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บทคดัย่อ 

การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นการพฒันาทกัษะภาษาต่างประเทศ ทกัษะชีวิต และองค์ความรู้
พืน้ฐานที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้เชิงวิทยาการที่จะช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจ
ปรากฏการณ์และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกสมยัใหม่ งานวิจยันี ม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การ 
บูรณาการเนือ้หาสาระด้านวิทยาการที่น าเสนอในแบบเรียนภาษาฝร่ังเศสส าหรับชาวต่างชาติในระดบั A1 ผลจาก
การศึกษาวิเคราะห์พบว่ามีหวัข้อเนือ้หาด้านวิทยาการที่ไม่เคยปรากฏในแบบเรียนยุคเก่า ได้แก่ การสื่อสารด้วย
เทคโนโลยีสมยัใหม่ บทบาทของสื่อสงัคมออนไลน์ โภชนาการ สขุภาพและสวสัดิภาพ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
รูปแบบและวิถีชีวิตของมนุษย์ดิจิตลั และโลกในอนาคต เนือ้หาดงักล่าวยงัสอดคล้องกับเป้าหมายหลกัของกรอบ
มาตรฐานยโุรปที่มุง่หวงัพฒันาให้ผู้ เรียนรู้จกับทบาท หน้าที่ สามารถอยูร่่วมกบัผู้อื่นได้ และมีความรับผิดชอบในฐานะ
พลเมืองที่ดีของโลก ผลจากการศึกษาครัง้นีส้ะท้อนให้เห็นบทบาทและความส าคญัของการสอดแทรกและบรูณาการ
ความรู้ด้านวิทยาการผ่านการเรียนรู้ภาษาฝร่ังเศส ซึ่งนับว่าเป็นแนวโน้มส าคัญของการพัฒนาหลกัสตูรและการ
จดัการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับผู้ เรียนในยคุใหมน่ี ้

 
ค ำส ำคญั: การเรียนรู้ภาษาฝร่ังเศส ภาษาฝร่ังเศสเชิงวิทยาการ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 
Abstract 

Learning management in the 21st century mainly focuses on the students’ development of learners’ foreign 
language skills, life skills, and basic knowledge competencies essential to live in the modern society. In particular, the 
academic knowledge helps the learners understand and accept the changes in the modern world. The objective of this 
research is to study and analyze the integration of the contents presented in the French textbooks for foreigners in level 
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A1. Results show that there are topics which were not used in the textbooks in the past i.e. communication through 
new technologies, online media, nutrition, health and welfare, environmental conservation, patterns and lifestyles of 
digital human, and future world. These topics are consistent with the principal targets of Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR), which aim to encourage the learners to be concerned with their roles, 
learn how to live with others, and be responsible as a good citizen of the world. The findings of this research reflect 
the importance of infusion and integration of contents and academic knowledge through learning the French language, 
which is a crucial trend of curriculum development and classroom management to suit the learners in this era. 
 
Keywords: French language learning, French as world language, Learning management in the 21st century, Integrated instruction  
 

1. บทน า 
โลกในศตวรรษท่ี 21 มีความเจริญกา้วหน้าอย่างรวดเร็วทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มี

ข่าวสารข้อมูลและองค์ความรู้ใหม่ๆ แพร่กระจายทุกวนั จนกลายเป็นสังคมพลเมืองดิจิตอล (digital citizenship) 
กระบวนทัศน์ของการจัดการเรียนรู้จึงตอ้งปรับเปล่ียนไปจากเดิม โดยมุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมให้ผูเ้รียน
สามารถรับมือกบัความทา้ทายของการเปล่ียนแปลงในโลกปัจจุบนั ซ่ึงตอ้งมีทกัษะต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตใน
สังคม อาทิ ทักษะทางปัญญาและเชิงปฏิบัติ ทักษะภาษาต่างประเทศ และทักษะชีวิต (ชัยวฒัน์ สุทธิรัตน์, 2559) 
หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 จึงตอ้งมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ท่ีกวา้งและลึกในหลากหลาย
เร่ือง ทั้งความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมมนุษย ์โลกทางกายภาพ ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิง
สร้างสรรค ์การส่ือสารดว้ยการเขียนและพูด ความรู้พ้ืนฐานในขอ้มูลข่าวสาร ตลอดจนการท างานเป็นทีม การแกไ้ข
ปัญหาโดยการลงมือปฏิบติั ความรับผิดชอบส่วนตวัและต่อสงัคมในฐานะพลเมืองระดบัทอ้งถ่ินและระดบัโลก 

ดงันั้นเน้ือหาในหลกัสูตรภาษาต่างประเทศจึงไดมุ่้งพฒันาใหผู้เ้รียนมีเคร่ืองมือในการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง
เป็นหลกั โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้เชิงวิทยาการท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจปรากฏการณ์และการเปล่ียนแปลงของโลก
สมยัใหม่ แนวคิดดงักล่าวน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากเน้ือหาสาระท่ีน าเสนอในแบบเรียนภาษาฝร่ังเศสส าหรับ
ชาวต่างชาติท่ีปรับเปล่ียนไปจากเดิมอย่างมาก บทบาทของภาษาฝร่ังเศสในการเรียนการสอนมิได้มุ่งเน้นท่ี
ความสามารถในการส่ือสาร หรือถ่ายทอดความหมายเพียงอย่างเดียว แต่การเรียนรู้ภาษาฝร่ังเศสในปัจจุบนัจะเป็น
เสมือนเคร่ืองมือในการเรียนรู้โลกวทิยาการสมยัใหม่ แนวโนม้ของหลกัสูตรและการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศจึง
เนน้การเรียนรู้แบบบูรณาการ ดงัท่ี พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์และพเยาว ์ยินดีสุข (2560) ไดก้ล่าววา่การเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ (integrated instruction) เป็นการเรียนรู้ชีวิตจริงเก่ียวกบัศาสตร์หลากหลาย เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ี
ตรงตามสภาพจริง เรียนรู้อยา่งลึกซ้ึง เพราะไดเ้รียนรู้เน้ือหาท่ีสมัพนัธ์กนั เป็นการเรียนรู้อยา่งมีความหมายท่ีสามารถน า
ความรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ด ้หรือเกิดการถ่ายโอนความรู้ไปใชไ้ดจ้ริง 

นอกจากน้ีนักการศึกษาหลายท่าน (ทิศนา แขมมณี, 2550; Fogarty, 1991; Lemlech, 2002) ได้กล่าวว่าการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการให้ความส าคญักบัการสร้างความรู้ของผูเ้รียนมากกว่าการให้เน้ือหาโดยครูผูส้อน เป็น
วิธีการท่ีผูเ้รียนและผูส้อนใชเ้ป็นสะพานเช่ือมระหว่างโลกในห้องเรียนและโลกภายนอก การเรียนรู้แบบบูรณาการ
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สามารถท าไดห้ลายรูปแบบ อาทิ การใชค้วามรู้วิชาการเป็นฐานความคิด (academic-based unit) การใชท้กัษะเป็นฐาน
ความคิด (skill-based unit) การใชส้ังคม/จริยธรรมเป็นฐานความคิด (social/moral based unit) (นาตยา ปิลนัธนานนท์, 
2546) หรือการบูรณาการกบัเน้ือหาในรายวิชาอ่ืนๆ (content-based language teaching) การใชป้ระเด็น/หัวขอ้ (theme-
based) หรือการใช้โครงงานเป็นฐาน (project-based) (De Koninck, 2012) ทั้ งน้ีงานวิจัยด้านการถ่ายโยงทักษะ
ภาษาต่างประเทศพบวา่การเรียนรู้แบบบูรณาการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเป็นอยา่งมาก เป็นแนวทาง
หน่ึงท่ีจะท าให้การเรียนการสอนมีการหล่อหลอมเช่ือมโยงและผสมกลมกลืนกนัมากข้ึน และเอ้ือให้ผูเ้รียนไดค้วามรู้
แบบองคร์วมไดอ้ยา่งเต็มท่ี ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดส้ัมผสักบัแหล่งเรียนรู้หลายๆ อยา่ง ไดมี้โอกาสแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
แนวการสอนแบบน้ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมีโอกาสไดเ้ช่ือมโยงวิชาต่างๆ เขา้ดว้ยกนั โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือให้การเรียนรู้มี
ความหมายมากข้ึนและเกิดทกัษะในการวิเคราะห์แบบองคร์วม (holistic manner) (วฒันาพร ระงบัทุกข์, 2542; วิเศษ 
ชิณวงศ,์ 2544) 

ดว้ยเหตุน้ีคณะผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาและวเิคราะห์การบูรณาการเน้ือหาสาระดา้นวทิยาการท่ีน าเสนอใน
แบบเรียนภาษาฝร่ังเศสส าหรับชาวต่างชาติ ผลจากการศึกษาจะก่อใหเ้กิดองคค์วามรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงเน้ือหา สาระและความรู้ท่ีสอดแทรกในแบบเรียนภาษาฝร่ังเศส เพ่ือประโยชน์ในการพฒันาหลกัสูตรและ
การจดัการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส อีกทั้งจะเป็นแนวทางในการผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ดา้นภาษา
ฝร่ังเศสเพ่ือวทิยาการท่ีทนัสมยัและสอดคลอ้งกบับริบทการสอนภาษาฝร่ังเศสในปัจจุบนั ตลอดจนจะท าใหไ้ดแ้นวทาง
ในการบูรณาการเน้ือหาดา้นวทิยาการกบัการสอนทกัษะทางภาษา ส าหรับครู อาจารย ์ผูส้อนภาษาฝร่ังเศสและ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นแนวโนม้ของการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 น้ี 
 
2. วตัถุประสงค์ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและวเิคราะห์การบูรณาการเน้ือหาดา้นวทิยาการในแบบเรียนภาษา
ฝร่ังเศสส าหรับชาวต่างชาติ 
 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเอกสาร โดยมีวธีิการ เคร่ืองมือ และวธีิด าเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 3.1 ประชากร / กลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรในการศึกษาเป็นแบบเรียนภาษาฝร่ังเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ ส าหรับผูเ้รียนในระดบั A1 หรือ
ระดบัเร่ิมตน้ตามกรอบมาตรฐานสากลส าหรับการสอนภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศท่ีก าหนดโดยสหภาพยโุรป 
(Cadre européen commun de référence pour les langues) ทั้ งน้ีเพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานส าหรับการวิเคราะห์ต่อยอดใน
ระดับต่อๆ ไป ส าหรับกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการเลือกแบบเจาะจง  (purposive sampling) กล่าวคือเป็น
แบบเรียนภาษาฝร่ังเศสในฐานะภาษาต่างประเทศส าหรับผูเ้รียนในระดบัเร่ิมตน้ (A1) เผยแพร่ในปีค.ศ. 2016 โดย
ส านักพิมพใ์นประเทศฝร่ังเศสท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ ประกอบดว้ยแบบเรียนจ านวน 6 เล่ม ไดแ้ก่ Adomania A1 
(Hachette), Édito A1 (Didier), Génération A1 (Didier), Merci ! 1 (Clé International), Merci ! 2 (Clé International) และ 
Tendances A1 (Clé International) 
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3.2 วธีิด าเนินการวจิยั 
คณะผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. ศึกษาทฤษฎี หลกัการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนภาษาต่างประเทศแบบบูรณาการ ภาษาฝร่ังเศส

เพื่อวทิยาการ การวเิคราะห์แบบเรียนภาษาต่างประเทศ 
2. ท าตารางวเิคราะห์หวัขอ้เน้ือดา้นวทิยาการในแบบเรียนภาษาฝร่ังเศส โดยปรับมาจาก López (2001) Cuq & 

Gruca (2017) เน่ืองจากเป็นการวิเคราะห์แบบเรียนท่ีใชส้ าหรับการสอนภาษาฝร่ังเศสในฐานะภาษาต่างประเทศและมี
ประเด็นท่ีครบถว้น ทนัสมยั  

3. น าตารางวิเคราะห์หวัขอ้เน้ือหาดา้นวิทยาการท่ีพฒันาข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นอาจารยป์ระจ าสาขาวิชา
ภาษาฝร่ังเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) 

4. ส ารวจหนังสือแบบเรียนภาษาฝร่ังเศสส าหรับชาวต่างชาติท่ีมีอยู่ในทอ้งตลาด โดยก าหนดขอบเขตดงัน้ี 
เป็นแบบเรียนท่ีใชส้ าหรับการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ (FLE) ท่ีตีพิมพใ์นปี ค.ศ. 2016 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีทนัสมยั อีกทั้งเป็นแบบเรียนท่ีจดัพิมพโ์ดยส านกัพิมพใ์นประเทศฝร่ังเศสท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับใน
วงการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก่ ส านกัพิมพ ์Clé International ส านกัพิมพ ์Hachette 
และส านักพิมพ์ Didier โดยเลือกวิเคราะห์แบบเรียนในระดับ A1 ซ่ึงเป็นระดับเร่ิมตน้ตามกรอบมาตรฐานยุโรป 
(CECRL) 

5. หลงัจากส ารวจแลว้ ไดค้ดัเลือกหนงัสือแบบเรียนตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวล่้วงหนา้ ไดแ้ก่  1) Adomania A1 
2) Édito A1 3) Génération A1 4) Merci ! 1 5) Merci ! 2 และ 6) Tendances A1  

6. วิเคราะห์และบนัทึกขอ้มูลหัวขอ้เน้ือหาดา้นวิทยาการของแบบเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยวิเคราะห์การ
น าเสนอเน้ือหาท่ีภาพผา่นทางรูปภาพ เอกสารจริง ขอ้เขียนหรือบทอ่าน ซ่ึงไม่รวมถึงเอกสารเสียง ภาพเคล่ือนไหว หรือ
วดีิโอประกอบแบบเรียน 

7. น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากตารางวิเคราะห์หัวขอ้เน้ือหามาท าการสังเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือให้ไดภ้าพรวม
ของเน้ือหาสาระดา้นวทิยาการท่ีปรากฏในแบบเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในคร้ังน้ี 

8. ศึกษาวเิคราะห์และเปรียบเทียบขอ้มูลการบูรณาการเน้ือหาดา้นวทิยาการกบักิจกรรมการเรียนรู้ทกัษะภาษา
ฝร่ังเศสท่ีปรากฏในแบบเรียนในการวจิยัคร้ังน้ี 

3.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
คณะผูว้ิจัยใช้การวิเคราะห์เน้ือหาเชิงพรรณนา (content analysis) เพื่อวิเคราะห์ แปลผล และเปรียบเทียบ

ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาได ้โดยการใชค้่าความถ่ีและการบรรยายเชิงพรรณนา 
 
4. ผลการวจิยั 

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 1 พบวา่มีเน้ือหาสาระดา้นวิทยาการในแบบเรียนทั้ง 6 เล่มท่ี
เป็นกลุ่มตวัอย่างอยา่งเด่นชดั ซ่ึงหัวขอ้เน้ือหาท่ีพบนั้นไม่เคยปรากฏในแบบเรียนยคุเก่า กล่าวคือ การใชเ้ทคโนโลยี
ส่ือสารในชีวติประจ าวนั การใชเ้ทคโนโลยส่ืีอสารดา้นธุรกิจ การใชเ้ทคโนโลยดีา้นการศึกษา เคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ 
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อุปกรณ์เทคโนโลยี อาชีพ/บุคคลส าคญัดา้นวิทยาการ การดูแลสุขภาพและสวสัดิภาพ การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม และ
วทิยาการกบัสงัคมโลกในอนาคต  

 
ตารางที่ 1 สรุปหวัขอ้เน้ือหาดา้นวิทยาการในแบบเรียนภาษาฝร่ังเศสท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 Édito 
A1 

Génération 
A1 

Tendances 
A1 

Merci ! 1 Merci ! 2 Adomania 
A1 

1) การใช้เทคโนโลยส่ืีอสารในชีวติประจ าวนั       
- ส่ือสงัคมออนไลน์ในชีวิตประจ าวนั (e-mail, 
blog, forum, chat, facebook, SMS) 

/ // //// // // // 

- การสืบหาขอ้มูลออนไลน์ (ท่องเท่ียว /นดัหมาย/
ร้านอาหาร) 

//// / /    

- การสร้างความเขา้ในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 
(multiculturel) 

/  //    

2) การใช้เทคโนโลยส่ืีอสารด้านธุรกจิ        
- การซ้ือขายออนไลน์ /  /    
- การจองห้องพกั/โรงแรม/สถานท่ีท่องเท่ียว ///      
- การหางาน/การสมคัรงาน /      
3) การใช้เทคโนโลยด้ีานการศึกษา       
- การสมคัรศึกษาต่อ /      
- การสืบคน้ขอ้มูลเพื่อการศึกษา /      
- การสืบคน้ขอ้มูลเพ่ือท าช้ินงาน //      
- การศึกษาท่ีเนน้เทคโนโลยี //      
4) เคร่ืองมือ อุปกรณ์เทคโนโลยี       
- มือถือ (สมาร์ทโฟน) // / / /  // 
- คอมพิวเตอร์  // /  //   
- เกมคอมพิวเตอร์   / /   
- Tablet // /  /   
- USB    /   
5) อาชีพ/บุคคลส าคญัด้านวทิยาการ       
- แพทย/์พยาบาล /      
- นกับินอวกาศ  /     
- สถาปนิก/วิศวกร //      
- ช่างไฟฟ้า/ช่างเคร่ือง/ช่างเทคนิค /      
6) การดูแลสุขภาพและสวสัดภิาพ       
- โภชนาการ    /   
- การดูแลสุขภาพอนามยั //      
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 Édito 
A1 

Génération 
A1 

Tendances 
A1 

Merci ! 1 Merci ! 2 Adomania 
A1 

- ความปลอดภยัในชีวิต /      

7) การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม       
- ธรรมชาติวิทยา // //     
- ระบบนิเวศน์วิทยา /  /  /  
8) วทิยาการกบัสังคมโลกในอนาคต       
- นวตักรรม/ส่ิงประดิษฐ์ในอนาคต /     // 

 
ส าหรับการน าเสนอเน้ือหาดา้นวิทยาการนั้นพบว่ามีความหลากหลาย อาทิ มีการน าเสนอผ่านทางรูปภาพ 

ภาพวาด ภาพถ่าย เอกสารจริง (โฆษณา ประกาศต่างๆ) เอกสารดดัแปลงเพื่อการเรียนการสอน (การส่ือสารโตต้อบผา่น
ทางส่ือสังคมออนไลน์ – e-mail, SMS, Forum, blog, chat, Facebook) บทสนทนาของตวัละครในแบบเรียน และบท
อ่านสั้นๆ (ดูตวัอยา่งจากรูปท่ี 1-3) อน่ึงจะเห็นไดว้า่ในแบบเรียน Édito A1 นั้นมีหัวขอ้เน้ือหาท่ีหลากหลายและมีการ
น าเสนอสาระดา้นโลกวิทยาการมากกว่าแบบเรียนเล่มอ่ืนๆ เน่ืองจากเป็นแบบเรียนท่ีเนน้การฝึกทกัษะภาษาฝร่ังเศส
ผ่านทางช้ินงาน/โครงงานกลุ่ม โดยผูเ้รียนตอ้งใชท้กัษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการท าช้ินงาน/
โครงงาน (Atelier tech’)  

 

 
 

รูปที่ 1 การนดัหมายผา่นส่ือออนไลน์ (Édito A1, 2016, p.82) 
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รูปที่ 2 การสืบคน้ขอ้มูลสภาพภูมิอากาศโดยใชส้มาร์ทโฟน (Tendances A1, 2016, p.83) 

 

 
รูปที่ 3 บทอ่านเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชส่ื้อเทคโนโลยสีมยัใหม่ของวยัรุ่น (Merci ! 2, 2016, p.51) 

 
ทั้งน้ีในการบูรณาการนั้นส่วนใหญ่จะมีลกัษณะเป็นประเด็นเน้ือเร่ือง (theme-based) ผ่านกิจกรรมการฝึก

ทกัษะทางภาษาฝร่ังเศส เช่น แบบฝึกทกัษะการอ่านในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัโลกวิทยาการ การฝึกทกัษะการเขียนภาษา
ฝร่ังเศสในหัวขอ้ด้านวิทยาการ การท าช้ินงาน/โครงงานทั้ งเด่ียวและกลุ่ม อน่ึงเป็นท่ีน่าสังเกตว่าเน้ือหาดังกล่าว
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สอดคลอ้งกบัเป้าหมายหลกัของกรอบมาตรฐานยโุรปท่ีมุ่งหวงัพฒันาใหผู้เ้รียนรู้จกับทบาท หนา้ท่ี สามารถอยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้นได ้และมีความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองท่ีดีของโลก 
 
5. การอภิปรายผล 

จากการศึกษาวิเคราะห์มีขอ้สังเกตว่ามีการสอดแทรกความรู้ดา้นวิทยาการเป็นภาษาฝร่ังเศสกระจายอยูใ่น
บทเรียนต่างๆ บางเล่มมีการน าเสนอตั้งแต่บทเรียนเร่ิมแรก (Leçon 0) อีกทั้งยงัสะทอ้นให้เห็นจากการสนทนาของตวั
ละครท่ีผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ หรือการใช้เทคโนโลยีส่ือสารด้านธุรกิจ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีพบเห็นเป็นปกติใน
ชีวิตประจ าวนั อนัเป็นรูปแบบวิถีชีวิตของมนุษยดิ์จิตอลอยา่งแทจ้ริง การฝึกสะกดค า การออกเสียงภาษาฝร่ังเศส การ
น าเสนอค าศพัทแ์ละส านวนภาษานั้น พบวา่มีวงศพัทด์า้นวทิยาการปรากฏในแบบเรียนทั้ง 6 เล่ม เช่น หมวดเทคโนโลย ี
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะไม่พบในแบบเรียนสมยัก่อน นอกจากน้ียงัมีการยกตวัอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัโลกวิทยาการ
หรือก าหนดสถานการณ์ให้ผูเ้รียนฝึกฝนภาษาผ่านเทคโนโลยีสมยัใหม่ซ่ึงนบัว่าเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจและเป็น
เร่ืองใกลต้วัของผูเ้รียนในยคุของขอ้มูลข่าวสาร ทั้งน้ีบางหวัขอ้อาจมีปรากฏบา้งในแบบเรียนท่ีเผยแพร่ก่อนหนา้น้ี  เช่น 
สุขภาพ โภชนาการ ส่ิงแวดลอ้ม แต่ก็ไม่ไดเ้นน้ความส าคญัเท่ากบัแบบเรียนท่ีเลือกมาศึกษาในคร้ังน้ี ขอ้สงัเกตดงักล่าว
สะทอ้นให้เห็นความใส่ใจและความวิตกกังวลเก่ียวกบัปัญหาการด าเนินชิวีตในสังคมโลกปัจจุบนั การสอดแทรก
เน้ือหาดงักล่าวในแบบเรียนยคุใหม่อาจสะทอ้นให้เห็นเป้าหมายของการศึกษาท่ีตอ้งการหล่อหลอมองคค์วามรู้แบบ
บูรณาการเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความเช่ือมโยงและสามารถประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง 

อน่ึง ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีท าใหไ้ดข้อ้เสนอแนะในการน าไปปฏิบติัหลายประการ อาทิ การเนน้การบูรณา
การและการเช่ือมโยงทกัษะสัมพนัธ์ โดยผูส้อนควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดใ้ชท้กัษะสัมพนัธ์ทาง
ภาษา ทั้งการรับสาร (การฟัง การดู การอ่าน) และการส่งสาร (การพูด การเขียน) ในบริบทการใชภ้าษาท่ีสอดคลอ้งกบั
ความเป็นจริงในการด าเนินชีวิตประจ าวนั รวมทั้งควรออกแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลาย เช่น การเรียนรู้ภาษา
ผ่านการเช่ือมโยงบูรณาการกบัเน้ือหาในรายวิชาอ่ืน (content-based language teaching) หรือการใชป้ระเด็นเน้ือเร่ือง 
(theme-based) หรือเช่ือมโยงผ่านทางกิจกรรมท่ีมุ่งสร้างประสบการณ์ให้แก่ผูเ้รียน (experiential learning) หรือผ่าน
ทางการท าช้ินงาน (task-based) หรือโครงงานต่างๆ (project-based) โดยเน้นการใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัย (De 
Koninck, 2012) ทั้ งน้ีเพ่ือให้เอ้ือต่อการถ่ายโยงทักษะต่างๆ ทั้งทกัษะภาษา ทกัษะการเรียนรู้ และทกัษะสังคมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่บริบททางการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศไดป้รับเปล่ียนกระบวนทศัน์
ไปจากเดิม ดงันั้นครูผูส้อนภาษาต่างประเทศจึงควรตอ้งปรับเปล่ียนบทบาทและมุมมองในการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนและการจดัการชั้นเรียนของตน ดงัเช่น ปรับเปล่ียนบทบาทมาเป็นผูใ้หค้  าปรึกษา (teacher as a counselor) และผู ้
อ  านวยความสะดวก (teacher as a facilitator) ในการจดักิจกรรมการเรียนท่ีเป็นจริงและทา้ทายส าหรับผูเ้รียน ซ่ึงผูส้อน
ก็ตอ้งใฝ่หาความรู้ท่ีทนัสมยัอยูเ่สมอ และติดตามข่าวสารเพ่ือใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก  รวมทั้งการส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนเป็นผูศึ้กษาคน้ควา้ (student exploration) ดว้ยตนเอง เพ่ือใหส้ามารถเป็นผูเ้รียนท่ีมีความพร้อมต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลกในยคุปัจจุบนั 
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6. บทสรุป 
6.1 สรุปผลการศึกษา 
งานวิจยัเอกสารในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและวิเคราะห์การบูรณาการเน้ือหาสาระดา้นวิทยาการท่ี

น าเสนอในแบบเรียนภาษาฝร่ังเศสส าหรับชาวต่างชาติในระดับ A1 โดยสุ่มตวัอย่างจากแบบเรียนท่ีเผยแพร่โดย
ส านักพิมพ์ฝร่ังเศสในปี ค.ศ. 2016 ได้แก่ แบบเรียน Adomania A1 (Hachette), Édito A1 (Didier), Génération A1 
(Didier), Merci ! 1 (Clé International), Merci ! 2 (Clé International) และ Tendances A1 (Clé International) ผลจาก
การศึกษาวิเคราะห์พบว่ามีหัวขอ้เน้ือหาด้านวิทยาการท่ีไม่เคยปรากฏในแบบเรียนยุคเก่า ได้แก่ การส่ือสารด้วย
เทคโนโลยีสมยัใหม่ บทบาทของส่ือสังคมออนไลน์ โภชนาการ สุขภาพและสวสัดิภาพ การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
รูปแบบและวิถีชีวิตของมนุษย์ดิจิตลั และโลกในอนาคต ผลจากการศึกษาคร้ังน้ียงัสะท้อนให้เห็นบทบาทและ
ความส าคญัของการบูรณาการความรู้ดา้นวิทยาการผา่นการเรียนรู้ภาษาฝร่ังเศส ซ่ึงเป็นแนวโนม้ส าคญัของการพฒันา
หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับผูเ้รียนในยคุใหม่น้ี 

6.2 ขอ้เสนอแนะส าหรับงานวจิยัในคร้ังต่อไป 
1. ควรท าวิจยัเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงหวัขอ้เน้ือหาดา้นวิทยาการในแบบเรียนภาษาฝร่ังเศส

ส าหรับชาวต่างชาติในระดบัอ่ืนๆ ท่ีต่อยอดจากการศึกษาในคร้ังน้ี อาทิ ระดบั A2 , B1, B2, เพื่อใหเ้ห็นภาพววิฒันาการ
ของหวัขอ้เน้ือหาและการสอนฝร่ังเศสในยคุปัจจุบนัครบทุกระดบั 

2. ควรมีการท าวจิยัเก่ียวกบัการวิเคราะห์การบูรณาการเน้ือหาดา้นวิทยาการในแบบเรียนภาษาฝร่ังเศสเฉพาะ
ดา้น เช่น ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการโรงแรมและการท่องเท่ียว ภาษาฝร่ังเศสดา้นธุรกิจ หรืออาจวิเคราะห์จากแบบเรียนของ
ส านกัพิมพใ์นประเทศท่ีพูดภาษาฝร่ังเศส เช่น ประเทศแคนาดา เป็นตน้ เพ่ือเปรียบเทียบวา่มีความเหมือนหรือแตกต่าง
จากแบบเรียนภาษาฝร่ังเศสในคร้ังน้ีหรือไม่ อยา่งไร  

3. ควรมีการพฒันาและทดลองใช้เวบ็ไซตห์รือฐานความรู้ดา้นภาษาฝร่ังเศสเพ่ือวิทยาการ ซ่ึงเป็นนวตักรรม
การเรียนรู้ท่ีทนัสมยั สะดวก รวดเร็ว และเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยอาจศึกษาวา่ผูใ้ช ้(user) น าไปประยกุตใ์ชใ้น
การเรียนการสอนในลกัษณะใดบา้ง และมีผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งไร 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจัยคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของชุดโครงการวิจัยร่วมระหว่างสถาบัน โดยคณะผูว้ิจัยจากสองสถาบัน 
ประกอบดว้ย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ปิยสุดา มา้ไว  อาจารยด์ลธิรา คงรักษ ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต      รอง
ศาสตราจารย์  ดร .  สิร จิตต์  เ ดชอมรชัย  และผู ้ช่ วยศาสตราจารย์ชนยา  ด่ านสวัส ด์ิ  คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบคุณผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่าน และสถาบันการศึกษาทั้ งสองท่ีสนับสนุน
โครงการวจิยัร่วมในคร้ังน้ี 
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