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บทคัดย่อ
การวิจัย ครัง้ นี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อ พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศพั ท์
ภาษาฝรังเศสเพื
่
่อการสื่อสารตามแนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้แก่ นเรื่องเป็ น
ฐาน 2) เพื่อเปรียบเทียบความรูท้ างศัพท์ภาษาฝรังเศสของนั
่
กเรียนก่อน
และหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรูศ้ พั ท์ภาษาฝรังเศสเพื
่
่อการสื่อสารที่
พัฒนาขึ้น กลุ่ มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย คือ นั กเรียนมัธยมศึกษาปี ท่ี 5
แผนการเรียนภาษาฝรังเศสของโรงเรี
่
ยนรัฐบาลแห่งหนึ่ง สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
คือ1) แบบทดสอบความรู้ทางศัพท์ภาษาฝรังเศส
่ 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ศัพท์ภาษาฝรังเศสเพื
่
่อการสื่อสารตามแนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้แก่นเรื่องเป็ น
ฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ าร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ยเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน และสถิติทดสอบค่ าเฉลี่ย t-test for dependent sample ที่ระดับ
นัยส าคัญ .05 ผลการวิจัยสรุปได้ดงั นี้ 1) ได้พ ฒ
ั นาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ศัพท์ภาษาฝรังเศสเพื
่
่อการสื่อสารตามแนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้แก่นเรื่องเป็ น
ฐานทัง้ หมด 10 ชุดกิจกรรม โดยในแต่ละชุดกิจกรรมประกอบด้วยคู่มือครู
ชุ ดกิจกรรมที่นั กเรียนต้องปฏิบัติ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้
แบบฝึกหัด และแบบประเมินผลโดยบรรลุวตั ถุประสงค์ทว่ี างไว้ 2) ความรูท้ าง
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บทคัดย่อ (ต่อ)
ศัพท์ภาษาฝรังเศสหลั
่
งการทดลองของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมสูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

Abstract
The research aimed to 1) develop communicative French
vocabulary activity package based on Theme-based Learning for
upper secondary school students and 2) study the effectiveness
of the developed activity package in enhancing students’ French
lexical knowledge. The sample of this study was eleventh grade
students of a secondary school in Secondary Educational Service
Area Office 2 (Bangkok).
The research instruments were French lexical knowledge test
and communicative French vocabulary activity package based on
Theme-based Learning. Data were analyzed by using arithmetic
mean, standard deviation, and t-test for dependent sample. The
findings revealed that 1) the developed communicative French
vocabulary activity package based on Theme-based Learning
consisted of 10 activity packages. Each activity package
consisted of the teacher handbook, required activities, learning
management plan, learning media, exercises, and assessments.
2) It was found that the sample’s French lexical knowledge of the
post-test was higher than that of the pre-test with a statistical
significance level of .05.
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1. บทนา
ภาษาฝรั ่งเศสเป็ นหนึ่งในภาษาที่มผี ูใ้ ช้ในการสื่อสารมากกว่า 200 ล้านคนในทุกทวีป
โดยประมาณ และเป็ นภาษาราชการของรัฐและประเทศต่าง ๆ รวมกันประมาณ 70 ประเทศ
และยังเป็ นหนึ่งในภาษาต่างประเทศทีม่ ผี เู้ รียนมากทีส่ ุดในโลก การมีความรูค้ วามสามารถและ
ทักษะด้านภาษาฝรั ่งเศสจึงเป็ นสิง่ สาคัญและจาเป็ นต่อการประกอบอาชีพและการเป็ นพลโลก
ศัพท์มีบทบาทสาคัญในการสื่อสารภาษาฝรั ่งเศสเป็ นอย่างยิง่ เนื่องจากศัพท์เปรียบเหมือน
“เครื่องมือ” ที่ใช้ในการเรียนรู้ เมื่อรู้ศพั ท์ ก็สามารถเข้าใจและสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ ความรู้ทาง
ศัพท์จงึ มีความสาคัญสาหรับการใช้ภาษาฝรั ่งเศสให้ประสบความสาเร็จ และมีบทบาททีส่ าคัญ
ในการสร้างข้อความทีส่ มบูรณ์ในการพูดและการเขียน
ความรู้ ท างศัพ ท์ (lexical knowledge) หมายถึ ง ความรู้ ใ นการใช้ ศ ัพ ท์ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสมด้วยวิธกี ารที่มปี ระสิทธิภาพ โดยเกิดความสัมพันธ์กนั ทัง้ ด้านรูปคา ด้านการออก
เสียง ความหมาย โครงสร้างทางภาษาและประโยค ตลอดจนสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องและ
เห ม า ะ สม กั บ บ ริ บ ท ที่ ห ลา กห ลา ย (Laufer & Goldstein, 2004; Nation, 2013; Caro &
Mendinueta, 2017) ความรูท้ างศัพท์ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อยคือ ความรูท้ างศัพท์ใน
แนวกว้ า ง(breadth) และความรู้ ท างศัพ ท์ ใ นแนวลึก (depth) (Caro & Mendinueta, 2017;
Susanto, 2017) โดย
ความรู้ทางศัพท์ในแนวกว้าง (breadth) หมายถึง ปริมาณของศัพท์ท่นี ักเรียนรู้และ
สามารถระลึกความหมายได้ โดยนักเรียนสามารถระบุศพั ท์และความหมายหลักของศัพท์นนั ้ ได้
เช่น นักเรียนสามารถบอกความหมายเมื่อพบคาว่า grand โดยคาว่า grand มีความหมายหลัก
หมายถึง รูปร่างสูงใหญ่หรือขนาดใหญ่ เป็ นต้น
และความรูท้ างศัพท์ในแนวลึก (depth) หมายถึง การทีน่ ักเรียนมีความรูเ้ กีย่ วกับการ
จัด การศัพ ท์ (organization) โดยมีค วามรู้เ กี่ยวกับ ความหมายของศัพ ท์ต ามบริบ ท ความรู้
เกีย่ วกับประเภทของศัพท์ตามหลักไวยากรณ์ การระบุส่วนประกอบของศัพท์ ตลอดจนการระบุ
คาปรากฏร่วมและระบุความสัมพันธ์ของศัพท์นนั ้ กับคาอื่น ๆ ดังนี้
1) ความรู้ เ กี่ย วกับ ความหมายของศัพ ท์ ต ามบริบ ท โดยนั ก เรีย นสามารถบอก
ความหมายของศัพท์ทป่ี รากฏตามบริบทได้ เช่น ในประโยคทีว่ ่า Il fait beau. นักเรียนสามารถ
บอกได้ว่าคาว่า beau ในบริบทดังกล่าวหมายถึง ดี โดยใช้ในการบรรยายสภาพอากาศว่ามี
อากาศดีตามบริบทดังกล่าว เป็ นต้น
2) ความรู้เกี่ยวกับประเภทของศัพท์ตามหลักไวยากรณ์ โดยนักเรียนสามารถระบุ
ประเภทของศัพท์ตามโครงสร้างทางไวยากรณ์ ไ ด้ เช่ น ในประโยคที่ว่า Le chat est sur la
table. นักเรียนสามารถบอกได้ว่าคาว่า le chat และ la table เป็ นคานาม คาว่า sur เป็ นคาบุพบท
เป็ นต้น
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3) การระบุส่วนประกอบของศัพท์ โดยนักเรียนสามารถจาแนกส่วนประกอบของศัพท์
ได้ เช่น คาว่า le pouvoir นักเรียนสามารถบอกได้ว่าศัพท์คานี้ประกอบด้วยคานาหน้านาม เพศ
ชาย เอกพจน์ คือ le และศัพท์ดงั กล่าวเป็ นคานาม เป็ นต้น
4) การระบุคาปรากฏร่วมและระบุความสัมพันธ์ของศัพท์นนั ้ กับคาอื่น ๆ โดยนักเรียน
สามารถระบุคาปรากฏร่วมของศัพท์ได้ เช่น เมื่อต้องการบอกสถานที่ โดยใช้กบั ชื่อเมือง เช่น
คาว่า Bangkok ต้องใช้กบั บุพบท à แต่ถ้า ใช้ก ับ ชื่อ ประเทศ เช่น คาว่า France ต้องใช้กบั
บุพบท en เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม ปั ญหาหนึ่งทีเ่ กิดขึน้ ในการสื่อสารภาษาฝรั ่งเศสและเป็ นปั ญหาทีท่ าให้
นักเรียนไม่ประสบความสาเร็จในการเรียนคือปั ญหาด้านความรู้ทางศัพท์ซ่ึงมักเกิด ขึ้น กับ
นั ก เรีย น โดยเฉพาะอย่า งยิ ่ง กับ นัก เรีย นที่เ พิ ่ง เริ ่ม ต้น เรีย น รู ้ภ าษาฝรั ่งเศสได้ไ ม่น าน
Ahmed (2017) ได้กล่าวถึงปั ญหาการเรียนการสอนภาษาฝรั ่งเศสในประเทศอิรกั ไว้ว่านักเรียน
ภาษาฝรั ่งเศสต้องเรียนรูก้ ฎไวยากรณ์ ท่องจาศัพท์ และแปลจากภาษาฝรั ่งเศสมาเป็ นภาษาแม่
ของตนเอง โดยปราศจากการมีปฏิสมั พันธ์ทม่ี คี วามหมายระหว่างนักเรียนในชัน้ เรียนและการ
เรียนรูศ้ พั ท์ในบริบททีห่ ลากหลาย เช่นเดียวกับสภาพปั ญหาการเรียนภาษาฝรั ่งเศสในประเทศ
ไนจีเรีย โดย Olaseinde (2018) กล่าวว่าการเรียนการสอนภาษาฝรั ่งเศสในประเทศนั น้ ใช้
วิธกี ารเรียนรูแ้ บบไวยากรณ์และการแปลเช่นเดียวกับในประเทศตุรกี ที่นักเรียนท่องจาศัพท์
ตามความหมายเพียงทีพ่ บในบทเรียนนัน้ และไม่สามารถนาศัพท์ภาษาฝรั ่งเศสมาใช้ในบริบท
อื่นได้
ขณะเดียวกันในบริบทของการจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั ่งเศสในประเทศไทยจาก
งานวิจยั ของเกศินี ชัยศรี (2552) เกี่ยวกับสภาพการณ์ ก ารเรีย นการสอนภาษาฝรั ่งเศสใน
ปั จจุบนั และปั ญหาการเรียนการสอนภาษาฝรั ่งเศสของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต
พบว่าปั ญหาและอุปสรรคในการเรียนภาษาฝรั ่งเศสของนักเรียนคือด้านไวยากรณ์และศัพท์
โดยเฉพาะศัพท์ เนื่องจากนักเรียนต้องอาศัยการท่องจา และการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความจาและ
ความเข้าใจ จึงส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ภาษาฝรั ่งเศสได้ดีเท่าที่ควร ผู้วิจยั จึงได้
ศึกษาสาเหตุของปั ญหาทีพ่ บในนักเรียนที่เรียนภาษาฝรั ่งเศสมาแล้ว 1 ปี และจากการศึกษา
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับศัพท์นัน้ พบว่าปั ญหาเกิดจากวิธกี ารเรียนของนักเรียนทีม่ กั ยึดติดกับ
การท่องจาศัพท์และเรียนรู้ศพั ท์ดว้ ยวิธกี ารแปล ซึ่งทาให้นักเรียนท่องจาศัพท์ตามความหมาย
เพียงที่พบในบทเรียนและไม่สามารถนาศัพท์ภาษาฝรั ่งเศสมาใช้ส่อื สารในบริบทอื่นได้ และ
ปั ญหาที่พบอีกประการหนึ่งคือการนาแบบเรียนภาษาฝรั ่งเศสมาใช้ของครูผู้สอน เนื่องจาก
แบบเรียนภาษาฝรั ่งเศสทีน่ ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในประเทศไทยเป็ นแบบเรียนที่
ผลิตขึ้นมาเพื่อนักเรียนที่เรียนภาษาฝรั ่งเศสเป็ นภาษาต่างประเทศในบริบทของนักเรียนใน
ยุโรป เนื้อหาสาระในแบบเรียนจึงเป็ นเนื้อหาสาระที่อ้างอิงตามบริบทของนักเรียนในยุโรปที่
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คุ้นเคยกับการใช้ภาษาฝรั ่งเศสมากกว่านักเรียนในประเทศไทย จากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อนามาเป็ นแนวทางในการ
แก้ไขปั ญหาความรู้ทางศัพท์ของนักเรียน พบว่าแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้แก่นเรื่องเป็ นฐาน
(Theme-based Learning) ซึง่ เป็ นแนวคิดการเรียนรูท้ ค่ี รูกาหนดประเด็นหลักเป็ นหัวข้อต่าง ๆ
ทีเ่ ชื่อมโยงกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริงในชีวติ ประจาวันของนักเรียน ทาให้การเรียนรูน้ ัน้ มีความหมาย
ต่ อ นั ก เรีย น (พงศธร มหาวิจิต ร, 2558) โดยให้ค วามส าคัญ กับ การให้นั ก เรีย นได้เ รีย นรู้
ภาษาต่างประเทศผ่านการเรียนรูจ้ ากการจัดเนื้อหาการเรียนรูเ้ ป็ นแต่ล ะประเด็นหลัก ซึ่งทาให้
นักเรียนสามารถนาไปใช้ได้ในชีวติ จริง และทาให้เกิดการเรียนรู้ท่มี คี วามหมาย (Cameron,
2001) ทัง้ นี้หลักการสาคัญของแนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้แก่นเรื่องเป็ นฐานสามารถช่วยส่งเสริม
ความรู้ท างศัพ ท์ โดยหลัก การสาคัญ ได้แ ก่ 1) การใช้แ ก่ น เรื่อ งและเนื้ อ หาสาระที่มีค วาม
สอดคล้องและเชื่อ มโยงกับ ชีว ิต จริง ของนักเรียนช่วยให้เ กิด การเรีย นรู้อ ย่ า งมีค วามหมาย
2) การเรียนรู้ภาษาอย่างมีความหมายคือการเรียนรู้ภาษาภายใต้แก่นเรื่องทีม่ คี วามแตกต่าง
ตามบริบทผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย และ 3) เครื่องมือสาคัญในการเรียนรู้ภาษาคือการใช้
ทัก ษะ ทางภาษาทัง้ ด้า นการฟั ง การพูด การอ่ า น และการเขีย นในการเรีย นรู้แ ละปฏิบตั ิ
กิจกรรมภายใต้แก่นเรื่องเดียวกัน
สาหรับการพัฒนาความรูท้ างศัพท์ภาษาฝรั ่งเศส เมื่อศึกษาจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้
ภาษาฝรั ง่ เศสตามแนวทางการจัด การเรี ย นรู้ แ ละการวัด การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้
ภาษาต่ า งประเทศตามกรอบอ้า งอิง ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุ โ รป (CECRL)
มุ่งเน้นไปทีก่ ารใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวติ จริง การจัดการเรียนรูจ้ งึ ต้องคานึงถึงการพัฒนา
ความรูแ้ ละความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียน ผูว้ จิ ยั จึงได้ศกึ ษาแนวคิด
การเรีย นรู้ภาษาเพื่อการสื่อ สาร (Communicative Language Learning) เป็ น แนวคิดที่เป็ น
กรอบใหญ่ให้แก่แนวคิดการเรียนรูอ้ ่นื อีกหลายแนวคิดโดยหลักการสาคัญของแนวคิดดังกล่าว
ได้แก่ 1) เป้ าหมายของการเรียนรู้คอื การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีความหมาย 2) การ
เรียนรูภ้ าษาอย่างมีความหมายต้องอาศัยกิจกรรมและบริบทจากสถานการณ์ทส่ี ามารถเกิดขึน้
ได้ในชีวติ จริง 3) การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสามารถพัฒนาได้ผ่าน
กิจกรรมการใช้ภาษาในทุกด้านทัง้ การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน และ 4) การเปิ ด
โอกาสให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในการสื่อสารผ่านการสร้างองค์ความรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
(Moirand, 1990; Richards, 2006) ดังนัน้ การจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความรูท้ างศัพท์ภาษา
ฝรั ่งเศสให้กบั นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรูเ้ กี่ยวกับศัพท์และสามารถนาศัพท์มาใช้ในการ
สื่อสารได้ในชีวติ จริงเป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ นอย่างยิง่ สาหรับนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั ่งเศส ผูว้ จิ ยั
จึงได้พฒ
ั นาชุดกิจกรรมการเรียนรูศ้ พั ท์ภาษาฝรั ่งเศส โดยนาแนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้แก่นเรื่อง
เป็ นฐา น (Theme-based Learning) แ ละ แ นว คิ ด กา รเรี ย นรู้ ภ า ษ า เพื่ อกา รสื่ อ ส า ร
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(Communicative Language Learning) มาพัฒนาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความรู้ทางศัพท์ภาษา
ฝรั ่งเศสของนักเรียน
2. วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศพั ท์ภาษาฝรั ่งเศสเพื่อการสื่อสารตามแนวคิด
การเรียนรู้โดยใช้แก่นเรื่องเป็ นฐาน
2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ทางศัพท์ภาษาฝรั ่งเศสของนักเรียนก่อนและหลังเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมที่พฒ
ั นาขึ้น
3. ขอบเขตการวิ จยั
1. กลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษา
ฝรั ง่ เศสของโรงเรี ย นรั ฐ บาล สั ง กั ด ส านั ก งานเขตการศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 2
(กรุงเทพมหานคร) กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลและทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 แผนการเรียนภาษาฝรั ่งเศสของโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่ง สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ซึง่ มีบริบทเป็ นโรงเรียนสตรี
ล้ ว น การเลือ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็ น แบบการสุ่ ม ตามความสะดวก (Convenience Sampling)
เนื่องจากผู้วจิ ยั มีความคุ้นเคยกับบริบทโรงเรียน ซึ่งทาให้สามารถออกแบบชุดกิจกรรมการ
เรียนรูท้ เ่ี หมาะสมกับความสนใจและความต้องการของกลุ่มตัวอย่างได้
2. ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ
1) ตัวแปรจัดกระทา คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรูศ้ พั ท์ภาษาฝรั ่งเศสเพื่อการสื่อสารตาม
แนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้แก่นเรื่องเป็ นฐาน
2) ตัวแปรตาม คือ ความรูท้ างศัพท์ภาษาฝรั ่งเศส
3. แก่นเรื่องและศัพท์ภายในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มาจากการศึกษาความสนใจของ
กลุ่มตัวอย่างและสังเคราะห์ร่วมกับ สาระสาคัญของสาระการเรียนรู้แกนกลางการศึกษาขัน้
พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แบบเรียนภาษาฝรั ่งเศส Adosphère 1-2 ซึ่ง
เนื้ อ หาภายในชุ ด กิ จ กรรมนั ้ น สอดคล้ อ งตามเกณฑ์ ร ะดั บ ความสามารถของผู้ ใ ช้
ภาษาต่ า งประเทศขัน้ พื้น ฐาน ตามกรอบแนวคิด ของ Le Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues (CECRL)
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4. ศัพ ท์ท่ีใ ช้ใ นชุ ด กิจ กรรมการเรีย นรู้เ ป็ น ค าเนื้ อ หา (content word) เช่ น ค านาม
คากริยา คาคุณศัพท์ เป็ นต้น
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบทดสอบความรู้ทางศัพท์ภาษา
ฝรั ่งเศส มีวตั ถุประสงค์เพื่อวัดความรู้ทางศัพท์ภาษาฝรั ่งเศส มีลกั ษณะเป็ นข้อคาถามแบบ
ปรนัย 25 ข้อ คะแนนเต็ม 25 คะแนน โดยแบ่งเป็ น 2 ตอน ได้แก่
1.1 ข้อ ค าถามเกี่ย วกับ ความรู้ศ ัพ ท์ ใ นแนวกว้า งคือ ความหมายหลัก ของศัพ ท์ มี
ลักษณะเป็ นข้อคาถามแบบจับคู่ศพั ท์ให้สมั พันธ์กบั ความหมายหลักจานวน 10 ข้อ
1.2 ข้อคาถามเกี่ยวกับความรูศ้ พั ท์ในแนวลึกคือ ความหมายของศัพท์ตามบริบทและ
ความรูเ้ กี่ยวกับประเภทของศัพท์ตามหลักไวยากรณ์ โดยแบ่งเป็ นข้อคาถามแบบจับคู่ศพั ท์ให้
สัมพันธ์กบั ความหมาย จานวน 5 ข้อ ข้อคาถามเติมคาแบบมีตวั เลือก จานวน 5 ข้อ และข้อ
คาถามแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 5 ข้อ รวม 15 ข้อ
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการทดลอง คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศพั ท์ภาษาฝรั ่งเศสเพื่อการ
สื่อสารตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้แก่นเรื่องเป็ นฐาน มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมความรูท้ าง
ศัพท์ภาษาฝรั ่งเศสของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาฝรั ่งเศส มีลกั ษณะเป็ นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการบรรยายและการทากิจกรรม
กลุ่มเพื่อเรียนรูศ้ พั ท์และฝึ กการใช้ศพั ท์ในการสื่อสารทัง้ ด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการ
เขียนตามบริบทการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ในชีวติ ประจาวันของนักเรียน
ตามแนวคิดการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Learning) โดยใช้
หลักการของแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้แก่นเรื่องเป็ นฐาน (Theme-based Learning) ในการ
กาหนดแก่นเรื่อง ศัพท์ รวมทัง้ กิจกรรมต่าง ๆ ทีส่ อดคล้องภายใต้แก่นเรื่องเดียวกันทัง้ หมด 10
ชุ ด กิจ กรรม มีเ วลาในการใช้ชุ ด กิจ กรรมการเรีย นรู้ท งั ้ หมด 10 สัป ดาห์ สัป ดาห์ละ 1 ชุ ด
กิจกรรม โดยกาหนดเวลาในการใช้ชุดกิจกรรมแต่ละชุดประมาณ 50 นาที
เครื่องมือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือทีใ่ ช้ในการทดลองทุกชิน้ ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านภาษาฝรั ่งเศสและการสอนภาษาฝรั ่งเศสรวมทัง้ หมด 3
ท่าน ปรับแก้ไขตามคาแนะนา และทดลองใช้กบั นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน
ภาษาฝรั ่งเศสของโรงเรียนรัฐบาลที่มลี กั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 15 คน
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ผลการตรวจสอบค่าอานาจจาแนก (r) และความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบความรู้
ทางศัพท์ภาษาฝรั ่งเศสที่พฒ
ั นาขึ้นพบว่า ค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.70 แสดงว่า
แบบทดสอบมีค่าอานาจจาแนกในระดับพอใช้ถึงสูงมาก และสามารถนาไปใช้ได้ทุกข้อ และ
แบบทดสอบมีค่าความยากง่ายอยู่ในระหว่าง 0.25-0.78 แสดงว่าแบบทดสอบมีค่าความยาก
ง่ายในระดับพอใช้ถงึ ยาก และสามารถนาไปใช้ได้ทุกข้อ
5. การดาเนิ นการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาชุดกิจกรรมการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและเก็บ
รวบรวมข้อมูล ตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. ผู้วจิ ยั นาแบบทดสอบความรู้ทางศัพท์ภาษาฝรั ่งเศสฉบับก่อนการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ (Pre-test) ไปใช้วดั กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลอง
2. ผูว้ จิ ยั ดาเนินการทดลองโดยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ศัพท์ภาษาฝรั ่งเศสเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้แก่นเรื่องเป็ นฐานทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
3. ผู้วจิ ยั นาแบบทดสอบความรู้ทางศัพท์ภาษาฝรั ่งเศสฉบับ หลังการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ (Post-test) ไปใช้วดั กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลอง จากนัน้ นาคะแนนทีไ่ ด้
ไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
6. การวิ เคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั ผูว้ จิ ยั แบ่งตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูศ้ พั ท์ภาษาฝรั ่งเศสเพื่อการสื่อสารโดยตามแนวคิด
การเรียนรูโ้ ดยใช้แก่นเรื่องเป็ นฐาน ผูว้ จิ ยั นาข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากผูท้ รงคุณวุฒมิ าวิเคราะห์โดย
ใช้ค่าเฉลีย่ เลขคณิต
2. การเปรียบเทียบความรูท้ างศัพท์ภาษาฝรั ่งเศสของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมที่พฒ
ั นาขึ้น ผู้วิจยั ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล โดยนาผลการทดสอบมาเปรียบเทียบ
ระหว่างก่อนทดลองและหลังทดลอง และใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ เลขคณิตส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และสถิตทิ ดสอบค่าเฉลีย่ t-test for dependent samples ทีร่ ะดับนัยสาคัญ .05
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7. ผลการวิจยั
1. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศพั ท์ภาษาฝรั ่งเศสเพื่อการสื่อสารตามแนวคิด
การเรีย นรู้โ ดยใช้แ ก่ น เรื่อ งเป็ น ฐาน โดยชุ ด กิจ กรรมการเรีย นรู้ท่ีพ ัฒ นาขึ้น มีลัก ษณะและ
รายละเอียด ดังนี้
1.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทผ่ี ู้วจิ ยั พัฒนาขึ้นมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน
สามารถ 1) ระบุศพั ท์และความหมายหลักของศัพท์ได้ 2) บอกความหมายของศัพท์ทป่ี รากฏ
ตามบริบ ทได้ 3) สามารถระบุ ป ระเภทของศัพ ท์ต ามโครงสร้า งทางไวยากรณ์ แ ละจ าแนก
ส่วนประกอบของศัพท์ได้
1.2 การก าหนดแก่ น เรื่อ งและศัพ ท์ใ นชุด กิจกรรมการเรีย นรู้มาจากการ
สารวจความสนใจของนักเรียนกลุ่มเป้ าหมาย บริบทสถานการณ์ท่เี กิดขึ้นในชีวติ ประจาวัน
ตลอดจนการศึก ษาเกณฑ์ ร ะดับ ความสามารถทางภาษา CECRL ระดับ A1 - A1+ และ
สาระสาคัญทีป่ รากฏในสาระการเรียนรูแ้ กนกลางกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศมาเป็ น
ข้อ มูลอ้า งอิง ในการก าหนดแก่ น เรื่อ งของชุ ด กิจ กรรม ร่ ว มกับ การศึก ษาศัพ ท์ท่ีป รากฏใน
แบบเรียนภาษาฝรั ่งเศส Adosphère 1-2 โดยการคัดเลือกศัพท์และนามาจัดหมวดหมู่ภายใต้
แก่นเรื่องเดียวกันทัง้ หมด 5 แก่นเรื่อง และกาหนดชุดกิจกรรมภายใต้แก่นเรื่องทัง้ หมด 10 ชุด
กิจกรรม ตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1
ตัวอย่างแก่นเรือ่ ง หัวข้อชุดกิจกรรม ศัพท์ทปี ่ รากฏ และกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แก่นเรื่อง
Les
vêtements

หัวข้อ
ชุดกิ จกรรม
J’adore la
mode !

ตัวอย่างศัพท์

ศัพ ท์ ห มวดหมู่ เ สื้อ ผ้า
และเครื่องประดับ :
les vêtements
les accessoires
des bijoux
un pyjama
un bonnet
La
Allez cuisiner ! ศัพท์หมวดหมูอ่ ุปกรณ์
consommation
ในครัวและวิธที าอาหาร
: une assiette
un bol
un couteau
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ตัวอย่างกิ จกรรมในชุดกิ จกรรม
กิ จ กรรม “À la mode !” เป็ นกิ จ กรรมการ
แข่งขันแบบกลุ่มโดยนักเรียนคนแรกจะได้ฟัง
ค าใบ้ เ กี่ ย วกั บ การแต่ ง ตั ว ของบุ ค คลหนึ่ ง
จากนัน้ เขียนศัพท์ท่ไี ด้ฟังลงในกระดาษส่งต่อ
ให้ค นถัด มา ซึ่ง ต้ อ งอ่ า นออกเสีย งศัพ ท์นั น้
เพื่อ ให้ค นที่เหลือวาดภาพให้ตรงกับลักษณะ
การแต่งตัวของบุคคลในโจทย์
กิ จ กรรม “ Allez cuisiner !” เป็ นการปฏิ บัติ
กิจกรรมกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มออกแบบและสาธิต
ท าอาหาร 1 จาน โดยใช้ศ ัพ ท์เ ขีย นอธิบ าย
วัตถุดิบและวิธีการทาอาหาร จากนัน้ ให้แต่ละ
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แก่นเรื่อง

หัวข้อ
ชุดกิ จกรรม

Le voyage

Chasseur de
trésor

L’idole

Dites-lui que
je l’aime

La maison

Ma maison du
futur

ตัวอย่างศัพท์

ตัวอย่างกิ จกรรมในชุดกิ จกรรม

couper
verser
mélanger
ศัพท์หมวดหมู่
การบอกทาง :
tourner à gauche
tourner à droite
monter
l’escalier
le carrefour
ศัพท์หมวดหมู่
งานอดิเรก :
le sport
les loisirs
faire du vélo
lire
jouer d’un instrument
ศัพท์หมวดหมู่สงิ่ ของ
ต่าง ๆ ภายในบ้าน :
les meubles
le canapé
le fauteuil
l’étagère
la lampe

กลุ่ มพูดน าเสนอโดยการสาธิต การทาอาหาร
จานนัน้
กิ จ ก ร ร ม “ Chasseur de trésor” เ ป็ น ก า ร
แข่งขันแบบกลุ่มโดยนักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้
รับคาใบ้เกี่ยวกับสถานที่ซ่อนสิง่ ของบางอย่าง
ในโรงเรียน นักเรียนจะต้องเติมข้อมูล ศัพ ท์ท่ี
หายไปโดยการอ่านข้อความที่เป็ นคาใบ้บอก
เส้นทางของที่ซ่อนและฟั งศัพท์ท่เี ป็ นข้อมูลคา
ใบ้ลาดับต่อไปจากครู
กิ จ ก ร ร ม “un jour avec lui” โ ด ย ก า ห น ด
สถานการณ์ให้นักเรียนได้มโี อกาสได้ใช้เวลา 1
วัน กั บ ศิ ล ปิ นหรื อ ดาราที่ ช่ื น ชอบเป็ นการ
ส่ ว นตัว นั ก เรีย นต้อ งหาข้อ มูล เกี่ย วกับ สิ่งที่
บุ ค คลนั ้น ชอบและชอบท า และวางแผนจัด
กิจกรรมทีจ่ ะทาร่วมกับบุคคลนัน้ ใน 1 วัน โดย
ใช้ศพั ท์เขียนประโยคอธิบายกิจกรรมทีท่ า
กิ จ กรรม “ Ma maison du futur” เป็ นการ
ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร ร ม ก ลุ่ ม โ ด ย ใ ห้ แ ต่ ล ะ ก ลุ่ ม
จินตนาการถึงโลกในอีก 30 ปี ขา้ งหน้า และให้
วาดภาพออกแบบบ้านในอนาคต นักเรียนต้อง
เขียนนาเสนอศัพท์เกี่ยวกับห้องต่าง ๆ ในบ้าน
และสิ่ง ของที่อ ยู่ ภ ายในบ้ า น จากนั ้น ให้พู ด
นาเสนอศัพท์หน้าชัน้ เรียน

1.3 การวางแผนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทพ่ี ฒ
ั นาขึ้นใช้ประกอบการเรียน
การสอนรายวิช าภาษาฝรั ่งเศส ทัง้ หมด 10 ชุ ด กิจ กรรม ทดลองใช้ชุ ด กิจกรรมการเรียนรู้
ทัง้ หมด 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ชุดกิจกรรม และใช้เวลาในการดาเนิน กิจกรรมแต่ ละชุ ด
ประมาณ 50 นาที และศัพ ท์ท่ีป รากฏในแต่ ละชุ ด กิจ กรรมมีจ านวน 10 - 20 ค า ขึ้น อยู่กับ
หมวดหมู่ของศัพท์ในชุดกิจกรรมนัน้
1.4 องค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วย
1) คู่มอื ครู โดยมีคาชีแ้ จงสาหรับครูในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูส้ งิ่ ทีต่ อ้ ง
เตรียม และบทบาทหน้าทีต่ ่าง ๆ เพื่อให้นาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2) ชุดกิจกรรมการเรียนรูท้ น่ี ักเรียนต้องปฏิบตั ภิ ายใน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
จะมีวตั ถุประสงค์ของชุดกิจกรรมนัน้ การอธิบายลักษณะของการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ และ
แบบประเมินผล
3) แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้แนวทางในการจัดการเรียนรูต้ ามหลักการของ
แนวคิ ด การเรี ย นรู้ ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สาร (Communicative Language Learning) และใช้
หลักการของแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้แก่นเรื่องเป็ นฐาน (Theme-based Learning) ในการ
กาหนดศัพท์ และกิจกรรม
4) สื่อการเรียนรู้ อาทิ บัตรคาสั ่ง บัตรศัพท์ และบัตรรูปภาพทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ชุดกิจกรรมนัน้
5) แบบฝึ ก หัด ประกอบด้ว ยแบบฝึ ก หัด เกี่ย วกับ ศัพ ท์ท่ี เ กี่ย วข้อ งกับชุด
กิจกรรมนัน้
6) แบบประเมินผลจากการปฏิบตั กิ ิจกรรมใช้ประเมินผลตามวัตถุประสงค์
ของชุดกิจกรรมนัน้
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อ (IOC) ของ
ชุดกิจกรรมการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ในระดับ 0.81 แสดงว่ามี
ความตรงเชิงเนื้อหาในระดับดีและสามารถนาไปใช้ได้
2. การเปรียบเทียบความรูท้ างศัพท์ภาษาฝรั ่งเศสของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ผลการวิจยั แสดงได้ดงั ตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2
การเปรียบเทียบความรูท้ างศัพท์ภาษาฝรังเศสของนั
่
กเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมทีพ่ ฒ
ั นาขึ้น
ความรูท้ างศัพท์
ภาษาฝรังเศส
่
ความรูท้ างศัพท์
1.1) ความรูใ้ นแนวกว้าง
1.2) ความรูใ้ นแนวลึก
*Sig.<.05

คะแนน
เต็ม
25
15
10

ก่อนการทดลอง
(N=16)
Mean S.D.
14.44 4.88
7.06 2.82
7.38 3.32

หลังการทดลอง
(N=16)
Mean S.D.
22.00 4.55
12.88 2.70
9.13 2.19

t

Sig.

-7.11
-9.69
-2.40

.00*
.00*
.03*

จากตารางข้างต้น พบว่า ความรูท้ างศัพท์ของนักเรียนก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
คิดเป็ น 14.44 (S.D. = 4.88) ในขณะทีค่ วามรูท้ างศัพท์ของนักเรียนหลังการทดลองมีคะแนน
เฉลีย่ คิดเป็ น 22.00 (S.D. = 4.55) ดังนัน้ ความรูท้ างศัพท์ภาษาฝรั ่งเศสของนักเรียนหลังการใช้
ชุ ด กิจ กรรมการเรีย นรู้ศ ัพ ท์ภ าษาฝรัง่ เศสเพื่อ การสื่อ สารสู ง กว่ า ก่ อ นการทดลองอย่ า งมี
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นัยสาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05 เมื่อวิเคราะห์ตามองค์ประกอบทัง้ 2 ด้านของความรู้ทางศัพท์
ภาษาฝรั ่งเศส พบว่ า องค์ประกอบด้านความรู้ทางศัพท์ในแนวกว้างของนัก เรียนก่อ นการ
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็ น 7.38 (S.D. = 3.32) ในขณะทีค่ วามรูท้ างศัพท์ในแนวกว้างของ
นักเรียนหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็ น 9.13 (S.D. = 2.19) ดังนัน้ ค่าเฉลี่ยด้านความรู้
ทางศัพท์ในแนวกว้างของนักเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ.05 และองค์ประกอบด้านความรูท้ างศัพท์ในแนวลึกของนักเรียนก่อนการทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยคิดเป็ น 7.06 (S.D. = 2.82) ในขณะทีค่ วามรู้ทางศัพท์ในแนวลึกของนักเรียนหลัง
การทดลองมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็ น 12.88 (S.D. = 2.70) ดังนัน้ ค่าเฉลี่ยด้านความรูท้ างศัพท์ใน
แนวลึกของนักเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
8. อภิปรายผล
การพัฒ นาชุ ด กิจ กรรมการเรีย นรู้ศ ัพ ท์ภ าษาฝรั ่งเศสเพื่อ การสื่อ สารมาจากการ
วิเคราะห์หลักการสาคัญของแนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้แก่นเรื่องเป็ นฐาน และหลักการสาคัญของ
แนวคิดภาษาเพื่อการสื่อสารมากาหนดแก่นเรื่อง ศัพท์ และกิจกรรมในแต่ละชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยมีลกั ษณะเด่นคือการกาหนดแก่นเรื่องและศัพท์ในชุดกิจกรรมจากความต้องการและ
ความสนใจของนักเรียนเป็ นสาคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ Cameron (2001) และ Sesiorina (2014)
ที่กล่าวว่าการกาหนดแก่นเรื่องหลักที่มาจากความสนใจ และเชื่อมโยงกับสิง่ ที่เกิดขึ้นจริงใน
ชีวติ ของนักเรียน จะส่งผลให้นักเรียนได้พฒ
ั นาทัง้ ความรูแ้ ละได้รบั ประสบการณ์การเรียนรูท้ ม่ี ี
ความหมายต่อนักเรียน ดังนัน้ เมื่อนักเรียนได้เรียนรูใ้ นสิง่ ทีส่ นใจและเชื่อมโยงกับชีวติ จริงของ
นักเรียน จึงส่งผลให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจ (motivation) เมื่อนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้
ส่งผลให้นักเรียนสามารถพัฒนาความรู้ได้มากขึ้น ซึ่งแรงจูงใจนัน้ สามารถเกิดขึน้ ได้จากการ
กาหนดหัวข้อและกิจกรรมทีช่ ่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรูศ้ พั ท์มากขึน้ (Nation,
2013) เช่น กิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้ รื่อง J’adore la mode ! มาจากแก่นเรื่องเกีย่ วกับ
เสื้อผ้าและการแต่งกาย ซึ่งนักเรียนกลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน
บริบทโรงเรียนสตรีล้วนจึงมีความสนใจเรื่องการแต่งกายมากเป็ นพิเศษ จึงส่งผลให้นักเรียน
เกิดแรงจูงใจในการทากิจกรรม และสามารถบอกความหมายและเพศของศัพท์เกี่ยวกับเสือ้ ผ้า
ได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ Setianingsih et al. (2018) ทีก่ ล่าวถึงผลของแรงจูงใจทีม่ ตี ่อการ
เรียนรูศ้ พั ท์ว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนรูศ้ พั ท์จากความสนใจและเชื่อมโยงกับชีวติ จริงตามแนวคิด
การเรียนรูโ้ ดยใช้แก่นเรื่องเป็ นฐาน ส่งผลให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจและสามารถเรียนรูศ้ พั ท์ได้ดี
ยิง่ ขึน้
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ชุดกิจกรรมการเรียนรูท้ ผ่ี วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มีการวางแผนและกาหนดศัพท์และกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องภายใต้แก่นเรื่อง (Theme) เดียวกัน ทาให้มกี ารเชื่อมโยงศัพท์อย่างเป็ น
ระบบ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนพัฒนาความรู้ด้านศัพท์ทงั ้ ในแนวกว้างและแนวลึกโดยนักเรีย น
สามารถบอกความหมายของศัพท์ท่พี บได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเชื่อมโยงศัพท์นัน้ กับ
ความรูท้ างโครงสร้างของภาษา เช่น ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ Chasseur de trésor ในแก่นเรื่อง
Le voyage นักเรียนสามารถบอกความหมายหลักของศัพท์ท่มี หี ลายความหมาย เช่น คาว่า
bois ซึ่งมีความหมายหลักว่าป่ าไม้หรือไม้ กับประโยค Il est sous une armoire en bois. ว่า
หมายถึงตูท้ ท่ี ามาจากไม้ได้ โดยสามารถอธิบายเชื่อมโยงความรูเ้ กีย่ วกับความหมายของศัพท์
กับโครงสร้างทางภาษาได้ อย่างเป็ นระบบ สอดคล้องกับ สุพตั รา วชิระเจริญวงศ์ (2561) ที่
พบว่าหนึ่งในวิธกี ารเรียนรูศ้ พั ท์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพคือการจัดกลุ่มศัพท์อย่างเป็ นระบบ เช่น การ
จัดกลุ่มประเภทศัพท์ทม่ี าจากรากศัพท์เดียวกัน การจัดกลุ่มประเภทของศัพท์ทม่ี คี วามหมาย
เกี่ยวข้องกัน ฯลฯ ซึ่งช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ความหมายหลักของศัพท์ตลอดจนการ
เรีย นรู้ศ ัพ ท์ใ นบริบ ทต่า ง ๆ ได้ช ัด เจนขึ้น และยัง สอดคล้อ งกับ Fathimah (2014) ที่พ บว่า
แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้แก่นเรื่องเป็ นฐานสามารถพัฒนาความรู้ทางศัพท์ให้แก่นักเรียนได้
โดยนักเรียนสามารถระบุความหมายของศัพท์ทอ่ี ยู่ในหมวดหมู่เดียวกันได้ถูกต้อง และยังช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนมีทศั นคติทด่ี ใี นการเรียนภาษาอีกด้วย
เมื่อพิจารณาประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ผี ู้วจิ ยั พัฒนาขึ้นที่มตี ่อความรู้
ทางศัพท์ทงั ้ ในแนวกว้างและแนวลึก พบว่าปั จจัยหนึ่งที่ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาความรู้ทงั ้ 2
ด้านมาจากหลักการสาคัญของแนวคิดการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารคือนักเรียนได้เรีย นรู้
ศัพท์ผ่านการสร้างองค์ความรูแ้ ละการทากิจกรรมที่ได้ใช้ทงั ้ ความรูแ้ ละทักษะการสื่อสาร เช่น
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ Chasseur de trésor ในแก่นเรื่อง Le voyage นักเรียนจะต้องทากิจกรรม
ตามหาสิง่ ของที่ซ่อนอยู่ตามสถานทีต่ ่าง ๆ ในโรงเรียน โดยต้องใช้ทกั ษะการฟั งและการอ่าน
เพื่อให้ได้คาใบ้ จากนัน้ ต้องเติมศัพท์ท่หี ายไปเพื่อไปยังสถานที่ต่อไป ทัง้ นี้นักเรียนสามารถ
บอกความหมายของศัพท์ตามบริบทที่ฟังและอ่ านได้ ซึ่งสอดคล้องกับ Kaweian (2018) ที่
พบว่ากิจกรรมทีน่ ักเรียนได้ค้นพบความรูด้ ้วยตัวเองจากการลองผิดลองถูกและการใช้ทกั ษะ
การสื่อสารควบคู่กนั ช่วยส่งเสริมความรู้ทางศัพท์ของนักเรียนได้ และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้
นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อนาไปสู่การใช้ภาษาในการสื่อสารได้ในชีวติ จริง
สอดคล้องกับหลักการสาคัญของแนวคิดการเรียนรูภ้ าษาเพื่อ การสื่อสารทีม่ ุ่งเน้นให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากการฝึ กฝน และการเชื่อมโยงทักษะทัง้ การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน กับ
บริบ ทที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงของนั กเรียน (Richards, 2006) ดัง นั น้ เมื่อ นัก เรียนมี
ความรู้ ท างศัพ ท์ ท่ีเ พีย งพอ นั ก เรีย นจึง สามารถน าศัพ ท์ ไ ปใช้ ใ นการสื่อ สารได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
9.1.1 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูศ้ พั ท์ภาษาฝรั ่งเศสเพื่อการสื่อสารตามแนวคิด
การเรียนรู้โดยใช้แก่นเรื่องเป็ นฐาน ผู้วิจยั ได้พฒ
ั นาขึ้นในบริบทของกลุ่มเป้ าหมายที่ผู้วจิ ยั
กาหนด หากต้องกาหนดแก่นเรื่อง ศัพท์ และกิจกรรมทีส่ อดคล้องตามแก่นเรื่องนัน้ ผูส้ อนควร
คานึงถึงปั ญหา ความต้องการ และความสนใจของนักเรียนในสถานศึกษาหรือกลุ่มเป้ าหมาย
นัน้ ๆ เป็ นสาคัญ และนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่นักเรียน
9.1.2 การเลือ กน าชุ ด กิจ กรรมการเรีย นรู้ไ ปใช้สามารถปรับ เปลี่ย นได้ต ามความ
เหมาะสม โดยควรคานึงถึงความต้องการและความสนใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็ นสาคัญ
หากนักเรียนมีความสนใจในแก่นเรื่องใดเป็ นพิเศษ ครูผสู้ อนสามารถนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
นัน้ ไปใช้จดั การเรียนการสอนได้ก่อนตามลาดับความสนใจของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความสนใจในการเรียนรูย้ งิ่ ขึน้
9.1.3 การนาชุดกิจกรรมการเรีย นรู้ไปใช้สาหรับครูผู้สอน ควรศึกษาแนวทางในการ
ดาเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการเรียนรู้อย่างละเอียด ทัง้ นี้ครูผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยน
วิธกี ารดาเนินกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของนักเรียนทีน่ าไปใช้จดั การเรียนการ
สอน และอาจนาเทคนิคอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้ควบคู่กบั ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึน้
9.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
9.2.1 ควรมีก ารพัฒ นาชุ ด กิจ กรรมการเรีย นรู้ศ ัพ ท์ภ าษาฝรั ่งเศสเพื่อ การสื่อ สาร
สาหรับนักเรียนในระดับความสามารถทางภาษาทีส่ ูงขึน้ เช่น นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 6
หรือนักเรียนทีอ่ ยู่ในระดับความสามารถทางภาษาตามกรอบแนวคิดของ CECRL ในระดับทีส่ งู
กว่า A1+ เพื่อผลการในการจัดการเรียนรูใ้ นเนื้อหาทีม่ คี วามต่อเนื่องกัน
9.2.2 ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาความสามารถและทักษะทาง
ภาษาฝรั ่งเศสด้า นอื่น ๆ ของนั ก เรีย น เพื่อ ให้นั ก เรีย นได้พ ัฒ นาภาษาฝรั ่งเศสตามความ
เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน และสามารถนาไปใช้ในการสื่อสารได้ในชีวติ จริง
9.2.3 ควรศึ ก ษาแนวคิ ด การเรี ย นรู้ อ่ื น ๆ ที่ ใ ช้ กั บ การจั ด การเรี ย นการสอน
ภาษาต่ า งประเทศตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาต่ า งประเทศที่เ ป็ น สากล
(CECRL) มาพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถและทักษะภาษาฝรั ่งเศส
เพื่อการสื่อสารของนักเรียน เช่น แนวคิดการเรียนรู้ แบบ approche actionnelle ที่มุ่งเน้นให้
พัฒนาการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อให้ประสบความสาเร็จในการปฏิบตั ิภาระงานตามที่
กาหนด เป็ นต้น
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