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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิเคราะห์การบูรณาการเน้ือหาสาระด้านวิทยาการท่ี
น าเสนอในแบบเรียนภาษาฝร่ังเศสส าหรับชาวต่างชาติในระดบั A1 มาจดัท าเป็นเวบ็ไซต์ โดยมุ่งเนน้ทั้งในเร่ืองของ
รูปแบบการน าเสนอท่ีแตกต่างออกไปจากแบบเรียนหลกัและแบบเรียนเสริม และเน้ือหาแต่ละส่วนในเวบ็ไซต์ท่ีมี
ความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายหลกัของกรอบมาตรฐานยโุรป เน้ือหาหลกัประกอบดว้ยการน าเสนอบทเรียน ซ่ึงในแต่ละ
บทเรียนประกอบดว้ยไวยากรณ์ ค าศพัท์และแบบฝึกหัด และในหน่ึงหน่วยการเรียนจะมีการแหล่งขอ้มูลในการศึกษา
เพ่ิมเติมให้กบัผูเ้รียน ประชากรในการวิจยัไดแ้ก่ผูเ้รียน ผูส้อนและประชาชนทัว่ไปท่ีเขา้ชมเวบ็ไซต ์Le français pour 
l’avenir; https://francaispourlavenir.com/index.html เพื่อเป็นการดึงดูดผูเ้รียนให้สนใจท่ีจะหาความรู้เพ่ิมเติมนอกชั้น
เรียน และมีเป้าหมายชดัเจนในการเรียน ซ่ึงนอกจากจะน าภาษาไปใชไ้ดใ้นสถานการณ์จริงแลว้ ยงัเป็นการฝึกใชภ้าษา
เพ่ือน าไปสอบวดัระดบัมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานยโุรปอีกดว้ย เวบ็ไซตท่ี์จดัท าข้ึนเป็นเวบ็ไซตส์องภาษา 
ฝร่ังเศส ไทย ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนไทยในระดบัเบ้ืองตน้เขา้ถึงไดง่้ายข้ึน และได้รับขอ้มูลท่ีคดัสรรแลว้ทั้ งเร่ืองความ
สมบูรณ์ของเน้ือหาและความถูกตอ้งปัจจุบนัเวบ็ไซตด์งักล่าวอยูใ่นระยะสุดทา้ยของการจดัท า โดยใชข้อ้มูลท่ีไดรั้บจาก
การวจิยัมาวเิคราะห์เพื่อหาแนวทางท่ีดีท่ีสุดมาน าเสนอ เม่ืองานวจิยัระยะแรกและเวบ็ไซตแ์ลว้เสร็จ จะไดจ้ดัท างานวจิยั
เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชง้านเพ่ือน าไปพฒันาเวบ็ไซตใ์นระดบัสูงข้ึนไป จากการศึกษาคร้ังน้ีท าใหเ้ห็นวา่แมว้า่
แหล่งขอ้มูลเพ่ือการเรียนการสอนภาษาบนโลกออนไลน์จะมีมากมาย แต่การเลือกเน้ือหาท่ีเหมาะสมกบัระดบัความรู้ 
อาย ุความสนใจของผูเ้รียนเป็นเร่ืองท่ีตอ้งค านึงถึงเป็นอยา่งมาก นอกจากนั้นแลว้ความถูกตอ้งของเน้ือหาท่ีมีมากมายก็
เป็นเร่ืองท่ีพึงระวงั การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ถูกตอ้งเท่านั้นท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดทัศนคติท่ีดีในการเรียน และจะเป็น
แรงจูงใจใหส้นใจเรียนรู้ต่อไป 

 
ค ำส ำคญั: ภาษาฝร่ังเศสเชิงวิทยาการ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เวบ็ไซต์  การสอนภาษาฝร่ังเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ 
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Abstract 
The objective of this research study is to apply the results from the analysis of the integration of the contents 

regarding French as world language (Français à Orientation Scientifique) presented in the French language lessons and 
textbooks in order to create a website for foreigners at A1 level. The focus of the study is on the different forms of 
presentation from the main and supplementary lessons and each section of the website is consistent with the main goal 
of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The population of the study included 
learners, instructors, and the general public visiting the website Le française pour l’avenir 
(https://francaispourlavenir.com/ index.html). The main content features the presentation of lessons in which each 
lesson consists of grammar, vocabulary, and exercises. In one unit, there will be additional educational resources for 
learners so as to stimulate learners’ interest in extending learning outside the classroom and setting a clear learning goal.  

In addition to using the language in real-life situations, learners can also get to practice the language and 
prepare themselves for the standardized test following the Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR). The website was designed to support two languages including  French and Thai which would 
help beginner level learners to access more easily and receive information well selected in terms of both content 
completeness and accuracy. At present, the website is in the final stage of preparation and ready to be decided for the 
best approach for the presentation by using the data obtained from the analysis. When the first phase of the study and 
the website is completed, the satisfaction of users will be later explored in order to develop the website to a higher 
level. Based on this study, it can clearly be seen that even though the online languages teaching resources are 
numerous, choosing the contents appropriate the level of knowledge, age, and interest of learners is a matter which 
must be significantly considered. In addition, the validity of the numerous content is a matter of caution. Only proper 
and effective learning will help encourage learners’ positive attitudes to learning as well as generate greater 
motivation for further learning. 
 
Keywords: French as world language, Learning management in the 21st century, Website, Teaching French as a foreign language 
 

1. บทน า 
การใชส่ื้อออนไลน์ลกัษณะต่างๆ ในการจดัการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในศตวรรษท่ี 21 นบัเป็นเร่ืองท่ีปฏิบติั

กนัอยา่งแพร่หลาย เพราะเป็นช่องทางท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ถึงแหล่งความรู้ท่ีหลากหลายไดอ้ยา่งรวดเร็ว และจากการท่ี
สงัคมในปัจจุบนัเป็นสงัคมพลเมืองดิจิตอล (digital citizenship) ผูเ้รียนมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ดว้ยวธีิท่ีต่างไปจากเดิม 
ความคาดหวงัจากผูส้อนท่ีเม่ือก่อนมีบทบาทเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ แต่ปัจจุบนัการเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นเพียงการรับรู้
ขอ้มูลเบ้ืองตน้จากผูส้อน เพ่ือให้น าไปต่อยอดความคิด ผูส้อนเป็นผูก้ระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้อยากทดลอง      
ไดแ้สวงหาความรู้เพ่ิมเติมนอกชั้นเรียนเพ่ือท่ีจะสามารถรับมือกบัความทา้ทายของการเปล่ียนแปลงในโลกปัจจุบนั 
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 ดงันั้นเน้ือหาในหลกัสูตรภาษาต่างประเทศจึงไดมุ่้งพฒันาใหผู้เ้รียนมีเคร่ืองมือในการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง
เป็นหลกั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความรู้เชิงวิทยาการท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจปรากฏการณ์และการเปล่ียนแปลงของโลก
สมัยใหม่ แนวโน้มของหลกัสูตรและการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศจึงเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ ดังท่ี       
พิมพพ์นัธ์ เดชะคุปต ์และพเยาว ์ยินดีสุข (2560) ไดก้ล่าวว่าการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (integrated instruction) 
เป็นการเรียนรู้ชีวติจริงเก่ียวกบัศาสตร์หลากหลาย เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีตรงตามสภาพจริง เรียนรู้อยา่งลึกซ้ึง 
เพราะไดเ้รียนรู้เน้ือหาท่ีสัมพนัธ์กนั เป็นการเรียนรู้อยา่งมีความหมายท่ีสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใชไ้ด ้หรือเกิด
การถ่ายโอนความรู้ไปใชไ้ดจ้ริง 

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

ดังนั้ นแลว้ผูว้ิจัยจึงได้น าขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาและการวิเคราะห์เร่ืองการบูรณาการเน้ือหาสาระด้าน
วิทยาการท่ีน าเสนอในแบบเรียนภาษาฝร่ังเศสส าหรับผูเ้รียนชาวต่างชาติมาจัดท าเว็บไซต์ด้านภาษาฝร่ังเศสเพ่ือ
วทิยาการท่ีทนัสมยั ตอบสนองความตอ้งการในการเรียนรู้ของผูเ้รียน และสอดคลอ้งกบับริบทการสอนภาษาฝร่ังเศส
ในปัจจุบัน ซ่ึงเป็นแนวโน้มของการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 น้ี โดยปรัชญนันท์ นิลสุข (2543) ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของบทเรียนผ่านเวบ็ไวว้า่ เป็นการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตมาออกแบบและจดัระบบเพื่อ
การเรียนการสอน โดยสนบัสนุนและส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายท่ีสามารถเรียน
ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา  โดยเน้ือหาท่ีน าเสนอในเวบ็ไซตเ์ป็นการให้ความรู้เพ่ิมเติม ซ่ึงผูส้อนอาจใชเ้ป็นส่ือการสอนในชั้น
เรียน หรือผูเ้รียนจะคน้ควา้เพ่ิมเติมนอกเวลาเรียนก็ได ้ทั้งน้ีเพ่ือท าให้การเรียนภาษาเป็นท่ีน่าสนใจมากยิ่งข้ึน จะมีการ
พฒันารูปแบบใหมี้ทั้งเน้ือหา ภาพ เสียง และจะเปิดช่องทางใหมี้การซกัถามพดูคุยสดออนไลน์กบัผูจ้ดัท าเวบ็ไซต ์ดงัท่ี
กิดานันท์ มะลิทอง (2543) ไดอ้ธิบายไวว้่า บทเรียนผ่านเวบ็เป็นการใชเ้วบ็ในการเรียนการสอน โดยอาจใชเ้วบ็เพ่ือ
น าเสนอบทเรียนในลกัษณะส่ือหลายมิติของวิชาทั้ งหมดตามหลกัสูตร หรือใช้เพียงการเสนอขอ้มูลบางอย่างเพ่ือ
ประกอบการสอนก็ได ้รวมทั้ งใชป้ระโยชน์จากคุณลกัษณะต่าง ๆ ของการส่ือสารท่ีมีอยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต เช่น    
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การเขียนโตต้อบทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิคส์ และการพูดคุยสดดว้ยขอ้ความ และเสียงมาใชป้ระกอบดว้ย เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
2. วตัถุประสงค์ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือออกแบบและพฒันาเว็บไซต์ในการบูรณาการเน้ือหาด้านวิทยาการใน
แบบเรียนภาษาฝร่ังเศสส าหรับผูเ้รียนชาวไทย 
 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 

3.1 ช่วงเวลาในการด าเนินการ 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยท่ีมีเว็บไซต์เป็นเคร่ืองมือส าคญั เป็นการน าขอ้มูลและผลการวิจัยท่ีได้รับจาก

งานวิจยัเร่ือง “โลกวิทยาการกับการเรียนรู้ภาษาฝร่ังเศสในศตวรรษท่ี 21” ของ สิรจิตต์ เดชอมรชยั และชนยา ด่าน
สวสัด์ิ (2562) มาพฒันาเป็นส่ือการสอนออนไลน์ โดยแบ่งระยะเวลาในการด าเนินการเป็น 3 ช่วง คือ 

ช่วงท่ี 1 วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัเพื่อน าไปออกแบบเวบ็ไซตใ์หเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย เหมาะสม
เน้ือหา และรูปแบบท่ีจะน าเสนอ 

ช่วงท่ี 2 ออกแบบเวบ็ไซต์ โดยศึกษาขอ้มูลทางดา้นเทคนิค และมีผูเ้ช่ียวชาญในการสร้างเวบ็ไซต์เป็นผูใ้ห้
ค  าปรึกษา 

ช่วงท่ี 3 สร้างเวบ็ไซต ์โดยตลอดระยะเวลาท่ีสร้างเคร่ืองมือจะมีผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นอาจารยช์าวฝร่ังเศสประจ า
สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิตตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) 

3.2 วธีิการด าเนินการวจิยั 
 งานวจิยัดงักล่าวเป็นงานท่ีประกอบไปดว้ยสองส่วนหลกั คือส่วนเน้ือหาและส่วนเทคนิค คณะผูว้จิยัจึงตอ้งมี
การวางแผนท่ีชดัเจนเพ่ือใหง้านทั้งสองส่วนสอดคลอ้งกนั โดยมีขั้นตอนการจดัท าเวบ็ไซต ์ Le français pour l’avenir 
ส าหรับผูเ้รียนระดบัเร่ิมตน้ ดงัน้ี 

 

 
 

รูปที่ 1 หนา้จอหลกัของเวบ็ไซต ์Le français pour l’avenir 
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3.2.1 วตัถุประสงคเ์วบ็ไซตคื์อ เป็นเวบ็ไซตช่์วยส่งเสริมการเรียนการสอน เพ่ิมเติมเน้ือหาในส่วนท่ีขาดของ
แบบเรียน  

3.2.2 ก าหนดรูปแบบเวบ็ไซต์ให้สอดคลอ้งกบัผูใ้ชง้านหลกัคือ นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและ
นกัศึกษาท่ีเรียนภาษาฝร่ังเศสระดบัเบ้ืองตน้ (ระดบั A1) 

3.2.3 ออกแบบตวัการ์ตูนคณะผูว้ิจัยและผูจ้ ัดท าเว็บไซต์ เพราะลกัษณะและเฉดสีของตวัการ์ตูนจะเป็น
ตวัก าหนดรูปแบบขององคป์ระกอบอ่ืนๆ ในเวบ็ไซต ์

3.2.4 ออกแบบหนา้หลกัโดยมีตวัก าหนดดงัต่อไปน้ี 
- ภาษาฝร่ังเศส ประเทศฝร่ังเศส วฒันธรรมฝร่ังเศส สญัลกัษณ์ท่ีเก่ียวกบัประเทศฝร่ังเศส 
- วทิยาการ คือ องคค์วามรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
- ตวัการ์ตูนผูจ้ดัท า 
3.2.5 ศึกษาคน้ควา้เวบ็ไซตใ์นประเทศไทยและประเทศฝร่ังเศสท่ีเก่ียวกบัการรวบรวมขอ้มูลตามหัวขอ้ต่างๆ 

เพ่ือช่วยในการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส พร้อมวิเคราะห์ขอ้ดี ขอ้ด้อยท่ีควรน าไปปรับปรุงและพฒันาของแต่ละ
เวบ็ไซต ์

3.2.6 สรุปรูปแบบของเวบ็ไซต์ Le français pour l’avenir เพ่ือสร้างความแตกต่างจากเวบ็ไซต์อ่ืนและดึงดูด
ความสนใจของผูเ้รียน ไดด้งัน้ี 

- การจดัหมวดหมู่ของเน้ือหาตอ้งมีความสมดุลกนั 
- เขา้ถึงแหล่งขอ้มูลไดง่้าย 
- ทนัสมยั 
-โครงสร้างเวบ็ไซตไ์ม่ซบัซอ้นจนเกินไป 
- สามารถอพัเดทขอ้มูลไดต้ลอดเวลา 
- มีลูกเล่นเพ่ือดึงดูดผูใ้ชท่ี้เป็นนกัเรียนระดบัมธัยมปลายและนกัศึกษาผูเ้ร่ิมเรียนภาษาฝร่ังเศส 
- สามารถเปิดเวบ็ไซตไ์ดก้บัเคร่ืองมือส่ือสารไดทุ้กประเภท เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

แท็บเลต็ โทรศพัทมื์อถือรองรับระบบปฏิบติัการWindows Android และ IOS ทั้งน้ี เวบ็ไซตจ์ะสามารถปรับหนา้จอโดย
อตัโนมติัใหเ้หมาะสมกบัอุปกรณ์ท่ีใชง้าน 

- สามารถทราบจ านวนผูใ้ชง้านได ้
- สามารถทราบตนเองของผูเ้ขา้ใชง้านในเวบ็ไซต ์
- สามารถส่ือสารกบัผูใ้ชง้านได ้โดยใชร้ะบบท่ีเขา้ถึงและโตต้อบง่ายท่ีสุด และเป็นท่ีนิยมในประเทศไทย คือ 

อีเมลและเฟซบุ๊ก 
- ผูใ้ช้งานสามารถเห็นหน้าสารบัญเวบ็ไซต์ก่อนจะคลิกเขา้ไปศึกษาและทดลองท าแบบฝึกหัด ทั้ งน้ีจาก

การศึกษาเวบ็ไซต์ต่างๆ ทั้งของไทยและของต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะแปะลิงคใ์ห้คลิกเขา้ไปศึกษาหัวขอ้นั้น ๆ เพียง
อยา่งเดียว ผูใ้ชจ้ะจ าไม่ไดว้า่ลิงคไ์หนเคยเขา้ไปดูแลว้หรือยงัไม่ไดเ้ขา้ไปดูจนกวา่ผูใ้ชจ้ะคลิกเขา้ไปและรู้วา่เขา้ไปดูซ ้ า 
หากเป็นเช่นนั้นบ่อยๆ อาจท าใหผู้ใ้ชง้านรู้สึกวา่ใชง้านไม่สะดวก จนถึงเปล่ียนความสนใจไปใชง้านเวบ็ไซตอ่ื์นแทน  
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- การเปิดลิงค์เว็บไซต์ท่ีใช้ศึกษาจะตอ้งไม่ซับซ้อนคือ เม่ือคลิกลิงค์เว็บไซต์จะต้องไปเปิดในหน้าใหม่    
(New Tab) ผูใ้ชจ้ะไดไ้ม่ตอ้งกดกลบัไปกลบัมา และสามารถเปิดลิงคไ์ดห้ลายลิงคใ์นเวลาเดียวกนั 

- การจัดหมวดหมู่ของเน้ือหา  โดยเบ้ืองตน้จะจัดให้สอดคลอ้งกับแบบเรียนภาษาฝร่ังเศสเพ่ือวิทยาการ 
Français à Orientation Scientifique โดยแบ่งตามบทเรียนและประเภทของเน้ือหา คือ ไวยากรณ์  ค าศัพท์ และ
แบบฝึกหดั 

- มีการแจง้บอกระดบัเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัการสอบวดัระดบัภาษาฝร่ังเศส DELF/DALF A1 เพื่อให้ผูเ้รียน
ไดเ้ลือกเรียนในระดบัท่ีเหมาะสม และมีเป้าหมายในการสอบวดัระดบัภาษาระดบัสากล 

3.2.7 ก าหนดภาษาท่ีใชใ้นเวบ็ไซต ์ดว้ยเวบ็ไซตน้ี์สร้างข้ึนเพ่ือรวบรวมขอ้มูลลิงคต์่างๆ เก่ียวการการเรียนการ
สอนภาษาฝร่ังเศสส าหรับผูเ้รียนระดบัตน้ จึงเห็นว่าหากใชภ้าษาฝร่ังเศสทั้งหมด อาจจะท าให้เกิดอุปสรรคกบัผูเ้ร่ิม
เรียนภาษาฝร่ังเศสได ้และจะท าให้ไม่เกิดความแตกต่างจากเว็บไซต์ท่ีรวบรวมขอ้มูลท่ีมีเป็นภาษาฝร่ังเศสอยู่แลว้ 
ดงันั้น เวบ็ไซตน้ี์จึงใชข้อ้ความเป็นภาษาไทยควบคู่ไปกบัภาษาฝร่ังเศส 

3.2.8 จดัท าโครงสร้างเวบ็ไซต ์
3.2.9 พิจารณาโครงสร้างเวบ็ไซตก์บัคณะผูจ้ดัท า 
3.2.10 เร่ิมพฒันาเวบ็ไซต ์
ขั้นตอนการออกแบบเวบ็ไซต ์
1. จดัท าโครงสร้างและใส่ระบบคร่าวๆ ทั้งระบบ ก่อนใส่รายละเอียดต่างๆ โดยใชโ้ปรแกรมและระบบใน
การออกแบบเวบ็ไซตด์งัน้ี 
- โปรแกรม Adobe Dreamweaver เป็นโปรแกรมส าหรับออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์ท่ีเป็นท่ีนิยมมากใน

ปัจจุบนั มีคุณสมบติัในการใชง้านแบบ WYSIWYG (What You See What You Get) คือ ผูท้  าเวบ็ออกแบบมาอยา่งไร
กบัโปรแกรม ผูท้  าเวบ็ก็จะไดง้านเช่นนั้น การใชง้านของโปรแกรมจะอ านวยความสะดวกให้แก่ผูท้  าเวบ็เป็นอยา่งยิ่ง 
เช่น มีเคร่ืองมือส าหรับวางขอ้ความ ภาพกราฟฟิก ตาราง แบบฟอร์ม มลัติมิเดีย รวมทั้งองคป์ระกอบต่างๆ นอกจากนั้น 
ยงัรองรับภาษาต่าง ๆ ไดอี้กดว้ย 

- โปรแกรม Notepad เป็นโปรแกรมท่ีท าในระบบปฏิบติัการ Windows จดัเป็นโปรแกรมประเภท Text Editor 
ท่ีนิยมใชใ้นการเขียนเวบ็เพจ เพราะสามารถช่วยเขียนขอ้ความเป็นภาษาโปรแกรม ผูท้  าเวบ็สามารถแกไ้ข Code ส่วน
ต่างๆ ของเวบ็ไซตแ์บบรวดเร็วโดยไม่ตอ้งปิดโปรแกรม Adobe Dreamweaver HTML 5 

- ภาษาโปรแกรม PHP เป็นภาษาหลกัในการเขียนโปรแกรมเวบ็ไซต ์มีประโยชน์เป็นอยา่งยิง่ส าหรับเวบ็ไซต ์
2 ภาษา ใชค้วบคู่กบัภาษาโปรแกรม CSS เพ่ือจดัรูปแบบโครงสร้าง ตวัอกัษร เส้นขอบและพ้ืนหลงัของเวบ็ไซต ์และ
ภาษาโปรแกรม JavaScript ส าหรับสร้างลูกเล่นใหเ้วบ็ไซต ์เช่น Slide show และปุ่มต่าง ๆ ของเวบ็ไซต ์ 

- การท าเว็บไซต์แบบ Responsive Web Design เพื่อการแสดงผลเวบ็ไซต์ท่ีรองรับการท างานบนหน้าจอ
อุปกรณ์เครือข่ายทุกชนิด เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แท็บเลต็ สมาร์ทโฟนระบบปฏิบติัการ Windows Android และ iOS 
ซ่ึงอุปกรณ์เหล่าน้ีจะมีหนา้จอแตกต่างกนั ตามขนาดความกวา้งของเคร่ือง โดยมีหลกัการออกแบบตามแนวคิด RWD 
ของสุรนาถ เนียมค า (2559) ดงัน้ี 
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1) การออกแบบเน้ือหาของเว็บไซต์บนหน้าจอขนาดใหญ่ก่อน แลว้จึงออกแบบเน้ือหาของเว็บไซต์บน
หนา้จอขนาดเลก็ (graceful degradation) เป็นการออกแบบรายละเอียดเน้ือหาของเวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการแสดงผลส าหรับ
อุปกรณ์ท่ีมีหน้าจอขนาดใหญ่ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal desktop) แล้วหลังจากนั้ นจึงมาออกแบบ
รายละเอียดเน้ือหาของเว็บไซต์ท่ีใช้ในการแสดงผลส าหรับอุปกรณ์ท่ีมีหน้าจอขนาดเล็กลงมา เช่น แท็บเล็ตและ  
สมาร์ทโฟน ซ่ึงหลกัการน้ีจะเนน้การออกแบบการแสดงผลเน้ือหาของเวบ็ไซตท่ี์มีอยูม่ากท่ีสุด แลว้ค่อยปรับลดเน้ือหา
บางส่วนในการออกแบบการแสดงผลบนหน้าจออุปกรณ์ขนาดเล็กลงมา โดยท่ีเน้ือหาในส่วนส าคญัของเวบ็ไซต์
จะตอ้งอยูค่รบ 

2) การออกแบบเน้ือหาของเวบ็ไซตบ์นหนา้จอขนาดเล็กก่อน แลว้จึงออกแบบเน้ือหาของเวบ็ไซตบ์นหนา้จอ
ขนาดใหญ่ (Progressive enhancement) เป็นการออกแบบรายละเอียดเน้ือหาของเวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการแสดงผลส าหรับ
อุปกรณ์ท่ีมีหน้าจอขนาดเล็ก เช่น สมาร์ทโฟน หลงัจากนั้นจึงออกแบบรายละเอียดเน้ือหาของเวบ็ไซต์ท่ีใชใ้นการ
แสดงผลส าหรับอุปกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน เช่น แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซ่ึงหลกัการน้ี จะเน้นการ
ออกแบบการแสดงผลเน้ือหาท่ีส าคญัท่ีสุดของเวบ็ไซต์ก่อน หลงัจากนั้น จึงค่อยปรับเพ่ิมเน้ือหาอ่ืนๆ เขา้ไปในการ
ออกแบบการแสดงผลบนหนา้จออุปกรณ์ท่ีขนาดใหญ่ข้ึน 
 

 
 

รูปที่ 2 ภาพหลกัการออกแบบตามแนวคิด RWD (ดดัแปลงจาก SiamHTML, 2559) 
 

- การเขา้ระบบของเวบ็ไซตใ์ชร้ะบบ Facebook login เพื่อความสะดวกในการใชง้านของผูใ้ช ้
2. การออกแบบองคป์ระกอบต่างๆ ในเวบ็ไซต ์เช่น การ์ตูน ฉาก และปุ่มเป็นตน้ ใชโ้ปรแกรมดงัต่อไปน้ี 
- โปรแกรม Illustrator ส าหรับส าหรับวาดการ์ตูน ฉากและไอคอน 
- โปรแกรม Photoshop ส าหรับตดัต่อรูปภาพ ปรับขนาด ปรับสี 
3. ขั้นตอนการคน้หาลิงคต์ามหวัขอ้ต่างๆ 
- คน้หาลิงคต์ามหวัขอ้ต่างๆ  
- คดัเลือกลิงค ์
- Capture หนา้ลิงคแ์ละบนัทึกลิงค ์
3.2.11 ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา 
3.2.12  ทดสอบการใชง้านของระบบและลิงคต์่างๆ 
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3.2.13 ดูความสมดุลของลิงคต์่าง ๆ ของแต่ละหวัขอ้ หากนอ้ยเกินไป หาลิงคเ์พ่ิม 
3.2.14 ปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมและสะดวกต่อการใชง้าน 
3.2.15 เพ่ิมไอคอนอพัเดท เพ่ือใหแ้จง้ผูใ้ชท่ี้ใชง้านเป็นประจ าทราบวา่ขอ้มูลเน้ือหาตรงไหนท่ีมีการเพ่ิมเติม 
3.2.16 เพ่ิมเมนู Ressources pédagogiques (แหล่งขอ้มูล) เพ่ือเป็นแหล่งขอ้มูลให้ครู อาจารยผ์ูส้อนไดค้น้ควา้

หาความรู้เพ่ิมเติม 
3.2.17 ปรับขนาดเมนู หวัขอ้ใหส้ะดวก เหมาะสมในการใชง้าน 
3.2.18 เพ่ิมลูกเล่นต่างๆ เม่ือมีการแตะไอคอน 

 
4. ผลการวจิยั 

จากการพฒันาเวบ็ไซตเ์พ่ือการเรียนรู้ภาษาฝร่ังเศสในศตวรรษท่ี 21 เป็นภาษาไทยและภาษาฝร่ังเศส พบว่า
การรวบรวมลิงค์เน้ือหาจ านวน 290 ลิงค์ท่ีสอดคลอ้งกบัแบบเรียนภาษาฝร่ังเศสเพ่ือวิทยาการ Français à orientation 

scientifique ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสส าหรับผูเ้รียนระดบัตน้ในประเทศไทยไดดี้เพราะเน้ือหาลิงคท่ี์
คัดสรรมานั้ นเหมาะสมกับผู ้เรียนในระดับ A1 หรือกรอบมาตราฐานสากลส าหรับการสอนภาษาท่ีสองหรือ
ภาษาต่างประเทศท่ีก าหนดโดยสหภาพยโุรป (Cadre européen commun de référence pour les langues) เน้ือหามีความ
ทนัสมยัสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยส่ืีอสารใน
ชีวติประจ าวนั การใชเ้ทคโนโลยีส่ือสารดา้นธุรกิจ การใชเ้ทคโนโลยีดา้นการศึกษา เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์
เทคโนโลย ีอาชีพ/บุคคลส าคญัดา้นวิทยาการ การดูแลสุขภาพและสวสัดิภาพ การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม และวทิยาการ
กบัสงัคมโลกในอนาคต เป็นตน้ นอกจากนั้นลิงคเ์น้ือหาท่ีถูกคดัสรรเพ่ือมาน าเสนอมีเป็นหลายรูปแบบ เช่น ภาพ เสียง 
วดีีโอและแบบฝึกหดัออนไลน์ พร้อมค าอธิบายสั้นๆ ใตลิ้งคแ์ต่ละลิงคใ์หผู้เ้รียนใชง้านสะดวกรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

โครงสร้างของเว็บไซต์ไม่ซับซ้อน เน้นใช้งานง่าย นอกจากนั้ นยงัสามารถอัพเดทข้อมูลได้ตลอดเวลา 
สามารถแสดงผลโดยอตัโนมติับนหนา้จอทุกขนาด ทุกอุปกรณ์และทุกระบบปฏิบติัการ ภายใตก้ารออกแบบดว้ยระบบ 
Responsive Web Design 
 
5. การอภิปรายผล 

เว็บไซต์ Le français pour l’avenir ประกอบด้วยลิงค์ท่ีรวบรวมตามหัวขอ้มีจ านวนทั้ งส้ิน 290 ลิงค์ แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส าหรับผูเ้รียนจ านวน 215 ลิงค์และผูส้อนจ านวน 75 ลิงค์ เพื่อเป็นแหล่งคน้ควา้หาความรู้แก่
ครูผูส้อน การออกแบบและจดัโครงสร้างของเวบ็ไซต ์ไดค้  านึงถึงแนวคิดของ Ebesole (2002) ท่ีวา่ ปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้
บุคคลต่างๆ นิยมใชเ้วบ็ไซตก็์คือ ความง่ายในการใชง้านและการแสดงผล โดยเฉพาะเวบ็ไซตท่ี์พฒันาข้ึนส าหรับผูใ้ชท่ี้
เพ่ิงเร่ิมเรียนภาษาต่างประเทศท่ี 3 โครงสร้างและการใชง้านตอ้งไม่ซบัซอ้น เขา้ถึงเน้ือหาง่าย ไม่สร้างอุปสรรคในการ
เรียนรู้แก่ผูเ้รียน นอกจากน้ี การพฒันาเวบ็ไซตเ์พ่ือการเรียนรู้ภาษาฝร่ังเศสในศตวรรษท่ี 21 น้ี เป็นการสนบัสนุนและ
ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย สามารถเรียนรู้ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา การออกแบบตามแนวคิด Responsive Web 
Design จึงเป็นส่วนส าคญัท่ีเพ่ิมความสะดวกแก่ผูใ้ช ้โดยไร้ขอ้จ ากดัของอุปกรณ์ใชง้าน เวบ็ไซต์สามารถแสดงผลได้
ตามขนาดหนา้จอของอุปกรณ์ทุกประเภททั้งคอมพิวเตอร์ส่วนตวั โน๊ตบุ๊ค แท็บเลต็ หรือสมาร์ทโฟน โดยอตัโนมติั 
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อน่ึงผลจากการศึกษาคร้ังน้ีท าให้ได้ข้อเสนอแนะในการน าไปปรับแก้หลายประการ ซ่ึงบางอย่างได้
ด าเนินการปรับแกแ้ลว้เช่น  

1. การแบ่งเน้ือหาไม่ควรแบ่งย่อยตามแบบเรียนภาษาฝร่ังเศสเพ่ือวิทยาการ Français à orientation 
scientifique เพราะท าใหก้ารเขา้ถึงเน้ือหามีความซบัซอ้นมากเกินไป แสดงดงัรูปท่ี 3 
 
 

 
 
 
 

 

รูปที่ 3 โครงสร้างของบทเรียนก่อนและหลงัการปรับแก ้
 

2. ผูใ้ชต้อ้งคลิกเขา้ไปในลิงคถึ์งจะทราบรายละเอียดของลิงคว์า่หัวขอ้ยอ่ยอะไร ท าให้เสียเวลาในการใชง้าน 
แสดงดงัรูปท่ี 4 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4 ตวัอยา่งหนา้แสดงลิงคก่์อนและหลงัการปรับแก ้

 

3. การจดัลิงคเ์น้ือหาตามแนวนอน ท าใหเ้กิดความยุง่ยากในการอพัเดทขอ้มูล แสดงดงัรูปท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 ตวัอยา่งหนา้การจดัลิงคก่์อนและหลงัปรับแก ้

โครงสร้างเวบ็ไซตเ์ดิม โครงสร้างเวบ็ไซตห์ลงัการปรับแก ้

          

การแสดงลิงคแ์บบเดิม การแสดงลิงคห์ลงัการปรับแก ้

         

การจดัลิงคห์ลงัการปรับแก ้การจดัลิงคแ์บบเดิม 
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4. ในส่วนของแหล่งคน้ควา้ของครูผูส้อน ลิงค์ในบางบทเรียนมีน้อยเกินไปเม่ือเปรียบเทียบกบับทเรียนอ่ืน 
ซ่ึงในส่วนน้ี คณะผูจ้ดัท าเวบ็ไซตต์อ้งสร้างเน้ือหาเองในโอกาสต่อไป 

 
6. บทสรุป 

6.1 สรุปผลการศึกษา 
งานวิจยัในคร้ังน้ีสะทอ้นให้เห็นวา่การพฒันาเวบ็ไซตด์งักล่าวจะสามารถช่วยพฒันาศกัยภาพการเรียนภาษา

ฝร่ังเศสของผูเ้รียนไทยไดเ้ป็นอยา่งดี การท่ีออกแบบให้เป็นเวบ็ไซต ์2 ภาษา ฝร่ังเศส ไทย จะช่วยให้ผูเ้รียนระดบัตน้
สามารถใชง้านไดง่้ายข้ึน ไม่รู้สึกเบ่ือหน่ายในการเรียนรู้ และยงัพบวา่ไม่ปรากฏวา่มีเวบ็ไซตใ์ดไดเ้คยรวบรวมเน้ือหา
ดา้นวิทยาการ อนัไดแ้ก่ การส่ือสารดว้ยเทคโนโลยีสมยัใหม่ บทบาทของส่ือสังคมออนไลน์ โภชนาการ สุขภาพและ
สวสัดิภาพ การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม รูปแบบและวิถีชีวิตของมนุษยดิ์จิตลั และโลกในอนาคตไวด้ว้ยกัน หากเม่ือ
เวบ็ไซตด์งักล่าวเสร็จสมบูรณ์แลว้ คณะผูว้ิจยัจะเสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหาและรูปแบบ
การเรียนรู้ แล้วจึงท าการประเมินผลโดยการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู ้เรียนและผู ้สอนในระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายเพ่ือน าไปปรับปรุงพฒันาต่อไป นอกจากนั้นแลว้ หากเวบ็ไซต์ดงักล่าวไดรั้บการตอบรับเป็น
อยา่งดีก็จะมีกรออกแบบและพฒันาเวบ็ไซตภ์าษาฝร่ังเศสเพ่ือวทิยาการส าหรับผูเ้รียนในระดบัสูงข้ึนไป 

6.2 ขอ้เสนอแนะส าหรับงานวจิยัในคร้ังต่อไป 
1. ควรท าวจิยั ท่ีต่อยอดจากการศึกษาในคร้ังน้ี อาทิ ระดบั A2, B1, B2 ทั้งในส่วนท่ีเป็นการวจิยัเอกสาร และ

การจดัท าเวบ็ไซตห์รือรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ประเภทอ่ืน  เพื่อให้เห็นภาพวิวฒันาการของหัวขอ้เน้ือหาและการ
สอนฝร่ังเศสในยคุปัจจุบนัครบทุกระดบั 

2. ควรมีการท าเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัการบูรณาการเน้ือหาดา้นวทิยาการในแบบเรียนภาษาฝร่ังเศสเฉพาะดา้น เช่น 
ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการโรงแรม ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท่องเท่ียว ภาษาฝร่ังเศสเพื่อศิลปะการประกอบอาหาร ภาษาฝร่ังเศส
ดา้นธุรกิจ  

3. ควรมีการพฒันาและทดลองใชเ้วบ็ไซตห์รือฐานความรู้ดา้นภาษาฝร่ังเศสเพ่ือวิทยาการอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อ
ศึกษาวา่ผูใ้ช ้(user) น าไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอนในลกัษณะใดบา้ง และมีผลอยา่งไร  

4. นอกเหนือจากการรวบรวมลิงคจ์ากเวบ็ไซตม์าอยูใ่นหมวดหมู่ต่างๆ แลว้ ควรมีการเพ่ิมเติมเน้ือหาท่ีจะช่วย
ใหเ้กิดความคิดท่ีเช่ือมโยงกนักบัลิงคต์่างๆ ท่ีไดน้ าเสนอ 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจัยคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของชุดโครงการวิจัยร่วมระหว่างสถาบัน โดยคณะผูว้ิจัยจากสองสถาบัน 
ประกอบด้วย รศ. ดร. สิรจิตต์ เดชอมรชัย และผศ. ชนยา ด่านสวสัด์ิ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์       
ผศ. ดร. ปิยสุดา มา้ไว อาจารยด์ลธิรา คงรักษ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ขอขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ    
ทุกท่าน และสถาบนัการศึกษาทั้งสองท่ีสนบัสนุนโครงการวจิยัร่วมในคร้ังน้ี 
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