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รายงานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
 

เรื่อง การศึกษาความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาฝรั่งเศสของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 4   
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รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
1.  ชื่อเรื่องวิจัย  

การศึกษาความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาฝร่ังเศสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
          ปีที ่4  โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 
2.  ความเป็นมาและความสาํคัญ 
 การอ่านภาษาฝรั่งเศสถือว่าเป็นทักษะสําคัญสําหรับนักเรียนที่เลือกเรียนภาษาฝรั่งเศส  เพราะ
การอ่านจะนําไปสู่การเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการ  การแสวงหาความเพลิดเพลิน  และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ  เพ่ือช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ (Allan ; & Valette. 1979: 249)  นักเรียนที่มีความสามารถ
ทางการอ่านจะได้เปรียบในการจะก้าวไปสู ่สังคมที่กว้าง  ทําให้รู ้เท่าทันการเปลี ่ยนแปลงของสังคม  
ทราบแนวคิดและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก  จึงเป็นคนที่ทันสมัย และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ในสังคมได้ดี  ซึ่งสอดคล้องกับกรมวิชาการ (2544: 1)  ที่กล่าวว่า ”ผู้ที่มีทักษะในการอ่าน
ภาษาต่างประเทศสูงย่อมได้เปรียบ  ในการศึกษาหาความรู้ได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง  และสมุทร  เซ็นเชาวนิช 
(2540: 2)  ได้กล่าวไว้ว่า ไม่มีทักษะใดที่จะสําคัญมากไปกว่าทักษะการอ่าน  และการอ่านที่ดีเป็นสิ่งจําเป็น
สําหรับความสําเร็จในชีวิต  จึงกล่าวได้ว่าคนที่มีขีดความสามารถในการอ่านตํ่า  อาจจะต้องพบกับความ
ล้มเหลวในชีวิตการทํางาน  หรือไม่ประสบความสําเร็จก้าวหน้า  ดังน้ันจึงเห็นได้ว่าทักษะอ่านเป็นทักษะหนึ่ง
ที่จําเป็นอย่างย่ิงในการดํารงชีวิต 

จากประสบการณ์ของผู้วิจัยที่ได้สอนวิชาภาษาฝร่ังเศสในช่วงช้ันที่ 4 ที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
น้ัน  ได้พบปัญหาคล้ายกัน  คือนักเรียนมีผลการเรียนรู้ทางการอ่านตํ่า  อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ เพราะการ
พัฒนาทักษะด้านคําศัพท์ตํ่า ไม่เห็นคุณค่าของการอ่าน และไม่รักการอ่าน  ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความต้องการท่ี
จะปรับปรุงการเรียนการสอนทักษะการอ่านให้มีคุณภาพ  เพ่ือพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาฝรั่งเศส
ของนักเรียน  จึงได้ศึกษาและพบว่า  วิธีหน่ึงที่คาดว่าจะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้  คือ  วิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based  Learning)  ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ร่วมมือกันทํางานมากกว่าจะเป็นการแข่งขัน  สนับสนุนกันในการเรียน  ให้เสรีภาพในการคิดและการทํา  
อีกทั้งยังเป็นสิ่งจูงใจ  กระตุ้น และท้าทาย  มีผลดีต่อการสร้างความเช่ือมั่น  การรู้คุณค่าของตนเองควบคู่ไป
กับการพัฒนาทักษะทางภาษา  การเรียนรู้เน้ือหา และความสามารถทางสติปัญญาของผู้เรียน (กรมวิชาการ. 
2544: 155) 
 ความเช่ือพ้ืนฐานของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  คือเมื่อผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์ และ
การทํางานร่วมกับคนอื่น ๆ  ด้วยการปฏิบัติจริงที่เน้นการสื่อสารในสภาพการณ์จริง  จะทําให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้พัฒนาสติปัญญาและทัศนคติขึ้น  และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินผลการทํางาน  และ
ผลงานของตนเอง (สมพิศ พูลเจริญ. 2547: 2)  นอกจากน้ีภาษาอังกฤษโครงงานจะส่งผลต่อการปลูกฝังการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ  เพ่ือการพัฒนาตนเอง  เน่ืองจากเป็นการเรียนการสอนที่ใช้เทคนิคการสอนของครู
ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของเนื้อหาวิชา  สอดคล้องกับสภาพ
ความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจที่แตกต่างกันของผู้เรียน สามารถรับประกันได้ว่า  กระบวนการ
เรียนรู้ที่นํามาใช้จะนํามาซึ่งการพัฒนาตนเอง  อันมีผลการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาแห่งชาติ (สงบ ลักษณะ. 2542) 
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จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการสอนรายวิชาภาษาฝรั่งเศสโดย
ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  เป็นวิธีการสอนที่สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านต่าง ๆได้
เป็นอย่างดี ทั้งในด้านคําศัพท์ พฤติกรรมความสนใจในการเรียน ทัศนคติที่มีต่อการอ่านเพราะผู้เรียนมีเหตุ
จูงใจให้อยากอ่าน ได้เลือกอ่านในสิ่งที่ตนเองต้องการ บรรยากาศในการเรียนไม่น่าเบ่ือ และการช่วยเหลือกัน
ภายในกลุ่มอีกทั้งการได้สร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากการอ่านก็ทําให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ  ได้รับการกระตุ้น 
และท้าทาย  มผีลดีต่อการสร้างความเช่ือมั่น  การรู้คุณคา่ของตนเองควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะทางภาษา  
การเรียนรู้เน้ือหา และความสามารถทางสติปัญญาของผู้เรียน  และยังเป็นการปฏิบัติจริงที่เน้นการสื่อสารใน
สภาพการณ์จริง  จึงทําให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้พัฒนาสติปัญญาและทัศนคติขึ้น  ทั้งน้ีผูวิ้จัยได้ทําวิจัย
เก่ียวกับการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าผู้เรียนสามารถพัฒนาความเช้าใจใน
การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมโครงงานได้ในระดับดีมาก ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนา
ความสามารถทางการอ่านภาษาฝร่ังเศสของผู้เรียน โดยการศึกษาว่าการนํากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานทางภาษามาใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาฝร่ังเศส  จะช่วยพัฒนาความเข้าใจด้านการอ่านภาษา
ฝรั่งเศสของผู้เรียนให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึ้นหรือไม่   และมากน้อยเพียงใด 
 
3.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาฝร่ังเศสของนักเรียน 
ระหว่างก่อนและหลังการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลการทําโครงงานหลังเสร็จสิ้นโครงงานที่ 1 และหลังเสร็จสิ้นโครงงาน 
ที่ 2  ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบผลการทํางานร่วมกันหลังเสร็จสิ้นโครงงานท่ี 1 และหลังเสร็จสิ้นโครงงาน 
ที่ 2  ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 
4.  คําถามการวิจัย 

1.  การเปรียบเทียบความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาฝร่ังเศสของนักเรียน 
ระหว่างก่อนและหลังการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นอย่างไร 

2.  การเปรียบเทียบผลการทําโครงงานหลังเสร็จสิ้นโครงงานที่ 1 และหลังเสร็จสิ้นโครงงาน 
ที่ 2  ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นอย่างไร  
 3.  การเปรียบเทียบผลการทํางานร่วมกันหลังเสร็จสิ้นโครงงานท่ี 1 และหลังเสร็จสิ้นโครงงาน 
ที่ 2  ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นอย่างไร 
 
5. ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยจําแนกขอบเขตการศึกษาออกเป็น 
5.1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย  คือ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/9  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ 
จํานวน42 คน  
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5.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาฝร่ังเศสโดยใช้

โครงงานจํานวน 2 โครงงาน 
5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา  

การศึกษาครั้งน้ีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต จดบันทึก และการสมัภาษณ์ในระหว่างเดือน
พฤศจิกายน  ถึงเดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2556  
 
6.  ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ  

1.  ความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาฝรั่งเศสของนักเรียน หลังได้รับการสอนสูงกว่า
ก่อนได้รับการสอนโดยการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  
 2.  ผลการทําโครงงานของนักเรียนทีไ่ด้รับการสอนโดยการใช้วิธีการจัดการเรียนรูแ้บบโครงงาน  หลัง
เสร็จสิ้นโครงงานที่ 2  สูงกว่าหลังเสร็จสิ้นโครงงานท่ี 1  

3.  ผลการทํางานร่วมกันของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน  หลังเสร็จสิ้นโครงงานที่ 2  สูงกว่าหลังเสร็จสิ้นโครงงานที่ 1  
 
7.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังน้ี 

1.  จัดปฐมนิเทศนักเรียนเพ่ือทําความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้และวิธี
ประเมินผลการเรียน  และดําเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมก่อนการทดลองเพ่ือเตรียมนักเรียนให้มี
ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ของการอ่านภาษาฝร่ังเศส รวมไปถึงเทคนิคของการอ่าน โดยใช้ตัวอย่างบทอ่าน
จํานวน 2 เรื่อง พร้อมแบบฝกึหัด 

2.  ทดสอบกลุม่ตัวอย่างก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถด้านความ
เข้าใจในการอ่านภาษาฝร่ังเศสที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

3.  ดําเนินการตามแผนการดําเนินกิจกรรมโครงงานที่ 1 เป็นเวลา 4 สัปดาห์ๆละ 2 ช่ัวโมง รวม 
8 ช่ัวโมง  ดําเนินการตามแผนการดําเนินกิจกรรมโครงงานที่ 2 เป็นเวลา 4 สัปดาห์ๆละ 2 ช่ัวโมง รวม 8 
ช่ัวโมง 

4.  เมื่อสิ้นสุดแต่ละโครงงาน ใช้แบบประเมินการทํางานร่วมกัน โดยผู้วิจัยและนักเรียนเป็น 
ผู้ประเมิน และใช้แบบประเมินคุณภาพโครงงานเพ่ือประเมินคุณภาพโครงงานโดยผู้วิจัย นักเรียน และเพ่ือน
เป็นผู้ประเมิน  

5.  ทําการทดสอบกลุ่มตัวอย่างหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับการ
ทดสอบก่อนเรียน 

6.  นําข้อมูลจากผลการทดสอบกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเรียน ผลการประเมินการทํางานร่วมกัน  
และผลการประเมินคุณภาพโครงงาน มาวิเคราะห์ทางสถิติ เพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 
 
8.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งน้ี ประกอบด้วย 
             1. แผนการดําเนินกิจกรรมโครงงานเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่าน 
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ภาษาฝร่ังเศส 
              2. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาฝร่ังเศส 
              3. แบบประเมินคุณภาพโครงงาน 
              4. แบบประเมินการทํางานร่วมกันในการปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน 
 
9.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ให้นักเรียน คร ูตอบแบบสอบถาม เมื่อเสร็จสิ้นการทําโครงงานแต่ละโครงงาน  แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์ 
 
10.  ผลการวิจัย 
 1. นักเรียนที่ได้รับการสอนภาษาฝร่ังเศสโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีความสามารถด้าน
ความเข้าใจในการอ่านหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 2. นักเรียนที่ได้รับการสอนภาษาฝร่ังเศสโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีความสามารถใน
การพัฒนาคุณภาพโครงงาน หลังโครงงานที่ 2 สูงกว่าหลังโครงงานที่ 1 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. นักเรียนที่ได้รับการสอนภาษาฝร่ังเศสโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีความสามารถใน
การพัฒนาการทํางานร่วมกัน หลังโครงงานที่ 2 สูงกว่าหลังโครงงานที่ 1 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
11.  อภิปรายผลจากการวิจัย 
 การศึกษาความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาฝร่ังเศสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4    
โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  มีประเด็นที่น่าสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. ความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนที่ได้รับการสอนภาษาฝร่ังเศสโดย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
แสดงว่าการใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สามารถช่วยให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  กลุ่ม
ตัวอย่างมีความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาฝร่ังเศสสูงขึ้น  ผลการศึกษาในคร้ังน้ีน่าจะเป็น
ข้อมูลสําคัญในการนํากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนความเข้าใจ
ในการอ่านภาษาฝร่ังเศสของนักเรียนในระดับช้ันอ่ืนได้  นับเป็นนวัตกรรมที่จะนํามาซึ่งทางเลือกเพ่ือการ
เข้าถึงการเรียนการสอนภาษาได้อย่างน่าสนใจมากขึ้น  และนักเรียนที่เป็นผลผลิตจากนวัตกรรมนี้จะมี
แนวคิดและกระบวนการเรียนภาษาที่แตกต่างจากนักเรียนในยุคก่อนๆอย่างเห็นได้ชัด คือ นักเรียนไม่ใช่
ผู้รับสารจากครูผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว แต่นักเรียนยังได้วางแผน ค้นคว้า และลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง  
นอกจากน้ันยังเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสาระอ่ืนๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

2. ผลของคุณภาพการทําโครงงานของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสอนโดยการใช้วิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  ในภาพรวมหลังเสร็จสิ้นโครงงานที่ 2  สูงกว่าหลังเสร็จสิ้นโครงงานที่ 1 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า นักเรียนนําการประมวลผลท้ังหมดมาพัฒนาผลงานในโครงงานที่ 2 
ส่งผลให้ผลงานในโครงงานที่ 2 ของทุกกลุ่มดีกว่าโครงงานที่ 1 โดยภาพรวมของค่าเฉล่ียสูงขึ้นจาก 4.35 
เป็น 4.87 และมีผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น โดยครูและนักเรียนประเมินไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งน้ี
เพราะนักเรียนได้ใช้ประสบการณ์ผนวกกับความรู ้เพื ่อทํากิจกรรมตามขั้นตอนและการพัฒนาการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้ังไว้   ส่งผลให้นักเรียนเกิดการพัฒนาความสามารถการเรียนรู้
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ด้วยตนเอง ทั้งในด้านทักษะ คุณลักษณะ และกระบวนการต่างๆได้ดีขึ้น และยังสามารถนําความรู้ไปใช้ใน
สถานการณ์จริงในชีวิตประจําวันได้ 
 3. ผลการทํางานร่วมกันของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสอนโดยการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน  ในภาพรวมหลังเสร็จสิ้นโครงงานที่ 2  สูงกว่าหลังเสร็จสิ้นโครงงานที่ 1 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยภาพรวมของค่าเฉล่ียสูงขึ้นจาก 4.55 เป็น 4.91 โดยครูและนักเรียนประเมินไปใน
ทิศทางเดียวกัน แสดงว่า  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างพัฒนา
ความสามารถในการทํางานร่วมกันสูงขึ้น   ทั้งนี้เพราะ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  เป็นกิจกรรมการ
เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ส่งเสริมการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นการเรียนที่แตกต่างจากการเรียนแบบ
ด้ังเดิมที่เน้นตําราเรียน ผู้เรียนมีโอกาสได้คิด ค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ ร่วมมือกันในกลุ่ม  
 
12. ข้อเสนอแนะ 
 จากการทดลองใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based Learning) กับกลุ่มตัวอย่างใน
ครั้งน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ  ดังน้ี  
 1. ครูควรศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมเพ่ือจัดเตรียมแหล่งข้อมูลให้กับนักเรียนในการสืบค้นให้เพียงพอ เพ่ือ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้กับนักเรียน เช่น เว็บไซท์ที่เก่ียวข้องรวมถึงการประสานการใช้งานห้อง
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเพราะนักเรยีนอาจจะไม่มีอินเตอร์เน็ตทีบ้่านหรือไม่มคีอมพิวเตอร์ แนะนําแหล่งค้นคว้า
หรือจัดหาเอกสาร หนังสือ บทความ  ตํารา ต่าง ๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ   ซึ่งเก่ียวกับโครงงานที่นักเรียน
สนใจ  
 2. ครูควรเสนอแนะ และเตรียมนักเรียนเรื่องการใช้ภาษาในการเขียนรายงานกิจกรรมโครงงานเพ่ือให้
นักเรียนสามารถใช้ภาษาและโครงสร้างทางภาษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม   
 


