักรรม แบง่เป็น เคร่ืองมือที่ประเมินโดยผู้สอน และเคร่ืองมือทีป่ระเมินโดยผู้ เรียน ดงันี ้ 

ก. เคร่ืองมือที่ประเมินโดยผู้สอน ประกอบด้วย 
- ผลงานท่ีผู้ เรียนได้สร้างสรรค์ (Tasks) 
- แบบประเมินทกัษะการคิดขัน้สงู ซึง่ประกอบด้วยทกัษะ 4 ตวัด้านบนตามกระบวนการเรียนรู้ 6 

ขัน้ตอนของบลมู (Bloom’s Taxonomy) ประเมินก่อนและหลังการทดลอง ประกอบด้วย  
  1) การน าความรู้ไปใช้ (Application) 2) การวเิคราะห์ (Analysis)  
  3) การสงัเคราะห์ (Synthesis)   และ 4) การประเมินคา่ (Evaluation)   

- แบบประเมินกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานและคณุภาพของผลงาน ประเมินระหว่างและหลัง
การทดลอง 

- แบบประเมินการน าเสนอและทกัษะการใช้ภาษาในการสือ่สาร  
             ข. เคร่ืองมือที่ประเมินโดยผู้ เรียน ประกอบด้วย  

- แบบประเมินกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานและคณุภาพของผลงาน ประเมินโดยผู้ ฟังการน าเสนอ 
- แบบประเมินการน าเสนอและทกัษะการใช้ภาษาในการสือ่สาร ประเมินโดยผู้ ฟังการน าเสนอ 
- แบบประเมินตนเองด้านทกัษะในการเรียนรู้และทกัษะในการแก้ปัญหา ประเมินโดยผู้เรียน (ก่อน

และหลังการทดลอง) 
- แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์รายวชิา FRN 302 (วรรณกรรมฝร่ังเศสสมยัใหม)่ ประเมินโดย

ผู้ เรียน 
- แบบส ารวจความคดิเห็นของผู้ เรียนที่มีตอ่รูปแบบการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลบัด้าน (Flipped 

Classroom Instruction) และการสอนโดยใช้การสร้างสรรค์ผลงาน (Task-Based Teaching)  
ประเมินโดยผู้ เรียน 

       10.4 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมลู จากการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยเคร่ืองมือในหวัข้อ 10.3  ด้วยสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ร้อยละ คา่เฉลีย่ 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วแปลผลคา่คะแนนที่ได้ในลกัษณะของตารางประกอบการบรรยาย 

       10.5 วิธีการด าเนินงานตลอดโครงการ 

 ผู้วิจยัด าเนินการร่วมกบัศนูย์นวตักรรมการเรียนรู้ ในการสร้างเว็บไซต์รายวิชา FRN 302 (วรรณกรรมฝร่ังเศส
สมยัใหม)่ และสร้างเคร่ืองมือในหวัข้อ 10.3  จากนัน้ด าเนินการเก็บรวบรวบข้อมลูจากนกัศกึษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา FRN 
302 (วรรณกรรมฝร่ังเศสสมยัใหม)่ แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์และแปลผลข้อมลูเพื่อสรุปเป็นรายงานวิจยัตอ่ไป 

11. ขอบเขตของการวิจัย / สมมติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานการวิจัย 

 1. ผู้ เรียนที่ได้เรียนผา่นรูปแบบการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลบัด้าน (Flipped Classroom Instruction) แล้วเกิดทกัษะ
แหง่ศตวรรษที่ 21 อนัได้แก่ ทกัษะการคดิขัน้สงู และทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 



 

 

                2. ผู้ เรียนที่ได้เรียนผา่นรูปแบบการสอนโดยใช้การสร้างสรรค์ผลงาน (Task-Based Teaching) แล้วเกิดทกัษะแหง่
ศตวรรษที่ 21 อนัได้แก่ ทกัษะการคิดขัน้สงู และทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 
12. แผนงานและระยะเวลาการท าวิจัย 
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1. ศึกษาคน้ควา้ ทบทวนวรรณกรรม   
และจดัท าเวบ็ไซตร์ายวิชา             

2. เขียนโครงการวิจยั             

3. สร้างเคร่ืองมือวิจยั 

            

4. ด าเนินการวิจยัและเก็บรวบรวมขอ้มูล 

            

5. วิเคราะห์และแปลผล 

            

6. เขียนรายงานเสนอผลการวิจยั 

            

 
13. งบประมาณ 

1. ค่าตอบแทน  
    1.1 คา่ตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ 1 คน (ภายนอก)       - บาท 

        2. ค่าวัสดุ 
    2.1 คา่จดัท าเคร่ืองมือในการวิจยั                                  - บาท     
3. ค่าใช้สอย 
       3.1 คา่พิมพ์และวิเคราะห์แบบวดัทกัษะและแบบสอบถาม 
            (20 บาท x 19 คน x 3 ชดุ x 2ใช้ประเมินก่อน/และหลงัการทดลอง      - บาท 
       3.2 (20 บาท x 19 คน x 5 ชดุ ใช้ประเมินเฉพาะหลงัการทดลอง)    - บาท 
       3.3 คา่เข้าปกรูปเลม่งานวิจยั (200 x 4)      - บาท 
       3.4 คา่จ้างพิมพ์งานและเข้ารูปเลม่ (เหมาจา่ย)     - บาท 
       3.5 คา่ใช้จา่ยเบ็ดเตล็ด (เหมาจา่ย)     - บาท 

งบประมาณที่หวัหน้าโครงการได้รับ  - บาท 
 
4. อื่นๆ (จ่ายในนาม ศสพ.) 
       4.1 คา่ตอบแทนผู้ทรงคณุวฒิุ 1 ทา่น (Reader บทความวิจยั)   - บาท 
       4.2 คา่ตอบแทนผู้ตรวจสอบบทคดัยอ่ไทย-องักฤษ    - บาท 
       4.3 คา่สมนาคณุโครงการวิจยัที่เสร็จสมบรูณ์ (จา่ยให้หวัหน้าโครงการ)   - บาท 
       4.4 คา่ใช้จา่ยในการเผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจยั (จา่ยให้หวัหน้าโครงการ)   - บาท 

รวมเป็นจ านวนเงนิ   - บาท 
 

**หมายเหต ุผู้ที่ขอทนุวิจยัตัง้แตปี่ 2560 เป็นต้นไป ใช้การขอทนุวิจยัตาม (ศสพ. RS1-11) ดงันี ้  http://isdc.rsu.ac.th/files/research/88.pdf 

 

http://isdc.rsu.ac.th/files/research/88.pdf


 

 

                                                        ลงนาม      ผู้เสนอโครงการ 
          (                             )                  

 
14. ความเหน็ของหัวหน้าภาควิชา/หวัหน้าสาขาวชิา/หวัหน้าหน่วยงาน 
             
             
              
       

ลงนาม        
           (                         ) 

 
15. ความเหน็ของคณะกรรมการประจ าคณะ (ลงนามโดยคณบดี) 
             
             
             
  
       ลงนาม        
                            (              ) 
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