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การวิจยัเชิงทดลองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาชุดกิจกรรมส่งเสริมความคงทนในการเรียน
ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส โดยใชแ้นวคิดของกาเย ่ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 2) ศึกษาความสามารถ
ในการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส 3) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส 4) ศึกษาความ
คงทนในการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส 5) ศึกษาความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรม
ส่งเสริมความคงทนในการเรียนไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสโดยใชแ้นวคิดของกาเย ่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/9 แผนการเรียนภาษาองักฤษ-ภาษาฝร่ังเศส โรงเรียนสุรศกัด์ิมนตรี ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 35 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
งานวิจยั คือ 1) ชุดกิจกรรมส่งเสริมความคงทนในการเรียนไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส ประกอบดว้ย แผนการ
จดัการเรียนรู้ ใบความรู้ และแบบฝึกหดั 2) แบบทดสอบหลงัการเรียนรู้ 3) แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และค่าประสิทธิภาพ 70/70 

ผลการวิจยัพบว่า 1) นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 70) 2) ร้อยละ 88.57 ของนกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวยากรณ์ภาษา
ฝร่ังเศสผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 70) 3) ร้อยละ 91.43 ของนกัเรียนมีคะแนนความคงทนในการเรียนรู้
ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 70) 4) ชุดกิจกรรมส่งเสริมความคงทนในการเรียน
ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 72.85/77.14 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไวท่ี้ 70/70 5) นกัเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมความคงทนในการเรียนไวยากรณ์ภาษา
ฝร่ังเศสอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (�̅� = 4.52) 
ค าส าคัญ : ชุดกิจกรรม, ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส, ความคงทนในการเรียนรู้, แนวคิดของกาเย ่

                                                           
1 นกัศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในศตวรรษท่ี 21 ผูท่ี้มีความรู้ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศมากกว่าหน่ึงหรือสองภาษา 
นบัเป็นความไดเ้ปรียบเป็นอยา่งยิง่ เพราะภาษาเป็นตวักลางในการติดต่อส่ือสาร การท าธุรกิจทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศ และการส่งผ่านความรู้ในทุกๆ ด้าน เน่ืองจากศตวรรษท่ี 21 เป็นสังคมแห่งข้อมูล
ข่าวสารท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ภาษาต่างประเทศจึงกลายเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัอย่างยิ่งในการ
ส่ือสารเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั  

ภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาสากลอีกภาษาหน่ึงท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งในโลกปัจจุบนั เน่ืองจากเป็น
ภาษาท่ีใชติ้ดต่อส่ือสารใน 70 ประเทศทัว่โลก และเป็นภาษาต่างประเทศท่ีมีผูเ้รียนมากเป็นอนัดบั 2 รองจาก
ภาษาองักฤษ (สมาคมฝร่ังเศสกรุงเทพ, 2561) ดงันั้น การจดัการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสท่ีมีคุณภาพให้แก่
นักเรียนจึงมีความจ าเป็นท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียนใช้องค์ความรู้ทักษะทางภาษาน าไปประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาต่อระดบัท่ีสูงข้ึนและประกอบวชิาชีพต่อไปในอนาคตไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม สอดคลอ้งกบั 
ธิดา บุญธรรม และจงกล สุภเวชย ์(2558) ท่ีกล่าวว่า หากสามารถส่ือสารภาษาฝร่ังเศสไดก้็จะเป็นการเพิ่ม
โอกาสให้กบัตนเองและมีความกา้วหนา้ทางหนา้ท่ีการงาน การติดต่อธุรกิจ การท่องเท่ียว การโรงแรม และ
ดา้นอ่ืนๆ 

ในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ไดก้ าหนดให้ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศท่ี
เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานท่ีก าหนดให้เรียนในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 
ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะจดัท ารายวชิาและจดัการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

ปัจจุบนัการสอนภาษาฝร่ังเศสในประเทศไทยใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2551 โดยมุ่งเนน้การฝึกปฏิบติัการทางภาษาทั้ง 4 ดา้น คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน แต่พบว่า
ยงัคงประสบปัญหาดา้นการจดัการเรียนการสอนอยู่เสมอ ถึงแมน้กัเรียนจะมีการเรียนภาษาองักฤษตลอด
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) เน่ืองจากขาดการสอนท่ีเป็นระบบ โดยเฉพาะ
เร่ืองไวยากรณ์ท่ีเป็นเร่ืองพื้นฐานท่ีส าคญั 

ปัญหาของการเรียนภาษาฝร่ังเศสท่ีพบมากท่ีสุด คือ การผนักริยาตามประธาน เน่ืองจากภาษา
ฝร่ังเศสเป็นภาษาท่ีจะตอ้งกระจายกริยาตามเพศ พจน์ และกาลของประธาน จึงท าให้ไม่สามารถเขา้ใจและ
เขียนหรือพูดเป็นประโยคสั้นๆ ได ้สอดคลอ้งกบัชลธิชา ทิพยด์วงตา (2559) ท่ีกล่าววา่ นกัเรียนส่วนใหญ่มี
ปัญหาดา้นการเขียนประโยคท่ีผดิโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส เช่น ขาดประธาน กริยา หรือกรรม การ
ไม่เขา้ใจการแต่งประโยคความเดียว (la phrase simple) และโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส รวมถึงนนัท
นิจ ธูปจุย้ และคณะ (2559) ท่ีพบวา่ นกัเรียนมีผลสอบดา้นการเขียนอยูใ่นระดบัควรปรับปรุง มีค่าเฉล่ียร้อย
ละ 36 ปัญหาด้านทกัษะการเขียนท่ีพบ คือ นักเรียนเขียนภาษาฝร่ังเศสโดยใช้โครงสร้างทางภาษาท่ีไม่
ถูกตอ้ง การใช้กริยา ศพัท์ ส านวนท่ีผิด และปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ นกัเรียนเขียนประโยคภาษาฝร่ังเศส
โดยใช้โครงสร้างภาษาไทยและขาดความรู้เ ร่ืองการใช้ภาษาและไวยากรณ์ การแสดงเหตุผลและ
กระบวนการคิดท่ีขาดความต่อเน่ืองในเร่ืองนั้นๆ  
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การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ (Gagné, 1974) มีหัวใจส าคญั คือ การให้แรงจูงใจให้
ผูเ้รียนเกิดความสนใจในบทเรียน แจง้วตัถุประสงค ์บอกให้ผูเ้รียนทราบถึงผลการเรียน เห็นประโยชน์ใน
การเรียน ให้แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนกระตุน้ให้ผูเ้รียนทบทวนความรู้เดิมท่ีจ าเป็นต่อการเช่ือมโยง
ไปหาความรู้ใหม่ เสนอบทเรียนใหม่ๆ ด้วยส่ือต่างๆ ท่ีเหมาะสม ให้แนวทางการจดัการเรียนรู้ ผูเ้รียน
สามารถท ากิจกรรมดว้ยตนเอง ผูส้อนแนะน าวธีิการท ากิจกรรม แนะน าแหล่งคน้ควา้ต่างๆ กระตุน้ใหผู้เ้รียน
ลงมือท าแบบฝึกปฏิบติั ให้ขอ้มูลยอ้นกลบั ผูเ้รียนทราบถึงผลการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ การประเมินผลการ
เรียนตามจุดประสงค ์ส่งเสริมความแม่นย  า การถ่ายโอนการเรียนรู้โดยการสรุป การย  ้า การทบทวน 

วฒันาพร ระงบัทุกข์ (2542) กล่าวว่า ชุดกิจกรรม คือ การเรียนรู้ท่ีได้รับการออกแบบและจดั
อยา่งเป็นระบบ ประกอบดว้ย จุดมุ่งหมาย เน้ือหา และวสัดุอุปกรณ์ โดยกิจกรรมต่างๆ มีการจดัเน้ือหาการ
เรียนเป็นระบบระเบียบ เรียงล าดบัความยากง่าย มีลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้เด็กประสบผลส าเร็จทีละ
ขั้นก่อนจะไดเ้ป็นก าลงัใจให้ผูเ้รียนในขั้นต่อๆ ไป (Skinner, 1940) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ประเสริฐ ส าเภารอด 
(2552) ท่ีกล่าวว่า ชุดกิจกรรมท่ีใช้ในการเรียนการสอนช่วยเร้าความสนใจให้นักเรียน ท าให้ได้รู้จกัการ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ช่วยแกปั้ญหาเร่ืองความแตกต่างระหวา่งบุคคล สามารถช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
ตามความสามารถ ความถนดั ความสนใจ สร้างความพร้อมและความมัน่ใจให้แก่ครูผูส้อน ท าให้ครูผูส้อน
สามารถสอนไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ี ผูว้ิจ ัยเห็นว่าควรจะมีชุดกิจกรรมส่งเสริมความคงทนในการเรียน
ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส โดยใชแ้นวคิดของกาเย ่(Gagné) เน่ืองจากภาษาฝร่ังเศสมีไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนและ
ยากต่อการเรียนรู้แก่ผูเ้รียนคนไทย เม่ือนักเรียนมีพื้นฐานด้านไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสท่ีมัน่คง จะท าให้
นกัเรียนสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาฝร่ังเศสไดเ้ป็นอยา่งดี และท าให้นกัเรียนรู้สึกพอใจและอยาก
เรียนรู้ภาษาฝร่ังเศสในระดบัสูงและสามารถน าไปประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อพฒันาชุดกิจกรรมส่งเสริมความคงทนในการเรียนไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส โดยใชแ้นวคิด
ของกาเย ่ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

2. เพื่อศึกษาความสามารถในการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
4. เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมความคงทนในการ

เรียนไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสโดยใชแ้นวคิดของกาเย ่ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
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สมมติฐานการวจัิย 
1. ชุดกิจกรรมส่งเสริมความคงทนในการเรียนไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสส าหรับนักเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 70/70 
2. ความสามารถในการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีคะแนน

ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 
3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีคะแนน 

ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 
4. ความคงทนในการเรียนไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีคะแนน 

ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 
5. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมความคงทนในการ

เรียนไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสโดยใชแ้นวคิดของกาเย ่อยูใ่นระดบัมาก 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนสุรศกัด์ิมนตรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 13 ห้องเรียน จ านวน 412 คน กลุ่มตวัอย่าง 
คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/9 แผนการเรียนภาษาองักฤษ-ภาษาฝร่ังเศส โรงเรียนสุรศกัด์ิมนตรี ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 35 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling)  

2. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 
 ตวัแปรตน้ คือ 1. ชุดกิจกรรมไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส 
   2. การจดัการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสโดยใชแ้นวคิดของกาเย ่
 ตวัแปรตาม คือ 1. ความสามารถในการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส 
   2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส 
   3. ความคงทนในการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
ส่งเสริมความคงทนในการเรียนไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสโดยใชแ้นวคิดของกาเย ่

3. เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ค ากริยาท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั ไดแ้ก่ เป็น/อยู/่คือ มี ท า มา และไป 
ซ่ึงเป็นค ากริยาท่ีอยู่ในหนังสือเรียนวิชาภาษาฝร่ังเศส Adosphère 1 ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนสุรศกัด์ิมนตรี จ  านวน 6 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 « Lucille » เร่ือง Le verbe 
« s’appeler » et « être », หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 « Xavier » เร่ือง Le verbe en « -er », หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
« Lise et Léa » เร่ือง Le verbe « avoir », หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 « Loïc » เร่ือง Le verbe « faire », หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 6 « Oscar » เร่ือง Le verbe « venir » และ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 « Alice » เร่ือง Le verbe « aller » 
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4. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั 
 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 18 คาบเรียน ใชเ้วลาคาบเรียนละ 50 นาที 

  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. ชุดกิจกรรมส่งเสริมความคงทนในการเรียนไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ประกอบดว้ย 1) แผนการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส โดยใชแ้นวคิดของกาเย ่9 ขั้นตอน 
จ านวน 6 แผนการเรียนรู้ โดยส่ือประสมต่างๆ มาใช้ในการจดัการเรียนรู้ 2) ใบความรู้ไวยากรณ์ภาษา
ฝร่ังเศส จ านวน 6 ชุด 3) แบบฝึกหดัไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส จ านวน 6 ชุด 

2. แบบทดสอบหลงัการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส จ านวน 6 ชุด 
3. แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส จ านวน 1 ชุด 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ชุดกิจกรรมส่งเสริมความคงทน

ในการเรียนไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส โดยใชแ้นวคิดของกาเย ่
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ผูส้อนช้ีแจงและอธิบายวตัถุประสงค์ของการเรียนรู้วิชาภาษาฝร่ังเศส โดยใช้ชุดกิจกรรม

ส่งเสริมความคงทนในการเรียนไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส โดยใชแ้นวคิดของกาเย ่
2. ผูส้อนด าเนินการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมความคงทนในการเรียนไวยากรณ์ภาษา

ฝร่ังเศส โดยใชแ้นวคิดของกาเย ่จ  านวน 6 ชุด ใชเ้วลาชุดละ 3 คาบเรียน รวม 18 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 
นาที และในการสอนแต่ละชุด ผูส้อนจะสอนโดยใช้แนวคิดของกาเย่ทุกคร้ัง และท าแบบทดสอบหลงัการ
จดัการเรียนรู้ทุกคร้ัง จ  านวน 6 ชุด เพื่อให้นักเรียนทราบความสามารถของตนเองหลังใช้ชุดกิจกรรมฯ 
แบบทดสอบหลงัการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวนชุดละ 10 ขอ้ หลงัการ
ท าแบบทดสอบหลงัการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส ผูส้อนไดเ้ฉลยค าตอบให้นกัเรียนทราบผลการเรียนรู้
ทนัที 

3. เม่ือเรียนครบ 6  ชุดกิจกรรมแล้ว ผูส้อนให้นักเรียนท าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส โดยเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ 

4. หลงัจากการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสผ่านไป 2 สัปดาห์ ผูส้อนให้
นกัเรียนท าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสอีกคร้ัง ซ่ึงเป็นชุดเดียวกบัการทดสอบ
คร้ังแรก เพื่อวดัความคงทนในการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสของนกัเรียน 

5. ผูส้อนให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ชุดกิจกรรมส่งเสริม
ความคงทนในการเรียนไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส โดยใชแ้นวคิดของกาเย ่หลงัจากส้ินสุดการจดัการเรียนรู้ 

6. ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดเพื่อน าไปวเิคราะห์และประมวลผลทางสถิติ 
7. สรุปผลและอภิปรายผล 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ใชว้ิเคราะห์แบบทดสอบหลงัการ

จดัการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส และแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส ค่า
ประสิทธิภาพ 70/70 ใชว้เิคราะห์หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมส่งเสริมความคงทนในการเรียนไวยากรณ์ภาษา
ฝร่ังเศส ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชว้ิเคราะห์แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ชุดกิจกรรมส่งเสริมความคงทนในการเรียนไวยากรณ์ภาษา
ฝร่ังเศส โดยใชแ้นวคิดของกาเย ่
 
ผลการวจัิย 

1. นกัเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสผา่นเกณฑ์ร้อยละ 70 

2. นกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสผา่นเกณฑร้์อยละ 70 จ านวน 
31 คน คิดเป็นร้อยละ 88.57 นกัเรียนไม่ผา่นเกณฑจ์ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.42 

3. นกัเรียนมีคะแนนความคงทนในการเรียนไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสผา่นเกณฑร้์อยละ 70 จ านวน 
32 คน คิดเป็นร้อยละ 91.43 นกัเรียนไม่ผา่นเกณฑจ์ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.57 

4. ชุดกิจกรรมมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 72.85/77.14 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวท่ี้ 70/70 

5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ชุดกิจกรรมส่งเสริมความคงทนในการเรียน
ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส โดยใชแ้นวคิดของกาเย ่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (�̅� = 4.52) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 
ดา้นผูส้อน และดา้นการประเมินผลการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (�̅� = 4.57) ดา้นการจดัการเรียนรู้ 
และดา้นส่ือการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.48) 
 
อภิปรายผล 

1. นกัเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสผา่นเกณฑ์ร้อยละ 70 ดว้ย
ผลการศึกษาท่ีนกัเรียนมีความสามารถในเร่ืองไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสผา่นเกณฑ ์ผูว้จิยัขออภิปรายวา่ ในช่วง
ตลอดการเรียนรู้ 18 คาบเรียน ผูว้ิจยัไดว้ดัความสามารถในการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส จ านวน 6 คร้ัง 
ท่ีเก่ียวข้องกับการผนักริยา เน่ืองจากโครงสร้างทางภาษาฝร่ังเศสมีลักษณะท่ีแตกต่างจากภาษาอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะการผนักริยา มีทั้งเร่ืองเพศ พจน์ กาล ซ่ึงในงานวจิยัน้ีเนน้เฉพาะเร่ืองการผนักริยาตามกาลปัจจุบนั
เท่านั้ น ท่ี อรุณี วิริยะจิตรา (2532, อ้างถึงใน สมพร โกมารทัต , 2548) กล่าวว่า การเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ ไม่ไดเ้กิดข้ึนง่ายดายกบัคนทุกคน เหมือนการเรียนการสอนภาษาแรก ทั้งน้ีเพราะมีปัจจยั
หลายอยา่งท่ีมีผลต่อการเรียนการสอนภาษาท่ีสอง เช่น อายุ บุคลิกลกัษณะ ธรรมชาติการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั 
สภาพแวดลอ้มในการเรียนการสอนหรือความส าคญัจ าเป็นในการใชภ้าษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศและ
อ่ืนๆ กาเย ่(Gagné, 1974) มีความเช่ือวา่ ความรู้มีหลายประเภท บางประเภทสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ไม่ตอ้งใช้ความคิดท่ีลึกซ้ึง บางประเภทมีความซับซ้อน จ าเป็นตอ้งใช้ความสามารถขั้นสูง และยงักล่าววา่ 
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กระบวนการเรียนรู้และจดจ าของมนุษย ์มนุษยมี์กระบวนการจดัการขอ้มูลในสมอง ซ่ึงมนุษยจ์ะอาศยัขอ้มูล
ท่ีสะสมไวม้าพิจารณาเลือกจดักระท า ส่ิงใดส่ิงหน่ึง และในขณะท่ีกระบวนการจดัการขอ้มูลภายในสมอง
ก าลงัเกิดข้ึน เหตุการณ์ภายนอกร่างกายมนุษยมี์อิทธิพลต่อการส่งเสริมหรือการยบัย ั้งการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน
ภายในได ้ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้เน้ือหาสาระต่างๆ ไดอ้ยา่งดี รวดเร็ว และสามารถจดจ า ส่ิงท่ีเรียน
ไดน้าน และอีกประการหน่ึง กระบวนการของกาเย่ทั้ง 9 ขั้น สามารถพฒันาผูเ้รียนไดต้ามองค์ประกอบท่ี
ส าคญั คือ 1) ผูเ้รียน (Learner) ตอ้งใช้ระบบสัมผสัและระบบประสาทในการเรียนรู้ 2) ส่ิงเร้า (Stimulus) 
หมายถึง สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นส่ิงเร้าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 3) การตอบสนอง (Response) คือ การแสดง
พฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ดงันั้น จากแนวคิดของกาเยท่ี่กล่าวมาขา้งตน้ จึงมีส่วนช่วยให้นกัเรียนมีการ
เรียนรู้ทางไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสเพิ่มข้ึน เพราะกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเยเ่อ้ือและเหมาะกบั
การเรียนภาษาต่างประเทศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศุภาวรรณ ชยัลงักา และคณะ (2557) ไดศึ้กษาการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย ่เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเยห่ลงั
การจดักิจกรรมการเรียนรู้มีคะแนนเฉล่ียรวม เท่ากบั 23.42 คิดเป็นร้อยละ 78.06 ซ่ึงสูงกว่าก่อนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียรวมเท่ากบั 12.67 โดยมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ 10.75 และสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้ง
ไว ้คือ ร้อยละ 75 เท่ากบั 3.06 Ting (2014) ไดศึ้กษาการประยกุตใ์ชแ้นวคิดของกาเยใ่นการสอนภาษาองักฤษ
สาธารณะในระดับอาชีวศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ในการประยุกต์ใช้แนวคิดของกาเย่ในการสอน
ภาษาองักฤษผลลพัธ์มีประสิทธิภาพมาก วิธีการต่างๆ สามารถกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนในการเรียนรู้
ภาษาองักฤษและช่วยพฒันาคุณภาพการสอน และ Zhu QiongLei (2559) ไดศึ้กษาการวิจยัเร่ืองการพฒันา
ความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใชแ้นวคิดของกาเย ่ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนมี
ความสามารถในการฟังและการเขียนพินอินภาษาจีน มีคะแนนท่ีผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 จ านวน                 
16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 และไม่ผา่นเกณฑจ์ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.66 

2. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 88.57 มีนกัเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.42 ผูว้ิจยัขอ
อภิปรายดว้ยประเด็นดงัน้ี จากชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส โดย
ใช้แนวคิดของกาเย่ 9 ขั้นตอน ทั้ง 6 แผนการเรียนรู้ ประกอบดว้ย แผนการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส 
โดยใชแ้นวคิดของกาเย ่9 ขั้นตอน จ านวน 6 แผนการเรียนรู้ โดยส่ือประสมต่างๆ มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
ใบความรู้ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส แบบฝึกหัดไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส และแบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนและน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพของชุด
กิจกรรม จึงท าให้นกัเรียนส่วนใหญ่ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส และเน่ืองจาก
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีการเตรียมกระบวนการเรียนการสอนไวเ้ป็นอยา่งดี และ
สร้างข้ึนอย่างมีระบบ ท าให้ครูน าไปใช้จดัการเรียนรู้ได้ทนัทีโดยไม่มีขอ้ยุ่งยากอย่างใด กิจกรรมในชุด
กิจกรรมยงัเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนศึกษาดว้ยตนเอง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างแทจ้ริง เน่ืองจากชุดการ
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เรียนมีการก าหนดส่ือและส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ท่ีบูรณาการเป็นอยา่งดี จึงท าใหก้ารเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ ณัฐพร พรหมโยธิน (2550) ได้ศึกษาวิจยั การ
พฒันาชุดการสอนภาษาองักฤษ เร่ือง “Safety at work” โดยใชกิ้จกรรมแบบเนน้งานปฏิบติั ส าหรับนกัเรียน
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกว่าร้อยละ 80 
วิชชุดา กรุงศรี (2554) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบั การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เร่ือง Plants for 
Life โดยใชรู้ปแบบการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยัพบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในดา้นการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียนกลุ่มท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ด
กิจกรรมภาษาองักฤษเพิ่มสูงข้ึน โดยไดค้ะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 86.53 และเพญ็ประภา มีเพียร (2557) ได้
ศึกษาวิจยัเก่ียวกบั การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นภาระงาน เพื่อการพฒันาทกัษะการเขียนค าศพัท์
ภาษาองักฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดา้นชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ภาระงาน เพื่อการพฒันาทกัษะการเขียนค าศพัทภ์าษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
สูงกวา่ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 

3. นักเรียนมีคะแนนความคงทนในการเรียนไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 91.43 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.57 ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสและคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสคร้ังท่ี 2 เพื่อวดัความคงทนในการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ร้อยละ 54.29 มีคะแนนท่ีเพิ่มข้ึน ร้อยละ 25.71 มีคะแนนเท่าเดิม และร้อยละ 20 มีคะแนน
ลดลง ในประเด็นน้ี ผูว้ิจยัขอกล่าวถึง Adams (1967) ท่ีให้ความหมายของความคงทนในการจ าวา่ การคงไว้
ซ่ึงผลการเรียนหรือความสามารถท่ีจะระลึกได้ต่อส่ิงเร้าท่ีเคยเรียนหรือเคยมีประสบการณ์รับรู้มาแล้ว
หลงัจากท่ีไดท้อดทิ้งไวช้ัว่ระยะเวลาหน่ึง ในขณะท่ีแนวคิดของกาเย ่(Gagné, 1974) เป็นกระบวนการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงท่ีมีอยู่ในความจ าระยะยาวกบัส่ิงท่ีตอ้งการจ า ซ่ึงตรงกบั เกษมศรี ภทัรภูริสกุล 
(2544) ท่ีไดใ้ห้ความหมายวา่ ความคงทนในการเรียน หมายถึง ความสามารถในการสะสมระลึกถึงเน้ือหา
หรือส่ิงต่างๆ ท่ีนกัเรียนไดรั้บรู้หรือไดรั้บประสบการณ์มาก่อนในระยะเวลาท่ีทิ้งช่วงห่างกนัออกไประยะ
หน่ึง แสดงว่าชุดกิจกรรมส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสและการเรียนรู้โดยใช้
แนวคิดของกาเย ่และใชส่ื้อประสมต่างๆ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนช่วยส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ไวยากรณ์
ภาษาฝร่ังเศสของผูเ้รียนไดดี้และผูเ้รียนมีความสามารถในการเรียนไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสแมเ้วลาจะผา่นไป 
2 สัปดาห์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Pinter (1997) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลการเรียนสะกดค า ซ่ึงสอนโดย
ใชเ้กมค าศพัทแ์ละสอนตามต ารากบันกัเรียนระดบั 3 จ  านวน 94 คน หลงัการทดลอง 3 สัปดาห์ ไดท้ดสอบ
เพื่อหาความคงทนในการจ า ผลการทดลองปรากฏวา่ กลุ่มท่ีเรียนโดยใชเ้กมค าศพัทมี์ความคงทนในการจ า
สูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนจากการสอนตามต ารา จิราพร สุขกรง (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองผลสัมฤทธ์ิและความคงทน
ทางการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษของนกัศึกษาท่ีไดรั้บการสอนโดยใชเ้กมและนกัศึกษาท่ีไดรั้บการสอน
ตามปกติ ผลการวิจยัพบว่า ความคงทนทางการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม
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ควบคุมอย่างมีนยัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ Zhu Qiong Lei (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาความสามารถ
การฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใชแ้นวคิดของกาเย ่ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนมีความคงทนใน
การฟังและการเขียนพินอินภาษาจีน จากการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิคร้ังท่ี 2 ท่ีผา่นเกณฑ์ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 70 
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และท่ีไม่ผา่นเกณฑจ์ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66  

4. ชุดกิจกรรมมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 72.85/77.14 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีผูว้ิจยัตั้งไว ้ผูว้ิจยัขอ
อภิปรายว่า คะแนนความสามารถในการเรียนรู้ไวยากรณ์ เท่ากบั 77.14 สูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เท่ากบั 72.85 แต่อยา่งไรก็ดี นกัเรียนก็ประสบความส าเร็จทั้งความสามารถและผลของการเรียนรู้จาก
การใชชุ้ดกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ จุฑามาศ คาโส และคณะ (2551) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการพฒันาชุดกิจกรรมการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ส าหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1) ผลการวจิยัพบวา่ ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ 80.66/82.10 
หทยัรัตน์ ล้ิมกุล (2554) ไดศึ้กษาการพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิง ตามขั้นตอนการสอนของกาเย ่เร่ืองหลกัการ
ใช้ภาษา โรงเรียนวดัอาวุธวิกสิตาราม สังกดักรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า บทเรียนอีเลิร์นน่ิง ตาม
ขั้นตอนการสอนของกาเย่ เร่ือง หลกัการใช้ภาษา โรงเรียนวดัอาวุธวิกสิตาราม สังกดักรุงเทพมหานคร ท่ี
พฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ 80.09/87.27 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80 และ เพญ็ประภา มีเพียร (2557) ได้
ศึกษาวิจยัเก่ียวกบั การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นภาระงาน เพื่อการพฒันาทกัษะการเขียนค าศพัท์
ภาษาองักฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบวา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ภาระงาน เพื่อการพฒันา
ทกัษะการเขียนค าศพัทภ์าษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ
เท่ากบั 77.31/75.04 มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้

5. นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ นกัเรียนมีความพึง
พอใจเร่ืองผูส้อนและการประเมินผลการเรียนการสอนมากท่ีสุด ท่ีเป็นเช่นนั้น ผูว้ิจยัขออภิปรายว่า การ
จดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส โดยใชแ้นวคิดของกาเย ่ผูส้อนไดแ้จง้วตัถุประสงค์
ให้ผูเ้รียนทราบก่อนการจดัการเรียนการสอนทุกคร้ัง เพื่อให้ผูเ้รียนรู้ล่วงหนา้ถึงประเด็นส าคญัของส่ิงท่ีจะ
เรียน ซ่ึงจะเป็นผลให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงตรงกบัแนวคิดของกาเย่ (Gagné et al., 1992) 
ขั้นตอนท่ี 2 บอกวตัถุประสงค์ของการเรียน (Inform Learners of Objectives) และกระตุน้และส่งเสริมให้
นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์และสามารถท างานร่วมกนั โดยผูส้อนมีการออกแบบและวางแผนการจดัการ
เรียนรู้โดยผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ และมีการใชส่ื้อประสมท่ีหลากหลาย เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิด
การคิดวิเคราะห์ การท างานร่วมกนั การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีการซกัถามเป็นระยะๆ เพื่อทดสอบความ
เขา้ใจของนกัเรียนและให้นักเรียนทราบผลการเรียนของตนเองไดท้นัที ซ่ึงจะมีผลต่อความคงทนในการ
เรียนรู้ของนกัเรียนอีกดว้ย และดา้นการประเมินผลการเรียนการสอน ในกระบวนการจดัการเรียนรู้ในงาน
ทดลองน้ี ผูว้ิจยัมีการทวนสอบระหว่างเรียนและหลงัเรียนท่ีเหมาะสม โดยผูส้อนมีการทดสอบผูเ้รียนเป็น
ระยะๆ ในระหวา่งเรียน โดยการซกัถาม และให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งหากผูเ้รียนมีความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงตรง

726



กบัแนวคิดของกาเย ่(Gagné et al., 1992) ขั้นตอนท่ี 7 การให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Provide Feedback) และมีการ
ทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบหลงัการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสท่ีผูส้อนสร้างข้ึน
และผ่านการตรวจสอบจากผู ้เ ช่ียวชาญทุกคร้ังหลัง และขั้นตอนท่ี 8 การทดสอบความรู้  (Assess 
Performance) และนกัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียน โดยผูส้อนใช้วิธีการทดสอบความรู้ของ
ผูเ้รียนผา่นส่ือต่างๆ เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนต่ืนตวัและสนใจในการทดสอบท่ีมีความรู้สึกคลา้ยกบัก าลงัเล่นเกม
อยู่และส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้อีกดว้ย อีกทั้งผูเ้รียนสามารถทราบถึงผลการเรียนของตนเองได้
ทนัที สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศุภาวรรณ ชยัลงักา และคณะ (2557) ไดศึ้กษาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของกาเย่ เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาภาษาไทยอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.25 และนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนวิชาภาษาไทยวา่ เป็นส่ิงท่ีดี เรียนแลว้สนุก น าไปใชป้ระโยชน์
ได ้ท าใหมี้ความรู้ภาษาไทยเพิ่มมากข้ึน อ่านได ้เขียนได ้เรียงประโยคได ้ท าใหไ้ดค้วามคิดใหม่ๆ จากการท า
กิจกรรมและไดมี้การท างานร่วมกนักบัเพื่อนและไดท้  าในส่ิงท่ีชอบ และ Zhu QiongLei (2559) ไดศึ้กษาการ
วิจัยเร่ืองการพฒันาความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกาเย่ 
ผลการวจิยัพบวา่ ผลของความพึงพอใจต่อการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใชแ้นวคิดของกาเย ่
ภาพรวมระดบัความพึงพอใจมาก ค่าเฉล่ีย 3.61 

 
ข้อค้นพบ 

1. แนวคิดการจดัการเรียนรู้ทั้ง 9 ขั้นตอนของกาเย ่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส 
ซ่ึงมีความซบัซ้อนและมีความยากต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีเรียนภาษาฝร่ังเศสไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะในการ
ผนักริยาของภาษาฝร่ังเศส จะตอ้งผนักริยาตามเพศ พจน์ และกาลตามประธาน ค ากริยาแต่ละค าจึงเปล่ียนรูป
ไดต่้างกนัในสถานการณ์ต่างๆ ในประโยค ซ่ึงการเปล่ียนรูปของค าเหล่าน้ีส่วนมากจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ 
และมีระบบ (พยอม ธรรมบุตร, 2535) 

2. การจดักระบวนการเรียนตามแนวคิดของกาเย ่9 ขั้นตอน และการใชส่ื้อประสมท่ีหลากหลาย 
ช่วยส่งเสริมความคงทนในการเรียนไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส 

3. ชุดกิจกรรมท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียน และพฒันาการเรียนรู้
ของผูเ้รียนตามความสามารถและความแตกต่างของผูเ้รียน โดยผูส้อนตอ้งมีบทบาทในการเป็นผูช้ี้น าและให้
ค  าปรึกษา (coach) แก่ผูเ้รียน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าไปใช ้

1.1 ผูส้อน จะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองไวยากรณ์นั้นๆ เป็นอย่างดี เพื่อจะไดไ้ม่เกิด
ข้อผิดพลาดในการจัดการเรียนรู้ เน่ืองจากการเรียนไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสเป็นเร่ืองท่ียากต่อการ 
ท าความเขา้ใจของนกัเรียน เพราะธรรมชาติของภาษาฝร่ังเศสมีความแตกต่างกบัภาษาอ่ืนๆ 

1.2 ผูส้อนควรยืดหยุน่ระยะเวลาในการเรียนให้เหมาะสมกบัระดบัความสามารถของผูเ้รียน 
เน่ืองจากผูเ้รียนแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ไม่เท่ากนั อาจตอ้งจดัการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน
ส าหรับนกัเรียนท่ีเรียนรู้ชา้ หรือมอบหมายงาน/การบา้นเพิ่มเติม เพื่อใหน้กัเรียนสามารถทบทวนความรู้นอก
เวลาเรียนได ้ 

1.3 ส่ือท่ีใช้ประกอบการจดัการเรียนรู้จะตอ้งเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมและความพร้อม
ของแต่ละโรงเรียน เช่น ส่ืออินเทอร์เน็ต ส่ือมลัติมีเดียต่างๆ 

2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

2.1 ควรศึกษาวิจยัแนวคิดของกาเยท่ั้ง 9 ขั้นตอนหรือบางขั้นตอนเพิ่มเติมและน าไปประยุกต์
กบัการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้นอกหอ้งเรียนไดทุ้กท่ีทุกเวลา 

2.2 ควรพฒันารูปแบบการเรียนโดยใช้แนวคิดของกาเย่ผสมผสานกบัรูปแบบการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 เพื่อใหรู้ปแบบการเรียนการสอนมีความทนัสมยัและเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
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