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การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาฝร่ังเศสเร่ือง L’interrogation ดว้ยแบบฝึกทกัษะ
ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  

แผนการเรียนภาษาองักฤษ – ภาษาฝร่ังเศส โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 
ดนุชรี  ตนัทโอภาส* 

 
บทคัดย่อ 

 ปัญหาท่ีพบในการสอบวดัระดบัตามหลกัสูตร CECR A1 – Junior ตามหลกัสูตรการศึกษาภาษา
ฝร่ังเศสในฐานะภาษาต่างประเทศไวเ้ป็นมาตรฐานส าหรับทัว่โลกในระยะ 2 ปีท่ีผา่นมา คือ ผูเ้รียนมีปัญหาในการ
ตั้งค  าถามและตอบค าถาม หรือ L’interrogation ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในหวัขอ้น้ีท่ีมีแนวโนม้
ต ่าลง โดย ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนปีการศึกษา 2560  คิดเป็นร้อยละ  มีค่าเฉล่ีย (x ̅) 32.21 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  9.33  การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี เพื่อ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะวชิาภาษา
ฝร่ังเศสเร่ือง L’interrogation  และ (2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาฝร่ังเศสเร่ือง L’interrogation    
ดว้ยแบบฝึกทกัษะ กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนภาษาองักฤษ – 
ภาษาฝร่ังเศส โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั  จ  านวน 22 คน ดว้ยแบบฝึกทกัษะวชิาภาษาฝร่ังเศสเร่ือง L’interrogation             
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80 / 80  จ านวน 3 เล่ม  แผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 2 แผน และแบบทดสอบอตันยั 
จ านวน 1 ฉบบั สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และ การหาประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกทกัษะตามเกณฑ ์80 / 80 โดยใชสู้ตร               
E1 / E2  

ผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนภาษาองักฤษ – ภาษาฝร่ังเศส โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั  
จ านวน 22 คน ไดค่้าประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80.89/85.23  หมายความวา่นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียนท่ีร้อยละ 
80.89 ระหวา่งเรียนจากแบบฝึกทกัษะและนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 85.23   จากการท าแบบทดสอบ
อตันยัหลงัเรียนท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน  ร้อยละ 100 ของผูเ้รียนในกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิท่ีร้อยละ 80.77 – 100   
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีวา่ร้อยละ 80 ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาฝร่ังเศสเร่ือง L’interrogation ของ
ผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนภาษาองักฤษ – ภาษาฝร่ังเศส โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั อยูใ่นระดบัร้อย
ละ 80 ข้ึนไปตามเกณฑท่ี์โรงเรียนก าหนด หลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของกลุ่ม
ทดลองพบวา่ผูเ้รียนจ านวน 22 คนมีค่าเฉล่ียในการท าแบบทดสอบอตันยัหลงัเรียนท่ี 85.23 มีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานท่ี  6.65 ก าหนดค่าความเช่ือมัน่ไวท่ี้ 95% ค่านยัส าคญัของการทดสอบ คือ.05 ผลการทดสอบหลงัเรียน
ของผูเ้รียนมีค่า Sig ท่ี .00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัของการทดสอบ หมายความวา่ ผลการสอบน้ีแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่น้ี  
 
_______________________________________________________________________________________________ 
*นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวชิานวตักรรมหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
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Abstract 
   The problems encountered in assessment using the CEFR A1 - Junior or Common European 
Framework of References, which is an international standard for describing ability in French as a foreign 
language during the last 2 years, are as follows:  Students had problems asking and answering questions or 
“L’interrogation”. This was consistent with the downward trend in academic achievement in this topic. 
The students' mean academic achievement in academic year 2018 was found to be 32.21 percent (x̅) with a 
standard deviation (SD) of 9.33.   This study aimed (1) to create and assess the effectiveness of 
worksheets/learning activities to practice “L'interrogation” in French and (2) to assess the French language 
learning achievement of these worksheets/learning activities for the “L'interrogation” topic. 
The target group for this study were 22 students in the Mater Dei School Grade 10 English-French class.     
The learning strategy for “L'interrogation” in French consisted of 3 sets of worksheets/learning activities 
with an 80/80 standard, 2 lesson plans, and 1 written test.   
Statistics used in the study were the percentage, the mean, the standard deviation (S.D.) and the assessment 
of the efficiency of the learning strategy using the worksheets/learning activities with an 80/80 standard 
using the E1 / E2 formula. 

22 students in the Mater Dei School Grade 10 English-French class achieved a standard deviation 
(S.D.) of 80.89/85.23.  That is the mean result of the class was 80.89 percent in the learning 
activities/worksheets and a mean of 85.23 percent in the end of unit written test created by the researcher. 

One hundred percent of students in the target group achieved a score between 80.77 and one 
hundred percent.  This supports the hypothesis that after using the learning activities/worksheets for the 
“L'interrogation” topic, eighty percent of students in the Mater Dei School Grade 10 English-French class 
achieved eighty percent or above which meets the criteria set by the school.  

The learning achievement of the target group found that 22 students had a mean written test score 
of 85.23 percent with a standard deviation of 6.65.  This was a confidence interval of 95 percent.  The 
margin of error is .05.  The post-test scores showed a significance probability of .00, which was less than 
the significant margin of error of the test.   This means that these test results were statistically significant   

This was a lesson for students in the fourth grade of English. 
The efficiency is 80.89 / 85.23. 

Meaning that the students had an average score of 80.89% during the course of the skill-based training and 
85.23% of the students scored on average from the posttest self-assessment. 
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ค ำส ำคัญ 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาฝร่ังเศสเร่ือง L’interrogation    แบบฝึกทกัษะเร่ือง L’interrogation   
ผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   ประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกทกัษะตามเกณฑ ์80 / 80 
 

บทน ำ 

 ปัจจุบนัโลกกา้วเขา้สู่ยคุโลกาภิวฒัน์ท่ีประเทศต่าง ๆ เช่ือมโยงเป็นหน่ึงเดียวกนัทั้งดา้นเศรษฐกิจ  สังคม
และข่าวสาร ส่ิงท่ีเกิดข้ึนท่ีจุดหน่ึงบนโลก จะเป็นท่ีรับรู้กนัในอีกมุมโลกเพียงเส้ียววนิาที การชิงความไดเ้ปรียบ
อาศยัความฉบัไวและประสิทธิภาพของประเทศท่ีมีเทคโนโลยแีละการส่ือสารท่ีเหนือกวา่  ทรัพยากรมนุษยใ์น
อนาคตตอ้งมีคุณลกัษณะพื้นฐาน 4 ประการ คือ ความสามารถในการประกอบอาชีพได ้3 – 4 อาชีพ  ความสามารถ
ในการท าหนา้ท่ีหลายอยา่งในเวลาเดียวกนั (multitasking)  ความสามารถในการส่ือสาร (communication)  และ
ความพร้อมของรัฐบาลในการสร้างความเช่ือมัน่และเสถียรภาพในการจดัระบบโครงสร้างภายในประเทศ  สหภาพ
ยโุรปก าหนดหลกัสูตรการศึกษาภาษาฝร่ังเศสในฐานะภาษาต่างประเทศไวเ้ป็นมาตรฐานส าหรับทัว่โลก เรียกวา่ 
CECR หรือ Cadre Europé en Commun de Ré fé rence pour les langues เพื่อใหทุ้กประเทศท่ีจดัการเรียนรู้ภาษา
ฝร่ังเศสมีเกณฑใ์นการวดัและประเมินผลความสามารถในการส่ือสารภาษาฝร่ังเศสร่วมกนัและเป็นประโยชน์ต่อ
ผูเ้รียนในการพฒันาทกัษะของตนใหส้ามารถส่ือสารกบัเจา้ของภาษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาฝร่ังเศสโรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยัมีส่วนร่วมกบัสมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแห่งประเทศไทยและไดน้ าหลกัสูตร 
CECR หรือ Cadre Europé en Commun de Ré fé rence pour les langues น้ีมาใชร่้วมกบัหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นเวลา
กวา่ 10 ปี และมุ่งมัน่ในการจดัการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสเพื่อใหผู้เ้รียนสามารถส่ือสารภาษาฝร่ังเศสไดอ้ยา่งมี
มาตรฐานสากล  โดยในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาฝร่ังเศสไดส่้งนกัเรียนทุกคนเขา้รับ
การสอบวดัระดบัตามหลกัสูตร CECR A1 – Junior ทุกปีการศึกษา   แต่อยา่งไรก็ตาม  ปัญหาท่ีพบในระยะ 2 ปีท่ี
ผา่นมา จากการสัมภาษณ์ผูเ้รียนทุกคนท่ีเขา้สอบ  คือ ผูเ้รียนมีปัญหาในการตั้งค  าถามและตอบค าถาม หรือ 
L’interrogation ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในหวัขอ้น้ีท่ีมีแนวโนม้ต ่าลง  เคร่ืองมือท่ีช่วยพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนได ้คือ แบบฝึกทกัษะ หรือ แบบฝึกเสริมทกัษะ 
 

วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะวชิาภาษาฝร่ังเศสเร่ือง L’interrogation 
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาฝร่ังเศสเร่ือง L’interrogation ดว้ยแบบฝึกทกัษะของผูเ้รียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนภาษาองักฤษ – ภาษาฝร่ังเศส   โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 
 
สมมติฐำนกำรวจัิย 
1. แบบฝึกทกัษะวชิาภาษาฝร่ังเศสเร่ือง L’interrogation มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80 / 80  
2. ร้อยละ 80 ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาฝร่ังเศสเร่ือง L’interrogation ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

แผนการเรียนภาษาองักฤษ – ภาษาฝร่ังเศส โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั อยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ข้ึนไปตาม
เกณฑท่ี์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาฝร่ังเศสก าหนด หลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะ 
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ขอบเขตกำรวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

ผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนภาษาองักฤษ – ภาษาฝร่ังเศส  
โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั  จ  านวน 22 คน 
 
เน้ือหาท่ีจะศึกษา  
วชิาภาษาฝร่ังเศสเร่ือง L’interrogation 

1. Les question simples / totales 1 แผนการเรียนรู้    จ านวน 4  ชัว่โมง 
2. Les question partielles  1 แผนการเรียนรู้    จ านวน 6  ชัว่โมง 

 
ระยะเวลา  
สิงหาคม – กนัยายน พ.ศ. 2561 
 
ตวัแปร 

 ตวัแปรตน้ คือ แบบฝึกทกัษะ 
 ตวัแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาฝร่ังเศสเร่ือง L’interrogation ของผูเ้รียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนภาษาองักฤษ – ภาษาฝร่ังเศส โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 
 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาคน้ควา้ก่ึงทดลอง (Experimental Research) ผูว้จิยัไดก้  าหนดวธีิการศึกษา
คน้ควา้เป็นขั้นตอน ดงัน้ี 
 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรและกลุ่มทดลอง 

ผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนภาษาองักฤษ – ภาษาฝร่ังเศส โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั  
จ  านวน 22 คน 
กลุ่มตวัอยา่ง 

1. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชห้าประสิทธิภาพ 3 ขั้นตอนของแบบฝึกทกัษะ ผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการเรียน
ภาษาองักฤษ – ภาษาฝร่ังเศส โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั  จ  านวน 22 คน 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชห้าค่าความยาก (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบอตันยั ผูเ้รียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนภาษาองักฤษ – ภาษาฝร่ังเศส โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั  จ  านวน 20 คน 
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2. การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
1. แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง L’interrogation ดว้ยแบบฝึกทกัษะ มีขั้นตอน ดงัน้ี  

a. ศึกษาเอกสารต่าง ๆ 
b. วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ ก าหนดเน้ือหาในการสร้างแผนและการจดักิจกรรมการเรียนรู้

สอดคลอ้งกบัหน่วยและหวัเร่ืองตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
c. จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง L’interrogation ดว้ยแบบฝึกทกัษะ 
d. น าแผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง L’interrogation ดว้ยแบบฝึกทกัษะเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา 
e. น าแผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง L’interrogation ดว้ยแบบฝึกทกัษะท่ีไดรั้บการตรวจพิจารณา

จากอาจารยท่ี์ปรึกษามาแกไ้ขปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 
f. แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง L’interrogation ดว้ยแบบฝึกทกัษะเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านเพื่อ

ตรวจสอบความถกูตอ้งของรูปแบบการเขียนแผน ความสมัพนัธ์ระหวา่งจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ เน้ือหา กิจกรรมท่ีใช ้ส่ือการสอนและแหล่งเรียนรู้ การวดัและประเมินผล รวมทั้ง
เกณฑท่ี์ใชใ้นการวดัและประเมินผล 

g. จดัพิมพแ์ผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง L’interrogation ดว้ยแบบฝึกทกัษะและจดัท าแบบ
ประเมินความเหมาะสมแบบมาตรส่วน 5 ระดบัเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ โดยมีเกณฑแ์ละการ
แปลค่า 

h. แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง L’interrogation ดว้ยแบบฝึกทกัษะกลบัมาปรับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

i. จดัพิมพแ์ผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง L’interrogation ดว้ยแบบฝึกทกัษะท่ีถกูตอ้งเพือ่น าไปใช้
กบักลุ่มทดลองต่อไป 

2. วิธีสร้างแบบฝึกทกัษะเร่ือง L’interrogation  มีขั้นตอน ดงัน้ี 
a) ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
b) วเิคราะห์จุดประสงคก์ารเรียนรู้ของแผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง L’interrogation  
       ดว้ยแบบฝึกทกัษะ จ านวน 10  ชัว่โมง 
c) สร้างแบบฝึกทกัษะเร่ือง L’interrogation  
d) น าแบบฝึกทกัษะเร่ือง L’interrogation เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อพิจารณาความ 
       ถูกตอ้งเหมาะสมกบัเน้ือหา ภาษาท่ีใชแ้ละความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
e) น าแบบฝึกทกัษะเร่ือง L’interrogation มาแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
f) จดัพิมพแ์บบฝึกทกัษะเร่ือง L’interrogation และจดัท าแบบประเมินความ 

เหมาะสมแบบมาตรส่วน 5 ระดบัเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญเพื่อท าการประเมินความเหมาะสมของแบบ
ฝึกทกัษะกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้  เน้ือหา ตวัอยา่ง ค าช้ีแจง ความหลากหลายของรูปแบบ การ
จดัเรียงเน้ือหา  เวลาท่ีใชต่้อแบบฝึกหดั  ความเหมาะสมกบัวยัและความสามารถของผูเ้รียน และ
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การส่งเสริมการจ า การเขา้ใจ การน าไปใช ้การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการสร้างสรรคข์อง
ผูเ้รียน  โดยมีเกณฑแ์ละการแปลค่า 

g) น าแบบฝึกทกัษะเร่ือง L’interrogation กลบัมาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
h) น าแบบฝึกทกัษะเร่ือง L’interrogation ไปหาประสิทธิภาพ 3 ขั้นตอนกบักลุ่มตวัอยา่ง 
i) สรุปผลการหาประสิทธิภาพ 3 ขั้นตอน 
j) น าผลสรุปการหาประสิทธิภาพ 3 ขั้นตอนมาปรับปรุงแบบฝึกทกัษะเร่ือง L’interrogation 
k) จดัพิมพแ์บบฝึกทกัษะเร่ือง L’interrogation ท่ีถูกตอ้งเพื่อน าไปใชก้บักลุ่มทดลองต่อไป 

3. วธีิสร้างแบบทดสอบอตันยัเร่ือง L’interrogation  
a) ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารต่าง ๆ 
b) วเิคราะห์จุดประสงคก์ารเรียนรู้ของแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองL’interrogation ดว้ยแบบฝึกทกัษะ 

จ านวน 10  ชัว่โมง 
c) สร้างแบบทดสอบเร่ือง L’interrogation  
d) น าแบบทดสอบเร่ือง L’interrogation เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อพิจารณาความถูกตอ้งเหมาะสมกบั

เน้ือหา ภาษาท่ีใชแ้ละความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
e) น าแบบทดสอบเร่ือง L’interrogation มาแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
f) น าแบบทดสอบเร่ือง L’interrogationท่ีแกไ้ขเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง(IOC) ของจุดประสงค ์             

การเรียนรู้กบัเน้ือหา 
g) น าแบบทดสอบอตันยัเร่ือง L’interrogation กลบัมาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
h) น าแบบทดสอบอตันยัเร่ือง L’interrogation ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง  
i) น าผลการใชแ้บบทดสอบอตันยัเร่ือง L’interrogationของกลุ่มตวัอยา่งมาหา 

ค่าความยาก (P) ได ้0.57 แปลวา่ค่อนขา้งง่าย ดี และค่าอ านาจจ าแนก (r) ได ้1.13  
แปลวา่จ าแนกไดดี้มาก 

j) น าแบบทดสอบเร่ือง L’interrogation ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดมาตรวจร่วมกบัเจา้ของภาษาซ่ึงเป็น
หน่ึงในผูเ้ช่ียวชาญ 

k) จดัพิมพแ์บบทดสอบเร่ือง L’interrogation ท่ีถูกตอ้งเพื่อน าไปใชก้บักลุ่มทดลองต่อไป 
3. ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นวจิยัก่ึงทดลอง ผูว้จิยัคน้ควา้ด าเนินการทดลองแบบ One group ; pretest – posttest 
Design 

1. ช้ีแจงรายละเอียดขั้นตอนและวธีิปฏิบติัในการเรียนกบัผูเ้รียนกลุ่มทดลอง 
2. ทดสอบก่อนเรียน (pretest) ดว้ยแบบทดสอบอตันยัเร่ือง L’interrogation  บนัทึกเก็บคะแนน 
3. ด าเนินการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง L’interrogation  ดว้ยแบบฝึกทกัษะ 
4. ทดสอบหลงัเรียน (posttest) ดว้ยแบบทดสอบอตันยัเร่ือง L’interrogation  บนัทึกเก็บคะแนน 
5. น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์หาค่า ดงัน้ี  

5.1 ประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกทกัษะตามเกณฑ ์80 / 80 
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5.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาฝร่ังเศสเร่ือง L’interrogation ดว้ยแบบฝึกทกัษะ 
4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

1. หาประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกทกัษะตามเกณฑ ์80 / 80 
2. หาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาฝร่ังเศสของแผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง L’interrogation                         
        ดว้ยแบบฝึกทกัษะ 

5. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  

1. สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)  
1.2 การหาค่าเฉล่ีย (Mean)  
1.3 การหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
1.4 การหาประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกทกัษะตามเกณฑ ์80 / 80 โดยใชสู้ตร E1 / E2 

 
ผลกำรวจัิย 

1. ประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกทกัษะตามเกณฑ ์80 / 80 

 
ผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนภาษาองักฤษ – ภาษาฝร่ังเศส โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั  

จ านวน 22 คน ไดค่้าประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80.89/85.23  หมายความวา่นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียนท่ีร้อยละ 
80.89 ระหวา่งเรียนจากแบบฝึกทกัษะและนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 85.23   จากการท าแบบทดสอบ
อตันยัหลงัเรียนท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน   

2. สรุปผลการใชแ้บบฝึกทกัษะ และแบบทดสอบอตันยักบักลุ่มทดลอง 
ร้อยละ 100 ของผูเ้รียนในกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิท่ีร้อยละ 80.77 – 100   สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีวา่ร้อย

ละ 80 ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาฝร่ังเศสเร่ือง L’interrogation ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการ
เรียนภาษาองักฤษ – ภาษาฝร่ังเศส โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั อยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ข้ึนไปตามเกณฑท่ี์โรงเรียน
ก าหนด หลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มทดลองพบว่าผู ้เรียนจ านวน 22 คนมีค่าเฉล่ียในการท า
แบบทดสอบอตันัยหลงัเรียนท่ี 85.23 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี  6.65 ก าหนดค่าความเช่ือมัน่ไวท่ี้ 95% ค่า
นยัส าคญัของการทดสอบ คือ.05 ผลการทดสอบหลงัเรียนของผูเ้รียนมีค่า Sig ท่ี .00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัของการ
ทดสอบ หมายความวา่ ผลการสอบน้ีแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่น้ี  
 
  

คะแนนเตม็ คะแนนรวม คะแนนเตม็ คะแนนรวม

22 2200 1977.67 2200 1875 80.89/85.23

จ ำนวนนกัเรียน
คะแนนที่ประเมินกำรใช้แบบฝึกทกัษะ คะแนนที่ประเมินหลังกำรใช้แบบฝึกทกัษะ

E1 / E2
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อภิปรำยผลกำรวจัิย 
  ผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนภาษาองักฤษ – ภาษาฝร่ังเศส โรงเรียนมาแตร์เดอี
วทิยาลยัจ านวน 22 คนท่ีเป็นกลุ่มทดลองมีความรู้และทกัษะการใช ้L’interrogation คือ การตั้งค  าถามท่ีมุ่งใหผู้ต้อบ
ค าถามสามารถใหข้อ้มูลตรงตามประสงคข์องผูถ้ามได ้อนัจะน าไปสู่การส่ือสารในบริบททางวฒันธรรมท่ีแตกต่าง
ดว้ยความเขา้ใจและเกิดผลสัมฤทธ์ิทั้งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งต่อตนเองและต่อส่วนรวมตาม
หลกัสูตรสถานศึกษาวชิาภาษาฝร่ังเศสของโรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั  ภาคเรียนท่ี 1 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
ภาษาต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการดว้ย  นอกจากเป็นไปตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการของ
ประเทศไทยแลว้ยงัอิงกบัการจดัการศึกษาของประเทศเจา้ของภาษาท่ีตั้งอยูใ่นสหภาพยโุรป คือ CECR หรือ Cadre 
Europé en Commun de Ré fé rence pour les langues ท่ีก าหนดไวเ้ป็นมาตรฐานส าหรับทัว่โลก  ผูเ้รียนยงัไดรั้บการ
พฒันาทกัษะในการส่ือสารกบัเจา้ของภาษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แนะน าตนเองและผูอ่ื้นได ้ ตั้งค  าถามเพื่อถาม
เก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั  ความสัมพนัธ์  ความเป็นเจา้ของ และอ่ืนๆ ได ้ อีกทั้งสามารถตอบค าถามและส่ือสารกบัคู่
สนทนาท่ีพดูภาษาฝร่ังเศสชา้และชดัเจน และมีส่วนร่วมในการส่ือสารนั้นได ้ ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนดงักล่าวขา้งตน้
เกิดจากการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้แบบ Mater Dei Learning Cycle ท่ีผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้เร่ือง 
L’interrogation ดว้ยตนเองอยา่งย ัง่ยนืตามทฤษฏีคอนสตรัคติวสิตต์ั้งแต่การให ้Big Picture อนัเป็นการให้ภาพรวม
ของส่ิงท่ีจะเรียนรู้และส่ิงท่ีจะท าในบทเรียนเร่ือง L’interrogation  โดยอาศยัประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน ในขั้น See 
และครูใหผู้เ้รียนแบ่งปันประสบการณ์เก่ียวกบั L’interrogation ท่ีเคยพบในบทเรียนท่ีผา่นมา เช่ือมโยงกบั 
L’interrogation ใหม่ คือ รูปแบบประโยคค าถาม 3 แบบท่ีตอบ oui   non หรือ si และค าแสดงค าถามแบบ adjectif   
adverbe และ pronom  ผูเ้รียนผนวกประสบการณ์เดิมเขา้กบัประสบการณ์ใหม่จนเกิดเป็นความรู้เร่ือง 
L’interrogation ของตนเองในขั้น Judge จวบจนสามารถท าแบบฝึกทกัษะทั้ง 3 เล่ม ไดถู้กตอ้งในขั้น Acts และ
สามารถท าซ ้ าไดอี้กคร้ังและอีกคร้ังดว้ยตนเองในแบบทดสอบอตันยัตามทฤษฏีไวก็อตสก้ี  อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่
สามารถพิสูจน์ไดว้า่ผูเ้รียนเกิดการสนทนาภายในตนหรือ Reflection อนัเป็นการสรุปองคค์วามรู้เฉพาะตนไดใ้น
การวจิยัคร้ังน้ี  ในการวิจยัคร้ังน้ี ยงัไดเ้คร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยพฒันาผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน คือ แบบฝึกทกัษะเร่ือง 
L’interrogation จ านวน 3 เล่มท่ีผูว้จิยัจดัสร้างข้ึนตามทฤษฏี Bloom’s Taxonomy ท าใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาเป็น
ล าดบัขั้น ตั้งแต่ดา้นความรู้ ความจ าและความเขา้ใจในโครงสร้างประโยค l’interrogation จนสามารถเปล่ียน
ประโยคค าถามไดค้รบทั้ง 3 แบบ   ดา้นการประยกุตใ์ชด้ว้ยการเลือกใชค้  าแสดงค าถาม adverbe  pronom หรือ 
adjectif interrogatif  ดา้นการสังเคราะห์และการวเิคราะห์ดว้ยการตั้งค  าถามจากค าตอบท่ีก าหนดดว้ยรูปแบบท่ี
ก าหนด ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจและความสามารถในการประยกุตใ์ช ้ จดัเรียงเน้ือหาและแบบฝึกหดัจากง่ายไป
ยาก  มีรูปแบบหลากหลายในแต่ละตอน   มีรูปภาพประกอบและภาษาท่ีใชถู้กเลือกสรรและจดัเรียงอยา่งเป็นระบบ 
อน่ึง เน้ือหาท่ีพบในแบบฝึกทกัษะน้ีเป็นสถานการณ์ในชีวติประจ าวนัของผูเ้รียนตามค าแนะน าของ Teacher 
Education through School-based Support in India   และ ค าแนะน าของสถาบนั British Council แลว้ไดรั้บการ
วดัผลสัมฤทธ์ิดว้ยแบบทดสอบอตันยัซ่ึงใชท้ฤษฏีและค าแนะน าเดียวกนั  นอกจากน้ี แบบฝึกทกัษะยงัท าใหผู้เ้รียน
ไดฝึ้กทกัษะการเขียนในชีวติประจ าวนั แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งกวา้งขวาง   เพิ่มแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ มี
ความกระตือรือร้น มีทกัษะทางภาษาและไดฝึ้กฝนตนเองตามความรู้ความสามารถและความสนใจของแต่ละบุคคล
อยา่งครอบคลุมเน้ือหา 
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ข้อเสนอแนะ 

1.   ควรเกบ็ขอ้มูลดา้นการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งกวา้งขวาง   การเพิ่มแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ 
และความกระตือรือร้นดว้ยแบบสอบถามหลงัเรียนหรือแบบบนัทึกพฤติกรรม เพือ่ใหผู้เ้รียนได้
ประเมินตนเองและครูประเมินผูเ้รียนดว้ย 

2.  ในการท าวิจยัคร้ังต่อไป น่าจะสร้างแบบฝึกทกัษะส าหรับบทเรียนเร่ืองอ่ืน ๆ   
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