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การวิจยั เป็ นภารกิจของผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สอนทัง้ ในระดับ
มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา งานวิจัย สามารถแสดงความรู้ ความ
เชี่ย วชาญ และทัก ษะด้ า นวิช าการของผู้ส อน ดัง นั ้น ผู้ส อนในระดับ
มัธ ยมศึ ก ษาจึ ง ได้ ร ับ การสนั บ สนุ น ให้ท าวิจัย ในชัน้ เรีย นและผู้ส อน
ระดับอุดมศึกษาได้รบั การส่งเสริมให้ทาวิจยั เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
งานวิจัย นี้มีว ตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาวิธีก ารจัดการเรีย นรู้ท่ีผู้ส อนภาษา
ฝรัง่ เศสในประเทศไทยเลือ กใช้ในการจัดการเรีย นรู้ภ าษาฝรัง่ เศสเพื่อ
พัฒนาผูเ้ รียนทัง้ ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาด้วยการสังเคราะห์
รายงานการวิจัย ด้านการจัดการเรีย นรู้ภ าษาฝรัง่ เศสที่ตีพ ิมพ์เผยแพร่
ระหว่างปี พุทธศักราช 2554 ถึงปี พุทธศักราช 2564 การสังเคราะห์งานวิจยั
ด้านการจัดการเรียนรูภ้ าษาฝรังเศสใช้
่
วธิ ีการสังเคราะห์เชิงคุณภาพ 2 วิธี
ได้ แ ก่ การวิเ คราะห์ เ นื้ อ หาและการสัง เคราะห์ อ ภิ ม านเชิ ง คุ ณ ภาพ
ผลการวิจยั พบว่าผูส้ อนภาษาฝรังเศสใช้
่
วธิ กี ารจัดการเรียนรูร้ วมทัง้ สิน้ 18
วิธี โดยใช้ว ิธีการจัดการเรีย นรู้แบบเน้ น กระบวนการคิด มากที่สุ ดและ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาฝรังเศสเพื
่
่ อการสื่อสารของผู้เรียนมากที่สุด ใน
ด้านระเบียบวิธวี จิ ยั ผลการวิจยั พบว่าผูส้ อนภาษาฝรังเศสด
่
าเนินการวิจยั
ในชัน้ เรียนเชิงทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองขัน้ ต้นประเภทกลุ่มเดียว
วัดผลก่อนเรียนและหลังเรียนมากทีส่ ุด
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Abstract
Scientific research is a compulsory task not only for higher education
learners but also for secondary and university instructors. It can also
reveal knowledge, skills, the ability to conduct research as well as
academic competence among teachers. In Thailand, for example,
classroom research has been promoted among secondary and
university instructors for the promotion of academic credentials and
professional careers. This research aims to find the instructional
models that Thai instructors have implemented during their
instruction and for the benefit of their learners by synthesizing the
researches conducted by French instructors in Thailand in the field
of learning management of French as a Foreign Language which
were published from 2011 until 2021. The synthesis of research was
carried out through two qualitative synthesis methods such as
content analysis and qualitative meta-synthesis. The results of the
synthesis show us that Thai instructors used a total of 18
instructional models to ensure the instruction of French with an
emphasis on cognitive development as well as the communication
skills in French of their learners. In terms of research methodology
in teaching French as a Foreign Language, the Thai instructorresearchers carried out the pre-experimental research in French
class with an experimental group evaluated through a pre-test and a
post-test.
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1. บทนา (Introduction)
การศึกษาแห่งชาติมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็ นพลเมืองที่ดี อีกทัง้ มีคุณลักษณะ ทักษะ
ตลอดจนสมรรถนะสัมพันธ์กบั ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนัน้ สถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษาจึงต้องพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ ส่งเสริมให้ผู้สอน
สามารถวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทเ่ี หมาะสมกับผูเ้ รียนในแต่ละระดับการศึกษา 1 โดยรัฐต้อง
ส่งเสริมให้มกี ารวิจยั และพัฒนา 2 จากเหตุดงั กล่าวนี้ ผู้สอนจึงต้องมีสมรรถนะในการจัดการ
เรียนรูเ้ ชิงบูรณาการเพื่อให้ผเู้ รียนมีคุณลักษณะตามเป้ าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20
ปี และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 อาทิ ทักษะการคิด ทักษะกระบวนการ ทักษะอาชีพ ทักษะ
ชีวติ และทักษะการทางาน เป็ นต้น
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงบู รณาการของผู้สอนสามารถเห็นได้จากแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการ
เรียนรูท้ เ่ี หมาะสมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและคุณลักษณะของผูเ้ รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตรและทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ดังนัน้ ผูส้ อนจึงผลิตแผนการจัดการเรียนรู้
พร้อมทัง้ นาไปทดลองใช้เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ทส่ี ร้างขึน้ อีกทัง้
ผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนรูข้ องผูเ้ รียนอันเกิดจากการใช้แผนการเรียนรูน้ ัน้ นอกจากนี้ ผูส้ อนยัง
จัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามทฤษฎี รูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบต่าง ๆ เพื่อศึกษา
ว่ากิจกรรมการเรียนรูท้ ผ่ี สู้ อนออกแบบนัน้ สามารถทาให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูจ้ ริงหรือไม่ ยิง่ ไป
กว่านัน้ ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรีย นรู้ ตลอดจนทัศนคติและเจตคติอย่ างไรเมื่อเรียนรู้ด้ว ย
กิจกรรมการเรียนรูน้ นั ้
จากเหตุดงั กล่าวข้างต้นนี้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษารูปแบบ วิธกี ารและเทคนิคการจัดการ
เรียนรูท้ ผ่ี สู้ อนภาษาฝรั ่งเศสในประเทศไทยทัง้ ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาเลือกใช้ใน
การจัดการเรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศสเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูแ้ ละการใช้ภาษาฝรั ่งเศสของผูเ้ รียน
2. วัตถุประสงค์การวิ จยั
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธกี ารจัดการเรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศสของผูส้ อนภาษา
ฝรั ่งเศสทัง้ ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาจากการสังเคราะห์งานวิจยั ด้านการจัดการ
เรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศสทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ระหว่างปี พุทธศักราช 2554 ถึงปี พุทธศักราช 2564
1
2

มาตรา 30 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
มาตรา 67 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
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3. คาถามวิจยั
ระหว่างปี พุทธศักราช 2554 ถึงปี พุทธศักราช 2564 ผู้สอนภาษาฝรั ่งเศสทัง้ ระดับ
มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจัดการเรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศสด้วยวิธกี ารจัดการ
เรียนรูแ้ บบใดบ้าง
4. ขอบเขตการวิ จยั
4.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
งานวิจ ัย นี้ มุ่ ง สัง เคราะห์ ร ายงานการวิจ ัย ด้า นการจัด การเรีย นรู้ภ าษาฝรั ่งเศสใน
ประเทศไทยทัง้ ในระดับ มัธ ยมศึ ก ษาและระดับ อุ ด มศึ ก ษาที่ ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ร ะหว่ า งปี
พุทธศักราช 2554 ถึงปี พุทธศักราช 2564 ในรูปของวิทยานิพนธ์ บทความวิจยั และรายงานการ
วิจยั ฉบับสมบูรณ์
4.2 ขอบเขตด้านวิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
งานวิจยั นี้สงั เคราะห์รายงานการวิจยั ด้วยวิธกี ารสังเคราะห์งานวิจยั เชิงคุณภาพ 2 วิธี
กล่ า วคือ การวิเ คราะห์เ นื้ อ หา (Content Analysis) และการสัง เคราะห์อภิมานเชิงคุณภาพ
(Qualitative Metasynthesis)
5. นิ ยามศัพท์
1) การจัดการเรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศส หมายถึง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูห้ รือการ
จัดการเรียนรูด้ ว้ ยวิธกี ารจัดการเรียนรูร้ ปู แบบใดรูปแบบหนึ่ง
2) วิธกี ารจัดการเรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศส หมายถึง ทฤษฎีการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ (Instructional Model) และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ (Instructional Technique) ทีผ่ สู้ อน
ภาษาฝรั ่งเศสเลือกใช้ในการจัดการเรียนรู้
3) ผู้เรียน / กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง นักเรียน นิสติ และนักศึกษาที่กาลังศึกษาภาษา
ฝรั ่งเศสและเข้าร่วมการวิจยั ของผูส้ อนภาษาฝรั ่งเศส
4) ผู้สอนภาษาฝรั ่งเศส หมายถึง นิสิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจน
บุคลากรทางการศึกษาทีด่ าเนินการวิจยั ด้านการจัดการเรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศส
5) บุคลากรทางการศึกษาภาษาฝรั ่งเศส หมายถึง ครู อาจารย์ และผูส้ อนทีด่ าเนินการ
วิจยั ด้วยการจัดการเรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศสทัง้ ในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา
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6. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
6.1 การสังเคราะห์งานวิจยั
การสังเคราะห์งานวิจยั คือ กระบวนการแสวงหาความรูด้ ว้ ยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์
โดยการรวบรวมงานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพแล้วจึงวิเคราะห์คุณลักษณะงานวิจยั ด้วยวิธกี ารทางสถิติ
(เชิงปริมาณ) หรือสังเคราะห์ด้วยวิธกี ารบรรยาย (เชิงคุณภาพ) พร้อมทัง้ สร้างข้อสรุปอ้างอิง
ตลอดจนนาเสนอข้อสรุปอย่างเป็ นระบบเพื่อตอบปั ญหาวิจยั หรือคาถามวิจยั การสังเคราะห์
งานวิจยั เป็ นการจัดข้อมูลที่ได้รบั จากรายงานการวิจยั ให้เป็ นระบบระเบียบแล้วจึงพิจารณา
ข้อมูลดังกล่าวจนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ยงั ผลให้สามารถพบคาตอบของคาถามวิจยั หรือ
วิธกี ารแก้ปัญหา ดังนัน้ การสังเคราะห์งานวิจยั จึงเป็ นการต่อยอดองค์ความรูแ้ ละการสร้างสรรค์
ผลงานวิขาการในเวลาเดียวกัน การสังเคราะห์งานวิจยั ทาให้ทราบแนวโน้มและทิศทางทีค่ วรจะ
เป็ นและข้อเสนอแนะทีเ่ หมาะสม
6.1.1 ประเภทของการสังเคราะห์งานวิ จยั
การสังเคราะห์งานวิจยั สามารถกระทาได้ทงั ้ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หากการ
สังเคราะห์งานวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอข้อค้นพบจากรายงานการวิจยั โดยคงเนื้อหาสาระ
หรือ สรุ ป ภาพรวมของงานวิจยั แต่ละเรื่อ งก็ค วรดาเนิ นการสังเคราะห์งานวิจยั เชิงคุณภาพ
ในทางกลับกัน หากต้องการนาเสนอข้อค้นพบจากงานวิจยั ทุกเรื่องในหน่วยมาตรฐานเดียวกัน
ก็ควรดาเนินการสังเคราะห์งานวิจยั เชิงปริมาณ
6.1.1.1 การสังเคราะห์งานวิจยั เชิ งคุณภาพ
การสัง เคราะห์ ง านวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพเริ่ม ต้น จากการอ่ า นงานวิจ ัย ที่ศึก ษาปั ญ หา
เดียวกัน วิเคราะห์ขอ้ ค้นพบของรายงานการวิจยั แต่ละชิ้น แล้วจึงนาเสนอข้อสรุปอ้างอิงด้วย
การบรรยาย (Narration) การสังเคราะห์งานวิจยั เชิงคุณภาพทาให้ได้รบั ข้อสรุปทีแ่ ตกต่างกัน
ตามความสนใจของผูด้ าเนินการสังเคราะห์ การสังเคราะห์งานวิจยั เชิงคุณภาพวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ การสรุปผลการวิจยั และการสังเคราะห์งานวิจยั (Systematic Review)
ผลการสังเคราะห์อาจนาไปเปรียบเทียบกับกรณีอ่นื แลัวจึงพัฒนาจนเป็ นการวางลาดับตาม
โครงสร้าง (Hierarchical Structure)
การสังเคราะห์งานวิจยั เชิงคุณภาพสามารถกระทาได้ 3 วิธี กล่าวคือ การวิเคราะห์
เนื้อหา การวิจยั เชิงชาติพนั ธุ์วรรณาอภิมาน (Meta-Ethnography) และการสังเคราะห์อภิมาน
เชิงคุณภาพ
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6.1.1.1.1 การวิ เคราะห์เนื้ อหา
การวิเคราะห์เนื้อหามีวตั ถุประสงค์เพื่อระบุสภาพทัวไปและวิ
่
ธีดาเนินการวิจยั ของ
งานวิจยั ทีน่ ามาสังเคราะห์ ทัง้ นี้ การสังเคราะห์งานวิจยั ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาเริม่ ต้นจากการ
คัดเลือกงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องแล้วจึงสร้างตารางวิเคราะห์ลกั ษณะงานวิจยั เบือ้ งต้น โดยงานวิจยั
ที่นามาสังเคราะห์จะปรากฎในสดมภ์ (Column) แนวตัง้ ของตาราง ส่วนสดมภ์แนวนอนของ
ตารางจะบรรจุขอ้ มูลต่าง ๆ ของงานวิจยั เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ เรื่องทีท่ าวิจยั ลักษณะ
ของผูม้ สี ่วนร่วมในการวิจยั (Participant Demographic) วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล (Method of
Data Collection) วิธีก ารวิเ คราะห์ข้อ มูล (Methods of Data Analysis) และข้อ ค้น พบสาคัญ
(Major Findings) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1
รูปแบบตารางวิเคราะห์ลกั ษณะงานวิจยั เบื้องต้น
รายงานการวิจยั ชิน้ ที่ 1

รายงานการวิจยั ชิน้ ที่ 2

รายงานการวิจยั ชิน้ ที่ 3

1. เรื่องทีท่ าวิจยั
2. ลักษณะของผูม้ สี ่วนร่วมในการวิจยั
3. วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
4. วิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. ข้อค้นพบสาคัญ

6.1.1.1.2 การวิ จยั เชิ งชาติ พนั ธุว์ รรณาอภิมาน
การวิจยั เชิงชาติพนั ธุ์วรรณาอภิมานต้องอาศัยการตีความ (Interpretative Studies)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมทีต่ ้องตีความ ตรวจสอบคาอธิบายเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์เชิงวิพากษ์ สร้างข้อสรุประหว่างกรณีศกึ ษา 3 และเปรียบเทียบผลการสังเคราะห์
งานวิจยั การสังเคราะห์งานวิจยั ด้วยการวิจยั เชิงชาติพนั ธุ์วรรณาอภิมานมี 3 วิธี ได้แก่ การ
สัง เคราะห์ด้ว ยการแปลความแบบเปรียบเทีย บกัน และกัน (Reciprocal Translations) การ
สัง เคราะห์แ บบหัก ล้ า งกัน (Refutational Synthesis) และการสัง เคราะห์แ บบสร้า งข้อ สรุ ป
(Lines-of-Argument Synthesis)

3

ด้วยการเปรียบเทียบกรณีศกึ ษาอย่างเป็ นระบบ
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6.1.1.1.2.1 การสังเคราะห์ด้วยการแปลความแบบเปรียบเทียบกันและกัน
การสัง เคราะห์ ด้ว ยการแปลความแบบเปรีย บเทีย บกัน และกัน ใช้กับ งานวิจ ัย ที่
คล้ายคลึงกันโดยผูส้ งั เคราะห์งานวิจยั นาคาอุปมา (Metaphor) ของงานวิจยั ชิ้นหนึ่งมาอธิบาย
งานวิจยั อีกชิน้ หนึ่ง นอกจากนี้ ผูส้ งั เคราะห์งานวิจยั ยังสามารถสร้างข้อสรุปจากการการตีความ
แนวคิด (Concept) ประเด็น (Theme) และความสัมพันธ์ (Organizer) ของงานวิจยั แต่ละชิ้น
ผลการสังเคราะห์ดว้ ยการแปลความแบบเปรียบเทียบกันและกันสามารถนาเสนอด้วยแผนภาพ
ของเวนน์ (Venn Diagram)
6.1.1.1.2.2 การสังเคราะห์แบบหักล้างกัน
การสังเคราะห์แบบหักล้างกันมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ทข่ี ดั แย้งกันของ
งานวิจยั แต่ละชิน้ ผูส้ งั เคราะห์งานวิจยั ต้องเปลีย่ นความขัดแย้งโดยนัยของงานวิจยั ให้เป็ นความ
ขัดแย้งโดยตรงด้วยวิธกี ารตีความ ความขัดแย้งโดยตรงจะสะท้อนให้เห็นถึงระบบความเชื่อและ
แนวทางในการโต้แย้ง
6.1.1.1.2.3 การสังเคราะห์แบบสร้างข้อสรุป
การสังเคราะห์แบบสร้างข้อสรุปใช้เพื่อศึกษาลักษณะทีแ่ ตกต่างกันของปรากฎการณ์
เดียวกัน การสังเคราะห์แบบสร้างข้อสรุปสามารถกระทาได้ 2 วิธี กล่าวคือ วิธกี ารแบบการ
อนุ มานทางคลิ นิ ก (Clinical Inference) และวิ ธี ก ารแบบทฤษฎี ฐ านราก 4 (Grounded
Theorizing)
6.1.1.1.2.3.1 วิ ธีการแบบการอนุมานทางคลิ นิก
วิธกี ารแบบนี้สร้างข้อสรุปจากการศึกษาโครงสร้างของความสาคัญ (Structures of
Signification) ทัง้ ภายในงานวิจยั และชุดของงานวิจยั ทัง้ หมด เป็ นการศึกษาแบบคนใน (Emic)
ขึ้นอยู่กับเวลา (Historical) เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างงานวิจยั จนสามารถสร้างการ
ตีความในลักษณะองค์รวม (Holistic) ดังนัน้ วิธกี ารแบบการอนุมานทางคลินิกจึงให้ขอ้ สรุปเชิง
เหตุผลในภาพรวม
6.1.1.1.2.3.2 วิ ธีการแบบทฤษฎีฐานราก
วิธกี ารแบบนี้สร้างแบบแผนแบบบูรณาการ (Integrating Scheme) โดยนาข้อมูลของ
งานวิจยั แต่ละชิ้นมาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง ข้อมูลที่นามาเปรียบเทียบ
ควรเป็ นข้อมูลเชิงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ (Attributes) ข้อมูลเหล่านี้จะนามาเชื่อมโยงด้วย

4

สามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า “ทฤษฎีจากข้อมูล” หรือ “ทฤษฎีตดิ ดิน” หรือ “ทฤษฎีตดิ พืน้ ”
88

Bulletin de l’ATPF, N° 142, année 44 (juillet–décembre 2021)

การตี ค วามจนได้ภ าพรวมของทฤษฎี ร ากหญ้ า (Grounded Theory) ซึ่ ง สามารถอธิบ าย
ปรากฎการณ์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยา
6.1.1.1.3 การสังเคราะห์อภิ มานเชิ งคุณภาพ
การสังเคราะห์อภิมานเชิงคุณภาพ หมายถึง การสรุปอ้างอิงหรือการแปลความแบบ
ตีค วามที่ไ ด้จากการบู รณาการหรือ การเปรียบเทียบข้อ ค้น พบของงานวิจยั เชิงคุ ณภาพ ผู้
สัง เคราะห์ง านวิจ ัย ด้ว ยวิธีก ารนี้ ต้อ งมีท ัก ษะในการแปลงค าศัพ ท์ (Semantic Literal) การ
ตีความหมายของคา (Idiomatic Meaning) และการแปลความหมาย (Translation)
การสังเคราะห์อภิมานเชิงคุณภาพสามารถจาแนกออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
1) การวิเคราะห์งานวิจยั ที่อยู่ในโครงการเดียวกัน ผู้วจิ ยั คนเดียวกันหรือมีประเด็น
ปั ญหาวิจยั เดียวกัน
2) การสังเคราะห์ข้อค้นพบข้ามงานวิจยั ที่ผู้วิจยั คนละคนแต่มีประเด็นปั ญหาวิจยั
เดียวกัน
3) การใช้วธิ กี ารทางปริมาณมารวมข้อค้นพบในเชิงคุณภาพจากงานวิจยั ทีม่ ปี ระเด็น
ปั ญหาวิจยั เดียวกันหรือแบบกรณีศกึ ษา วิธกี ารนี้ผสู้ งั เคราะห์งานวิจยั จาเป็ นต้องเปลี่ยนข้อมูล
เชิงคุณภาพให้สามารถวิเคราะห์ได้ดว้ ยวิธกี ารทางสถิติ
ในบรรดาวิธ ีก ารสัง เคราะห์ง านวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพทัง้ 3 วิธขี า้ งต้นนี้ การสังเคราะห์
อภิมานเชิงคุณภาพเป็ นการสังเคราะห์งานวิจยั เชิงคุณภาพที่มคี วามน่ าเชื่อถือมากทีส่ ุด (นิติ
บดี, 2557, น. 44)
6.1.1.2 การสังเคราะห์งานวิจยั เชิ งปริมาณ
การสังเคราะห์งานวิจยั เชิงปริมาณเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั จากรายงานการวิจยั
หลายชิน้ ด้วยวิธกี ารทางสถิติ อาทิ การคานวณค่าดัชนีมาตรฐาน (Effect Size) ของผลการวิจยั
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบจนสามารถหาข้อสรุปอ้างอิง ดังนัน้ การสังเคราะห์งานวิจยั เชิงปริมาณ
จึงเป็ นการบูรณาการข้อค้นพบของรายงานการวิจยั ทีน่ ามาสังเคราะห์ พร้อมทัง้ แสดงให้เห็นถึง
ความเกีย่ วข้องระหว่างงานวิจยั (สิรจิตต์, 2556, น. 183) ด้วยเหตุน้ี การสังเคราะห์งานวิจยั เชิง
ปริม าณจึง ได้ร ับ การขนานนามว่ า ระเบีย บวิธีบู ร ณาการงานวิจ ัย (Method of Integrating
Research) ระเบียบวิธผี สมผสานงานวิจยั (Method of Combining Research) การวิเคราะห์
ผลการสังเคราะห์ (Analysis of Analyses) และการวิจยั งานวิจยั (Research of Research)
การสังเคราะห์งานวิจยั เชิงปริมาณมักกระทากับงานวิจยั เชิงทดลอง (Experimental
Research) ที่มกี ลุ่มควบคุม (Control Group) และกลุ่มทดลอง (Experiment Group) รายงาน
การวิจยั ที่นามาสังเคราะห์ต้องผ่า นเกณฑ์วดั คุ ณภาพงานวิจยั การสังเคราะห์งานวิจ ัย เชิง
ปริมาณสามารถกระทาได้ 5 วิธี ดังนี้
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1) การนับคะแนนเสียงแบบเดิม (Traditional Vote-Counting Methods)
2) การหานัยสาคัญจากผลการนับคะแนนเสียง (Vote-counting Methods Yielding
Significance Level)
3) การประมาณค่ า ขนาดอิ ท ธิ พ ลจากผลการนั บ คะแนนเสี ย ง (Vote-counting
Methods Yielding Estimator of Effect Size)
4) การรวมสะสมค่าความน่าจะเป็ น (Cumulation of p-values)
5) การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis)
การสังเคราะห์เชิงปริมาณต้องใช้งานวิจยั อย่างน้อย 2-3 เรื่องหรือมากกว่านัน้ เพื่อให้
ได้ขอ้ สรุปทีค่ รอบคลุมและน่าเชื่อถือจนสามารถนาผลการสังเคราะห์ไปใช้ได้
6.1.1.3 การสังเคราะห์งานวิจยั แบบผสานวิ ธี (Mixed Method Synthesis of
Research)
การสังเคราะห์งานวิจยั แบบผสานวิธใี ช้ทงั ้ การวิจยั เชิงชาติพนั ธุ์วรรณาอภิมานและ
การวิเคราะห์อภิมานร่วมกัน การวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณาอภิมานใช้เพื่อสังเคราะห์ผลการวิจยั
เชิงคุณภาพ ส่วนการวิเคราะห์อภิมานใช้เพื่อสังเคราะห์ผลการวิจยั เชิงปริมาณ
6.2 การจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การดาเนินงานของผูส้ อนโดยเริม่ จากการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และสิน้ สุดทีก่ ารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้ผเู้ รียนมีความรู้
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและทักษะหรือสมรรถนะต่าง ๆ ตามจุดประสงค์การเรียนรูท้ ่ี
กาหนดไว้ (กุลสิ รา, 2563, น. 2)
การจัดการเรียนรู้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านร่างกาย
ด้านสติปัญญา ด้านจิตวิทยาและด้านสังคม ในด้านร่างกาย การจัดการเรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมการเรียนรู้ (Learning by doing) เพื่อให้เกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
อย่ า งมีคุ ณค่ า (Meaningful Learning) (กุ ลิสรา, 2563, น. 4) ในด้า นสติปั ญ ญา การจัด การ
เรียนรู้ให้อิสระและเสรีภาพแก่ผู้เรียนในการเลือกเรียนตามความถนัดและความต้องการของ
ตนเอง ในด้านจิตวิทยา การจัดการเรียนรู้จดั บรรยากาศและสิง่ แวดล้อมทีส่ ่งเสริมการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพและให้ผเู้ รียนเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข ในด้านสังคม การจัดการเรียนรูช้ ่วย
ให้ผู้เ รียนเรียนรู้ร่ วมกับผู้อ่ืน และทางานเป็ นกลุ่ ม นอกจากนี้ การจัด การเรีย นรู้ยงั ส่ งเสริม
ศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึน้ ในตัวของผูเ้ รียนอีกด้วย
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การจัดการเรียนรูป้ ระกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ประการ ได้แก่ หลักสูตร จุดประสงค์
การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ผู้เรียนและ
ผูส้ อน บทบาทของผูเ้ รียนและผูส้ อนในการจัดการเรียนรูแ้ สดงไว้ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2
บทบาทของผูเ้ รียนและผูส้ อนในการจัดการเรียนรู้
บทบาทของผูเ้ รียน
1. ลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
2. เลือกปฏิบตั กิ จิ กรรมตามความถนัดและความสนใจของตนเอง
3. เรียนรูอ้ ย่างมีความสุข
4. แสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง
5. สร้างทักษะเพื่อการดารงชีวติ อย่างมีความสุข

บทบาทของผูส้ อน
1. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอ้ ย่างเป็ นระบบ
2. ให้อสิ รภาพและเสรีภาพแก่ผเู้ รียน
3. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการ
เรียนรู้
4. เป็ นกัลยาณมิตร ให้คาปรึกษาและอานวยความ
สะดวกแก่ผเู้ รียน
5. สร้างประสบการณ์เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนา
ทักษะ

ในการจัดการเรียนรู้ ผูส้ อนมีภาระและหน้าทีท่ งั ้ ก่อนการจัดการเรียนรู้ ระหว่างการ
จัดการเรียนรูแ้ ละหลังการจัดการเรียนรู้
ตารางที่ 3
ภาระและหน้าทีข่ องผูส้ อนในการจัดการเรียนรู้
ก่อนการจัดการเรียนรู้
1. ศึกษาหลักสูตร
2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
3. ออกแบบวิธวี ดั และประเมินผลการ
เรียนรู้

ระหว่างการจัดการเรียนรู้
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. กระตุน้ ให้ผเู้ รียนลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง
3. เร้าความสนใจของผูเ้ รียน

ภายหลังการจัดการเรียนรู้
1. แจ้งผลการปฏิบตั ขิ องผูเ้ รียน
2. ให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับ (Feedback)
3. สรุปการเรียนรู้

4. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้
5. ใช้จติ วิทยาการเรียนรูอ้ ย่างเหมาะสม
6. ส่งเสริมประชาธิปไตย

4. วัดและประเมินผลการเรียนรู้

ในการจัดการเรียนรู้ ผูส้ อนต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory)
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Instructional Model) และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ (Instructional
Technique) เพื่อ ให้ก ารจัด การเรีย นรู้มีประสิทธิภ าพและผู้เรียนประสบความสาเร็จในการ
เรียนรู้

91

วารสารสมาคมครูภาษาฝรังเศสแห่
่
งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ฉบับที่ 142 ปี ท่ี 44 เล่ม 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)

6.2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้
ทฤษฎีการเรียนรู้ หมายถึง แนวคิดหรือหลักการทีอ่ ธิบายกระบวนการสร้างการเรียนรู้
ผ่านการพิสูจน์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) และสามารถนาไปใช้
จัดการเรียนรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียน (กุลสิ รา, 2563, น. 15)
6.2.2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้
รูป แบบการจัด การเรียนรู้ หมายถึง แบบแผนการจัด การเรียนรู้อ ย่า งเป็ นระบบที่
สัมพันธ์กบั ปรัชญา ทฤษฎี หลักการและแนวคิดทางการศึกษาซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ
และสามารถทาให้ผู้เ รีย นเกิด การเรียนรู้ (กุ ลิสรา, 2563, น. 33) รูป แบบการจัด การเรียนรู้
สามารถจาแนกออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาพุทธิพสิ ยั รูปแบบ
การจัดการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาจิตพิสยั และรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาทักษะพิสยั
6.2.3 เทคนิ คการจัดการเรียนรู้
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ หมายถึง กลวิธที ท่ี าให้การจัดการเรียนรูม้ ปี ระสิทธิภาพและ
บรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี าหนด (กุลสิ รา, 2563, น. 33) เทคนิคการจัดการเรียนรูส้ ามารถนาไปใช้
ร่วมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการจัดการเรียนรูส้ ามารถจาแนกออกเป็ น 3 ประเภท
ได้แก่ เทคนิคการจัดการเรียนรูโ้ ดยยึดครูเป็ นศูนย์กลาง เทคนิคการจัดการเรียนรูโ้ ดยยึดผูเ้ รียน
เป็ นศูนย์กลางและเทคนิคการจัดการเรียนรูโ้ ดยยึดสื่อเป็ นศูนย์กลาง
ผูส้ อนสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ ละเทคนิคการ
จัดการเรียนรูท้ งั ้ หมดข้างต้นในการจัดการเรียนรูข้ องตนเองโดยยึดผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง ดังนัน้
การจัดการเรียนรู้ของผู้สอนจึงเป็ นกระบวนการที่มขี นั ้ ตอนเป็ นระบบซึ่งผู้สอนใช้ในการจัด
กิจ กรรมการเรียนรู้เ พื่อ ให้ผู้เ รียนเกิด การเรียนรู้ตามจุด ประสงค์ท่กี าหนด (กุ ลิสรา , 2563,
น. 73)
6.2.4 หลักเกณฑ์การเลือกวิ ธีการจัดการเรียนรู้
ผูส้ อนสามารถจัดการเรียนรูด้ ว้ ยวิธกี ารจัดการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลายซึง่ มีหลักเกณฑ์ใน
การเลือกใช้ 2 ประเภท คือ เกณฑ์ดา้ นผูส้ อนและเกณฑ์ดา้ นผูเ้ รียน ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4
หลักเกณฑ์การเลือกวิธกี ารจัดการเรียนรู้
เกณฑ์ดา้ นผูส้ อน
เกณฑ์ดา้ นผูเ้ รียน
เกณฑ์ดา้ นการจัดการเรียนรู้
1. มีความรู้ ความถนัด และความ 1. เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และ 1. สัมพันธ์กบั เนื้อหาและ
เข้าใจอย่างถ่องแท้เกีย่ วกับวิธกี าร วัยของผูเ้ รียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
จัดการเรียนรู้
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เกณฑ์ดา้ นผูส้ อน

เกณฑ์ดา้ นผูเ้ รียน
2. ส่งเสริมประสบการณ์ ทักษะ
กระบวนการ และพัฒนาการของผูเ้ รียน
3. กระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รียน

เกณฑ์ดา้ นการจัดการเรียนรู้
2. เหมาะสมกับวัน เวลา และ
สถานทีท่ จ่ี ดั การเรียนรู้

6.3 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ประภา งานไพโรจน์ (2533) สัง เคราะห์วิทยานิพ นธ์ด้า นการเรียนการสอนภาษา
ฝรั ่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ ระหว่างปี พุทธศักราช 2523 ถึงปี พุทธศักราช 2533 ของ
นั ก ศึ ก ษ า ระ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สา ข า กา รสอนภ า ษ า ฝรั ง่ เศส ค ณะ ศึ ก ษ า ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สิรจิตต์ เดชอมรชัย (2556) สังเคราะห์งานวิจยั ด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั ่งเศสที่
ตีพมิ พ์เผยแพร่ระหว่างปี พุทธศักราช 2545 ถึงปี พุทธศักราช 2555 ผลการวิจยั พบว่างานวิจยั
ส่วนมากเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั ่งเศสโดยทดลองใช้แผนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาฝรั ่งเศสและทักษะชีวติ ของผูเ้ รียนด้วยรูปแบบการสอน
หรือกลวิธกี ารเรียนรู้แบบต่าง ๆ (ร้อยละ 55.9) เนื้อหาสาระของงานวิจยั เกี่ยวกับสื่อการสอน
(ร้อยละ 20.6) หลักสูตร (ร้อยละ 14.7) และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ร้อยละ 2.9) ใน
ด้านระเบียบวิธวี จิ ยั งานวิจยั ส่วนใหญ่เป็ นการวิจยั เชิงทดลองหรือกึง่ ทดลองโดยใช้ระเบียบวิธี
วิ จ ั ย ทั ง้ เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยมากเป็ นนิ สิ ต และนั ก ศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ทีพ่ บมาก คือ แบบทดสอบ การวิเคราะห์ขอ้ มูลมักใช้
ค่าสถิตเิ ปรียบเทียบ
สุทษิ า โรจนอนันต์และคณะ (2558) สังเคราะห์งานวิจยั จากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรฝรั ่งเศสศึกษา สาขาวิชาฝรั ่งเศสศึกษา ภาควิชาภาษาฝรั ่งเศส
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทด่ี าเนินการแล้วเสร็จระหว่างปี พุทธศักราช 2548
ถึงปี พุทธศักราช 2557 ผลการวิจยั พบว่างานวิจยั ด้านภาษาศาสตร์มจี านวนมากทีส่ ุด ตามด้วย
งานวิจยั ด้านสังคมวิทยา ด้านวรรณคดีและด้านศิลปะ เป็ นต้น
ธีร ะ รุ่ ง ธีร ะ (2563) สัง เคราะห์งานวิจยั ด้า นการออกเสีย งและการรับ รู้เ สียงภาษา
ฝรั ่งเศสของผูเ้ รียนชาวไทย ผลการวิจยั พบว่างานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการออกเสียงและการรับรูเ้ สียง
พยัญชนะมีมากที่สุด (ร้อยละ 52.93) ตามด้วยงานวิจยั ด้านการออกเสียงทัง้ ระบบ (ร้อยละ
22.22)
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7. ข้อมูลที่ใช้และการเก็บรวบรวม
งานวิจยั นี้เก็บรวมรวมข้อมูลจากรายงานการวิจยั ด้านการจัดการเรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศส
ในประเทศไทยทัง้ ในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาในรูปของวิทยานิพนธ์ บทความ
วิจ ัย และรายงานการวิจ ัย ฉบับ สมบู ร ณ์ ท่ีตีพิม พ์เ ผยแพร่ ร ะหว่ า งปี พุ ท ธศัก ราช 2554 ถึง ปี
พุทธศักราช 2564
7.1 ประชากร
ผู้วจิ ยั สืบค้นรายงานการวิจยั ด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั ่งเศสในประเทศไทยทัง้
ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาระหว่างปี พุทธศักราช 2554 ถึงปี พุทธศักราช 2564 ทัง้ นี้
ผู้วิจยั พบรายงานการวิจยั จานวนรวมทัง้ สิ้น 77 ฉบับ ซึ่งส่วนมากเป็ นบทความวิจยั (ร้อยละ
68.83) ด้านการจัดการเรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศส (ร้อยละ 37.66) ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5
รายงานการวิจยั ด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั ่งเศสในประเทศไทยระหว่างปีพุทธศักราช
2554 ถึงปีพทุ ธศักราช 2564
หัวข้อการวิจยั
1. การจัดการเรียนรู้
2. สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
3. ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพือ่ การสอน
4. จิตวิทยาการเรียนรู้
5. การวิจยั ทางการศึกษา
6. การพัฒนาหลักสูตร
7. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
8. การวิเคราะห์แบบเรียน
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
รวม

บทความวิจยั

วิทยานิพนธ์

17
7
6
8
4
4
3
2
0
51

4
1
1
1
1
2
0
0
1
11

รายงานการวิจยั
ฉบับสมบูรณ์
1
2
3
0
2
0
0
0
0
8

รวม

ค่าร้อยละ

22
10
10
9
7
6
3
2
1
70

31.43
14.29
14.29
12.86
10.00
8.57
4.29
2.86
1.43
100.00

7.2 กลุม่ ตัวอย่าง
ผู้วิจยั สังเคราะห์รายงานการวิจยั ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั ่งเศสจานวนรวม
ทัง้ สิ้น 22 ฉบับ จาแนกเป็ นบทความวิจยั จานวน 17 ฉบับ วิทยานิพนธ์จานวน 4 ฉบับและ
รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์จานวน 1 ฉบับ
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7.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
งานวิจยั นี้ใช้เครื่องมือต่าง ๆ อาทิ (ก) แบบประเมินคุณภาพของรายงานการวิจยั (ข)
แบบบันทึกรายงานการวิจยั และ (ค) แบบสังเคราะห์รายงานการวิจยั
7.3.1 แบบประเมิ นคุณภาพของรายงานการวิ จยั
ผู้วจิ ยั พัฒนาแบบประเมินคุณภาพของรายงานการวิจยั จากรายงานการสังเคราะห์
งานวิจ ัย ของสานั ก งานเลขาธิก ารสภาการศึก ษา (2552, น. 9) แบบประเมิน คุ ณภาพของ
รายงานการวิจยั สร้างขึน้ จากการประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสมและความน่าเชื่อถือของ
เนื้อหาสาระ วิธดี าเนินการและผลการวิจ ยั ของรายงานการวิจยั แต่ละชิ้น ดังนัน้ แบบประเมิน
คุณภาพของรายงานการวิจยั จึงประกอบด้วยเกณฑ์จานวนรวมทัง้ สิ้น 25 เกณฑ์ดงั แสดงใน
ตารางที่ 6
ตารางที่ 6
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของรายงานการวิจยั
ด้านเนื้อหาสาระ
1. ชื่อเรื่อง
2. ปัญหาวิจยั
3. วัตถุประสงค์การวิจยั

ด้านวิธดี าเนินการ
1. การออกแบบการวิจยั
2. ขัน้ ตอนดาเนินการวิจยั
3. การกาหนดประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง
4. สมมติฐานการวิจยั
4. วิธกี ารสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
5. ขอบเขตการวิจยั
5. การสร้างเครื่องมือวิจยั
6. ข้อตกลงเบือ้ งต้น
6. วิธกี ารเก็บรวมรวมข้อมูล
7. ข้อจากัดของการวิจยั
7. วิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล
8. นิยามศัพท์
8. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
9. กรอบแนวคิดการวิจยั
9. การแปลความหมายของข้อมูล
10. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง 10. การตีความข้อมูล

ด้านผลการวิจยั
1. การสรุปผลการวิจยั
2. การอภิปรายผล
3. การให้ขอ้ เสนอแนะ
4. การนาเสนอผลการวิจยั
5. ประโยชน์ของผลการวิจยั

หลัง จากนั น้ ผู้วิจ ัย น าแบบประเมิน คุณภาพของรายงานการวิจยั ที่สร้า งขึ้น ไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒจิ านวน 3 ท่านตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content
Validity) แล้วจึงคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence :
IOC) ของแบบประเมินคุณภาพ
7.3.2 แบบบันทึกรายงานการวิ จยั
ผู้ วิ จ ัย พัฒ นาแบบบัน ทึ ก รายงานการวิ จ ัย ที่น ามาสัง เคราะห์ จ ากการทบทวน
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการสังเคราะห์งานวิจยั แบบบันทึกรายงานการวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้
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ใช้เพื่อบันทึกข้อมูล 5 ด้านของรายงานการวิจยั ที่ผู้วิจยั นามาสังเคราะห์ ได้แก่ ข้อมูลด้า น
เนื้อหาสาระของงานวิจยั (Substantive Characteristics of Research) ข้อมูลด้านวิธดี าเนินการ
วิ จ ั ย (Methodological Characteristics of Research) ข้ อ มู ล ด้ า นผลการวิ จ ั ย (Research
Outcomes) ข้อมูลด้านผูว้ จิ ยั และข้อมูลด้านการตีพมิ พ์ เป็ นต้น
แบบบันทึกรายงานการวิจยั เป็ นตารางเมตริกซ์ (Matrix Table) ทีบ่ รรจุขอ้ มูลเกีย่ วกับ
รายงานการวิจยั ที่นามาสังเคราะห์ในสดมภ์แนวตัง้ ส่วนข้อมูลทัง้ 5 ด้านดังที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นนี้ อยู่ในสดมภ์แนวนอน แบบบันทึกรายงานการวิจยั ที่ผู้วิจยั พัฒนาขึ้นอยู่ใ นรู ป ของ
ตารางทาการอิเล็กโทรนิ ค ส์ (Electronic Spreadsheet) เพื่อความสะดวกในการกรอก การ
จัดเก็บและการประมวลผลข้อมูล
7.3.3 แบบสังเคราะห์รายงานการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั พัฒนาแบบสังเคราะห์รายงานการวิจยั จากแบบบันทึกรายงานการวิจยั ข้างต้นนี้
แบบสังเคราะห์รายงานการวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ นัน้ สามารถแสดงผลการสังเคราะห์งานวิจยั ทัง้
เชิง คุ ณ ภาพและเชิง ปริม าณ แบบสัง เคราะห์ ร ายงานการวิจ ัย อยู่ ใ นรู ป ของตารางท าการ
อิเล็กโทรนิคส์เพื่อความสะดวกในการสืบค้นและเรียกดูขอ้ มูล (Data Retrieval)
8. วิ ธีดาเนิ นการวิจยั
8.1 การกาหนดกรอบสาหรับการสืบค้นรายงานการวิ จยั ด้านการจัดการเรียนรู้
ภาษาฝรั ่งเศส
ผูว้ จิ ยั เริม่ จากการกาหนดกรอบสาหรับการสืบค้นรายงานการวิจยั รายงานการวิจยั ที่
ผูว้ จิ ยั นามาสังเคราะห์นัน้ ต้องอยู่ในรูปแบบสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ บทความวิจยั และรายงาน
การวิจยั ฉบับสมบูรณ์ดา้ นการจัดการเรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศสในประเทศไทยทัง้ ระดับมัธยมศึกษา
และระดับอุดมศึกษาซึง่ ตีพมิ พ์เผยแพร่ระหว่างปี พุทธศักราช 2554 ถึงปี พุทธศักราช 2564
8.2 การสืบค้นรายงานการวิ จยั ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั ่งเศส
ผู้วิจ ัย สืบ ค้น รายงานการวิจ ัย ด้า นการจัด การเรีย นรู้ภ าษาฝรั ่งเศสจากฐานข้อมูล
งานวิจ ัย อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (Thai Digital Collection : TDC) ฐานข้อ มู ล วารสารอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
(ThaiJo) ระบบเครื อ ข่ า ย ห ้อ ง ส ม ุ ด ส ถ า บ ัน อุ ด ม ศ ึก ษ า ในประเทศไทย (ThaiLIS)
ระบบสหบรรณานุ ก รมห้อ งสมุ ด สถาบัน อุ ด มศึก ษาไทย (UCTAL) เว็บ ไซต์ ห้อ งสมุ ด ของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ตลอดจนคลังข้อมูลงานวิจยั ไทย (Thai National Research
Repository) ศู น ย์ ข้ อ มู ล ก า ร วิ จ ั ย Digital (Digital Research Information Center) ศู น ย์
สารสนเทศการวิจยั (Research Information Repository)
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8.3 การเก็บรวบรวมรายงานการวิ จยั ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั ่งเศส
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมรายงานการวิจยั ด้านการจัดการเรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศสในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์แบบ PDF
8.4 การพัฒนาระบบจัดเก็บรายงานการวิจยั ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษา
ฝรั ่งเศส
ผู้วิจยั พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานของรายงานการวิจยั ด้านการจัดการเรียนรู้
ภาษาฝรั ่งเศสที่เก็บรวบรวมโดยใช้แอปพลิเคชัน Google Forms เนื่องจากแอปพลิเคชัน นี้
อนุ ญ าตให้แ นบแฟ้ มเอกสารได้ ระบบบัน ทึก ข้อ มูลนี้ ช่วยให้ผู้วิจยั ทราบข้อมูลพื้นฐานของ
รายงานการวิจยั แต่ละฉบับและสามารถแนบแฟ้ มเอกสารต้นฉบับเพื่อความสะดวกในการสืบค้น
และเรียกดูขอ้ มูล นอกจากนี้ ผู้วจิ ยั ยังสร้างพื้นที่จดั เก็บ ข้อมูลพื้นฐานของรายงานการวิจยั ที่
นามาสังเคราะห์บน Google Drive เพื่อความสะดวกในการอ่านรายงานการวิจยั ซ้าหลายครัง้
8.5 การคัดเลือกรายงานการวิ จยั ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั ่งเศส
ผูว้ จิ ยั คัดเลือกรายงานการวิจยั ด้านการจัดการเรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศสทีน่ ามาสังเคราะห์
ด้วยแบบประเมินคุณภาพของรายงานการวิจยั (ดูหวั ข้อ 7.3.1) หากรายงานการวิจยั ฉบับใด
ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ ผูว้ จิ ยั จะอ่านรายงานการวิจยั ฉบับนัน้ ซ้าหลายครัง้ พร้อมทัง้ บันทึก
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการอ่านในแบบบันทึกรายงานการวิจยั (ดูหวั ข้อ 7.3.2)
8.6 การสังเคราะห์งานวิจยั ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั ่งเศส
ผู้วิจ ัย น าข้อ มูลจากแบบบัน ทึก รายงานการวิจ ัย มาพิจ ารณาซ้ า หลายครัง้ แล้ ว จึง
ดาเนินการสังเคราะห์งานวิจยั ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา พร้อมทัง้ บันทึกผลการสังเคราะห์ลงใน
แบบสังเคราะห์รายงานการวิจยั (ดูหวั ข้อ 7.3.3) แบบสังเคราะห์รายงานงานวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนา
ขึน้ สามารถแสดงผลการสังเคราะห์ทงั ้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตลอดจนความคล้ายคลึง
และความแตกต่างของรายงานการวิจยั ทีศ่ กึ ษาประเด็นเดียวกัน
8.7 การแปลผลและการตีความข้อมูล
ผูว้ จิ ยั อ่านผลการวิจยั ของรายงานการวิจยั แต่ละฉบับซ้าหลายครัง้ แล้วจึงแปลผลและ
ตีความด้วยการสังเคราะห์อภิมานเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ขอ้ สรุปทีอ่ า้ งอิงได้
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9. ผลการวิจยั
9.1 ผลการสังเคราะห์ด้านผู้ดาเนิ นการวิ จยั
ผูส้ อนภาษาฝรั ่งเศสทัง้ ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยทีต่ พี มิ พ์
เผยแพร่รายงกานการวิจยั ด้านการจัดการเรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศส ระหว่างปี พุทธศักราช 2554 ถึง
ปี พุทธศักราช 2564 มีจานวนรวมทัง้ สิ้น 24 คน จาแนกเป็ นเพศหญิงจานวน 18 คน (ร้อยละ
75.00) และเพศชายจานวน 6 คน (ร้อยละ 25.00) ผูส้ อนภาษาฝรั ่งเศสเพศหญิงผลิตบทความ
วิจยั จานวน 14 คน (ร้อยละ 58.33) วิทยานิพนธ์จานวน 3 คน (ร้อยละ 12.50) และรายงานการ
วิจยั ฉบับสมบูรณ์จานวน 1 คน (ร้อยละ 4.17) ส่วนผูส้ อนภาษาฝรั ่งเศสเพศชายผลิตบทความ
วิจยั จานวน 5 คน (ร้อยละ 20.83) และวิทยานิพนธ์จานวน 1 คน (ร้อยละ 4.17)
ผูส้ อนภาษาฝรั ่งเศสเพศหญิงทีส่ อนระดับมัธยมศึกษามีจานวนรวมทัง้ สิน้ 6 คน (ร้อย
ละ 25.00) และทีส่ อนระดับอุดมศึกษาจานวน 12 คน (ร้อยละ 50.00) ผูส้ อนภาษาฝรั ่งเศสเพศ
ชายทีส่ อนระดับมัธยมศึกษามีจานวน 2 คน (ร้อยละ 8.34) และทีส่ อนระดับอุดมศึกษาจานวน
4 คน (ร้อยละ 16.67)
9.2 ผลการสังเคราะห์งานวิจยั ด้านการตีพิมพ์
รายงานการวิจ ัย ด้า นการจัด การเรีย นรู้ภ าษาฝรัง่ เศสในประเทศไทยระหว่ า งปี
พุทธศักราช 2554 ถึงปี พุทธศักราช 2564 ทีผ่ วู้ จิ ยั นามาสังเคราะห์มจี านวนรวมทัง้ สิน้ 22 ฉบับ
จาแนกเป็ นบทความวิจยั จานวน 17 ฉบับ (ร้อยละ 77.27) วิทยานิพนธ์จานวน 4 ฉบับ (ร้อยละ
18.18) และรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์จานวน 1 ฉบับ (ร้อยละ 4.55)
รายงานการวิจยั ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั ่งเศสได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่มาก
ทีส่ ุดในปี พุทธศักราช 2560 (ร้อยละ 31.82) วารสารวิชาการทีผ่ สู้ อนภาษาฝรั ่งเศสนาบทความ
วิจยั ตีพมิ พ์เผยแพร่มากที่สุด คือ วารสารสมาคมครูภาษาฝรั ่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูป ถัม ภ์ฯ (ร้อ ยละ 40.91) สถาบัน การศึก ษาต้นสัง กัด ของผู้สอนภาษาฝรั ่งเศสที่ตีพิมพ์
รายงานการวิจยั มากทีส่ ุด คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ร้อยละ 22.73)
9.3 ผลการสังเคราะห์งานวิ จยั ด้านเนื้ อหาสาระของงานวิ จยั
การวิจยั ด้านการจัดการเรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศสส่วนมากดาเนินการในภาคการศึกษาที่ 1
หรือภาคต้น (ร้อยละ 54.55) ส่วนปี การศึกษาทีผ่ สู้ อนภาษาฝรั ่งเศสดาเนินการวิจยั มากทีส่ ุดคือ
ปี การศึกษา 2557 และปี การศึกษา 2558 (ร้อยละ 18.18)
การจัดการเรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศสทัง้ ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่ให้
ความสาคัญกับรายวิชาภาษาฝรั ่งเศสทัวไป
่ (Français général) (ร้อยละ 86.36) รายวิชาภาษา
ฝรั ่งเศสทัวไประดั
่
บมัธยมศึกษา ได้แก่ ภาษาฝรั ่งเศสรอบรู้ 2 ส่วนรายวิชาภาษาฝรั ่งเศสทัวไป
่
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ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ ภาษาฝรั ่งเศสเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ภาษาฝรั ่งเศสพืน้ ฐาน 1 ภาษา
ฝรั ่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 ภาษาฝรั ่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2 ภาษาฝรั ่งเศสระดับกลาง 1 และการ
อ่านการเขียนระดับ 2 เป็ นต้น
ส่วนการจัดการเรียนรูท้ ใ่ี ห้ความสาคัญกับรายวิชาภาษาฝรั ่งเศสเฉพาะด้าน (Français
sur Objectifs Spécifiques) พบเฉพาะในระดับ อุ ด มศึก ษา (ร้ อ ยละ 13.64) รายวิช าภาษา
ฝรั ่งเศสเฉพาะด้าน ได้แก่ การเรียนการสอนภาษาฝรั ่งเศส, ภาษาฝรั ่งเศสสาหรับเลขานุ การ,
่่
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาษาฝรั ่งเศสธุรกิจ , ภาษาฝรัังเศสเพื
่ออุตสาหกรรมการโรงแรม,
ั
่
ภาษาฝรังเศสเพื
่
่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม, ภาษาฝรั ่งเศสเพื่อการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรมสาหรับคนไทยและภาษาฝรั ่งเศสสาหรับธุรกิจท่องเทีย่ ว เป็ นต้น
การจัด การเรี ย นรู้ ภ าษาฝรัง่ เศสมุ่ ง พัฒ นาทัก ษะการใช้ ภ าษาเพื่อ การสื่อ สาร
(Compétence communicationnelle) เป็ น ส าคัญ (ร้อ ยละ 31.82) ตามด้ว ยทัก ษะการเขีย น
(Production écrite) (ร้ อ ยละ 27.27) และทัก ษะการอ่ า น (Compréhension écrite) (ร้ อ ยละ
13.64) ทักษะการใช้ไวยากรณ์ (Compétence grammaticale) (ร้อยละ 13.64) ทักษะการพูด
(Production orale) (ร้อยละ 9.09) และทักษะการคิด (Thinking Skill) (ร้อยละ 4.55)
ผู้สอนภาษาฝรั ่งเศสทัง้ ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาใช้วธิ จี ดั การเรียนรู้ท่ี
หลากหลายรวมทัง้ สิ้น 18 วิธี ทุกวิธลี ้วนเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญทัง้ สิน้ โดยผูส้ อนภาษาฝรั ่งเศส
จัดการเรียนรูแ้ บบเน้นกระบวนการคิด5 มากทีส่ ุด (ร้อยละ 13.64) รองลงมาคือวิธจี ดั การเรียนรู้
แบบเน้ น ทัก ษะ (Skill-Based Instruction) (ร้ อ ยละ 9.09) และวิ ธี จ ัด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ผ ัง
ความคิด (Mind Mapping) (ร้อยละ 9.09)
ตารางที่ 7
วิธจี ดั การเรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศส (จาแนกตามรูปแบบรายงานการวิจยั )
วิธจี ดั การเรียนรู้

1. แบบเน้นกระบวนการคิด
(Thinking-Based Instruction)
2. แบบใช้ผงั ความคิด
(Mind Mapping)
3. แบบเน้นทักษะ
(Skill-Based Instruction)

บทความ
วิจยั
1

วิทยานิพนธ์ รายงานการ
วิจยั ฉบับ
สมบูรณ์
1
1

รวม

ค่าร้อยละ

3

13.64

1

1

0

2

9.09

2

0

0

2

9.09

5

เพื่อส่งเสริมอภิปัญญา (Metacognition) และทักษะการคิดไตร่ตรอง (Reflective Thinking Skill) ของผูเ้ รียน
เทคนิคการจัดการเรียนรูท้ พ่ี บ คือ หมวกความคิด 6 ใบ
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วิธจี ดั การเรียนรู้

4. แบบเน้นกระบวนการ
(Process-Based Instruction)
5. แบบเน้นกระบวนการกลุ่ม
(Group Learning Process)
6. แบบเน้นกระบวนการวิจยั
(Research-Based Instruction)
7. แบบกลันกรองโดยเพื
่
่อน
(Peer Review Instruction)
8. แบบย้อนกลับ
(Backward Design Instruction)
9. แบบใช้ปัญหาเป็ นหลัก
(Problem-Based Instruction)
10. แบบแนวคิดของกานเย
(Gagné’s Instructional Model)
11. แบบสอนมโนทัศน์
(Concept Attainment Model)
12. แบบใช้คลังข้อมูล
(Corpus-Based Instruction)
13. แบบใช้บทบาทสมมติ
(Role Playing Model)
14. แบบ TGT
(Team-Games-Tournament)
15. แบบ DR-TA
(Directed Reading Thinking Activity)
16. แบบ KWL-Plus
17. แบบเน้นงานเป็ นหลัก
(Task-Based Instruction)
18. แบบใช้เพลง (Song-Based
Method)
รวม

บทความ
วิจยั
0

วิทยานิพนธ์ รายงานการ
วิจยั ฉบับ
สมบูรณ์
1
0

รวม

ค่าร้อยละ

1

4.55

1

0

0

1

4.55

1

0

0

1

4.55

1

0

0

1

4.55

1

0

0

1

4.55

1

0

0

1

4.55

0

1

0

1

4.55

1

0

0

1

4.55

1

0

0

1

4.55

1

0

0

1

4.55

1

0

0

1

4.55

1

0

0

1

4.55

1
1

0
0

0
0

1
1

4.55
4.55

1

0

0

1

4.55

17

4

1

22

100.00
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9.4 ผลการสังเคราะห์งานวิจยั ด้านระเบียบวิ ธีวิจยั
9.4.1 การกาหนดตัวแปรวิ จยั ในงานวิ จยั ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั ่งเศส
การวิจยั ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั ่งเศสส่วนใหญ่กาหนดทัง้ ตัวแปรต้นและตัว
แปรตาม จานวนของตัวแปรต้นอยู่ระหว่าง 1 ถึง 2 ตัวแปร ส่วนจานวนของตัวแปรตามอยู่
ระหว่าง 1 ถึง 4 ตัวแปร งานวิจยั บางชิ้นกาหนดตัวแปรต้นและตัวแปรตามจานวนเท่ากัน (ร้อยละ
31.82) แต่งานวิจยั บางชิน้ ก็กาหนดตัวแปรต้นน้อยกว่าตัวแปรตาม (ร้อยละ 22.73) คุณลักษณะ
ของตัวแปรต้นและตัวแปรที่พบในการวิจยั ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั ่งเศสแสดงไว้ใ น
ตารางที่ 8
ตารางที่ 8
คุณลักษณะของตัวแปรต้นและตัวแปรตามในงานวิจยั ด้านการจัดการเรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศส
ตัวแปรต้น
1. วิธจี ดั การเรียนรู้
2. แผนการจัดการเรียนรู้
3. กิจกรรมการเรียนรู้
4. การจัดการเรียนรู้

ตัวแปรตาม
1. ทักษะการเรียนรู้
2. ความคิดเห็น
3. ผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนรู้
4. เจตคติ
5. พฤติกรรม
6. มโนทัศน์
7. ทักษะทางภาษา
8. ความพึงพอใจ
9. ความสามารถในการเรียนรู้
10. ความคงทนของความรู้

ตัวแปรต้นและตัวแปรตามในตารางข้างต้นนี้นาไปสู่การตัง้ ชื่อเรือ่ งวิจยั บทความวิจยั
ด้านการจัดการเรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศสตัง้ ชื่อเรื่องวิจยั 11 รูปแบบ กล่าวคือ
1) ตัวแปรต้น + ตัวแปรตาม
2) ตัวแปรตาม + ตัวแปรต้น
3) ตัวแปรตาม + ตัวแปรต้น + ขอบเขตวิจยั
4) ตัวแปรตาม + ตัวแปรต้น + ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
5) ตัวแปรตาม + ประชากร/กลุม่ ตัวอย่าง + พืน้ ทีว่ จิ ยั
6) ตัวแปรตาม + ขอบเขตวิจยั + ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
7) ตัวแปรตาม + ตัวแปรต้น + ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง + พืน้ ทีว่ จิ ยั
8) ตัวแปรต้น + ตัวแปรตาม + ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง + ขอบเขตวิจยั
9) ตัวแปรต้น + ตัวแปรตาม + ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง + พืน้ ทีว่ จิ ยั
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10) ตัวแปรตาม + ตัวแปรต้น + ขอบเขตวิจยั + พืน้ ทีว่ จิ ยั
11) ตัวแปรตาม + ตัวแปรต้น + ขอบเขตวิจยั + ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง + พืน้ ทีว่ จิ ยั
ส่ ว นวิท ยานิ พ นธ์แ ละรายงานการวิจ ัย ฉบับ สมบู ร ณ์ ด้า นการจัด การเรีย นรู้ ภ าษา
ฝรั ่งเศสตัง้ ชื่อเรื่องวิจยั 4 รูปแบบ ดังนี้
1) ตัวแปรต้น + ตัวแปรตาม + ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
2) ตัวแปรตาม + ตัวแปรต้น + ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
3) ตัวแปรตาม + ตัวแปรต้น + ขอบเขตวิจยั + พืน้ ทีว่ จิ ยั
4) ตัวแปรตาม + ตัวแปรต้น + ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง + พืน้ ทีว่ จิ ยั
9.4.2 ปัญหาวิจยั ในงานวิจยั ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั ่งเศส
ผูส้ อนภาษาฝรั ่งเศสทัง้ ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาพบว่าปั ญหาส่วนใหญ่
ของผู้เรียนเกิดจากการทีผ่ เู้ รียนไม่มโี อกาสใช้ภาษาฝรั ่งเศสทัง้ ในและนอกชัน้ เรียน ตลอดจน
การทีผ่ เู้ รียนไม่เชื่อมโยงความรูภ้ าษาฝรั ่งเศสทีไ่ ด้ศกึ ษาแล้วกับวิชาชีพและโลกแห่งการทางาน
ปั ญหาของผู้เรียนยังเกิดจากผลผลิตทางภาษาของผู้เรียนไม่มคี ุณภาพ 6 เนื่องจาก
ผูเ้ รียนไม่มคี วามรูด้ า้ นคาศัพท์และโครงสร้างประโยค นอกจากนี้ ผูเ้ รียนไม่เข้าใจความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม ตลอดจนเหตุการณ์หรือสถานการณ์เมื่อต้องสื่อสารด้วยการพูด ยิง่ ไปกว่านัน้
ผู้ เ รีย นยัง ขาดทัก ษะการใช้ ภ าษาฝรัง่ เศส ทัก ษะการอ่ า น ทัก ษะการเรีย นรู้ แ ละทัก ษะ
กระบวนการคิด
นอกจากนี้ ผูส้ อนภาษาฝรั ่งเศสระดับอุดมศึกษาพบว่ายังไม่มงี านวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
รายวิชาทีต่ นรับผิดชอบสอน เช่น ภาษาฝรั ่งเศสด้านการท่องเทีย่ วและการโรงแรม อีกทัง้ ยังไม่
มีงานวิจยั เพื่อพัฒนาทักษะของผูเ้ รียน อาทิ ทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและทักษะการคิด
แบบอภิปัญญา เป็ นต้น
9.4.3 วัตถุประสงค์การวิ จยั ในงานวิ จยั ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั ่งเศส
งานวิจยั ด้านการจัดการเรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศสมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตแผนการจัดการ
เรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศส สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะ
ทางภาษาฝรั ่งเศส
นอกจากนี้ งานวิจยั ด้านการจัดการเรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศสยังมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึก ษา
ผลสะท้อนกลับจากการจัดการเรียนรู้ อาทิ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ ยวิธจี ดั การเรียนรู้
แบบต่าง ๆ ผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนรู้ ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็ นต้น
6

ทัง้ ทักษะการพูดและทักษะการเขียน
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ยิง่ ไปกว่านัน้ งานวิจยั ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั ่งเศสยังศึกษาผลสะท้อนกลับ
จากผูเ้ รียน เช่น ความคิดเห็น ความพึงพอใจและเจตคติของผูเ้ รียน เป็ นต้น
9.4.4 สมมติ ฐานการวิ จยั ในงานวิ จยั ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั ่งเศส
การวิจยั ด้านการจัดการเรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศสตัง้ สมมติฐานจากตัวแปรต้น (วิธจี ดั การ
เรียนรู)้ และตัวแปรตาม (ผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง ) เพื่อศึกษาว่าตัวแปรต้นจะส่งผลต่อตัวแปร
ตามหรือไม่ อนึ่ง หากเป็ นการวิจยั เชิงทดลอง สมมติฐานการวิจยั จะตัง้ ขึน้ จากตัวแปรต้นเพียง
อย่างเดียว7 หรือตัวแปรตามเพียงอย่างเดียว 8 การตัง้ สมมติฐานของการวิจยั ด้านการจัดการ
เรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศสเป็ นแบบมีทศิ ทาง (ร้อยละ 18.18) แต่ส่วนมากแล้วงานวิจยั ด้านการจัดการ
เรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศสมักไม่ระบุสมมติฐาน (ร้อยละ 81.82)
9.4.5 ขอบเขตการวิจยั ในงานวิ จยั ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั ่งเศส
การวิจยั ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั ่งเศสมีขอบเขตการวิจยั 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
9
เนื้อหา ด้านเวลา10 ด้านพืน้ ที11่ และด้านปริมาณ12
9.4.6 กรอบแนวคิ ดการวิ จยั ในงานวิ จยั ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั ่งเศส
กรอบแนวคิดการวิจยั ในงานวิจยั ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั ่งเศสสร้างขึ้นจาก
อิทธิพลของตัวแปรต้น (วิธจี ดั การเรียนรู)้ ทีม่ ตี ่อตัวแปรตาม (ผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง)
9.4.7 คาถามวิจยั ในงานวิ จยั ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั ่งเศส
การวิจยั ด้านการจัดการเรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศสต้องการทดสอบว่าตัวแปรต้นจะมีอทิ ธิพล
ต่อตัวแปรตามหรือไม่และอย่างไร (ถ้ามี)
9.5 ผลการสังเคราะห์งานวิจยั ด้านวิ ธีดาเนิ นการวิจยั
9.5.1 การออกแบบงานวิจยั ในงานวิ จยั ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั ่งเศส
งานวิจ ัย ด้ า นการจัด การเรีย นรู้ ภ าษาฝรัง่ เศสเป็ น การวิจ ัย ชัน้ เรีย นเชิง ทดลอง
(Experimental Classroom Research Design) โดยใช้ แ บบแผนการทดลอง 2 รู ป แบบ
7

โดยศึกษาว่ากลุ่มทดลองสามารถนาตัวแปรต้นไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่
โดยศึกษาว่าผลลัพธ์ของตัวแปรตามในกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุมหรือไม่
9 หมายถึง รายวิชา ภาคเรียนและปี การศึกษาทีด
่ าเนินการวิจยั
10 หมายถึง ระยะเวลาในการดาเนินการวิจย
ั
11 หมายถึง คณะวิชาและสถาบันการศึกษาทีด
่ าเนินการวิจยั
12 หมายถึง จานวนของประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
8
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กล่าวคือ แบบแผนการทดลองขัน้ ต้น (Pre-Experimental Design) และแบบแผนการทดลอง
จริง (True-Experimental Design)
การวิจยั เชิงทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองขัน้ ต้นแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
กลุ่มทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังเรียน (One Group Pretest Posttest Design) (ร้อย
ละ 54.55) และกลุ่ ม ทดลองกลุ่ ม เดียวไม่ วดั ผลก่ อ นเรียน (One-Shot Case Study) (ร้อ ยละ
22.73)
การวิจยั เชิงทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองจริงดาเนินการทดลองกับกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมมีการทดสอบก่อนและหลังเรียน (Pretest Posttest Control Group Design)
(ร้อยละ 9.09)
ยิ่งไปกว่านัน้ งานวิจยั ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั ่งเศสยังดาเนินการวิจยั แบบ
พรรณนา (Descriptive Research) อีกด้วย (ร้อยละ 13.64)
9.5.2 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างในงานวิ จยั ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษา
ฝรั ่งเศส
การวิจยั ด้านการจัดการเรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศสดาเนินการกับผูเ้ รียนทัง้ ระดับอุดมศึกษา
(ร้อ ยละ 65.52) และระดับ มัธ ยมศึก ษา (ร้อ ยละ 34.48) สาหรับ ระดับ อุ ด มศึก ษา งานวิจ ัย
ส่วนมากใช้ผู้เรียนชัน้ ปี ท่ี 3 และชัน้ ปี ท่ี 4 เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนระดับมัธยมศึกษา งานวิจยั
ส่วนใหญ่ใช้ผเู้ รียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั ่งเศสมีจานวนประชากรรวมทัง้ สิ้น 1003 คน
จ านวนประชากรมากที่สุ ด คือ 412 คน 13 และน้ อ ยที่สุ ด คือ 8 คน 14 ในงานวิจ ัย ส่ ว นมาก
ประชากรมักเป็ นกลุ่มตัวอย่างด้วย
การวิจยั ด้านการจัดการเรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศสใช้วธิ กี ารกาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย
และวิธเี ลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) (ร้อยละ 36.36) กลุ่มตัวอย่างมี
จานวนรวมทัง้ สิ้น 395 คน จานวนกลุ่มตัวอย่างมากทีส่ ุดคือ 71 คน15 และน้อยที่สุดคือ 8 คน
ในงานวิจยั ส่วนมาก กลุ่มตัวอย่างมักมีขนาดเล็ก ผู้สอนภาษาฝรั ่งเศสนิยมกาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างทีร่ อ้ ยละ 50 ของจานวนประชากร
13

พบในวิทยานิพนธ์ซง่ึ เป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรังเศส
่ โรงเรียน
สุรศักดิมนตรี
์
ทีก่ าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
14 พบในรายงานการวิจย
ั ฉบับสมบูรณ์ซง่ึ เป็ นนักศึกษาสาขาภาษาฝรังเศส
่ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีล่ งทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 073410 ปี การศึกษา 2553
15 พบในบทความวิจย
ั ซึง่ เป็ นนิสติ ทุกชัน้ ปี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชาภาษา
ฝรังเศสพื
่
น้ ฐาน 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556
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9.5.3 เครื่องมือวิ จยั ในงานวิ จยั ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั ่งเศส
เครื่อ งมือ วิจ ัย ส าหรับ การวิจ ัย ด้า นการจัด การเรีย นรู้ภ าษาฝรัง่ เศสสามารถแบ่ ง
ออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ เครื่องมือจัดการเรียนรู้ เครื่องมือสะท้อนการจัดการเรียนรู้ด้วย
มุมมองจากผูส้ อน เครื่องมือสะท้อนการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยมุมมองจากผูเ้ รียน เครื่องมือสะท้อน
การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยมุมมองจากแนวคิดทฤษฎี
เครื่องมือจัดการเรียนรูท้ ผ่ี สู้ อนภาษาฝรั ่งเศสใช้ในการดาเนินการวิจยั ได้แก่ แผนการ
จัด การเรีย นรู้ แผนการวิจ ัย ปฏิบ ัติก าร คู่ มือ การจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ กิจ กรรมสนทนา
ตลอดจนกิจกรรมการอ่านและการเขียน
เครื่อ งมือ สะท้อ นการจัด การเรีย นรู้ด้ว ยมุ ม มองจากผู้ส อน ได้แ ก่ แบบประเมิน
พฤติกรรมผูเ้ รียน แบบบันทึกพฤติกรรมการสอน บันทึกหลังการสอน แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียน แบบประเมินชิน้ งาน และแบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้
เครื่องมือสะท้อนการจัดการเรียนรู้ด้วยมุมมองจากผู้เรียน ได้แก่ การสนทนากลุ่ม
ผู้เรียน แบบประเมินตนเอง แบบบันทึกการเรียนรู้ แฟ้ มสะสมผลงาน แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ แบบทดสอบทักษะทางภาษา แบบทดสอบ
ย่อยท้ายวงจร16 แบบวัดเจตคติ แบบสอบถามความคิดเห็นและแบบสอบถามความพึงพอใจ
เครื่องมือสะท้อนการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยมุมมองจากแนวคิดทฤษฎี ได้แก่ แบบบันทึก
มโนทัศน์ แบบวัดมโนทัศน์ แผนผังความคิด คาถามเพื่อประเมินความสามารถในการคิด
ไตร่ตรองและแบบประเมินระดับการคิดไตร่ตรอง
เครื่องมือวิจยั ประเภทเครื่องมือจัดการเรียนรู้ สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
การศึก ษาหลัก สูต ร การก าหนดจุ ด ประสงค์ก ารเรียนรู้ การก าหนดเนื้ อ หา 17 แล้ว จึง จัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้
เครื่องมือวิจยั ประเภทเครื่องมือสะท้อนการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยมุมมองจากผูเ้ รียนสร้าง
ขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์หลักสูตรและการสร้างตารางกาหนดคุณลักษณะ
ของแบบทดสอบ (Table of Test Specification) แล้วจึงสร้างแบบทดสอบ
เครื่องมือวิจยั ประเภทเครื่องมือจัดการเรียนรู้ได้รบั การประเมินความถูกต้องด้าน
ภาษา ความเที่ยงตรงด้านเนื้ อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของกิจกรรมการ
เรียนรูจ้ ากผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 3 - 5 คนแล้วจึงคานวณหาค่าความเทีย่ งตรง (IOC)
เครื่องมือวิจยั ประเภทเครื่องมือสะท้อนการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยมุมมองจากผูเ้ รียนได้รบั
การตรวจสอบความถูกต้องด้านภาษาจากผู้เชีย่ วชาญแล้วจึงนาไปทดลองใช้กบั ผู้เรียนทีม่ ใิ ช่
กลุ่มตัวอย่างเพื่อคานวณหาค่าความตรง ค่าความเทีย่ ง ค่าความเชื่อมั ่น ค่าอานาจจาแนกและ
16
17

ใช้เมื่อสิน้ สุดการจัดการเรียนรูส้ าหรับแต่ละหน่วยการเรียนรูห้ รือแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
สามารถกระทาได้จากการวิเคราะห์แบบเรียน
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ค่าความยากง่าย เป็ นต้น สาหรับเครื่องมือวิจยั ประเภทแบบสอบถามและแบบวัดเจตคติ ผูส้ อน
ภาษาฝรั ่งเศสนาไปประเมินความตรงด้านเนื้อหา 18 และประเมินความตรงเฉพาะหน้า 19 (Face
Validity) ก่อนนามาใช้จริงกับกลุ่มทดลองหรือกลุ่มตัวอย่าง
9.5.4 ขัน้ ตอนดาเนิ นการวิ จยั ในงานวิ จยั ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั ่งเศส
การวิจยั ด้านการจัดการเรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศสประเภทกลุ่มทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อน
และหลัง เรีย น (One Group Pretest Posttest Design) ผู้ส อนภาษาฝรัง่ เศสเริ่ม จากการให้
ผู้เรียนทาแบบทดสอบก่อ นเรียนแล้วจึงจัดการเรีย นรู้ต ามแผนที่สร้างขึ้นหรือให้ผู้เรีย นท า
กิจกรรมการเรียนรูท้ อ่ี อกแบบไว้ เมื่อสิน้ สุดการจัดการเรียนรู้ ผูส้ อนภาษาฝรั ่งเศสให้ผเู้ รียนทา
แบบทดสอบหลังเรียน
ส่ ว นการวิจ ัย ประเภทกลุ่ ม ทดลองกลุ่ ม เดียวไม่ว ัด ผลก่ อ นเรีย น (One-Shot Case
Study) ผู้สอนภาษาฝรั ่งเศสเริ่มจากการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่สร้างขึ้นหรือให้ผู้เรีย นท า
กิจ กรรมการเรีย นรู้ท่ีอ อกแบบไว้ ระหว่ า งการจัด การเรีย นรู้ ผู้ส อนภาษาฝรัง่ เศสบัน ทึก
พฤติกรรมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนลงในแบบบันทึกพฤติกรรมและจดบันทึกการจัดการเรียนรูล้ ง
ในแบบบันทึกการสอน พร้อมทัง้ ให้ผเู้ รียนจดบันทึกสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้ลงในแบบบันทึกการเรียนรู้
ภายหลังการจัดการเรียนรู้รายหน่ วยการเรียน ผู้สอนภาษาฝรั ่งเศสให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบ
เพื่อประเมินผลการเรียนรูร้ ายจุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อสิน้ สุดการจัดการเรียนรูท้ ุกหน่ วยการ
เรียนแล้ว ผูส้ อนภาษาฝรั ่งเศสให้ผเู้ รียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ แบบประเมินการเรียนรู้
แบบวัดเจตคติ20 แบบประเมินความพึงพอใจหรือแฟ้ มสะสมผลงาน เป็ นต้น
สาหรับการวิจยั ประเภทกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีการทดสอบก่อนและหลังเรียน
(Pretest Posttest Control Group Design) ผู้สอนภาษาฝรั ่งเศสเริม่ จากการให้ผู้เรียนในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมทาแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วจึงจัดการเรียนรูต้ ามแผนทีส่ ร้างขึน้ หรือ
ให้ทากิจกรรมการเรียนรูท้ อ่ี อกแบบไว้กบั กลุ่มทดลอง เมื่อสิน้ สุดการจัดการเรียนรูห้ รือการทา
กิจ กรรมการเรีย นรู้แ ล้ว ผู้สอนภาษาฝรั ่งเศสให้ผู้เ รีย นในกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุมทา
แบบทดสอบหลังเรียน
สาหรับการวิจยั แบบพรรณนา (Descriptive Research) ผูส้ อนภาษาฝรั ่งเศสเริม่ จาก
การจัดการเรียนรูต้ ามแผนทีส่ ร้างขึน้ หรือให้ผเู้ รียนทากิจกรรมการเรียนรูท้ อ่ี อกแบบไว้ ระหว่าง
การจัดการเรียนรู้ ผูส้ อนภาษาฝรั ่งเศสบันทึกพฤติกรรมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนลงในแบบบันทึก
พฤติกรรมและจดบันทึกการจัดการเรียนรู้ลงในแบบบันทึกการสอน พร้อมทัง้ ให้ผู้เรียนจด
18

ด้วยการทดลองใช้กบั ผูเ้ รียนทีม่ ใิ ช่กลุ่มตัวอย่าง
กับผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 3-5 คน
20 อาจให้ผเู้ รียนทาแบบวัดเจตคติก่อนการจัดการเรียนรู้ ดังเช่นในงานวิจย
ั บางชิน้
19
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บันทึกสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูล้ งในแบบบันทึกการเรียนรู้ เมื่อสิน้ สุดการจัดการเรียนรูท้ ุกหน่วยการเรียน
แล้ว ผู้สอนภาษาฝรั ่งเศสให้ผู้เรียนทาแบบประเมินตนเองและวัดเจตคติ ในงานวิจยั บางชิ้น
ผูส้ อนภาษาฝรั ่งเศสทาการสนทนากลุ่มผูเ้ รียน (Focus Group) อีกด้วย
9.5.5 ระยะเวลาดาเนิ นการวิ จยั ในงานวิ จยั ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั ่งเศส
การวิจยั ด้านการจัดการเรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศสใช้ระยะเวลาดาเนินการระหว่าง 6 ถึง 48
ชัวโมง
่
9.5.6 วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิ จยั ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั ่งเศส
การวิจ ัย ด้า นการจัด การเรียนรู้ภ าษาฝรั ่งเศสเก็บ รวบรวมข้อ มูลทัง้ จากเครื่องมือ
สะท้อนการจัดการเรียนรู้ด้วยมุมมองจากผู้สอนและเครื่องมือสะท้อนการจัดการเรียนรู้ด้วย
มุมมองจากผูเ้ รียน
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือสะท้อนการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยมุมมองจากผูส้ อน
ใช้แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียน แบบบันทึกพฤติกรรมการสอน บันทึกหลังการสอน แบบ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบประเมินชิ้นงานและแบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ การเก็บ
รวบรวมข้อ มูลด้ว ยเครื่อ งมือ ประเภทนี้ ทาให้ผู้สอนภาษาฝรั ่งเศสได้ร ับ ข้อ มูลเชิง คุณภาพ
(Données qualitatives)
ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือสะท้อนการจัดการเรียนรู้ด้วยมุมมองจาก
ผูเ้ รียนใช้การสนทนากลุ่มผูเ้ รียน แบบประเมินตนเอง แบบบันทึกการเรียนรู้ แฟ้ มสะสมผลงาน
แบบวัดเจตคติ แบบสอบถามความคิดเห็นและแบบสอบถามความพึงพอใจ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยเครื่องมือเหล่านี้ทาให้ผู้สอนภาษาฝรั ่งเศสได้รบั ข้อมูลเชิงคุณภาพ นอกจากนี้ การ
เก็บ รวบรวมข้อ มู ล ด้ว ยเครื่อ งมือ สะท้อ นการจัด การเรีย นรู้ด้ว ยมุ ม มองจากผู้เ รีย นยัง ใช้
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ แบบทดสอบทักษะ
ทางภาษาและแบบทดสอบย่อยท้ายวงจร 21 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือเหล่านี้ทาให้
ผูส้ อนภาษาฝรั ่งเศสได้รบั ข้อมูลเชิงปริมาณ (Données quantitatives)

21 ใช้เมื่อสิน้ สุดการจัดการเรียนรูส้ าหรับแต่ละหน่วยการเรียนรูห้ รือแต่ละแผนการจัดการเรียนรู ้
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วารสารสมาคมครูภาษาฝรังเศสแห่
่
งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ฉบับที่ 142 ปี ท่ี 44 เล่ม 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)

9.6 ผลการสังเคราะห์งานวิจยั ด้านการวิ เคราะห์ข้อมูล
9.6.1 วิ ธีการวิ เคราะห์ข้อมูลในงานวิ จยั ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั ่งเศส
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 9.5.6 ผู้สอนภาษาฝรั ่งเศสได้รบั ข้อมูลทัง้ เชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ ดังนัน้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลในงานวิจยั ด้านการจัดการเรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศสจึงมี
ทัง้ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพนัน้ ผูส้ อนภาษาฝรั ่งเศสใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
และการสังเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Synthesis) ตลอดจนการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงบรรยายใช้การพรรณนาโยงความสัมพันธ์ตามหลักตรรกะ
ส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณนัน้ ผูส้ อนภาษาฝรั ่งเศสใช้วธิ กี ารทางสถิตทิ งั ้ สถิติ
พรรณา (Statistique descriptive) และสถิตอิ นุมาน (Statistique inférentielle)
สถิ ติ พ รรณาที่ใ ช้ ใ นการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ย (Moyenne) ค่ า ร้ อ ยละ
(Pourcentage) ความถี่ (Fréquence) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Écart-type)
สถิตอิ นุ มานทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความเชื่อมั ่น (K-20) ค่าสัมประสิทธิ ์
แอลฟา (Cronbach Alpha) การทดสอบของวิลคอกซัน แมนท์วทิ นีย์ (Wilcoxon pair sing rank
test) การทดสอบที (T-Test) ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) และผลต่าง (Difference)
9.6.2 การแปลความหมายของข้อมูลในงานวิจยั ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษา
ฝรั ่งเศส
ผูส้ อนภาษาฝรั ่งเศสแปลความหมายของข้อมูลด้านความสามารถทางภาษา ความพึง
พอใจ เจตคติและประสิทธิผลของการใช้แผนการจัดการเรียนรูห้ รือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผูส้ อนภาษาฝรั ่งเศสแปลความหมายของข้อมูลด้านความสามารถทางภาษาของกลุ่ม
ตัว อย่ า งจากค่ า ร้อ ยละที่ค านวณได้ภ ายหลัง การตรวจให้ค ะแนนแบบทดสอบ การแปล
ความหมายของข้อ มูลด้า นนี้ ใ ช้หลัก เกณฑ์ของบุ ญ ส่ ง นิ ลแก้ว เป็ น สาคัญ (ชลธิช า, 2561,
น. 283)
ผู้สอนภาษาฝรั ่งเศสแปลความหมายของข้อมูลด้านความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ค่าเฉลี่ยทีค่ านวณได้จากการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ การแปลความหมายของ
ข้อมูลด้านความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างใช้เกณฑ์ของแววดาว บุญตา22 เป็ นสาคัญ (นิธแิ ละ
คณะ, 2561, น. 49)

22

แววดาว บุญตา. (2559). การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรูแ้ บบแผนทีค่ วามคิดทีม่ ี
ผลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียน วิชาพลังงานและสิง่ แวดล้อมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ ปี
ที ่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ. เชียงใหม่ : วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ.
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ผู้สอนภาษาฝรั ่งเศสแปลความหมายของข้อมูลด้านเจตคติของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ค่าเฉลีย่ ทีค่ านวณได้จากการใช้แบบวัดเจตคติ (สิรจิตต์, 2562, น. 95)
ผู้สอนภาษาฝรั ่งเศสแปลความหมายของข้อ มูลด้านความเหมาะสมของแผนการ
จัด การเรีย นรู้ท่ีสร้า งขึ้น โดยใช้ค่ า เฉลี่ย ที่ค านวณได้จ ากการประเมิน ของผู้เ ชี่ย วชาญหรือ
ผูท้ รงคุณวุฒิ การแปลความหมายของข้อมูลด้านความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูใ้ ช้
เกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด23 เป็ นสาคัญ (นันทนิจ, 2560, น. 47)
ผู้สอนภาษาฝรั ่งเศสแปลความหมายของข้อมูลด้านประสิทธิผลของแผนการจัดการ
เรีย นรู้ ห รือ กิ จ กรรมการเรีย นรู้ โ ดยใช้ ค่ า ดัช นี ป ระสิท ธิผ ลที่ค านวณได้ จ ากคะแนนของ
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
9.7 ผลการสังเคราะห์งานวิจยั ด้านผลการวิ จยั
9.7.1 การสรุปผลการวิจยั ของงานวิ จยั ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั ่งเศส
การวิจยั ด้านการจัดการเรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศสสรุปผลการวิจยั จากอิทธิพลของตัวแปร
ต้นทีส่ ่งผลต่อตัวแปรตาม ดังนัน้ การวิจยั ด้านการจัดการเรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศสจึงสรุปผลการวิจยั
ว่าการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้สอนภาษาฝรั ่งเศสออกแบบนัน้ ก่อให้เกิดหรือพัฒนาสิง่ ใดบ้างในกลุ่ม
ตัวอย่าง นอกจากนี้ ผูส้ อนภาษาฝรั ่งเศสยังสรุปด้วยว่ากลุ่มตัวอย่างพึงพอใจในวิธกี ารจัดการ
เรียนรู้หรือไม่ ยิ่งไปกว่านัน้ ผู้สอนภาษาฝรั ่งเศสยังสรุปอีกว่าการจัดการเรียนรู้ของตนนัน้
ก่อให้เกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค์และเจตคติทด่ี ใี นกลุ่มตัวอย่างหรือไม่และอย่างไร
9.7.2 การอภิ ปรายผลการวิ จยั ของงานวิจยั ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั ่งเศส
การวิจยั ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั ่งเศสทาให้ทราบว่าวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ี
ผูส้ อนภาษาฝรั ่งเศสเลือกใช้นัน้ ทาให้กลุ่มตัวอย่างเกิดการเรียนรูไ้ ด้จริง การเรียนรูเ้ กิดจากการ
เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการกลุ่ม (Group Process) ซึ่งทาให้ผู้เรียน
เรียนรูซ้ ่งึ กันและกัน ให้ความช่วยเหลือกันและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
กระบวนการกลุ่มทาให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขเนื่องจากผู้เรียนกลุ่มเก่งคอยให้ความ
ช่วยเหลือผูเ้ รียนกลุ่มอ่อนและผูเ้ รียนกลุ่มอ่อนรูด้ วี ่าผูเ้ รียนกลุ่มเก่งจะคอยให้ความช่วยเหลือตน
(อนิวรรต, 2560, น. 286) ดังนัน้ กระบวนการกลุ่มจึงช่วยให้ผเู้ รียนสามารถวางแผนการทางาน
(สิรจิตต์, 2562, น. 97) และพัฒนาทักษะทางสังคม (Social Skill) (ปิ ยจิตร, 2555, น. 46)
วิธีก ารจัด การเรีย นรู้แ บบต่ า ง ๆ ที่ผู้สอนภาษาฝรั ่งเศสเลือ กใช้ย ัง ช่ ว ยให้ผู้เ รียน
สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาด้านต่าง ๆ อาทิ
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1) ทักษะการใช้ไวยากรณ์ ด้วยวิธจี ดั การเรียนรูต้ ามแนวคิดของกานเย่, โดยใช้ผงั
ความคิดและแบบ Concept Attainment Model
2) ทักษะด้านคาศัพท์
ด้วยวิธจี ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้เพลง
3) ทักษะการฟัง - การพูด ด้วยวิธจี ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ
4) ทักษะการอ่าน
ด้วยวิธจี ดั การเรียนรูแ้ บบ DR-TA และแบบ KWL-Plus
5) ทักษะการเขียน
ด้วยวิธจี ดั การเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงาน, แบบเน้น
กระบวนการ, แบบใช้คลังข้อมูลเป็ นฐานและแบบร่วมมือ
ประเภท TGT
การวิจยั ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั ่งเศสทาให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิด อาทิ
การคิด อย่ า งเป็ น ระบบและมีข นั ้ ตอน (Systematic Thinking) ผ่ า นการจัด การเรียนรู้โดยใช้
แผนผังความคิด (นิธแิ ละคณะ, 2561, น. 52) และเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ (ปั ทมา, 2554,
น. 169) นอกจากนี้ การจัด การเรียนรู้ภ าษาฝรั ่งเศสยังพัฒนาการคิด วิเ คราะห์และการคิด
แก้ปัญหาผ่านการใช้ปัญหาเป็ นฐานโดยปั ญหาจะกระตุน้ ให้ผเู้ รียนแสวงหาความรูใ้ หม่ (ปิ ยจิตร
, 2555, น. 46)
9.7.3 การให้ข้อเสนอแนะของงานวิ จยั ด้านด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั ่งเศส
ผู้สอนภาษาฝรั ่งเศสให้ข้อ เสนอแนะต่ า ง ๆ มากมายซึ่ง สามารถจัด ประเภทเป็ น
หมวดหมู่ได้ ดังนี้
1) ด้านการจัดการเรียนรู้
บุคลากรทางการศึกษาภาษาฝรั ่งเศสควรจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning
Environment) ทีเ่ สมือนจริงเพื่อส่งเสริมการแสดงออกของผูเ้ รียน ทัง้ นี้ บุคลากรทางการศึกษา
ควรกาหนดพฤติกรรมทีผ่ ู้เรียนต้องแสดงออกอย่างชัดเจน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ควรให้ความสาคัญกับทักษะการคิดและทักษะทางสังคมของผูเ้ รียนด้วย
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ต้องสัมพันธ์กบั จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาวิชา
ทักษะทีต่ ้องการพัฒนา ตลอดจนระดับความรูค้ วามสามารถของผูเ้ รียน ทัง้ นี้ บุคลากรทางการ
ศึ ก ษาสามารถออกแบบการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ แบบร่ ว มมื อ ด้ ว ย
วิ ธ ี ต่ า ง ๆ (สิร จิต ต์, 2562, น. 99) ก่อนทากิจกรรมการเรียนรู้ บุคลากรทางการศึกษาควร
แจ้งวัตถุประสงค์ของการทากิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนทราบอย่างชัดเจน พร้อมทัง้ อธิบาย
ขัน้ ตอนการทากิจกรรมการเรียนรูน้ ัน้ กิจกรรมการเรียนรูค้ วรมีความหลากหลายและให้ผเู้ รียน
สามารถเลือกปฏิบตั ิตามความสนใจของตน ผู้เรียนควรมีอิสระในการลงมือปฏิบตั ิและต้อง
ปฏิบตั ิด้วยตนเอง เวลาที่ใช้ในการทากิจกรรมการเรียนรู้ต้องเหมาะสมกับระดับความรู้แ ละ
ความสามารถของผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้ต้องสัมพันธ์กบั ชีวติ ประจาวันของผู้เรียน เมื่อ
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ผู้เรียนทากิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิ้นแล้ว บุคลากรทางการศึกษาควรแจ้งผลการทากิจกรรม
การเรียนรูน้ นั ้ (Feedback) พร้อมให้การเสริมแรง (Reinforcement)
2) ด้านระเบียบวิธวี จิ ยั
บุคลากรทางการศึกษาภาษาฝรั ่งเศสควรดาเนินการวิจยั โดยใช้วธิ กี ารจัดการเรียนรู้
รูปแบบอื่นนอกเหนือจากรูปแบบที่ผู้สอนภาษาฝรั ่งเศสดาเนินการแล้ว อนึ่ง หากบุคลากร
ทางการศึกษาต้องการดาเนินการวิจยั ในหัวข้อเดียวกันก็ควรกาหนดตัวแปรอื่นเพิม่ เติม เพิม่
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนหรือดาเนินการ
วิจยั ต่อยอดเพื่อติดตามผลการวิจยั ทีเ่ สร็จสิน้ แล้ว นอกจากนี้ ผูส้ อนภาษาฝรั ่งเศสยังเสนอแนะ
ให้บุคลากรทางการศึกษาดาเนินการวิจยั ในหัวข้อเดียวกันกับผูเ้ รียนในระดับชัน้ ทีส่ งู ขึน้ อีกด้วย
9.7.4 ประโยชน์ ที่ได้รบั จากงานวิ จยั ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั ่งเศส
การวิจยั ด้านการจัดการเรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศสส่วนมากมุ่งพัฒนาทักษะทางภาษาของ
ผูเ้ รียนผ่านกิจกรรมการเรียนรูท้ ส่ี ร้างขึน้ ด้วยวิธกี ารจัดการเรียนรูว้ ธิ ใี ดวิธหี นึ่ง ดังนัน้ ผูเ้ รียนจึง
สามารถใช้ภาษาฝรั ่งเศสในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์การสื่อสาร
สาหรับผู้สอนภาษาฝรั ่งเศส การวิจยั ทาให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ท่มี คี ุณภาพและสามารถ
พัฒนาเป็ นหน่ วยการเรียน (Unité d’apprentissage) ตลอดจน โครงการวิจยั เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศสสาหรับผูเ้ รียนทัง้ ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
10. การสรุปผลการสังเคราะห์งานวิ จยั
งานวิจยั นี้สงั เคราะห์การวิจยั ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั ่งเศสในประเทศไทยทัง้
ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาระหว่างปี พุทธศักราช 2554 ถึงปี พุทธศักราช 2564 โดย
นารายงานการวิจยั ประเภทบทความวิจยั จานวน 17 ฉบับ วิทยานิพนธ์จานวน 4 ฉบับและ
รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ จานวน 1 ฉบับมาเป็ นข้อมูลในการสังเคราะห์เพื่อหาคาตอบว่า
ผู้สอนภาษาฝรั ่งเศสจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั ่งเศสทัง้ ในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา
ด้วยวิธกี ารจัดการเรียนรูร้ ูปแบบใดบ้าง ผลการสังเคราะห์พบว่าผูส้ อนภาษาฝรั ่งเศสเพศหญิง
ดาเนินการวิจยั มากกว่าเพศชาย ผู้สอนภาษาฝรั ่งเศสระดับอุดมศึกษาทาการวิจยั มากกว่า
ผูส้ อนระดับมัธยมศึกษา ผูส้ อนภาษาฝรั ่งเศสสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผลิตงานวิจยั มาก
ทีส่ ุด ปี พุทธศักราชทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่งานวิจยั มากทีส่ ุดคือปี พุทธศักราช 2560 วารสารวิชาการที่
ตีพมิ พ์เผยแพร่งานวิจยั มากทีส่ ุดคือวารสารสมาคมครูภาษาฝรั ่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชู ป ถัม ภ์ ฯ ผู้ส อนภาษาฝรัง่ เศสท าวิจ ัย ในภาคการศึก ษาที่ 1 (ภาคต้ น ) ปี ก ารศึก ษาที่
ดาเนินการวิจยั มากที่สุดคือปี การศึกษา 2557 และ 2558 การวิจยั ด้านการจัดการเรียนรู้มุ่ง
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พัฒนาทักษะการใช้ภาษาฝรั ่งเศสเพื่อการสื่อสารของผูเ้ รียนด้วยการใช้วธิ กี ารจัดการเรียนรู้รวม
ทัง้ สิน้ 18 รูปแบบ
ตัว แปรที่ใ ช้ใ นงานวิจ ัย ส่ ว นมาก ได้แ ก่ แผนการจัด การเรีย นรู้ (ตัว แปรต้น ) และ
ผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนรูห้ รือทักษะทางภาษา (ตัวแปรตาม) นอกจากนี้ ผลการสังเคราะห์ยงั
พบตัวแปรตามอื่น ๆ อาทิ พฤติกรรมการเรียนรู้ ความพึงพอใจและเจตคติของผูเ้ รียน ตัวแปร
ต้นและตัวแปรตามถูกนาไปใช้ในการตัง้ ชื่อเรื่องวิจยั กาหนดสมมติฐาน สร้างกรอบแนวคิดและ
ตัง้ คาถามวิจยั ปั ญหาวิจยั ส่วนมากมาจากการใช้ภาษาฝรั ่งเศสทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพของผูเ้ รียน
การวิจยั ส่วนใหญ่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าวิธกี ารจัดการเรียนรูร้ ูปแบบต่าง ๆ นัน้ สร้าง
การเรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศสในผูเ้ รียนได้จริงหรือไม่ รูปแบบการวิจยั ส่วนมากเป็ นการวิจยั ชัน้ เรียน
เชิงทดลองที่ใช้แบบแผนการทดลองขัน้ ต้นประเภทกลุ่มเดียววัดผลก่อนเรียนและหลังเรีย น
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในงานวิจยั เป็ นกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก เครื่องมือวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการ
เรีย นรู้ แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ ์ แบบทดสอบก่ อ นเรีย นและแบบทดสอบหลังเรียน การ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจยั ประเภทแผนการจัดการเรียนรูก้ ระทาโดยผูเ้ ชียวชาญหรือ
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขา ส่วนการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจยั ประเภทแบบทดสอบใช้การ
คานวณหาค่าความเชื่อมั ่นของแบบทดสอบ ขัน้ ตอนการทดลองเริม่ จากการให้กลุ่มตัวอย่างทา
แบบทดสอบก่อนเรียน เรียนรูต้ ามแผนการจัดการเรียนรูท้ ผ่ี สู้ อนภาษาฝรั ่งเศสออกแบบไว้แล้ว
จึง ท าแบบทดสอบหลัง เรีย น ประสิท ธิภ าพของแผนการจัด การเรีย นรู้ป ระเมิน โดยใช้สูตร
ค านวณหาค่ าดัชนีป ระสิทธิภาพ ส่ ว นการเรีย นรู้พิจารณาจากผลต่า งของคะแนนที่ได้จาก
แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน การวิจยั ส่วนมากใช้ระยะเวลาดาเนิ นการ
ประมาณ 18 ชัวโมงส
่
าหรับระดับมัธยมศึกษาและ 48 ชัวโมงส
่
าหรับระดับอุดมศึกษา การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ทงั ้ กระบวนการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การแปลความหมายของข้อมูลมี
หลักเกณฑ์ทต่ี ายตัวและแน่ นอน การวิจยั สรุปผลการทดลองด้วยอิทธิพลของตัว แปรต้นทีม่ ตี ่อ
ตัวแปรตาม การอภิปรายผลการวิจยั เน้นกระบวนการกลุ่มและการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของ
ผูเ้ รียนด้วยวิธกี ารจัดการเรียนรูร้ ูปแบบต่าง ๆ ผูส้ อนภาษาฝรั ่งเศสให้ขอ้ เสนอแนะทัง้ ด้านการ
จัดการเรียนรู้และด้านการดาเนินการวิจยั สาหรับงานวิจยั ในอนาคต ประโยชน์ ท่ไี ด้รบั จาก
งานวิจยั สามารถนาไปออกแบบหน่วยการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของผูเ้ รียน
11. การอภิปรายผลการสังเคราะห์งานวิ จยั
วิธกี ารจัดการเรียนรูท้ ผ่ี สู้ อนภาษาฝรั ่งเศสเลือกใช้ในงานวิจยั ต่างก็เป็ นวิธกี ารจัดการ
เรีย นรู้เ ชิง รุ ก (Active Learning) ที่เ น้ น ผู้เ รีย นเป็ น สาคัญ (Learner-Centered) ผู้สอนภาษา
ฝรั ่งเศสมุ่งพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้วธิ กี ารจัดการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาทักษะทางภาษา อีกทัง้
ยัง พัฒ นาทัก ษะการคิด ของผู้เ รีย นผ่ า นวิธีจดั การเรีย นรู้ท่เี น้ น กระบวนการคิด นอกจากนี้
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กิจกรรมการเรียนรูท้ ผ่ี สู้ อนภาษาฝรั ่งเศสออกแบบทาให้ผเู้ รียนเรียนรูอ้ ย่างมีส่วนร่วมและสร้าง
ความร่ ว มมือ ระหว่ า งผู้ เ รี ย น กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ข องผู้ ส อนภาษาฝรัง่ เศสสัม พัน ธ์ กับ
ชีวิต ประจ าวัน ของผู้เ รียน ทัง้ นี้ เพื่อ สร้า งแรงจูง ใจให้เ กิด ในผู้เ รีย นและเพื่อ ให้ผู้เ รีย นเห็น
ความสาคัญของการเรียนรูแ้ ละประโยชน์ของภาษาฝรั ่งเศสตามหลักการของการเรียนรูอ้ ย่างมี
ความหมาย (Meaningful Learning)
12. ข้อเสนอแนะ
1) บุคลากรทางการศึกษาภาษาฝรั ่งเศสควรสังเคราะห์งานวิจยั ด้านต่าง ๆ อาทิ สื่อ
และนวัต กรรมการจัด การเรีย นรู้ ภ าษาฝรัง่ เศส จิต วิท ยาการเรีย นรู้ ภ าษาฝรัง่ เศสและ
ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการเรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศส เนื่องจากมีงานวิจยั จานวนมากเพียง
พอทีจ่ ะนามาสังเคราะห์
2) บุคลากรทางการศึกษาควรสังเคราะห์งานวิจยั ด้านการจัดการเรียนรูภ้ าษาฝรั ่งเศส
ทีใ่ ช้วธิ กี ารจัดการเรียนรูร้ ปู แบบเดียวกัน อาทิ การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ผงั ความคิด การจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ทกั ษะเป็ นฐาน ฯลฯ
3) บุคลากรทางการศึกษาภาษาฝรั ่งเศสควรจัดการเรียนรู้และดาเนินการวิจยั เพื่อ
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร ฟั ง (Compréhension orale) ทั ก ษ ะ ก า ร อ อ ก เ สี ย ง (Compétence
phonologique) ทั ก ษะการใช้ ค าศั พ ท์ (Compétence lexicale) และทั ก ษะด้ า นวจนกรรม
(Compétence discursive) เนื่องจากผลการสังเคราะห์งานวิจยั พบว่ายังไม่มกี ารจัดการเรียนรู้
และงานวิจยั เพื่อพัฒนาทักษะดังกล่าวข้างต้นของผูเ้ รียน
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