
รายงานการวจิัย 
 

 

 

 

 

สภาพการณ์การเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสในปัจจุบันและ 
ปัญหาการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสของ 
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในบริบทจังหวดัภูเกต็ 

 

Current situations and problems of teaching and learning 
French in secondary schools  

in Phuket 
 

 

 

 

 

 

โดย 

 

ดร. เกศินี ชัยศรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะวเิทศศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตภูเกต็ 

ปีงบประมาณ 2552 



รายงานการวจิัย 
 
 
 
 
 

สภาพการณ์การเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสในปัจจุบันและ 
ปัญหาการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสของ 
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในบริบทจังหวดัภูเกต็ 

 

Current situations and problems of teaching and learning 
French in secondary schools  

in Phuket 
 
 
 
 

โดย 
 

ดร. เกศินี ชัยศรี 
 
 
 
 

 
ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะวเิทศศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตภูเกต็ 

ปีงบประมาณ 2552 



 ii 

กติติกรรมประกาศ 
 
 ผูว้จิยัขอขอบคุณคณะวเิทศศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตภูเก็ต ซ่ึงเป็น
ผูส้นบัสนุนงบประมาณการด าเนินโครงการวจิยัน้ี โครงการวจิยัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความร่วมมือและ
ความช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่าย บุคคลแรกท่ีผูว้จิยัขอถือโอกาสขอบคุณมา ณ ท่ีน้ี คือ                   
ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิมพาภรณ์ สุวตัถิกุล ผูเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการวจิยัน้ี เป็นผูอ่้านร่างรายงาน
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลและไดใ้หค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูว้จิยั นอกจากน้ี ผูว้จิยัขอขอบคุณ
อาจารยภ์าษาฝร่ังเศส ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยั โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ บรมราชชนนี และโรงเรียนเมืองถลางท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ช่วยแจกและเก็บ
แบบสอบถามจากนกัเรียน รวมทั้งใหส้ัมภาษณ์และคดัเลือกนกัเรียนมาใหผู้ว้จิยัไดส้ัมภาษณ์ รวมถึง
อาจารยช์าวฝร่ังเศสจากสมาคมฝร่ังเศสจงัหวดัภูเก็ต และผูว้จิยัขอขอบคุณนางสาวคณิศรา นกบรรจง 
และนางสาวบูรฉตัร มาลารัตน์ ท่ีใหค้วามช่วยเหลือในการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยระบบคอมพิวเตอร์และ
การถ่ายเทป ทา้ยท่ีสุด ผูว้จิยัขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกท่านท่ีคอยเป็นก าลงัใจให้ จนงานวจิยัฉบบัน้ี
เสร็จลุล่วงสมบูรณ์  
 
          ผูว้จิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 iii 

บทคัดย่อ 
 

 งานวจิยัฉบบัน้ีศึกษาเก่ียวกบัสภาพการณ์และปัญหาการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสของ
โรงเรียนมธัยมศึกษา ในบริบทจงัหวดัภูเก็ต โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบนัและ
ปัญหาท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในจงัหวดัภูเก็ตและศึกษา
ประสบการณ์ของนกัเรียนเก่ียวกบัภาษาฝร่ังเศสและชาวฝร่ังเศสท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ตโดยใช้
ระเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
ก่ึงโครงสร้าง โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 ท่ีเลือกเรียนภาษา
ฝร่ังเศสในโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตจ านวน 247 คน การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชก้ารวเิคราะห์
ค่าสถิติพื้นฐานส าหรับการศึกษาเชิงปริมาณและใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสร้างขอ้สรุปแบบพรรณนา
ส าหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ ผลการวจิยัน้ีไดช้ี้ใหเ้ห็นถึง ปัจจยัต่างๆท่ีกระตุน้การเรียนภาษาฝร่ังเศส
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สอนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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ABSTRACTS 
This research study analyses current situations and problems of teaching and learning 

French in secondary schools in Phuket.  Its objectives are to study current situations and problems 
relating to teaching and learning French in secondary schools in the province. The research analyses 
students’ experiences with French language and the French people currently residing in Phuket, by 
means of the quantitative and qualitative methodology.   Questionnaires and semi-directive 
interviews were used to collect the data from a sample of 247 students taking French language in M. 
1 – M. 6 in secondary education.  Basic statistic analysis for the quantity examination and 
descriptive conclusions were drawn from the quality study.  The findings of this research indicated 
students’ motivating factors and the students’ problems in learning French and their exposure to 
French native speakers. Also the different teaching methods between Thai teachers of French and 
French native teachers were motivating factors. Moreover, the research shows that Thai teachers’ 
have certain limitations in their teaching performance, despite the administrative support available to 
them and the teachers own attempts at improving their teaching skills.   
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บทที ่1 บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 ในปัจจุบนัความรู้ความเขา้ใจในภาษาต่างประเทศหน่ึงหรือสองภาษานบัเป็นความ
ไดเ้ปรียบ เพราะภาษาต่างประเทศมีความส าคญัในการใชติ้ดต่อส่ือสาร การท าธุรกิจต่อกนั หรือ
การส่งผา่นขอ้มูลความรู้ ในทุกดา้น ดงันั้น ความรู้ความสามารถในภาษาต่างประเทศ จึงนบัเป็นส่ิง
ส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ในโลกยคุโลกาภิวฒัน์ 
 
 กระทรวงศึกษาไดก้ าหนดใหมี้การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศมาตั้งแต่รัชสมยั
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)  ในคร้ังท่ีมีการ
ติดต่อกบัต่างประเทศ ทั้งในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา โดยไดก้ าหนดใหภ้าษาองักฤษ
เป็นวชิาบงัคบัในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
 
 ส าหรับการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสในระดบัมธัยมศึกษามีมากวา่ 50 ปีแลว้ โดยภาษา
ฝร่ังเศสจดัเป็นภาษาท่ีไดรั้บความนิยมภาษาหน่ึงในบรรดาภาษาต่างประเทศท่ีเปิดสอนในระดบั
มธัยมศึกษาในประเทศไทย ถึงแมว้า่ ในปัจจุบนัน้ี จ  านวนผูเ้รียนจะลดนอ้ยลง อนัเน่ืองมาจากการ
แข่งขนัของภาษาอ่ืนๆ และความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีพฒันาการดา้นการคา้ การ
อุตสาหกรรมหรือการเผยแผท่างวฒันธรรมของประเทศอ่ืนๆ ทั้งจากภูมิภาคเอเชียดว้ยกนัเอง เช่น 
ญ่ีปุ่น จีน เกาหลี หรือ ประเทศจากยโุรป เช่น เยอรมนั สเปน อิตาลี เป็นตน้ ท าใหน้กัเรียนมี
ทางเลือกอ่ืนหลากหลายข้ึน อน่ึง ในบางโรงเรียน นกัเรียนสามารถเลือกเรียนไดส้องภาษา หรือ 
สามารถเลือกเรียนภาษาต่างประเทศท่ีสองไดต้ั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่ ับ
ดุลพินิจของผูบ้ริหารสถาบนัและความพร้อมของอาจารยใ์นแต่ละสถานศึกษา 
 
 สาเหตุส าคญัประการหน่ึงท่ีท าใหว้ชิาภาษาฝร่ังเศสไดรั้บความนิยมนอ้ยลงเน่ืองจาก การท่ี
วชิาภาษาฝร่ังเศสไม่ไดจ้ดัอยูใ่นกลุ่มวชิาท่ีนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอ้งใชส้อบเพื่อเขา้เรียนใน
ระดบัอุดมศึกษาดงัเช่นในอดีต นัน่คือ นกัเรียนจะตอ้งสอบเพียง 5 วชิา อนัไดแ้ก่ วชิาภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นวชิาบงัคบัสอบในแบบทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test) หรือ O-NET    อยา่งไรก็ตาม
วชิาภาษาฝร่ังเศสก็ยงัถือวา่มิไดล้ดความส าคญัลงมากนกัเพราะยงัคงไดรั้บการจดัใหเ้ป็นหน่ึงใน
วชิาเฉพาะของแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (Advanced National Educational Test) 
หรือ A-NET นัน่คือ เป็นวชิาท่ีสถาบนัอุดมศึกษาขอใหมี้การสอบเพิ่ม  
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 อน่ึง หากพิจารณาในเร่ืองการติดต่อคา้ขายระหวา่งประเทศไทยและประเทศฝร่ังเศส   จะ
เห็นไดว้า่ไดมี้การติดต่อคา้ขายระหวา่งสองประเทศน้ีมากข้ึน จากสถิติในเวบไซดข์องสถานทูต
ฝร่ังเศสประจ าประเทศไทย1  มีบริษทัฝร่ังเศสท่ีเขา้มาตั้งส านกังานอยูใ่นประเทศไทยในปัจจุบนัอยู่
เป็นจ านวนกวา่ 400 บริษทั มีนกัท่องเท่ียวท่ีพดูภาษาฝร่ังเศสเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศ
ไทยถึงปีละหลายแสนคน ในส่วนของจงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่องเท่ียวท่ีไดช่ื้อวา่มีนกัท่อง- 
เท่ียวมาจากหลากหลายประเทศ จ านวนนกัท่องเท่ียวเฉพาะท่ีมาจากประเทศฝร่ังเศสก็จดัเป็นอนัดบั
สามรองจากสหราชอาณาจกัรและเยอรมนั โดยไม่นบัรวมถึงนกัท่องเท่ียวท่ีพดูภาษาฝร่ังเศสซ่ึงมา
จากประเทศเบลเยีย่มและสวติเซอร์แลนด ์นอกจากจ านวนนกัท่องเท่ียวแลว้ ยงัมีชาวฝร่ังเศสท่ี
ไดม้าพ านกัอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ตอีกเป็นจ านวนหลายร้อยคน สถานทูตฝร่ังเศสไดเ้ล็งเห็นถึง
ความส าคญัดงักล่าว จนถึงกบัใหมี้การจดัตั้งสมาคมฝร่ังเศสข้ึนในจงัหวดัภูเก็ต เม่ือปี  2526 โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการเผยแพร่วฒันธรรมฝร่ังเศสและภาษาฝร่ังเศสใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของคนไทยมากข้ึน 
และยงัมีการจดัตั้งสถานกงสุลฝร่ังเศสข้ึนในจงัหวดัภูเก็ตดว้ย ดงันั้น จึงนบัไดว้า่ภาษาฝร่ังเศสได้
กลายเป็นภาษาท่ีมีความส าคญัภาษาหน่ึงในจงัหวดัภูเก็ต 
 
 อยา่งไรก็ดี จ  านวนนกัเรียนท่ีเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสซ่ึงมีนอ้ยลง กลบัตรงกนัขา้มกบั
ความตอ้งการภาษาฝร่ังเศสในจงัหวดัภูเก็ต ผูว้จิยัจึงอยากศึกษาเพื่อใหท้ราบถึงสถานการณ์ใน
ปัจจุบนัของภาษาฝร่ังเศสท่ีจดัสอนในระดบัมธัยมศึกษา รวมทั้งปัญหาดา้นการเรียนการสอน เพื่อ
ใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการจดัการด าเนินการต่อไป   ผลของการศึกษาน้ีจะเป็น
แนวทางในการจดัการสอนโปรแกรมนานาชาติศึกษาซ่ึงจะเนน้เร่ืองของฝร่ังเศสศึกษาในคณะ
วเิทศศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วทิยาเขตภูเก็ตซ่ึงก าลงัด าเนินการอยูใ่นขณะน้ีอีกดว้ย 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. ศึกษาสภาพการณ์การเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสในปัจจุบนัของโรงเรียนมธัยมศึกษา
ในจงัหวดัภูเก็ต 

2. ศึกษาปัญหาในการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสในโรงเรียนมธัยมศึกษา ในจงัหวดัภูเก็ต  
3. ศึกษาประสบการณ์เก่ียวกบัชาวฝร่ังเศสและภาษาฝร่ังเศสของนกัเรียนในบริบทจงัหวดั

ภูเก็ตในปัจจุบนั 
 
 
 
                                                 
1
 http://www.mfe.org 
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1.3 ขอบเขตของการศึกษาวจัิย 
 
 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นม. 4 – ม. 6 ปีการศึกษา 2552 ภาคการศึกษาท่ี 1 
ซ่ึงเลือกเรียนแผนการเรียนภาษาฝร่ังเศส ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ใน
จงัหวดัภูเก็ต จ  านวน 4 โรงเรียน และ นกัเรียนชั้นม.1 – ม.3 ปีการศึกษา 2552 ภาคการศึกษาท่ี 1 ซ่ึง
เลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสเป็นวชิาเลือก      จากการส ารวจ พบวา่ ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 
2551 มีจ  านวนนกัเรียนชั้นม. 4 – ม. 6 ในโรงเรียนมธัยมศึกษา ในจงัหวดัภูเก็ต เป็นจ านวน
ประมาณ 570 คน และนกัเรียนในชั้น ม.1 และ ม.2 จ านวนประมาณ 50 คน (ซ่ึงจะเป็นนกัเรียนท่ี
จะข้ึนเรียนในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2552) ดงันั้น คาดการณ์วา่ จะ
มีนกัเรียนชั้นม.1 - ม.3 รวมประมาณ 75 คน สรุปรวมแลว้มีประชากรทั้งส้ินประมาณ 645 คน ใน
การค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง จะใชสู้ตรของ Taro Yamane1 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 
ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะท าการศึกษาจะเท่ากบั 247 คน 
 
1.4 วธีิด าเนินการวจัิย 
 
 ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการศึกษา ส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ไดใ้ชแ้บบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง   

 
แบบสอบถามส าหรับนกัเรียนแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 

 
 1. ขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน 
 2. ความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัภาษาฝร่ังเศส 
 3. การเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา 
 4. แนวโนม้การเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส 
 
 แบบสัมภาษณ์ ผูว้จิยัเลือกวธีิการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(purposive sampling) คือ สุ่มเลือกนกัเรียนจ านวน 6 คนต่อชั้นปีส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย (ชั้น ม.4 – ม.6) และนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ (ชั้น ม.1 – ม.3) ชั้นปีละ 2 คน
เน่ืองจากมีจ านวนนกัเรียนนอ้ยกวา่  
 

                                                 
1
 Yamane, T. (1967). Elementary Sampling Theory. USA : Prentice Hall. 
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 ในส่วนของอาจารย ์ประกอบดว้ยอาจารยช์าวไทยจ านวนทั้งส้ิน 6 คน และอาจารยช์าว
ฝร่ังเศสจ านวน 2 คน ทั้งสองกลุ่มน้ีเป็นผูส้อนระดบัมธัยมศึกษาในจงัหวดัภูเก็ต ผูว้จิยัจึงเลือกแบบ
สัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างเท่านั้น โดยผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์อาจารยแ์ต่ละคนโดยใชค้  าถาม ท่ีเนน้เร่ือง
ปัญหาการเรียนการสอนและแนวโนม้ของภาษาฝร่ังเศสในจงัหวดัภูเก็ต ไดแ้บ่งค าถามออกเป็น 3 
ตอน  คือ 
  

1. ขอ้มูลทัว่ไปของอาจารย ์
 2. ความคิดเห็นของอาจารยเ์ก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส  
 3. แนวโนม้ภาษาฝร่ังเศสในจงัหวดัภูเก็ต 
 

ส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดใ้ชก้ารวเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานส าหรับการศึกษาเชิงปริมาณ
และใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสร้างขอ้สรุปแบบพรรณนาส าหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ  
 

สถานทีเ่กบ็ข้อมูล และวจัิย 
 
 โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ในจงัหวดัภูเก็ต ประกอบดว้ย 
 1. โรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยั  
 2. โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 3. โรงเรียนเมืองถลาง 
 4. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์  
 
1.5 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
 

1. ทราบถึงสถานการณ์ของการเรียนภาษาฝร่ังเศสของนกัเรียน อนัจะเป็นแนวทางในการ
จดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์และความตอ้งการของผูเ้รียนในระดบัมธัยม 
ศึกษา และในการขยายการเรียนการสอนต่อไปในระดบัอุดมศึกษา โดยเฉพาะเพื่อเป็นแนว
แนวทางในการเปิดหลกัสูตรใหม่ท่ีเก่ียวกบันานาชาติศึกษา ส าหรับคณะวเิทศศึกษา มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ 

 
2. ทราบปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสของนกัเรียนและอาจารย์

ในระดบัมธัยมศึกษาในจงัหวดัภูเก็ต อนัจะเป็นแนวทางส าหรับผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการ
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น าไปปรับปรุงหลกัสูตรและพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน อีกทั้งจะเป็น
พื้นฐานในการน าไปศึกษาปัญหาการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสในอีก 13 จงัหวดัภาคใต ้
 
1.6 ผลทีไ่ด้รับจากงานวจัิย 
 

1. โรงเรียนท่ีไม่มีอาจารยช์าวฝร่ังเศสมาร่วมสอน เร่ิมตระหนกัถึงความส าคญัของ
การท่ีจะใหน้กัเรียนของตนไดมี้โอกาสฝึกทกัษะฟังและพดูกบัอาจารยเ์จา้ของ
ภาษา 

2. สมาคมฝร่ังเศสเกิดความต่ืนตวัในการท่ีจะเป็นฝ่ายสนบัสนุนดา้นภาษาฝร่ังเศส
และวฒันธรรมฝร่ังเศสร่วมกบัโรงเรียนต่างๆในจงัหวดัภูเก็ต  เช่น การจดัแสดง
อาหารฝร่ังเศส แข่งขนัประกวดร้องเพลง หรือ แข่งขนัจดันิทรรศการเก่ียวกบั
ประเทศฝร่ังเศสและวฒันธรรมฝร่ังเศส  

  
1.7 นิยามศัพท์ 
 
 การเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส หมายถึง การเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสในระดบั
มธัยมศึกษา ในโรงเรียนรัฐบาลในจงัหวดัภูเก็ต  

ปัญหาการเรียน หมายถึง ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการเรียนภาษาฝร่ังเศส ในโรงเรียน
มธัยมศึกษา 

ปัญหาการสอน หมายถึง ปัญหาท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการใชว้ธีิการสอนภาษาฝร่ังเศส
ในโรงเรียนมธัยมศึกษา 

โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนรัฐบาลระดบัมธัยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในจงัหวดั
ภูเก็ต 
 อาจารย ์หมายถึง อาจารยท์ั้งชาวไทยและชาวฝร่ังเศสท่ีสอนภาษาฝร่ังเศส ชั้นมธัยมศึกษา
ทั้งระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลายของโรงเรียนรัฐบาลระดบัมธัยมศึกษา ในจงัหวดัภูเก็ต 
ประจ าปีการศึกษา 2552 
 นกัเรียน หมายถึง นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 ท่ีเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสในโรงเรียน
รัฐบาลในจงัหวดัภูเก็ต ประจ าปีการศึกษา 2552   
 แนวโนม้การเรียนการสอน หมายถึง แนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตท่ีเก่ียวกบัการเรียน
การสอนภาษาฝร่ังเศสในระดบัมธัยมศึกษา ในโรงเรียนรัฐบาลในจงัหวดัภูเก็ต  
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 เอกสารจริง (authentic documents) หมายถึง เอกสารทุกชนิดทั้งประเภทส่ิงพิมพแ์ละ
ประเภทเสียงท่ีผลิตข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหข้อ้มูลข่าวสารทัว่ไปในชีวติจริง มิใช่เพื่อใชใ้นการ
เรียนการสอนภาษา 
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บทที ่2 ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 

การสอน 
การเรียนและการสอนเป็นกระบวนการท่ีมีความสัมพนัธ์กนั การสอนเป็นกระบวนการท่ี

ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ หากการสอนดี ก็จะก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีดีได ้นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้
ความหมายของค าวา่การสอนดงัน้ี 
 อาภรณ์ ใจเท่ียง (2550 : 2) กล่าววา่ การสอน คือ กระบวนการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อน
กบัผูเ้รียน เพื่อท าใหผู้เ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคท่ี์ก าหนด ซ่ึงตอ้งอาศยั
ทั้งศาสตร์และศิลป์ของผูส้อน 
 สุมน อมรววิฒัน์ (2533 อา้งถึงใน อาภรณ์ 2550 : 2) ใหค้  าจ  ากดัความของการสอนไวว้า่ 
การสอนคือสถานการณ์อยา่งหน่ึงท่ีมีส่ิงต่อไปน้ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ 

1. มีความสัมพนัธ์และปฏิสัมพนัธ์เกิดข้ึนระหวา่งครูกบันกัเรียน นกัเรียนกบันกัเรียน 
นกัเรียนกบัส่ิงแวดลอ้ม และครูกบันกัเรียนกบัส่ิงแวดลอ้ม 

2. ความสัมพนัธ์และปฏิสัมพนัธ์นั้นก่อใหเ้กิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ 
3. ผูเ้รียนสามารถน าประสบการณ์ใหม่นั้นไปใชไ้ด ้
 
ชาญชยั ยมดิษฐ ์ (2548 : 14) ไดก้ล่าววา่ การสอนหมายถึง ความพยายามทั้งปวงของครูท่ี 

ใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ปฏิบติังานดา้นวชิาชีพครูเพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุศกัยภาพอยา่งเตม็ท่ีสูงสุดใน
พฒันาการทุกดา้นของแต่ละคนอยา่งเตม็ท่ี โดยมีพื้นฐานดา้นปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนั เพื่อเกิดผล
การเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 จากความหมายขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การสอนคือ ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน โดย
ผูส้อนจะตอ้งมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการท่ีจะก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ต่อตวัผูเ้รียนตามวตัถุประสงคท่ี์
ก าหนดไวอ้ยา่งครบถว้นและก่อใหเ้กิดประสิทธิผลคือ ผูเ้รียนสามารถน าประสบการณ์หรือความรู้
ท่ีไดรั้บไปใชไ้ด ้
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 องค์ประกอบของการสอน 
 องคป์ระกอบของการสอนหมายถึงทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนซ่ึงจะช่วย
ส่งเสริมใหก้ารสอนส าเร็จลุล่วงไปได ้สุพิน บุญชูวงศ ์(อา้งในอาภรณ์ ใจเท่ียง 2550 : 4) กล่าววา่ 
การสอนมี 3 องคป์ระกอบ คือ ครู นกัเรียน และส่ิงท่ีจะสอน โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1) ครู เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีขาดไม่ได ้บุคลิกภาพและความสามารถของครูผูส้อนมี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน ผูส้อนควรมีบุคลิกภาพท่ีดีและรู้จกัเลือกใชว้ธีิสอนท่ี
เหมาะสมเพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ 

2) ผูเ้รียนหรือนกัเรียน เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัเท่ากบัครูผูส้อน ความส าเร็จใน
การศึกษาเป็นเป้าหมายส าคญัของผูเ้รียน ผูส้อนควรเป็นผูแ้นะแนว แนะน า และจดั
มวลประสบการณ์ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ใหม้ากท่ีสุด 

3) ส่ิงท่ีจะสอน ไดแ้ก่ เน้ือหาวชิาต่างๆ ครูจะตอ้งจดัเน้ือหาใหมี้ความสัมพนัธ์กนั 
น่าสนใจ เหมาะสมกบัวยั ระดบัชั้น และสภาพแวดลอ้มต่างๆ ของการเรียนการสอน 

 
อาภรณ์ ใจเท่ียง (2550 : 6) กล่าววา่ องคป์ระกอบการสอนสามารถวเิคราะห์แยกยอ่ย 

ออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ 
 
 1. องค์ประกอบรวม หมายถึง องคป์ระกอบของโครงสร้างท่ีมาประกอบกนัเป็นการสอน 
ประกอบไปดว้ย 
      1.1 ครูหรือผูส้อน หรือวทิยากร 
      1.2 นกัเรียนหรือผูเ้รียน 
      1.3 หลกัสูตรหรือส่ิงท่ีจะสอน 
 
 2. องค์ประกอบย่อย หมายถึง องคป์ระกอบของรายละเอียดการสอน ซ่ึงจะตอ้ง
ประกอบดว้ยส่ิงต่างๆต่อไปน้ี จึงจะท าใหก้ารสอนสมบูรณ์  
      2.1 การตั้งจุดประสงค์การสอน เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัเป็นอนัดบัแรกของการสอน 
ท าใหผู้ส้อนทราบวา่จะสอนเพื่ออะไร ใหผู้เ้รียนเกิดพฤติกรรมใดบา้ง มากนอ้ยเพียงใด เป็นการ
สอนท่ีมีเป้าหมาย ขณะเดียวกนัการตั้งจุดประสงคก์ารสอนจะเป็นประโยชน์ต่อผูส้อนในการ
เตรียมเน้ือหาการสอน การเลือกใชว้ธีิสอน เลือกใชส่ื้อการสอน และการวดัผลใหส้อดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารสอน   
      2.2 การก าหนดเนือ้หา หมายรวมถึง การเลือกและการจดัล าดบัเน้ือหาท่ีสอนดว้ย การ
ก าหนดเน้ือหาจะท าใหผู้ส้อนทราบวา่จะสอนอะไร ผูเ้รียนควรไดรั้บประสบการณ์ใดบา้ง 
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ประสบการณ์ใดควรไดรั้บก่อน และในขอบเขตมากนอ้ยเพียงใดจึงจะเหมาะสม การก าหนดเน้ือหา
ไวล่้วงหนา้จะท าใหก้ารสอนมีสาระคุม้ค่ากบัเวลาท่ีผา่นไปและมีคุณค่าแก่ผูเ้รียน  
       2.3 การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน จะท าใหผู้ส้อนทราบวา่จะสอนอยา่งไร ใช้
วธีิการใดในการเสนอหรือสร้างประสบการณ์ใหแ้ก่ผูเ้รียน ซ่ึงจะใชว้ธีิการท่ีเหมาะสม อาจใช้
วธีิการเดียวหรือหลายวธีิในการสอนแต่ละคร้ัง โดยจะตอ้งเป็นวธีิท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของ
เน้ือหาวชิากบัผูเ้รียน กบัสภาพหอ้งเรียน และสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารสอนท่ีก าหนดไว้ 
      2.4 การใช้ส่ือการสอน ส่ือการสอนเป็นส่วนส าคญัท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้
ชดัเจนและเร็วข้ึน ตลอดจนช่วยเร้าความสนใจไดดี้ ส่ือการสอนท่ีดีจะช่วยใหก้ารสอนด าเนินไปได้
อยา่งราบร่ืนและสะดวกคล่องตวัแก่ผูเ้รียน การเตรียมส่ือการสอนท าใหผู้ส้อนทราบวา่จะใชอ้ะไร
เป็นส่ือช่วยสร้างประสบการณ์ใหแ้ก่ผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุด  
      2.5 การวดัผลประเมินผล ท าใหผู้ส้อนทราบวา่ การสอนท่ีผา่นมาบรรลุผลส าเร็จ
หรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด ผูเ้รียนเกิดผลสัมฤทธ์ิตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่ มีตอนใดหรือ
จุดประสงคใ์ดบา้งท่ียงัไม่บรรลุ ท าใหผู้ส้อนสามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องไดต้รงจุด การวดัผล
ประเมินผลน้ีมีประโยชน์ทั้งต่อผูเ้รียนและผูส้อน ผูส้อนจึงตอ้งจดัการวดัผลประเมินผลทุกคร้ังท่ี
สอน 
 
 การเรียนรู้ 
 ส าหรับความหมายของการเรียนรู้ มีนกัการศึกษาไดใ้หนิ้ยามไว ้ดงัต่อไปน้ี อาภรณ์        
ใจเท่ียง (2550 : 14) กล่าววา่ การเรียนรู้คือ กระบวนการท่ีบุคคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
อยา่งค่อนขา้งถาวร อนัเน่ืองมาจากประสบการณ์หรือการฝึกหดั  
 

อารี พนัธ์มณี (2546 อา้งถึงในอาภรณ์ ใจเท่ียง 2550 : 14) กล่าววา่ การเรียนรู้ หมายถึง 
กระบวนการ เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเดิมสู่พฤติกรรมใหม่ท่ีค่อนขา้งถาวร และเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์หรือการฝึกฝน มิใช่เป็นผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติ สัญชาตญาณ วฒิุภาวะ 
พิษยาต่างๆ อุบติัเหตุ หรือความบงัเอิญ 

 
อาภรณ์ ใจเท่ียง (2550 : 21) ไดส้รุปความสัมพนัธ์ระหวา่งการเรียนการสอนไวอ้ยา่ง

น่าสนใจคือ  
การสอน คือ กระบวนการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน เพื่อท าใหผู้เ้รียนเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้การเรียนรู้ คือ กระบวนการท่ีผูเ้รียน
เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอนัเน่ืองมาจากประสบการณ์ เป้าหมายของการสอน คือ 
การมุ่งใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ ดงันั้นเพื่อใหก้ารสอนบรรลุผลตามเป้าหมาย ผูส้อน
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ตอ้งจดัการสอนอยา่งมีกระบวนการ และใหค้รบองคป์ระกอบของการสอน อนัไดแ้ก่ การ
ตั้งจุดประสงคก์ารสอน การก าหนดเน้ือหา การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การใชส่ื้อ
การสอน และการวดัผลประเมินผล นอกจากน้ี ผูส้อนควรไดค้  านึงถึงหลกัพื้นฐานในการ
สอน ลกัษณะการสอนท่ีดี และปัจจยัส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจนรู้จกัใชห้ลกัการสอนให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการเรียนรู้ ก็จะช่วยให้การเรียนการสอนประสบผลส าเร็จไดต้าม
จุดหมายของหลกัสูตร 
 
จะเห็นไดว้า่องคป์ระกอบในการเรียนการสอนท่ีส าคญัประกอบไปดว้ย ครูผูส้อน ผูเ้รียน  

เน้ือหาสาระท่ีใชใ้นการสอน กิจกรรมหรือวธีิการ บริบทในการเรียนการสอน เป็นตน้ อน่ึง
นอกเหนือจากองคป์ระกอบในการเรียนการสอนแลว้ บริบทในการเรียนการสอนก็เป็นส่วนส าคญั 
บรอนเฟนเบรนเนอร์ (Bronfenbrenner) (1977 อา้งถึงใน ทิศนา 2552 : 16-21) กล่าววา่  ใน
การศึกษาส่ิงใดก็ตามโดยเฉพาะเก่ียวกบัส่ิงมีชีวติจ าเป็นตอ้งศึกษา หรือมองถึง บริบทของส่ิงนั้น
ดว้ยเน่ืองจากส่ิงต่างๆไม่ไดอ้ยูอ่ยา่งโดดเด่ียวเพียงล าพงั แต่อาศยัอยูใ่นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีอิทธิพลต่อ
ส่ิงนั้น บรอนเฟนเบรนเนอร์เรียกส่ิงน้ีวา่ ‚ส่ิงแวดลอ้มทางนิเวศวทิยา‛ หรือ ‚ecological 
environment‛ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 ระบบใหญ่ๆคือ ระบบไมโคร (micro-system) ระบบเมโซ 
(meso-system) ระบบเอก็โซ (exo-system) และระบบแมคโคร (macro-system)  
 
  บริบททางการสอนในระดับไมโคร (micro) หรือบริบททางการสอนระดับห้องเรียน เป็น
บริบทของการสอนท่ีใกลต้วัผูส้อน-ผูเ้รียนมากท่ีสุด คือ 
 1. ผูส้อน ผูส้อนมีบทบาทท่ีส าคญัมากในการเรียนการสอน อาทิเช่น ความรู้ความเขา้ใจใน
สาระท่ีสอน ความสามารถในการสอน ความตั้งใจในการสอน เจตคติต่อการสอน บุคลิกลกัษณะ
ของผูส้อน เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อการจดัการเรียนการสอนและต่อพฤติกรรมการสอนของครู 
ซ่ึงส่งผลต่อไปถึงกระบวนการเรียนรู้ และผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 2. ผูเ้รียน ผูเ้รียนก็มีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนมากเช่นเดียวกบัผูส้อน เช่น ความสนใจ 
ความตอ้งการ และความถนดัในการเรียน วธีิการเรียนรู้ แรงจูงใจในการเรียน จ านวนผูเ้รียน 
ความรู้สึกของผูเ้รียนต่อผูส้อน ปัญหาของผูเ้รียน เหล่าน้ีต่างมีอิทธิพลต่อการจดัการเรียนการสอน
ของครูและการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
 3. การจดัการเรียนการสอน หมายถึง วตัถุประสงคใ์นการเรียนการสอน สาระ /เน้ือหาท่ีใช้
ในการเรียนการสอน วธีิการ/กระบวนการท่ีใชใ้นการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผลการ
เรียนการสอน ส่ือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียนการสอน  
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 4. สภาพแวดลอ้ม คือ สภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียน อนัไดแ้ก่ แสง เสียง สี อากาศ ขนาด
หอ้งเรียน อุปกรณ์การเรียน ส่วนสภาพแวดลอ้มนอกหอ้งเรียน เช่น เสียงรถตดัหญา้ เสียงรถวิง่ผา่น 
หรือโรงเรียนท ากิจกรรมอ่ืนๆขณะท่ีครูก าลงัสอน 
 
 บริบททางการสอนในระดับเมโซ (meso) หรือ บริบททางการสอนระดับโรงเรียน 
ประกอบดว้ย 
 1. ผูบ้ริหารโรงเรียน ผูบ้ริหารมีอิทธิพลต่อครูและการสอนของครูมาก ลกัษณะของ
ผูบ้ริหาร นโยบายและการบริหารงาน เป็นตน้ การใหก้ารสนบัสนุนครูของผูบ้ริหารลว้นมีอิทธิพล
ต่อการปฏิบติังานของครูทั้งส้ิน  
 2. โรงเรียน ไดแ้ก่ สภาพของโรงเรียน ขนาด ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนและบริเวณรอบนอก
โรงเรียน ส่ือ อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ครูในการสอน งบประมาณ ทรัพยากร รวมทั้ง
สวสัดิการของโรงเรียน ส่ิงต่างๆเหล่าน้ี ลว้นส่งผลต่อการเรียนการสอนทั้งส้ิน 
 3. ผูร่้วมงาน ไดแ้ก่ ครูและบุคลากรคนอ่ืนๆในโรงเรียน บุคคลเหล่าน้ีสามารถส่งผลต่อส่ิง
ท่ีอยูใ่นระบบไมโครได ้
 
 บริบททางการสอนในระดับเอก็โซ (exo) หรือ บริบทในระดับชุมชน บริบทระดบัน้ี แมจ้ะ
ดูเหมือนห่างไกลจากการเรียนการสอนในหอ้งเรียน  แต่แทจ้ริงแลว้ส่ิงน้ีมีอิทธิพลต่อการเรียนการ
สอนไดห้ลายประการ อาทิเช่น 
 1. บุคคลในชุมชน ไดแ้ก่ พอ่ แม่ ผูป้กครอง ตลอดจนบุคลากรคนอ่ืนๆในชุมชน อาทิเช่น 
ผูบ้ริหารระดบัทอ้งถ่ิน 
 2. ทรัพยากรในชุมชน ไดแ้ก่ งบประมาณ สถานท่ี อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชน  
 3. สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของชุมชน ไดแ้ก่ การเห็นความส าคญัของ
การศึกษาของนกัการเมืองและคนในชุมชน การมีส่วนร่วมใหก้ารสนบัสนุนการศึกษาของชุมชน 
เศรษฐกิจในชุมชน รวมทั้งค่านิยมและวฒันธรรมของคนในชุมชน เป็นตน้  
 
 บริบททางการสอนในระดับแมคโคร (macro) หรือ บริบทในระดับชาติและระดับโลก 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัชาติ นโยบายและแผนการจดัการศึกษาระดบัชาติ การบริหารการศึกษา
ระดบัชาติ ทรัพยากร งบประมาณ สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศ การ
เปล่ียนแปลงและความเคล่ือนไหวทางดา้นความรู้ วทิยาการ และเทคโนโลย ีเหล่าน้ี ลว้นส่งผลต่อ
การเรียนการสอนในบริบทระดบัไมโครได้ 
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 โดยสรุป กรอบแนวคิดของบรอนเฟนเบรนเนอร์สามารถท าใหเ้ห็นภาพท่ีกวา้งข้ึนในการ
รับรู้ปัญหาและแกปั้ญหาต่างๆไดเ้น่ืองจากส่ิงต่างๆมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั การแกปั้ญหา
อยา่งหน่ึงอาจจะกระทบกบัระบบ หรือหน่วยอ่ืนๆ การปรับแกไ้ขปัญหา อาจจะตอ้งมีการปรับใน
ส่วนอ่ืนๆดว้ย เพื่อใหเ้กิดความสอดคลอ้ง เพื่อใหก้ารแกปั้ญหาเป็นไปอยา่งไดผ้ล 
 
2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 จากการส ารวจวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั
เร่ืองน้ีมีจ านวนไม่มากนกั สามารถสรุปงานท่ีศึกษามาไดด้งัน้ี 
 อดิศา เตียวและคณะ (2547) ไดท้  าโครงการวจิยัเชิงส ารวจเร่ือง โครงการขอ้มูลพื้นฐาน
เพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศระดบัอุดมศึกษาในภาคใต ้วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขอ้มูล
พื้นฐานดา้นสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศระดบัอุดมศึกษาในภาคใตซ่ึ้ง
จดัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ จ านวน 11 ภาษาไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนั 
สเปน อิตาลี ญ่ีปุ่น จีน เกาหลี มลายู อาหรับและภาษาเขมร งานวจิยัศึกษากลุ่มตวัอยา่งอนั
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาจ านวน 7 ราย อาจารยผ์ูส้อนภาษาจ านวน 43 รายและ
ผูเ้รียนภาษาจ านวน 141 ราย โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งสถาบนัอุดมศึกษาจ านวน 5 แห่ง (7 
หน่วยงาน) ในการท าวจิยั ผูว้จิยัและคณะไดใ้ชแ้บบสอบถาม 3 ฉบบัเพื่อสอบถามความคิดเห็นของ
กลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ผลการศึกษาในส่วน
ของผูบ้ริหารสถาบนัและอาจารยผ์ูส้อน พบวา่ ภาษาฝร่ังเศสจดัอยูใ่น 5 ล าดบัแรกของ
ภาษาต่างประเทศท่ีส าคญัท่ีสุด โดยสามารถเรียงไดด้งัน้ี ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีส าคญัท่ีสุด 
รองลงมาคือ ภาษาจีน ญ่ีปุ่น ฝร่ังเศส และมลาย ูตามล าดบั ในส่วนของผูเ้รียน พบวา่ ผูเ้รียนมีทกัษะ
การอ่านมากท่ีสุดและการพดูนอ้ยท่ีสุด ผูเ้รียนส่วนใหญ่ใชภ้าษาต่างประเทศในชั้นเรียนมากกวา่
นอกชั้นเรียนและส่วนใหญ่จะฝึกฝนทกัษะการใชภ้าษาจากต าราเรียน จากการท าแบบฝึกหดัและ
ขอ้สอบ กิจกรรมท่ีกลุ่มผูเ้รียนเห็นวา่ช่วยพฒันาทกัษะการใชภ้าษามากท่ีสุดคือ การเรียนรู้ดว้ย
ตนเองจากต าราเรียนและส่ือ กลุ่มตวัอยา่งผูเ้รียนส่วนใหญ่ยอมรับวา่ยงัขาดความพร้อมในการน า
ภาษาไปใชเ้พื่อการศึกษาต่อและการท างาน อยา่งไรก็ตาม กลุ่มตวัอยา่งผูเ้รียนภาษาองักฤษและ
เยอรมนักลบัมีความพร้อมในการใชภ้าษาทั้งเพื่อการเรียนต่อและการท างาน ส่วนกลุ่มตวัอยา่ง
ผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นและเกาหลี ยอมรับวา่ มีความพร้อมในการใชภ้าษาเพื่อการท างานเพียงอยา่งเดียว  
 
 ศิริมา ปุรินทราภิบาล (2535) ไดเ้คยท างานวจิยัเร่ือง การส ารวจความตอ้งการเรียนภาษา
ฝร่ังเศสและปัญหาในการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสของนกัศึกษาและครูในโปรแกรมวชิาการ
ท่องเท่ียวในสถาบนัอุดมศึกษา สังกดักระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่อ    
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1) ส ารวจความตอ้งการในการเรียนภาษาฝร่ังเศสของนกัศึกษาโปรแกรมวชิาธุรกิจการท่องเท่ียว 
โปรแกรมวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและโปรแกรมวชิาธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรมใน
สถาบนัอุดมศึกษา สังกดักระทรวงศึกษาธิการ 2) เพื่อส ารวจปัญหาในการเรียนการสอนภาษา
ฝร่ังเศสเพื่อการท่องเท่ียวและการโรงแรมของนกัศึกษาและครูในสถาบนัอุดมศึกษาและการ
โรงแรมของนกัศึกษาและครูในสถาบนัอุดมศึกษา สังกดักระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การวจิยัคร้ังน้ี เป็น 1) นกัศึกษาโปรแกรมวชิาธุรกิจท่องเท่ียว โปรแกรมวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
และโปรแกรมวชิาการท่องเท่ียวและการโรงแรมของสถาบนัอุดมศึกษา สังกดักระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน 328 คนและ 2) นกัศึกษาท่ีเรียนภาษาฝร่ังเศสและครูผูส้อนภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท่องเท่ียว
และการโรงแรมในสถาบนัอุดมศึกษา สังกดักระทรวง ศึกษาธิการ จ านวน 110 คนและ 7 คน
ตามล าดบั เคร่ืองมือในการวจิยัเป็นแบบสอบถามจ านวน 3 ชุดและการวเิคราะห์ขอ้มูลของการวจิยั
ใชก้ารหาคา่ร้อยละ ผลการวจิยัพบวา่ 1) นกัศึกษาโปรแกรมวชิาการท่องเท่ียวร้อยละ 72.0 ตอ้งการ
เรียนภาษาฝร่ังเศส  2) ปัญหาในการเรียนภาษาฝร่ังเศสท่ีนกัศึกษาพบมากท่ีสุดคือ การพดูให้
เจา้ของภาษาเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 69.1 และ 3) ปัญหาในการสอนภาษาฝร่ังเศส ซ่ึงครูมีมากท่ีสุด 
คือ จ านวนคาบท่ีสอนตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรมีนอ้ยเกินไป คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 ปรารถนา กาลเนาวกุล (2548) ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง การสังเคราะห์งานวจิยัการเรียน
การสอนและการใชภ้าษาต่างประเทศของภาคใต ้ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพและปัญหา
เก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในภาคใต ้และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ ความตอ้งการ 
และปัญหาในการใชภ้าษาต่างประเทศในสถานประกอบการธุรกิจต่างๆ ในภาคใต ้โครงการวจิยั
ประกอบดว้ยกลุ่มท างานในโครงการยอ่ย 6 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีศึกษาสภาพความพึงพอใจ ความ
ตอ้งการและปัญหาการใชภ้าษาต่างประเทศในสถานประกอบการในเขตจงัหวดัภาคใต ้และกลุ่มท่ี
ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียน
มธัยมศึกษา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบนัการอาชีวศึกษา และสถาบนัอุดมศึกษา 
ผูว้จิยัใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม โดยมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีสุ่มจากสถานประกอบการในภาคใต ้
(ผูว้า่จา้ง/หวัหนา้งาน และพนกังาน) และจากสถานศึกษาในภาคใต ้(ผูบ้ริหาร ผูส้อนและผูเ้รียน
ภาษาต่างประเทศ) รวมทั้งส้ิน 875 คน โครงการวจิยัยอ่ยแต่ละกลุ่มใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
แบบเจาะจง หรือสุ่มอยา่งง่ายในขั้นตอนต่างๆ เพื่อใหไ้ดต้วัแทนท่ีครอบคลุมทุกภาษา ทุกประเภท
สถานศึกษา และประเภทธุรกิจท่ีเป็นลกัษณะเด่นของภาคใตใ้หม้ากท่ีสุด ผลการสังเคราะห์งานวจิยั
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งสถานศึกษาในภาคใตมี้การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 11 ภาษา คือ
ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาเยอรมนั ภาษาสเปน ภาษาอิตาเลียน ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น ภาษา
เกาหลี ภาษามลาย ูภาษาอาหรับ และภาษาเขมร ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศภาษาเดียวท่ีมี
การเปิดสอนในทุกระดบัการศึกษา และทุกสถานศึกษา ภาษามลายแูละภาษาอาหรับก็มีการเปิด
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สอนในทุกระดบัการศึกษาเช่นกนั แต่จ ากดัอยูใ่นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียน     
ตาดีกา (ส าหรับประถมศึกษา) และสถาบนัอุดมศึกษาบางแห่ง ผูส้อนภาษาต่างประเทศส่วนใหญ่
เป็นชาวไทย ในสถานศึกษาบางแห่งผูส้อนไม่ไดมี้คุณวฒิุตรงกบัสาขาวชิาท่ีสอน กลุ่มตวัอยา่ง
ผูส้อนส่วนใหญ่ มกัใชภ้าษาไทยในการสอนมากกวา่ภาษาต่างประเทศ มีผูถ้นดัการสอนทกัษะการ
อ่านจ านวนมากท่ีสุด ถนดัทกัษะการสอนการฟังนอ้ยท่ีสุด โดยภาพรวมแลว้ กลุ่มตวัอยา่งผูส้อน
ส่วนใหญ่ตอ้งการพฒันาทกัษะการฟังและการพดู ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดของผูส้อนคือ การขาด
โอกาสพฒันาความรู้ในสาขาวชิาท่ีสอนและภาระงานท่ีมากเกินไป ส่วนปัญหาในการสอนท่ีพบ
มากคือ ปัญหาผูเ้รียนขาดพื้นฐานภาษาต่างประเทศท่ีดี ไม่กระตือรือร้น ขาดความมัน่ใจ และไม่
กลา้แสดงออก และปัญหาจ านวนผูเ้รียนในแต่ละหอ้งมีมากเกินไป ผูเ้รียนมกัไม่มีโอกาสไดใ้ช้
ภาษาต่างประเทศในชีวติประจ าวนันอกหอ้งเรียน และไม่ไดมี้กิจกรรมนอกหอ้งเรียนท่ีเสริมทกัษะ
การใชภ้าษาต่างประเทศมากนกั ส่วนในหอ้งเรียนผูเ้รียนก็ไม่ค่อยมีโอกาสไดฝึ้กทกัษะดา้นต่างๆ 
เพราะจ านวนผูเ้รียนในแต่ละหอ้งมีมากเกินไป และเวลาเรียนมีนอ้ยไป พฤติกรรมการเรียนส่วน
ใหญ่คือ การเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอ และการท าแบบฝึกหดั และไม่มีการศึกษาดว้ยตนเองจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทกัษะท่ีถนดัท่ีสุด คือการอ่าน และทกัษะท่ีถนดันอ้ยท่ีสุด และตอ้งการพฒันา
มากท่ีสุด คือการพดูและการฟัง ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ แต่มีเจต
คติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษอยูใ่นระดบันอ้ยกวา่ภาษาอ่ืนๆ ปัญหาส่วนใหญ่ของผูเ้รียนคือ 
วธีิการสอนของผูส้อน บรรยากาศในหอ้งเรียนร้อนอบอา้ว และเสียงดงั ไม่เหมาะต่อการเรียนรู้ 
นอกจากน้ีส่ือการเรียนรู้มีนอ้ย ไม่น่าสนใจ และไม่ทนัสมยั และการไม่มีโอกาสฝึกทกัษะอยา่ง
ต่อเน่ืองและเพียงพอ กลุ่มตวัอยา่งผูเ้รียนระดบัอุดมศึกษาส่วนใหญ่ยงัระบุดว้ยวา่ ตนเองยงัไม่มี
ความพร้อมในการใชภ้าษาต่างประเทศในการท างานหรือศึกษาต่อ ภาษาต่างประเทศท่ีมีการใช้
มากท่ีสุด และตอ้งการมากท่ีสุดในกลุ่มตวัอยา่งสถานประกอบ การในเขตจงัหวดัภาคใตคื้อ
ภาษาองักฤษ รองลงมาคือภาษาจีนและภาษามลาย ูทกัษะท่ีใชแ้ละตอ้งการพฒันามากท่ีสุดคือการ
พดูและการฟัง กลุ่มตวัอยา่งนายจา้ง/หวัหนา้งานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในความสามารถของ
บุคลากรในระดบันอ้ย กลุ่มตวัอยา่งต่างๆ ไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการจดัการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ เช่น การจดัตั้งศูนยภ์าษาต่างประเทศในทอ้งถ่ินเพื่อใหบ้ริการชุมชนดา้นการใช้
ภาษาต่างประเทศ การจดัท าคู่มือการใชภ้าษาองักฤษ ภาษาจีนและภาษามลายแูจกแก่สถาน
ประกอบการ การจดัรายวชิาภาษาต่างประเทศใหบู้รณาการกบัรายวชิาอ่ืนๆ และสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน การจดัสรรงบประมาณในการจา้งครูต่างชาติท่ีเป็นเจา้ของภาษา และครู
ชาวไทยใหเ้พียงพอ การพฒันาคุณภาพของผูส้อน การจดัแหล่งการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศใหแ้ก่ผูเ้รียน การลดขนาดชั้นเรียนใหเ้ล็กลงเพื่อใหผู้เ้รียนมีโอกาสฝึก
ปฏิบติัอยา่งทัว่ถึง  
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 ปราณี กุลละวณิชยแ์ละคณะ (2549) ท าการศึกษาวจิยัเร่ือง การจดัการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศและความตอ้งการภาษาต่างประเทศในภาคกลาง ภาคตะวนัตกและภาคตะวนั 
ออก เป็นโครงการวจิยัเชิงส ารวจผูเ้ก่ียวขอ้งคือ ฝ่ายผูผ้ลิต ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีสอน
ภาษาต่างประเทศในระบบใน 3 ภูมิภาค ผูส้อนภาษาต่างประเทศในสถาบนัการศึกษาเหล่านั้น และ
ผูเ้รียนเพื่อใหภ้าพการจดัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเป็นไปไดโ้ดยรอบดา้นทั้งผูใ้ห้
นโยบาย ผูส้อนและผูเ้รียน ในส่วนของผูใ้ช ้ไดแ้ก่ ผูจ้า้ง/ผูว้า่จา้ง และลูกจา้ง เพื่อใหเ้ห็นภาพ
ภาษาต่างประเทศใน 3 ภูมิภาคน้ีสมบูรณ์ข้ึนในส่วนของผูใ้หผ้ลผลิต ส าหรับฝ่ายผูผ้ลิตไดศึ้กษา
ตั้งแต่ระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และในส่วนของผูใ้ชไ้ดศึ้กษา
ความตอ้งการในธุรกิจ 4 ประเภทท่ีใชภ้าษาต่างประเทศ ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรมและภตัตาคาร ธุรกิจ
นนัทนาการ ธุรกิจการผลิต และธุรกิจขนส่งและการท่องเท่ียว การเก็บขอ้มูลใชว้ธีิส่ง 
แบบสอบถามซ่ึงผา่นการทดสอบแลว้โดยทางไปรษณีย ์และโดยใชว้ธีิการทอดแบบเพื่อเป็นการ
ตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดจ้ากทางไปรษณีย ์ในการเลือกหน่วยตวัอยา่งฝ่ายผูผ้ลิตใชก้ารเลือกตวัอยา่ง
แบบมีชั้นภูมิตามระดบัการศึกษา ขนาดของสถานศึกษาและสังกดั (ภาครัฐและเอกชน) แลว้จึงสุ่ม
ตวัอยา่งในแต่ละชั้นภูมิแบบมีระบบ ในส่วนของผูใ้ชก้็ใชว้ธีิการเลือกตวัอยา่งแบบมีชั้นภูมิตาม
ประเภทของธุรกิจและตามขนาดของธุรกิจ และการสุ่มตวัอยา่งในแต่ละชั้นภูมิแบบมีระบบ  ผล
การศึกษาในส่วนของการผลิตพบวา่ ระดบัอุดมศึกษามีการสอนภาษาต่างประเทศมากภาษาท่ีสุด
ถึง 19 ภาษา ภาษาต่างประเทศท่ีมีการสอนในทุกระดบัและทุกสถานศึกษาคือ ภาษาองักฤษ ส่วน
ภาษาจีนนั้นแมจ้ะมีการสอนในทุกระดบัแต่ก็มิไดส้อนในทุกสถาบนั ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ เช่น 
ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาฝร่ังเศส ภาษาเยอรมนั เร่ิมสอนส่วนใหญ่ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย นโยบาย
ในการเปิดสอนภาษาองักฤษนั้นเป็นการเปิดตามขอ้บงัคบัของหลกัสูตร ส่วนภาษาต่างประเทศ
อ่ืนๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาฝร่ังเศสและภาษาอ่ืนๆนั้น เป็นไปตามความตอ้งการของ
ผูเ้รียน ของตลาด และบางคร้ังเพื่อการแสดงศกัยภาพทางวชิาการของสถาบนัการศึกษา ผูส้อน
ภาษาต่างประเทศส่วนใหญ่มีความรักในการสอนแมจ้ะรู้สึกวา่ภาระงานสูงมากโดยเฉพาะในระดบั
ต ่ากวา่อุดมศึกษา ผูส้อนทุกระดบัมีความตระหนกัวา่ทกัษะการพดูและการฟังเป็นเร่ืองส าคญัใน
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในระดบัปริญญาตรีและต ่ากวา่ แต่ผูส้อนในทุกระดบัยกเวน้
ระดบัอุดมศึกษาก็ใหข้อ้มูลวา่มีความตอ้งการพฒันาทกัษะพดูและฟังสูงท่ีสุด อีกทั้งทกัษะท่ีถนดั
ในการสอนก็คือทกัษะอ่าน เน้ือหาท่ีสอนท่ีถนดัคือ ไวยากรณ์ ส าหรับผูเ้รียนในทุกระดบัยกเวน้
ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกต่างก็มีความเห็นวา่ตนเองดอ้ยใน 2 ทกัษะน้ี ปัญหาในการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศใน 2 ทกัษะน้ี นอกจากจะเป็นความไม่ถนดัของผูส้อนแลว้ ยงัอยูท่ี่การท่ี
หอ้งเรียนภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น ท่ีเป็นท่ีตอ้งการมากมี
ขนาดใหญ่ ท าใหไ้ม่สามารถฝึกฝน 2 ทกัษะในหอ้งเรียนได ้มีการใหข้อ้มูลการใชเ้ทคโนโลยแีละ
วธีิการท่ีใหผู้เ้รียนเรียนดว้ยตนเองในสถานศึกษาโดยเฉพาะในระดบัอุดมศึกษา แต่ความคิดของ
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ผูเ้รียนท่ีวา่การเรียนภาษาโดยเฉพาะภาษาองักฤษเป็นวชิาบงัคบัในหลกัสูตรท าใหผู้เ้รียนขาดความ
สนใจและความพยายามฝึกฝนซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการเรียนภาษาต่างประเทศใหมี้สัมฤทธิผล 
การแกไ้ขปัญหาในเร่ืองการสอนภาษาต่างประเทศโดยการน าเทคโนโลยแีละการแนะน าวธีิการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองจึงอาจจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาวจิยัใหร้อบดา้นยิง่ข้ึน ในดา้นผูใ้ช ้ผลการวจิยัแสดง
ใหเ้ห็นวา่ทั้งนายจา้งและลูกจา้งเห็นวา่ภาษาองักฤษ ภาษาจีนและภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ
ท่ีใชม้ากในธุรกิจ 4 ประเภทท่ีศึกษา    
 
 สนทยา ไก่แกว้ (2536) ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง การส ารวจสภาพปัญหาและแนวโน้มของ
การบริหารหลกัสูตรภาษาฝร่ังเศสในโรงเรียนรัฐบาล เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
1) ส ารวจการเรียนการสอน ปัญหาการใชห้ลกัสูตรภาษาฝร่ังเศส ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายใน  
โรงเรียนรัฐบาล เขตกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาการบริหารหลกัสูตร ภาษาฝร่ังเศสในปัจจุบนั และ
แนวโนม้ในอนาคต กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อนภาษาฝร่ังเศสในโรงเรียนรัฐบาล เขตกรุงเทพมหานคร จ านวนผูบ้ริหาร 63 คน ครูผูส้อน 
115 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม จ านวน 2 ชุด วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อย
ละ ผลการวจิยัพบวา่ 1) ในปัจจุบนัผูบ้ริหารส่วนใหญ่จดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
ปานกลาง และแนวโนม้ในการบริหารหลกัสูตรภาษาฝร่ังเศสจะดียิง่ข้ึน โดยเฉพาะภาษาฝร่ังเศส
เฉพาะดา้น แต่มีปัญหาเร่ืองงบประมาณและไม่สามารถเลือกนกัเรียนภาษาฝร่ังเศสไดต้ามเกณฑ ์2) 
ในการจดัการเรียนการสอน วธีิการสอนท่ีเหมาะสมส าหรับครู คือ การสอนแบบประสมประสาน
และการสอนแบบติดต่อส่ือสาร และมีปัญหาเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนต ่า 
 
 ปัญจมา เปมะโยธิน (2539) ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง ความเขา้ใจในเอกสารจริงภาษา
ฝร่ังเศสเพื่อการท่องเท่ียวของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนรัฐบาล เขตการศึกษา 8 โดย
มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความเขา้ใจในเอกสารจริงภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท่องเท่ียวของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนรัฐบาล เขตการศึกษา 8 กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 261 คน ท่ีเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท่องเท่ียวในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2537 ในโรงเรียนรัฐบาล เขตการศึกษา 8 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบทดสอบวดั
ความเขา้ใจในเอกสารจริงภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท่องเท่ียวจ านวน 55 ขอ้ ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 
0.88 การวเิคราะห์ขอ้มูลใชว้ธีิการหาค่าร้อยละและ Z-test ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ ความเขา้ใจใน
เอกสารจริงภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท่องเท่ียวของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนรัฐบาล
เขตการศึกษา 8 ต ่ากวา่เกณฑร้์อยละ 60 คือมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 50.97 
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2.3 โรงเรียนทีส่อนภาษาฝร่ังเศสในจังหวดัภูเกต็ 
 โรงเรียนมธัยมศึกษา ในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ ในจงัหวดัภูเก็ต ท่ีเปิดสอนภาษา
ฝร่ังเศสมีจ านวน 4 โรง แต่ละโรงมีจ านวนนกัเรียนและอาจารย ์ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 1 จ านวนนักเรียนและอาจารย์ในแต่ละโรงเรียน 
 

โรงเรียน ระดบัช้ัน จ านวน
ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนอาจารย์ 

    อาจารย์
ประจ าชาว

ไทย 

อาจารย์
พเิศษชาว
ฝร่ังเศส 

ภูเก็ตวทิยาลยั ม. 1 1 20-25  3 1 
 ม. 2 1 20-25     
 ม. 3 1 20-25     
 ม. 4 2 85-90    
 ม. 5 2 85-90     
 ม. 6 2 85-90     
ยอดรวม  9 315 - 345 4 
สตรีภูเก็ต ม. 4 1 40-45  1 1 
 ม. 5 1 40-45     
 ม. 6 1 40-45     
ยอดรวม  3 120 - 135 2 

เฉลิมพระเกียรติ ฯ1  ม. 4 1 35-40  1 --- 

 ม. 5 1 35-40    
 ม. 6 1 35-40    
ยอดรวม  3 105 - 120 1 
เมืองถลาง ม. 4 1 35-40  1 --- 
 ม. 5 1 35-40    
 ม.6 1 35-40    
ยอดรวม  3 105 - 120 1 

ยอดรวมทุกโรงเรียน  18 645 - 720 7 

 

                                                 
1
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 
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ตารางท่ี 1 ช้ีใหเ้ห็นวา่ แมน้กัเรียนท่ีเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสจะมีจ านวนไม่มากนกั แต่เม่ือ    
ดูจ  านวนอาจารยผ์ูส้อนแลว้ ก็ยงัมีไม่เพียงพอเม่ือเทียบสัดส่วนกบัจ านวนนกัเรียน นัน่คือ จ านวน
อาจารยช์าวไทย 1 คนต่อนกัเรียน 129 – 144 คน และในโรงเรียนท่ีมีอาจารยช์าวฝร่ังเศส อาจารย ์1 
คนมีสัดส่วนต่อจ านวนนกัเรียน 217 – 240 คน และหากค านวนสัดส่วนระหวา่งอาจารยช์าว
ฝร่ังเศสต่อจ านวนนกัเรียนทั้งหมดท่ีเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศส จะเห็นวา่ อาจารยช์าวฝร่ังเศส 1 คนจะ
มีสัดส่วนกบันกัเรียนจ านวน 322 – 360 คน สรุปไดว้า่จ  านวนของนกัเรียนต่ออาจารยไ์ม่เป็น
จ านวนท่ีเหมาะสมส าหรับการเรียนการสอนดา้นภาษา 

 
2.4 สมาคมฝร่ังเศสจังหวดัภูเกต็และชาวฝร่ังเศสในจังหวดัภูเกต็ 
 
 สมาคมฝร่ังเศสเป็นหน่วยงานส าคญัหน่วยงานหน่ึงของประเทศฝร่ังเศส มีหนา้ท่ีหลกัคือ 
สอนภาษาฝร่ังเศสใหแ้ก่นกัเรียน นกัศึกษาและบุคคลท่ีสนใจ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบั
วฒันธรรมฝร่ังเศสใหเ้ป็นท่ีรู้จกัส าหรับบุคคลต่างชาติ 
 
 สมาคมฝร่ังเศสในประเทศไทย ตั้งข้ึนคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2455 โดยกลุ่มสมาชิก
แห่งอาณานิคมฝร่ังเศสจ านวน 31 คน ในตอนแรก สมาคมฝร่ังเศส เป็นเพียง ‚ชุมนุม‛ (club) ของ
คนฝร่ังเศสท่ีมาร่วมพบปะกนั ณ โรงแรมโอเรียลเตล็ ชุมนุมน้ีจะจดักิจกรรมเช่น ละคร ภาพยนตร์ 
ประชุม รวมทั้งจดัการสอนภาษาฝร่ังเศส ในปี 2457  สมาคมประกอบดว้ยสมาชิกจ านวน 84 คน 
ต่อมามีสมาชิกเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ โดยในปี 2506 เพิ่มเป็น 400 คน จ านวนนกัเรียนก็เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 
เช่นกนั โดยในปี 2535 มีนกัเรียนประมาณ 2,000 คนและในปี 2543 มีนกัเรียนประมาณ 3,800 คน 
 
 นอกจากสมาคมฝร่ังเศสท่ีกรุงเทพมหานครแลว้ ยงัมีสมาคมฝร่ังเศสอีก 3 สาขาตั้งอยูใ่น
สองแหล่งใหญ่ๆ ในประเทศไทย คือ ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ (ตั้งข้ึนเม่ือปี 2511) จงัหวดัเชียงราย 
(ตั้งข้ึนเม่ือปี 2534) และจงัหวดัภูเก็ต (ตั้งข้ึนเม่ือปี 2526) 
 
 ในปี 2552 สมาคมฝร่ังเศสจงัหวดัภูเก็ต ประกอบไปดว้ยอาจารยช์าวฝร่ังเศส จ านวน 3 คน 
สอนภาษาฝร่ังเศสใหแ้ก่นกัเรียนนกัศึกษาในสถาบนัการศึกษาต่างๆ รวมทั้งใหแ้ก่พนกังานใน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว โดยมีจ านวนนกัเรียนเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จากขอ้มูลของสมาคม
ฝร่ังเศส จ านวนนกัเรียนในปี 2540 มีประมาณ 180 คน ปี 2545 มีประมาณ 466 คน และปี 2550 มี
ประมาณ 913 คน นอกจากภารกิจเร่ืองการสอนภาษาฝร่ังเศส แลว้ สมาคมฝร่ังเศสยงัจดัสอน
ภาษาองักฤษและภาษาไทยใหแ้ก่ชาวฝร่ังเศสและลูกหลานชาวฝร่ังเศส ท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ต 
และยงัรับแปลเอกสารอีกดว้ย 
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 ส าหรับชาวฝร่ังเศสท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ต สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
กลุ่มชาวฝร่ังเศสท่ีเขา้มาท างานอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ต เช่น ประกอบธุรกิจการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว ธุรกิจร้านอาหารและงานบริการอ่ืนๆ และชาวฝร่ังเศสท่ีเกษียณอายแุลว้ ทั้งสองกลุ่มน้ี 
ขอ้มูลของสถานกงสุลฝร่ังเศสจงัหวดัภูเก็ตระบุวา่ มีชาวฝร่ังเศสประมาณ 1,200 คน มาลงทะเบียน
ในฐานะชาวฝร่ังเศสซ่ึงอาศยัอยูใ่นต่างประเทศ ในความเป็นจริง คาดวา่มีชาวฝร่ังเศสท่ีมาอาศยัอยู่
ในจงัหวดัภูเก็ตอีกมากกวา่ 1,000 คนท่ีไม่ไดม้าลงทะเบียนไวท่ี้สถานกงสุล จงัหวดัภูเก็ต 
 
 นอกจากชาวฝร่ังเศสแลว้ ยงัมีชาวต่างชาติในจงัหวดัภูเก็ตท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศสเป็นภาษา
ราชการและภาษาแม่อ่ืนๆ อีกเช่น ชาวเบลเยีย่ม ชาวสวติเซอร์แลนด ์เป็นตน้ ซ่ึงคนกลุ่มน้ี น่าจะมี
อยูป่ระมาณ 1,000 คนเช่นกนั 
 
2.5 นิตยสารภาษาฝร่ังเศสในจังหวดัภูเกต็ 
 
 ในปัจจุบนัน้ี ไดมี้กลุ่มชาวฝร่ังเศสท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ตจดัท านิตยสารภาษาฝร่ังเศส
รายเดือน ช่ือ Phuket Francophone แจกฟรีแก่ชาวฝร่ังเศสและชาวต่างชาติท่ีพดูภาษาฝร่ังเศสทั้งท่ี
เป็นนกัท่องเท่ียวและผูท่ี้อาศยัอยูใ่นภูเก็ตในลกัษณะท่ีอยูร่ะยะยาว โดยไดมี้การวางนิตยสาร
ดงักล่าวไวท่ี้สมาคมฝร่ังเศสและบริษทัน าเท่ียวต่างๆ เน้ือหาภายในเล่มประกอบดว้ยข่าวสาร เร่ือง
น่ารู้เก่ียวกบัประเทศไทยและวฒันธรรมไทย วนัส าคญัต่างๆ ขอ้ควรปฏิบติัต่างๆในระหวา่ง
เดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย ข่าวสารเก่ียวกบัจงัหวดัภูเก็ต เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีข่าวสาร
เก่ียวกบักิจกรรมต่างๆของชาวฝร่ังเศสท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ตดว้ย  
  

นอกเหนือจากนิตยสาร Phuket Francophone แลว้ สมาคมฝร่ังเศสก็ยงัมีนิตยสาร
Programme จดัท าโดยสมาคมฝร่ังเศสและสถานทูตฝร่ังเศสแห่งประเทศไทย เพื่อแจกจ่ายใหแ้ก่ผูท่ี้
สนใจ โดยภายในนิตยสาร ประกอบดว้ยรายการและกิจกรรมส าคญัต่างๆท่ีจะจดัข้ึนท่ีสมาคม
ฝร่ังเศสกรุงเทพมหานครและสมาคมฝร่ังเศสตามจงัหวดัต่างๆ  
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บทที ่3 ระเบียบวธีิการศึกษาวิจัย 
 
 ในการศึกษาวจิยัสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
ในจงัหวดัภูเก็ตคร้ังน้ี ผูว้จิยัได้แบ่งระเบียบวธีิการศึกษาออกเป็น 5 ประเด็น คือ 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัและคุณภาพของเคร่ืองมือ 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 
5. การน าเสนอขอ้มูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
3.1.1 ประชากร 

 
ประชากรของการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นม. 4 – ม. 6 ซ่ึงเลือกเรียนแผนการเรียน

ภาษาฝร่ังเศส ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั
กระทรวงศึกษาธิการ ในจงัหวดัภูเก็ต จ  านวน 4 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยั โรงเรียน
สตรีภูเก็ต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี และโรงเรียนเมือง
ถลาง จ านวน 570 คนและ นกัเรียนชั้นม.1 – ม.3  ซ่ึงเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสเป็นวชิาเลือก ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 75 คน โดยโรงเรียนท่ีเปิดใหน้กัเรียนชั้นม. 1 – ม. 3 ให้
สามารถเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสได ้มีเพียงโรงเรียนเดียวคือ โรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยั  

 
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

 
จ านวนประชากรทั้งส้ิน 645 คน จะใชสู้ตรของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 

ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะท าการศึกษาจะเท่ากบั 247 คน 
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3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยและคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  
 
3.2.1 แบบสอบถาม 
 
 ใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณกบักลุ่มตวัอยา่ง 247 คน โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 
4 ส่วน คือ  

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย
ค าถาม 6 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัภาษาฝร่ังเศส ประกอบดว้ย
ค าถาม 16 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3  การเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา 
 ประกอบดว้ยค าถาม 16 ขอ้ 
ส่วนท่ี 4  แนวโนม้การเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส ประกอบดว้ยค าถาม 5 

ขอ้ 
  

(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก) 
 
3.2.2 แบบสัมภาษณ์ 
 
3.2.2.1 แบบสัมภาษณ์นักเรียน 
 
 ใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยเลือกนกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนชั้นเรียนละ 6 คนเพื่อท า
การสัมภาษณ์ โดยเลือกสัมภาษณ์นกัเรียนท่ีมิไดต้อบแบบสอบถาม เพื่อจะไดค้  าตอบท่ีแตกต่าง
และมีความคมชดักวา่ค าตอบท่ีไดจ้ากแบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอ้มูลดา้นคุณภาพส าหรับ
งานวจิยั แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
 
  ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน ประกอบด้วยค าถาม 3 ขอ้ 
  ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัภาษาฝร่ังเศส ประกอบดว้ย 
    ค าถาม 4 ขอ้ 
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ส่วนท่ี 3 การเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา 
ประกอบดว้ยค าถาม 10 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4  แนวโนม้การเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสในจงัหวดัภูเก็ตใน  
 อนาคต ประกอบดว้ยค าถาม 5 ขอ้ 
 

 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข) 
 
3.2.2.2 แบบสัมภาษณ์อาจารย์ 
 
 ใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพจากอาจารยผ์ูส้อน ทั้งชาวไทยและชาวฝร่ังเศส แบบ
สัมภาษณ์น้ี แบ่งชุดค าถามออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  
 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย
หวัขอ้ 4 หวัขอ้ 

ส่วนท่ี 2  การสอนภาษาฝร่ังเศสในปัจจุบนั ประกอบดว้ยหวัขอ้ 9 หวัขอ้
ส่วนท่ี 3  แนวโนม้การเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส ความตอ้งการภาษา 
  ฝร่ังเศสในจงัหวดัภูเก็ต หวัขอ้ 3 หวัขอ้ 
 

(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค) 
 
3.2.3 เอกสารงานวจัิยและเอกสารการศึกษา  

 
ไดใ้ชเ้อกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในประเทศไทย โดยเฉพาะ  

ภาษาฝร่ังเศส เช่น งานวจิยัของอดิศา เตียวและคณะ (2547) เร่ืองโครงการขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศระดบัอุดมศึกษาในภาคใต ้งานวจิยัของศิริมา ปุรินทราภิบาล  (2535) 
เร่ืองการส ารวจความตอ้งการเรียนภาษาฝร่ังเศสและปัญหาในการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสของ
นกัศึกษาและครูในโปรแกรมวชิาการท่องเท่ียวในสถาบนัอุดมศึกษา สังกดักระทรวงศึกษาธิการ 
งานวจิยัของปรารถนา กาลเนาวกุล (2548) เร่ือง การสังเคราะห์งานวจิยัการเรียนการสอน  และการ
ใชภ้าษาต่างประเทศของภาคใต ้งานวจิยัของปราณี กุลละวณิชยแ์ละคณะ (2549) เร่ือง การจดัการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศและความตอ้งการภาษาต่างประเทศในภาคกลาง ภาคตะวนัตกและ
ภาคตะวนัออก งานวจิยัของสนทยา ไก่แกว้ (2536) เร่ือง การส ารวจสภาพปัญหาและแนวโนม้ของ
การบริหารหลกัสูตรภาษาฝร่ังเศสในโรงเรียนรัฐบาล เขตกรุงเทพมหานคร และงานวจิยัของ    
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ปัญจมา เปมะโยธิน (2539) เร่ือง ความเขา้ใจในเอกสารจริงภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท่องเท่ียวของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนรัฐบาล เขตการศึกษา 8 
 

นอกจากน้ี ยงัใชเ้อกสารจากวารสารสมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแห่งประเทศไทย เวบไซด์
สมาคมครูผูส้อนภาษาฝร่ังเศสแห่งประเทศไทย (http://atpf-th.or.org) เช่น เร่ืองขอ้มูลการเปิดสอน
ภาษาฝร่ังเศสในสถาบนัการศึกษา เขียนโดย รศ.ดร. ธิดา บุญธรรม และ ดร.จงกล สุภาเวชย ์(ดู
ภาคผนวก ง) และขอ้มูลเก่ียวกบัสมาคมฝร่ังเศส จากสมาคมฝร่ังเศสจงัหวดัภูเก็ต  
 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามไปแจกใหแ้ก่นกัเรียนในโรงเรียน
สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ในจงัหวดัภูเก็ต ทั้งหมด 4 โรงเรียน โดยอาจารยใ์นแต่ละโรงเรียนเป็น
ผูด้  าเนินการแจกและเก็บแบบสอบถามใหต้ามจ านวนท่ีก าหนด ดงัท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2.3 ระยะเวลาใน
การแจกและเก็บแบบสอบถามเร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2552 
 
 ส าหรับการเก็บขอ้มูลการสัมภาษณ์ ไดก้ระท าหลงัจากเก็บรวบรวมแบบสอบถามเสร็จส้ิน
แลว้ โดยผูว้จิยัไดน้ดัสัมภาษณ์นกัเรียนผา่นอาจารยภ์าษาฝร่ังเศส การสัมภาษณ์ไดใ้ชเ้คร่ือง
บนัทึกเสียงเพื่อความถูกตอ้งแม่นย  าของขอ้มูล ในการน้ีได้ขออนุญาตนกัเรียนล่วงหนา้ ในการ
สัมภาษณ์ผูว้จิยัไดส้ร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง เพื่อไม่ใหน้กัเรียนต่ืนกลวัและผูว้จิยัพยายามให้
นกัเรียนไดต้อบค าถามอยา่งเป็นธรรมชาติและเป็นตัวของตวัเองใหม้ากท่ีสุด นอกจากน้ี ผูว้จิยัได้
ขอใหอ้าจารยเ์ลือกหอ้งท่ีไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอกและไม่มีบุคคลอ่ืน รวมทั้งอาจารยผ์ูส้อน 
ทั้งน้ีเพื่อให้นกัเรียนไดต้อบค าถามอยา่งอิสระโดยไม่มีความวติกกงัวลและความหวาดเกรงใดๆ  
ระยะเวลาสัมภาษณ์ประมาณ 10-15 นาทีต่อนกัเรียนหน่ึงคน 
 
 ส่วนการเก็บขอ้มูลสัมภาษณ์อาจารยช์าวไทยและชาวฝร่ังเศส ผูว้จิยัใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียง
ช่วยในการอดัเสียงเช่นกนั โดยไดข้ออนุญาตอาจารยใ์นการบนัทึกเสียง และไดส้ร้างบรรยากาศท่ี
เป็นกนัเองเช่นเดียวกบัการสัมภาษณ์นกัเรียนดว้ยจุดประสงคเ์ดียวกบัท่ีกล่าวถึงข้างตน้  การ
สัมภาษณ์ใชเ้วลาประมาณ 20-30 นาทีต่ออาจารยห์น่ึงคน ส าหรับภาษาท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ ไดใ้ช้
ภาษาไทยส าหรับอาจารยช์าวไทย และภาษาฝร่ังเศสส าหรับอาจารยช์าวฝร่ังเศส โดยผูว้จิยัท าการ
แปลแบบสัมภาษณ์จากภาษาไทยไปเป็นภาษาฝร่ังเศส และแปลกลบัไปเป็นภาษาไทยในเวลาท่ี
เขียนผลการสัมภาษณ์ 
 

http://atpf-th.or.org/
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3.4 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม มีล าดบัขั้นการวเิคราะห์ดงัน้ี 
 

1. ตอนที ่1  แบบสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ของนกัเรียน แบบสอบถามเป็นลกัษณะ
ตรวจสอบรายการ (Check list) เติมค าในช่องวา่ง การวเิคราะห์ขอ้มูลใชค้่าร้อยละ 

2. ตอนที ่2-4  แบบสอบถามเร่ืองเหตุผลของการเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสและปัญหาใน
การเรียน ประสบการณ์เก่ียวกบัชาวฝร่ังเศสและภาษาฝร่ังเศสของนกัเรียนในจงัหวดั
ภูเก็ต รวมทั้งสภาพการณ์ของภาษาฝร่ังเศสในจงัหวดัภูเก็ต และแนวโนม้การเรียน
และการใชภ้าษาฝร่ังเศสในจงัหวดัภูเก็ตในอนาคต แบบสอบถามเป็นลกัษณะ
ตรวจสอบรายการ (Check list) และเป็นลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
(Rating Scale) ของ Best1 (1977 : 189) ดงัน้ี 

 
4.50 – 5.00 หมายถึง  มากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง  มาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง  ปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง  นอ้ย 
1.00 – 1.49 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Best, John W. (1977). Research in Education. 3

rd
 Edition. New Jersey: America.   
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การวเิคราะห์ขอ้มูลใชค้่าเฉล่ีย () ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน (S.D) ค่าเฉล่ียร้อยละ 
(%)  

และการจดักลุ่มตามค่าร้อยละ เป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด โดยมี
สูตรและรายละเอียดดงัน้ี 
 
   = ∑  X 
      N 

 
เม่ือ  แทน คะแนนเฉล่ีย 
 ∑  X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
 N แทน จ านวนนกัเรียน 
 

 
  
 เม่ือ  S.D คือ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล 
  ∑  X คือ ผลรวมของคะแนน 
  ∑  X2 คือ ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
  N คือ จ านวนนกัเรียน 

 
 3. แบบสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส เป็นค าถาม
ปลายเปิด วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการบรรยายความและจดัล าดบัตามค่าร้อยละ 

 
3.5 การน าเสนอข้อมูล 
 
 การน าเสนอขอ้มูลการวจิยัคร้ังน้ี จะใชต้ารางเพื่อรวบรวมขอ้มูล (Dummy Table) เพื่อ
รวบรวมขอ้มูลและแจกแจงผล และท าการวเิคราะห์ สรุปผล น าเสนอ เป็นเน้ือหาตามล าดบัของ
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจเอกสาร การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม พร้อมทั้งวเิคราะห์วจิารณ์ 
สรุปผลการศึกษาวจิยั 

N ∑  X2 – (∑  X)
2
 

 

       N (N – 1) 

 

S.D = 
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บทที ่4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาวจิยัเร่ือง สภาพการณ์การเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสในปัจจุบนัและปัญหาใน
การเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในบริบทจงัหวดัภูเก็ต  โดยใช้
แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา ปีท่ี 1-6 ท่ีเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศส
นั้น ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาวจิยัขอน าเสนอการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปของตาราง และแปลผล
ดว้ยการบรรยายแยกตามลกัษณะของขอ้มูล 
  
4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้น (Descriptive Analysis) 
 
ข้อมูลเบือ้งต้นของกลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถาม 
 
 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจากนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา ชั้นปีท่ี 1-6 ท่ีเลือกเรียน
ภาษาฝร่ังเศส ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักระทรวงศึกษา ในจงัหวดัภูเก็ต รวม 247 คน ผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏผลดงัน้ี 
 
ผลการวเิคราะห์  ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 1.1 เพศ 
 

เพศ ชาย หญิง รวม 
 73 

(29.6%) 
174 

(70.4%) 
247 

(100.00%) 
 
ตารางที่ 1.2 อายุ 
 
อาย ุ 12 13 14 15 16 17 18 19 รวม 
 9 

(3.6%) 
15 

(6.1%) 
20 

(8.1%) 
39 

(15.8%) 
57 

(23.1%) 
70 

(28.3%) 
35 

(14.2%) 
2 

(0.8%) 
247 

(100.00%) 
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ตารางที ่1.3 ช้ันปีทีก่ าลงัศึกษา 
 

ชั้นปีท่ี 1 2 3 4 5 6 รวม 
 17 

(6.9%) 
 16 

(6.5%) 
13 

(5.35) 
63 

(25.5%) 
64 

(25.9%) 
74 

(30.0%) 
247 

(100.00%) 
 
ตารางที ่1.4 แผนการเรียน 
 

แผนการเรียน ศิลป์ - ฝร่ังเศส คณิต - วทิย ์ รวม 
 203 

(82.2%) 
44 

(17.8%) 
247 

(100.00%) 
  
ตารางที ่1.5 โรงเรียน 
 
โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติ ภูเก็ตวทิยาลยั เมืองถลาง สตรีภูเก็ต รวม 
 47 

(19.0%) 
98 

(39.7%) 
47 

(19.0%) 
55 

(22.3%) 
247 

(100.00%) 
 
ตารางที ่1.6 ระดับคะแนนวชิาภาษาฝร่ังเศส 
 

เกรด 1.00-1.99 2.00-2.99 3.00-3.99 4.00 รวม 
 10 

(4.05%) 
38 

(15.38%) 
69 

(27.94%) 
48 

(19.43%) 
165  

(66.80%) 
หมายเหตุ มีนกัเรียนท่ีไม่มีผลการเรียนจ านวน 82 คน (33.20%) 
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จากตารางท่ี 1.1 – 1.6 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
 เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงคือ จ านวน 174 คน (70.4%)  

ผูช้ายจ านวน 73 คน (29.6%) 
 

อาย ุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาย ุ17 ปี จ  านวน 70 คน (28.3%) อาย ุ16 ปี 
จ  านวน 57 คน (23.1%) 

 
ชั้นปี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 201 

คน (81.4%) เป็นนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้จ านวน จ านวน 46 คน (18.75%)  
 
แผนการเรียน ผูต้อบแบบสอบถามเรียนอยูใ่นแผนการเรียนศิลป์-ฝร่ังเศส จ านวน 203  
  คน (82.2%) และอยูใ่นแผนการเรียนคณิต-วทิย ์จ  านวน 44 คน (17.8%)   
 
โรงเรียน โรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยั จ านวน 98 คน (39.7%)  

โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ านวน 55 คน (22.3%) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ จ  านวน 47 คน (19.0%) 
โรงเรียนเมืองถลาง จ านวน 47 คน (19.0%) 

 
เกรดวชิาภาษาฝร่ังเศส ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 69 คน (41.8%) มีคะแนนวชิา 
   ภาษาฝร่ังเศสอยูใ่นระดบั 3.00-3.99 และมีคะแนนวชิาอยูใ่น 
   ระดบั 4.0 จ านวน 48 คน (29.1%) ในขอ้ดงักล่าวน้ี มี 
   นกัเรียนท่ีไม่ตอบค าถามน้ีจ านวน 82 คน (33.20%) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

 
ตอนที่ 2 เหตุผลของการเลอืกเรียนภาษาฝร่ังเศสและปัญหาในการเรียน  
 
ตารางที ่2.1 เหตุผลในการเลอืกเรียนภาษาฝร่ังเศสของนักเรียน  
          n = 247 
 1 

นอ้ย
ท่ีสุด 

2 
นอ้ย 

3 
ปานกลาง 

4 
มาก 

5 
มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 
 

S.D การแปล
ความหมาย  

1. ชอบประเทศ
ฝร่ังเศสรวมทั้งภาษา
และวฒันธรรม 

1 
(0.4%) 

9 
(3.6%) 

66 
(26.7%) 

119 
(48.2%) 

52 
(21.1%) 

3.86 .802 มาก 

2. ตอ้งการศึกษาวชิา
ภาษาฝร่ังเศสต่อใน
ระดบัมหาวทิยาลยั 

20 
(8.1%) 

42 
(17.0%) 

105 
(42.5%) 

55 
(22.3%) 

25 
(10.1%) 

3.09 1.057 ปานกลาง 

3.ตอ้งการท างานท่ีใช้
ภาษาฝร่ังเศสใน
อนาคต 

14 
(5.7%) 

43 
(17.4%) 

113 
(45.7%) 

53 
(21.5%) 

24 
(9.7%) 

3.12 .997 ปานกลาง 

4.ชอบเรียน
ภาษาต่างประเทศ 

4 
(1.6%) 

12 
(4.9%) 

66 
(26.7%) 

86 
(34.8%) 

79 
(32.0%) 

3.91 .960 มาก 

5.ประเทศฝร่ังเศสมี
ความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยสูีง 

2 
(0.8%) 

6 
(2.4%) 

70 
(28.3%) 

120 
(48.6%) 

49 
(19.8%) 

3.84 .793 มาก 

6.จ าเป็นตอ้งเลือก
ภาษาฝร่ังเศส เพราะไม่
มีโปรแกรมภาษาอ่ืน
ใหเ้ลือก 

93 
(37.7%) 

86 
(34.8%) 

48 
(19.4%) 

15 
(6.1%) 

5 
(2.0%) 

2.00 1.000 นอ้ย 

 
จากตาราง 2.1 ในเร่ืองของเหตุผลในการเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสของนกัเรียน ผูต้อบ

แบบสอบถามเลือกตอบ ชอบมาก เป็นจ านวนมากท่ีสุด คือ 119 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 รองลงมา 
เลือกตอบชอบปานกลาง เป็นจ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 ล าดบัสุดทา้ย เลือกตอบชอบมาก
ท่ีสุด เป็นจ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 

 
ในส่วนของความตอ้งการศึกษาวชิาภาษาฝร่ังเศสต่อในระดบัมหาวทิยาลยั ผูต้อบ

แบบสอบถามเลือกตอบปานกลาง เป็นจ านวนมากท่ีสุด คือ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมา
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เลือกตอบ มาก เป็นจ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 ล าดบัสุดทา้ย เลือกตอบ นอ้ย เป็นจ านวน 
42 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 

 
ส าหรับความตอ้งการท างานท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศสในอนาคต ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ

ปานกลาง เป็นจ านวนมากท่ีสุด คือ 113 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 รองลงมาเลือกตอบ มาก เป็น
จ านวน 53 คนคิดเป็นร้อยละ 21.5 ล าดบัสุดทา้ย เลือกตอบ นอ้ย เป็นจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.4 

 
ในส่วนท่ีเป็นการชอบเรียนภาษาต่างประเทศ ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบมาก เป็น

จ านวนมากท่ีสุด คือ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมา เลือกตอบมากท่ีสุด เป็นจ านวน 79 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.0 ล าดบัสุดทา้ย เลือกตอบปานกลาง เป็นจ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7  

 
ต่อเหตุผลเร่ืองประเทศฝร่ังเศสมีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสูีง ผูต้อบแบบสอบถาม

เลือกตอบมาก เป็นจ านวนมากท่ีสุด คือ 120 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 รองลงมาเลือกตอบปานกลาง 
เป็นจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 ล าดบัสุดทา้ย เลือกตอบ มากท่ีสุด เป็นจ านวน 49 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.8 

 
ในส่วนเหตุผลสุดทา้ยคือ จ าเป็นตอ้งเลือกเพราะไม่มีโปรแกรมภาษาอ่ืนใหเ้ลือกนั้น 

ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบนอ้ยท่ีสุด เป็นจ านวนมากท่ีสุด คือ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 
รองลงมา เลือกตอบ นอ้ย เป็นจ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 ล าดบัสุดทา้ย เลือกตอบ ปาน
กลาง เป็นจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4   

 
 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของการตอบและเปรียบเทียบกนัแลว้ ค่าเฉล่ียอนัดบัท่ีสูงท่ีสุด คือ 
ความชอบประเทศฝร่ังเศส รวมทั้งภาษาและวฒันธรรม 3.86 อนัดบัท่ีสอง คือ ประเทศฝร่ังเศสมี
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสูีง 3.84 และ อนัดบัท่ีสามคือ ตอ้งการศึกษาวชิาภาษาฝร่ังเศสต่อใน
ระดบัมหาวทิยาลยั 3.59  
  
 จากการสัมภาษณ์นกัเรียน นกัเรียนไดใ้หเ้หตุผลท่ีเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสวา่ นอกจาก
ตนเองจะมีความชอบในภาษาฝร่ังเศส ประเทศฝร่ังเศส และวฒันธรรมฝร่ังเศสแลว้ การไดอ้ยูใ่น
จงัหวดัภูเก็ต ก็มีส่วนช่วยในการตดัสินใจในการเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศส ดงัเช่นท่ีนกัเรียนไดใ้หค้  า
สัมภาษณ์ ดงัน้ี 
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- “ชอบภาษาฝร่ังเศส คิดว่า ภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาท่ีไพเราะและอยากเรียนรู้ มีอะไร 
หลายๆอย่างให้เราศึกษา” 

- “ภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาท่ีไพเราะ เรียนรู้แล้วได้ความรู้เยอะ ได้เรียนรู้วฒันธรรมของเขา
ด้วย”  
 -  “เลือกเรียน เพราะอยากเรียน อยากรู้วฒันธรรมของเขา  ” 

- “ภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาท่ีไพเราะและประเทศฝร่ังเศสเป็นประเทศท่ีมีวฒันธรรมท่ีดี 
และชอบส าเนียงของภาษาฝร่ังเศส”   

- “เป็นภาษาท่ีคนรู้น้อย เราเรียนไว้จะได้ไปสอนต่อให้คนรู้จักภาษาฝร่ังเศสมากขึน้”   
- “อยากเรียนภาษาฝร่ังเศสเพราะอยากเรียนภาษาท่ีสาม ท่ีโรงเรียนต้องเรียนภาษาอังกฤษ

อยู่แล้ว เลยอยากรู้อีกภาษาหน่ึง”    
- “ชอบภาษา ธรรมเนียม วฒันธรรมและประเพณีของเขา ประเทศของเขา เป็นเอกลักษณ์

ดี” 
- “ต่อยอดมาจากภาษาอังกฤษ มีความใกล้เคียงกัน ส่วนหน่ึงท่ีเลือกเพราะเป็นภาษาท่ีเรา

สามารถน าไปใช้ต่อได้ เพราะอยากเรียนด้านการท่องเท่ียวต่อ  
”- “ภูเกต็เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและภาษาฝร่ังเศสกน่็าจะเป็นทางเลือกท่ีดี” 
- “เลือกเรียนเพราะจะได้ใช้ได้ในอนาคต” 

 
ถึงแมว้า่ ในปัจจุบนั ความนิยมในภาษาฝร่ังเศสจะลดนอ้ยลง อนัเน่ืองมาจากการท่ีประเทศ

ฝร่ังเศสมีบทบาททางดา้นเศรษฐกิจในระดบัโลกลดนอ้ยลงไปเม่ือเทียบกบัอดีตและจากการท่ี
ประเทศอ่ืนๆในเอเชียไดก้า้วข้ึนมามีบทบาทท่ีส าคญั เช่น  ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น ท าใหน้กัเรียนต่าง
พากนัเลือกเรียนเพื่ออนาคตของตน อยา่งไรก็ดี ขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีไดจ้ากการศึกษา
คร้ังน้ี บ่งวา่ภาษาฝร่ังเศสก็ยงัไดช่ื้อวา่เป็นภาษาท่ีมีความไพเราะ มีเอกลกัษณ์เป็นของตน  ผูใ้ห้
ขอ้มูลยงัสะทอ้นดว้ยวา่ประเทศฝร่ังเศสเป็นประเทศท่ีมีวฒันธรรมยาวนานและโดดเด่น มีสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีสวยงามระดบัโลกหลายแห่ง เช่น หอไอเฟล ประตูชยั หรือพิพิธภณัฑลู์ฟว  ์ท าให้
นกัเรียนเกิดความสนใจอยากเรียนรู้ และจากความเป็นจริงท่ีวา่จงัหวดัภูเก็ตเป็นจงัหวดัท่องเท่ียวท่ี
มีนกัท่องเท่ียวชาวฝร่ังเศสเดินทางมาเยอืนปีละหลายแสนคน ท าใหภ้าษาฝร่ังเศสในโรงเรียน
มธัยมศึกษาของจงัหวดัยงัเห็นความส าคญัในการเปิดสอนอยู่ ขอ้มูลจากการศึกษาคร้ังน้ี สามารถ
สรุปไดว้า่ นอกจากความชอบในเร่ืองภาษา วฒันธรรมของฝร่ังเศสแลว้ การท่ีตนเองอยูใ่นจงัหวดั
ภูเก็ต ก็ยงัเป็นส่วนช่วยในการตดัสินใจในเร่ืองการเลือกภาษาอีกดว้ย  
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ตารางที ่2.2 การรู้จักประเทศ ภาษาหรือวฒันธรรมฝร่ังเศส ก่อนเลอืกเรียนภาษาฝร่ังเศสของ 
นักเรียน 
                n = 247 
 1 

นอ้ยท่ีสุด 
2 

นอ้ย 
3 

ปานกลาง 
4 

มาก 
5 

มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 
 

S.D การแปล
ความหมาย 

1.รู้จกัผา่นทางส่ือ
ต่าง ๆ เช่น 
โทรทศัน์ วทิย ุ
นิตยสาร เป็นตน้ 

12 
 (4.9%) 

34 
 (13.8%) 

108 
 (43.7%) 

68 
(27.5%) 

25 
(10.1%) 

3.24 .978 
 

ปานกลาง 

2.รู้จกัผา่นทางคน
รอบขา้ง เช่น 
ครอบครัว ญาติ 
เพื่อน 

24 
 (9.7%) 

70 
 (28.3%) 

80 
 (32.4%) 

56 
(22.7%) 

17 
(6.9%) 

2.89 1.080 
 

ปานกลาง 

3.รู้จกัผา่นทาง
หนงัสือเรียนใน
วชิาต่างๆ เช่นวชิา
ดา้นสงัคมศาสตร์ 
เป็นตน้ 

10 
 (4.0%) 

44 
 (17.8%) 

124 
 (50.2%) 

58 
(23.5%) 

11 
(4.5%) 

3.06 .867 ปานกลาง 

 
ในการรู้จกัประเทศฝร่ังเศส การรู้จกัผา่นทางส่ือต่างๆเช่น โทรทศัน์ วทิย ุนิตยสาร ผูต้อบ

แบบสอบถามเลือกตอบรู้จกัปานกลาง มากท่ีสุด เป็นจ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7 รองลงมา 
เลือกตอบ มาก เป็นจ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ล าดบัสุดทา้ย เลือกชอบมากท่ีสุด เป็น
จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 

 
ในการรู้จกัผา่นทางคนรอบขา้งเช่น บุคคลในครอบครัว ญาติ เพื่อน กลุ่มผูต้อบ

แบบสอบถามเลือกตอบปานกลาง มากท่ีสุด เป็นจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4 รองลงมา 
เลือกตอบ นอ้ย เป็นจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 ล าดบัสุดทา้ย เลือกตอบ มาก เป็นจ านวน 
56 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 

 
ในการรู้จกัผา่นทางหนงัสือเรียนในวชิาต่างๆ เช่น วชิาดา้นสังคมศาสตร์ ผูต้อบ

แบบสอบถามเลือกตอบปานกลาง มากท่ีสุด เป็นจ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 รองลงมา 
เลือกตอบมาก เป็นจ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 ล าดบัสุดทา้ย เลือกตอบ นอ้ย เป็นจ านวน 44 
คนหรือร้อยละ 17.8 
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หากดูคะแนนโดยเฉล่ียแลว้ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามจะรู้จกัประเทศฝร่ังเศส ภาษาหรือ
วฒันธรรมฝร่ังเศสผา่นทางรูปแบบต่างๆ ในระดบั ปานกลาง นัน่คือ ผา่นทางส่ือต่างๆ เช่น
โทรทศัน์ วทิย ุนิตยสาร ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.24 รองลงมาคือ รู้จกัผา่นทางหนงัสือเรียนในวชิาต่างๆ เช่น 
วชิาดา้นสังคมศาสตร์ ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.06 และอนัดบัสุดทา้ยคือ รู้จกัผา่นทางคนรอบขา้ง เช่น 
ครอบครัว ญาติ และเพื่อน ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.89 

 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ก็ไดย้นืยนัส่ิงท่ีไดรั้บจากแบบสอบถาม คือ บุคคลรอบขา้ง

ของนกัเรียน อาทิเช่น บุคคลในครอบครัว หรือ บุคคลท่ีอยูใ่นโรงเรียนเดียวกนั เช่นอาจารย ์หรือ
รุ่นพี่ ลว้นท าใหน้กัเรียนไดรู้้จกัประเทศฝร่ังเศส ภาษาและวฒันธรรมก่อนเลือกเรียน  ดงัน้ี 

- “เคยได้ยินรุ่นพ่ีพูดถึงมาก่อน และบอกว่า จริงๆแล้วเรียนฝร่ังเศสไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะ 
การเรียนฝร่ังเศสจะท าให้เราได้ฝึกพูด ซ่ึงท าให้เรารู้สึกชอบ กเ็ลยเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศส”  

-  “เม่ือก่อนแม่ท างานโรงแรม แม่เจอคนฝร่ังเศส และบอกว่าภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาท่ี
ไพเราะ” 

- “ตอนท่ีเรียนภาษาอังกฤษ อาจารย์จบเอกภาษาฝร่ังเศสมา อาจารย์บอกว่า ภาษาฝร่ังเศส
น่าเรียน สนุก 

- เม่ือก่อนไม่ค่อยรู้เก่ียวกับภาษาฝร่ังเศสมาก่อน ตอนนีรู้้ได้จากหนังสือ ทีวี อาจารย์
แนะน าให้ดู 

- มีรุ่นพ่ีเพ่ิงกลับมาจากฝร่ังเศส เขาเล่าเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวกับฝร่ังเศสให้ฟัง ความแตกต่าง 
ระหว่างบ้านเขากับบ้านเรา 
 -  “ชอบไปยืนอ่านหนังสือนิตยสารตามร้านหนังสือ ชอบอ่านพวกหนังสือน าเท่ียวและ
หนังสือแฟช่ันค่ะ สังเกตุเห็นว่าจะมีประเทศฝร่ังเศสบ่อยๆ เช่นปารีส ประเทศในยโุรป น่าไป
เท่ียว” 
 -  “กด็ูจากทีวี และบางคร้ังเดินผ่านอาจารย์ชาวฝร่ังเศส ได้ยินอาจารย์พูดกัน แล้วรู้สึกว่า
ตัวเองชอบ” 
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ตารางที ่2.3 ผู้แนะน าการเลอืกเรียนภาษาฝร่ังเศสให้แก่นักเรียน  
          n = 247 
 เลือกตอบ เลือกตอบไม่ 
1. พอ่แม่พี่นอ้ง 
 
2. เพื่อน 
 
3. ญาติ 
 
4. อาจารย ์
 
5. ไม่มี 
 

60  
(24.3%) 

89 
(36.0%) 

33  
(13.4%) 

31  
(12.6%) 

107  
(43.3%) 

187  
(75.7%) 

158  
(64.0%) 

214  
(86.6%) 

216  
(87.4%) 

140  
(56.7%) 

 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จ านวน107 คน คิดเป็นร้อยละ43.3 จะเลือกเรียนภาษา

ฝร่ังเศสดว้ยตวัเอง ไม่มีผูใ้ดแนะน า แต่หากพิจารณาในส่วนท่ีมีผูแ้นะน า ซ่ึงเลือกตอบวา่มีผูแ้นะน า 
เป็นจ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 ตอบวา่ เพื่อนเป็นกลุ่มคนท่ีแนะน าการเรียนภาษาฝร่ังเศส
ใหแ้ก่ผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด เป็นจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมาคือ พอ่แม่พี่
นอ้งเป็นผูแ้นะน า เป็นจ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 และล าดบัสุดทา้ยคือ ญาติ เป็นจ านวน 33 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 
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ตารางที ่2.4  บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดของนักเรียนทีเ่คยมีประสบการณ์ในการใช้ภาษา
ฝร่ังเศส 
          n = 247 
 เลือกตอบ เลือกตอบไม่ 
1. พอ่แม่พี่นอ้ง 
 
2. เพื่อน 
 
3. ญาติ 
 
4. บุคคลอ่ืน ๆ 
 
5. ไม่มี 

65  
(26.3%) 

32  
(13.0%) 

70  
(28.3%) 

11  
(4.5%) 

101  
(40.9%) 

182  
(73.7%) 

215  
(87.0%) 

177  
(71.7%) 

236  
(95.5%) 

146  
(59.1%) 

 
ในส่วนของประสบการณ์ของบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกลชิ้ดของนกัเรียนท่ีเคยมี

ประสบการณ์ในการใชภ้าษาฝร่ังเศสนั้น จะเห็นไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นจ านวน 
101 คน คิดเป็นร้อยละ 40.9 ไม่มีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกลชิ้ดมีประสบการณ์ในการใช้
ภาษาฝร่ังเศส อยา่งไรก็ดี หากพิจารณากลุ่มบุคคลท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบัภาษาฝร่ังเศส จ านวน 
146 คน คิดเป็นร้อยละ 59.1 จะเห็นไดว้า่ญาติมีจ านวนมากท่ีสุด เป็นจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.3 รองลงมาคือพอ่แม่พี่นอ้ง เป็นจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 อนัดบัสุดทา้ยคือ เพื่อน เป็น
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0  

 
จากการสัมภาษณ์ การอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงมีจงัหวดัท่องเท่ียวท าใหค้นทอ้งถ่ินไดมี้

โอกาสเจอกบันกัท่องเท่ียวชาวฝร่ังเศส บางคนมีโอกาสท างานร่วมกบัคนฝร่ังเศส และบางคนไดมี้
โอกาสไปเดินทางเท่ียวประเทศฝร่ังเศสหรือประเทศอ่ืนๆท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศส กลุ่มคนเหล่าน้ีแนะน า
นกัเรียนใหเ้ลือกเรียนภาษา ดงัท่ีนกัเรียนใหส้ัมภาษณ์วา่  
 - “ท่ีบ้านครอบครัวท าธุรกิจท่ีหาดป่าตอง มีนักท่องเท่ียวแวะถามทางบ่อยๆ บางคร้ังกเ็จอ
คนฝร่ังเศส” 
 -  “มีญาติท างานอยู่ในโรงแรม ซ่ึงมีเจ้านายเป็นคนฝร่ังเศส เขาแนะน าให้เรียนภาษา
ฝร่ังเศส”  
 -  “พ่ีสาวกเ็รียนภาษาฝร่ังเศส เขาบอกว่าสนุกดี ให้เลือกเรียน เลยเรียนตาม” 
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- “เลือกเรียนเพราะมีรุ่นพ่ีและเพ่ือนเรียนอยู่ เพ่ือนจบม .3 เพ่ือนชวนและแนะน า มีอาจารย์
แนะน าด้วย ครอบครัวไม่ได้แนะน า ในครอบครัว ไม่มีคนท่ีพูดภาษาฝร่ังเศสได้” 

- “แม่ท างานในโรงแรม ท่ีโรงแรมมีแขกฝร่ังเศสมาพัก แขกใจดี แต่ส่วนใหญ่พูด
ภาษาอังกฤษไม่ได้ บางคร้ังล าบากในการส่ือสาร แม่เลยแนะน าให้เรียน” 

 
ตารางที ่2.5 ระดับความชอบภาษาฝร่ังเศสของนักเรียน 
          n = 247 
 1 

ไม่ชอบ
เลย 

2 
ชอบ
นอ้ย 

3 
ชอบปาน
กลาง 

4 
ชอบมาก 

5 
ชอบมาก
ท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย
 

S.D การแปล
ความหมาย 

ระดบั
ความชอบ
ภาษาฝร่ังเศส 

4 
 (1.6%) 

14 
 (5.7%) 

89 
 (36.0%) 

95 
(38.5%) 

45 
(18.2%) 

3.66 .896 มาก 

 
ในเร่ืองเก่ียวกบัความชอบในการเรียนภาษาฝร่ังเศส ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ ชอบ

มาก ในจ านวนมากท่ีสุด คือ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมา เลือกตอบ ชอบปานกลาง เป็น
จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 ล าดบัสุดทา้ย เลือกตอบ ชอบมากท่ีสุด เป็นจ านวน 45 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.2 โดยมีค่าเฉล่ียความชอบภาษาฝร่ังเศสท่ี 3.66 แปลค่าไดว้า่ชอบมาก 

 
จากผลการสัมภาษณ์ ความชอบในภาษาฝร่ังเศสมาจากหลายสาเหตุดว้ยกนั เช่น ตวัภาษา 

ความไพเราะของภาษา วฒันธรรมฝร่ังเศส รวมถึงรูปแบบการเรียนการสอน อาจารย ์และกิจกรรม
ในชั้นเรียน เป็นตน้ ดงัท่ีจะเห็นไดจ้ากบทสัมภาษณ์ต่อไปน้ี 

 
- ชอบค่ะ อาจารย์สอนสนุกมาก อาจารย์จะให้เราหัดพูด 
- ในห้องเรียน ชอบเรียนเก่ียวกับไวยกรณ์ และฝึกพูด ชอบให้อาจารย์สอนพูด  
- วฒันธรรมฝร่ังเศสน่าสนใจมาก วิถีชีวิตคนของเขากไ็ม่เหมือนของเรา  
- ชอบวฒันธรรมฝร่ังเศส ชอบเรียนเก่ียวกับอาหาร ไวน์ น า้หอม ปารีส 
- อาจารย์มีเทคนิคการสอนท่ีสนุก ให้แข่งขนักันตอบค าถาม 

- อาจารย์ฝร่ังเศสจะเน้นให้พูดเยอะๆ ชอบเรียนพูด 
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ตารางที่ 2.6 ระดับความชอบของนักเรียนในด้านต่างๆ  
             n = 247 
 1 

ไม่ชอบ
เลย 

2 
ชอบ
นอ้ย 

3 
ชอบปาน
กลาง 

4 
ชอบมาก 

5 
ชอบมาก
ท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 
 

S.D การแปล
ความหมาย 

1. การอ่าน 5 
 (2.0%) 

22 
 (8.9%) 

112 
 (45.3%) 

82 
(33.2%) 

26 
(10.5%) 

3.41 .869 ปานกลาง 

2. การเขียน 9 
 (3.6%) 

39 
 (15.8%) 

108 
 (43.7%) 

70 
(28.3%) 

21 
(8.5%) 

3.22 .939 ปานกลาง 

3. การฟัง 5 
 (2.0%) 

32 
 (13.0%) 

93 
 (37.7%) 

90 
(36.4%) 

27 
(10.9%) 

3.41 .919 ปานกลาง 

4. การพดู 6 
 (2.4%) 

25 
 (10.1%) 

80 
 (32.4%) 

96 
(38.9%) 

40 
(16.2%) 

3.56 .960 มาก 

5. ค าศพัท ์ 7 
 (2.8%) 

28 
 (11.3%) 

109 
 (44.1%) 

80 
(32.4%) 

23 
(9.3%) 

3.34 .900 ปานกลาง 

6. ไวยากรณ์ 13 
 (5.3%) 

54 
 (21.9%) 

112 
 (45.3%) 

55 
(22.3%) 

13 
(5.3%) 

3.00 .931 ปานกลาง 

7. วฒันธรรม 4 
 (1.6%) 

11 
 (4.5%) 

48 
 (19.4%) 

89 
(36.0%) 

95 
(38.5%) 

4.05 .951 มาก 

8. การศึกษา
เพ่ิมเติมดว้ย
ตนเอง 

6 
 (2.4%) 

34 
 (13.8%) 

120 
 (48.6%) 

61 
(24.7%) 

26 
(10.5%) 

3.27 .912 ปานกลาง 

 
ในส่วนของความชอบภาษาฝร่ังเศสในดา้นต่างๆ ในดา้นการอ่าน ผูต้อบแบบสอบถาม

เลือกตอบ ปานกลาง มากท่ีสุด เป็นจ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 รองลงมา เลือกตอบ ชอบ
มาก เป็นจ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 ล าดบัสุดทา้ย เลือก ชอบมากท่ีสุด เป็นจ านวน 26 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.5  

 
ในส่วนของการเขียน ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ ปานกลาง มากท่ีสุด เป็นจ านวน 108 

คน คิดเป็นร้อยละ 43.7  ตอบปานกลาง รองลงมาคือ ชอบมาก เป็นจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.3 ล าดบัสุดทา้ยคือ เลือกชอบนอ้ย เป็นจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8  
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ส าหรับการฟัง ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ ชอบปานกลาง มากท่ีสุด เป็นจ านวน 93 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.7 รองลงมา เลือกตอบ ชอบมาก เป็นจ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 ล าดบั
สุดทา้ย เลือกตอบ ชอบนอ้ย เป็นจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0  

 
ในส่วนของการพดู ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ ชอบมาก เป็นจ านวนมากท่ีสุด คือ 96 

คนคิดเป็นร้อยละ 38.9 รองลงมา เลือกตอบ ชอบปานกลาง เป็นจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4 
ล าดบัสุดทา้ย เลือก ชอบมากท่ีสุด เป็นจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 

 
ในเร่ืองของค าศพัท ์ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ ชอบปานกลาง มากท่ีสุด เป็นจ านวน 

109 คน คิดเป็นร้อยละ 44.1 รองลงมา เลือกตอบ ชอบมาก เป็นจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4 
ล าดบัสุดทา้ย เลือก ชอบนอ้ย เป็นจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3  

 
ในส่วนของไวยากรณ์ ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ ชอบปานกลาง มากท่ีสุด เป็น

จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 รองลงมา เลือก ชอบมาก เป็นจ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.3 ล าดบัสุดทา้ย เลือกตอบ ชอบนอ้ย เป็นจ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9  

 
ในเร่ืองของวฒันธรรม ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ  ชอบมากท่ีสุด เป็นจ านวนมากท่ีสุด 

คือ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมาเลือกตอบ ชอบมาก เป็นจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.0 ล าดบัสุดทา้ยคือ ชอบปานกลาง เป็นจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 

 
ส าหรับการศึกษาดว้ยตนเอง ผูต้อบแบบสอบถาม เลือกตอบปานกลาง มากท่ีสุด เป็น

จ านวน120 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 รองลงมา เลือกตอบ ชอบมาก เป็นจ านวน 61 คน คิดเป็นร้อย
ละ 24.7 ล าดบัสุดทา้ยคือ ชอบนอ้ย เป็นจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 

 
โดยภาพรวมเราจะเห็นวา่ นกัเรียนชอบเรียนวฒันธรรมมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.00 

รองลงมาคือ ชอบเรียนการพดู มีค่าเฉล่ียท่ี 3.56 ในส่วนของอนัดบัท่ีสาม มีสองดา้นท่ีนกัเรียนชอบ
เทา่กนั คือ ดา้นการอ่านและการฟัง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.41 

 
จากการสัมภาษณ์ นกัเรียน เหตุผลส าคญัประการหน่ึงในการเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสคือ 

วฒันธรรม นกัเรียนจะมีความสนใจในวฒันธรรมฝร่ังเศส โดยนกัเรียนคนหน่ึงบอกวา่ ประเทศ
ฝร่ังเศสเป็นประเทศท่ีมีวฒันธรรมโดดเด่น หรือ นกัเรียนอีกคนหน่ึงบอกวา่ วฒันธรรมของ
ฝร่ังเศสน่าสนใจ เช่น วฒันธรรมการรับประทานอาหาร วถีิชีวติความเป็นอยู ่เป็นตน้ นกัเรียนอีก
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คนหน่ึงบอกวา่ นอกจากชอบภาษาแลว้ ตนเองคิดวา่ชอบธรรมเนียม ประเพณีของฝร่ังเศส คิดวา่มี
ความเป็นเอกลกัษณ์ มีความเป็นตวัของตวัเอง 

 
ส่ิงท่ีน่าสนใจอีกประการหน่ึงซ่ึงไดพ้บในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัเรียนมีความสนใจใน

การเรียนไวยากรณ์นอ้ยท่ีสุด เม่ือเทียบกบัความชอบดา้นอ่ืนๆ คือมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.00 จากการ
สัมภาษณ์ นกัเรียนหลายคนบอกวา่ ไวยากรณ์ฝร่ังเศสยาก โดยเฉพาะการผนัค ากิริยาต่างๆ การใช้
กาลต่างๆในภาษาฝร่ังเศส  รวมทั้งกฏขอ้ยกเวน้ต่างๆ ท าใหน้กัเรียนตอ้งท่องจ าเยอะ บางคร้ัง
สับสนและไม่สามารถจ าไดห้มด ท าใหน้กัเรียนรู้สึกวา่ ไวยากรณ์เป็นเร่ืองยากและไม่สนุก 

 
อยา่งไรก็ดี นกัเรียนบางส่วนก็ชอบเรียนไวยากรณ์ เพราะมีความรู้สึกวา่เป็นส่ิงทา้ทายและ

เป็นความแปลกใหม่  
 

ตารางที่ 2.7 จุดอ่อนของนักเรียน ในการเรียนภาษาฝร่ังเศส  
          n = 247 
 1 

นอ้ย
ท่ีสุด 

2 
นอ้ย 

3 
ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย
 

S.D การแปล
ความหมาย 

1. ทกัษะการฟัง 11 
 (4.5%) 

46 
 (18.6%) 

132 
 (53.4%) 

47 
(19.0%) 

11 
(4.5%) 

3.00 .912 ปานกลาง 

2. ทกัษะการพดู 7 
 (2.8%) 

66 
 (26.7%) 

130 
 (52.6%) 

33 
(13.4%) 

11 
(4.5%) 

2.90 .828 ปานกลาง 

3. ทกัษะการอ่าน 13 
 (5.3%) 

45 
 (18.2%) 

133 
 (53.8%) 

45 
(18.2%) 

11 
(4.5%) 

2.98 .869 ปานกลาง 

4. ทกัษะการเขียน 12 
 (4.9%) 

50 
 (20.2%) 

128 
 (51.8%) 

42 
(17.0%) 

15 
(6.1%) 

2.99 .902 ปานกลาง 

 
ขอ้มูลท่ีไดรั้บบ่งช้ีวา่จุดอ่อนในภาษาฝร่ังเศสของนกัเรียนคือทกัษะการฟัง ผูต้อบ

แบบสอบถามเลือกตอบ ปานกลาง มากท่ีสุด เป็นจ านวน132 คน คิดเป็นร้อยละ 53.4 รองลงมา 
เลือกตอบ มาก เป็นจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 ล าดบัสุดทา้ย เลือก นอ้ย เป็นจ านวน 46 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.6  
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ในดา้นทกัษะการพดู ผูต้อบแบบสอบถาม เลือกตอบ ปานกลาง มากท่ีสุด เป็นจ านวน 130 
คน คิดเป็นร้อยละ 52.6 รองลงมา เลือก นอ้ย เป็นจ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 ล าดบัสุดทา้ย 
เลือก มาก เป็นจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4  

 
ดา้นการอ่าน ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบปานกลาง มากท่ีสุด เป็นจ านวน 133 คนคิด

เป็นร้อยละ 53.8 รองลงมา มีการเลือกเป็นจ านวนเท่ากนัระหวา่ง นอ้ยและมาก จ านวนอยา่งละ 45 
คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 ล าดบัสุดทา้ย เลือก นอ้ยท่ีสุด เป็นจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 

 
ในดา้นทกัษะการเขียน ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ ปานกลาง มากท่ีสุด เป็นจ านวน 

128 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 รองลงมาเลือก นอ้ย เป็นจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 ล าดบั
สุดทา้ยเลือก มาก เป็นจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0  

 
ในภาพรวม นกัเรียนมีจุดอ่อนในทุกทกัษะในระดบันอ้ยค่อนไปทางปานกลาง คือ 2.90 ถึง 

3.00 ทกัษะท่ีนกัเรียนมีจุดอ่อนมากท่ีสุดคือ ทกัษะการฟัง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.00 รองลงมาคือ ทกัษะ
การเขียน มีค่าเฉล่ียท่ี 2.99 และอนัดบัท่ีสามคือ ทกัษะการอ่าน มีค่าเฉล่ียท่ี 2.98 

 
ตารางที่ 2.8 ความยากง่ายในการเรียนภาษาฝร่ังเศสของนักเรียน  
          n = 247 
 1 

ง่ายมาก 
2 
ง่าย 

3 
ปานกลาง 

4 
ยาก 

5 
ยากมาก 

ค่าเฉล่ีย 
 

  S.D การแปล
ความหมาย 

1. การฟัง 2 
(0.8%) 

17 
 (6.9%) 

144 
 (58.3%) 

66 
(26.7%) 

18 
(7.3%) 

3.33 .745 ปานกลาง 

2. การอ่าน 4 
(1.6%) 

38 
 (15.4%) 

150 
 (60.7%) 

46 
(18.6%) 

9 
(3.6%) 

3.07 .740 ปานกลาง 

3. การเขียน 1 
(0.4%) 

37 
 (15.0%) 

139 
 (56.3%) 

57 
(23.1%) 

13 
(5.3%) 

3.18 .760 ปานกลาง 

4. การพดู 7 
(2.8%) 

34 
 (13.8%) 

135 
 (54.7%) 

57 
(23.1%) 

14 
(5.7%) 

3.15 .830 ปานกลาง 

5. การออก
เสียง 

8 
(3.2%) 

24 
 (9.7%) 

114 
 (46.2%) 

78 
(31.6%) 

23 
(9.3%) 

3.34 .896 ปานกลาง 
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ในเร่ืองของความยากง่ายในการเรียนภาษาฝร่ังเศส ดา้นการฟัง ผูต้อบแบบสอบเลือกตอบ 
ปานกลาง มากท่ีสุด เป็นจ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมาเลือกตอบ ยาก เป็นจ านวน 
66 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7  ล าดบัสุดทา้ย เลือกตอบ ยากมาก เป็นจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3  

 
ในส่วนของการอ่าน ผูต้อบแบบสอบถาม เลือกตอบ ปานกลาง มากท่ีสุด เป็นจ านวน150 

คนคิดเป็นร้อยละ 60.7 รองลงมาเลือกตอบ ยาก เป็นจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 ล าดบั
สุดทา้ย เลือกตอบ ง่าย เป็นจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4  

  
ในดา้นการเขียน ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ ปานกลาง มากท่ีสุด เป็นจ านวน 139 คน 

คิดเป็นร้อยละ 56.3 รองลงมา เลือกตอบ ยาก เป็นจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 ล าดบัสุดทา้ย 
เลือกตอบ ยาก เป็นจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 

 
ในดา้นการพดู ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ ปานกลาง มากท่ีสุด เป็นจ านวน 135 คน 

คิดเป็นร้อยละ 54.7 รองลงมา เลือกตอบ ยาก เป็นจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 ล าดบัสุดทา้ย 
เลือกตอบ ง่าย เป็นจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 

 
 ในส่วนของการออกเสียง ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ ปานกลาง มากท่ีสุด เป็นจ านวน 

114 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมาเลือกตอบ ยาก เป็นจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6 ล าดบั
สุดทา้ยเลือกตอบ ง่าย เป็นจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7  

 
หากดูในภาพรวม จะเห็นวา่ ความยากง่ายในการเรียนภาษาฝร่ังเศสของนกัเรียนอยูใ่น

ระดบัปานกลาง คือระดบั  3 โดยท่ีการออกเสียงอยูใ่นระดบัท่ีสูงท่ีสุด คือ 3.34 รองลงมาคือการฟัง 
3.33 และการเขียนเป็นอนัดบัสุดทา้ยคือ 3.18  

 
จากการสัมภาษณ์ พบวา่การอ่านและการเขียนสอนโดยอาจารยช์าวไทย ซ่ึงจะเนน้ดา้น

ไวยากรณ์เป็นส าคญั โดยท่ีอาจารยมี์การใชเ้ทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย ท าใหน้กัเรียนสนใจ และ
ช่วยใหน้กัเรียนเปล่ียนทศันคติท่ีเคยรู้สึกวา่ภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาท่ียาก กลายเป็นภาษาท่ีง่าย ใน
ส่วนของการฟัง พดู และการออกเสียง สอนโดยอาจารยช์าวฝร่ังเศส และรู้สึกวา่จากการสัมภาษณ์ 
พบวา่นกัเรียนชอบเรียนกบัอาจารยช์าวฝร่ังเศสมาก เพราะไดฟั้งส าเนียง อาจารยส์อนสนุก เนน้ให้
พดู ฟัง รวมทั้งอาจารยช์าวฝร่ังเศสส่วนใหญ่มีความเป็นกนัเองกบันกัเรียน ท าใหน้กัเรียนไม่เครียด 
บรรยากาศในการเรียนสนุกสนาน 
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ตารางที่ 2.9 สาเหตุทีท่ าให้นักเรียนไม่เก่งภาษาฝร่ังเศส  
          n = 247 
 1 

นอ้ย
ท่ีสุด 

2 
นอ้ย 

3 
ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย
 

S.D การแปล
ความหมาย 

1. กลวัท าผิด 13 
 (5.3%) 

26 
 (10.5%) 

106 
 (42.9%) 

77 
 (31.2%) 

25 
 (10.1%) 

3.30 .972 ปานกลาง 

2. อายไม่กลา้
แสดงออก 

17 
 (6.9%) 

39 
 (15.8%) 

123 
 (49.8%) 

50 
 (20.2%) 

18 
 (7.3%) 

3.05 .963 ปานกลาง 

3. รู้ค  าศพัทไ์ม่
เพียงพอ 

1 
 (0.4%) 

15 
 (6.1%) 

75 
 (30.4%) 

108 
(43.7%) 

48 
 (19.4%) 

3.76 .849 มาก 

4. ความรู้ทาง
ไวยากรณ์ไม่ดี
พอ 

4 
 (1.6%) 

21 
 (8.5%) 

80 
 (32.4%) 

94 
 (38.1%) 

48 
 (19.4%) 

3.65 .941 มาก 

 
ผลจากแบบสอบถามช้ีใหเ้ห็นวา่ความกลวัในการท าผดิไม่ไดเ้ป็นสาเหตุหลกั ดงัจะเห็นได้

จากการท่ีผูต้อบแบบสอบ เลือกตอบ ปานกลาง มากท่ีสุด เป็นจ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 
รองลงมา เลือกตอบ มาก เป็นจ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 ล าดบัสุดทา้ยเลือกตอบ นอ้ย เป็น
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 

 
ในส่วนของความอาย ไม่กลา้แสดงออก ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ ปานกลาง มาก

ท่ีสุด เป็นจ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 49.8 รองลงมาเลือกตอบ มาก เป็นจ านวน 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.2  ล าดบัสุดทา้ย เลือกตอบ นอ้ย เป็นจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 

 
ส าหรับการรู้ค าศพัทไ์ม่เพียงพอ ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ มาก เป็นจ านวนมากท่ีสุด 

คือ 108 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7 รองลงมา เลือกตอบ ปานกลาง เป็นจ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.4 ล าดบัสุดทา้ย เลือกตอบ มากท่ีสุด เป็นจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 

 
ในส่วนของการมีความรู้ทางไวยากรณ์ไม่ดีพอ ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ มาก มาก

ท่ีสุด เป็นจ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 38.1 รองลงมา เลือกตอบ ปานกลาง เป็นจ านวน 80 คน คิด
เป็นร้อยละ 32.4 ล าดบัสุดทา้ย เลือกตอบ มากท่ีสุด เป็นจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 
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หากดูในภาพรวม สาเหตุอนัดบัแรกท่ีท าใหน้กัเรียนไม่เก่งภาษาฝร่ังเศส คือ การมีความรู้
เก่ียวกบัค าศพัทไ์มเ่พียงพอ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.76 รองลงมาคือ การมีความรู้ทางไวยากรณ์ไม่ดีพอ มี
ค่าเฉล่ีย 3.65 และอนัดบัท่ีสามคือ ความกลวัท าผดิ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 

 
จะสังเกตเห็นวา่ ไวยากรณ์และค าศพัทเ์ป็นอุปสรรคในการเรียนของนกัเรียนภาษาฝร่ังเศส 

เน่ืองจากนกัเรียนคิดวา่ตนเองตอ้งใชก้ารท่องจ า การฝึกฝนเพื่อใหเ้กิดความจ าและความเขา้ใจ จาก
การสัมภาษณ์ นกัเรียนคนหน่ึงบอกวา่ ‚ค าศพัทจ์  าไม่ไดเ้พราะมีค าศพัทเ์ยอะ‛  บางคนก็บอกวา่ ไม่
สามารถจ าค าศพัทไ์ด ้รวมทั้งไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสยาก มีค ากิริยาท่ีตอ้งท่องและจ าเยอะ การ
กระจายค ากิริยามีเยอะ ละเอียด ไม่สามารถจ าได ้
 
ตารางที่ 2.10 การยกระดับภาษาฝร่ังเศสหรือแก้ไขจุดอ่อนในการเรียนฝร่ังเศสของนักเรียน 
               n = 247 
 1 

นอ้ยท่ีสุด 
2 

นอ้ย 
3 

ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 
 

S.D การแปล
ความหมาย 

1. ท าแบบฝึกหดั
ในหนงัสือหลายๆ 
เล่ม 

10 
 (4.0%) 

51 
 (20.6%) 

130 
 (52.6%) 

43 
 (17.4%) 

13 
 (5.3%) 

2.99 .870 ปานกลาง 

2. ท าแบบฝึกหดั
บนเวบ็ไซตต์่าง ๆ 

19 
 (7.7%) 

80 
 (32.4%) 

102 
 (41.3%) 

34 
 (13.8%) 

12 
 (4.9%) 

2.76 .953 ปานกลาง 

3. ท าแบบฝึกหดั
จากบทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (CAI) 

28 
 (11.3%) 

82 
 (33.2%) 

102 
 (41.3%) 

23 
 (9.3%) 

12 
 (4.9%) 

2.63 .970 ปานกลาง 

4. ดูภาพยนตร์
และรายการ
โทรทศัน์ภาษา
ฝร่ังเศส 

25 
 (10.1%) 

59 
 (23.9%) 

99 
 (40.1%) 

48 
 (19.4%) 

16 
 (6.5%) 

2.88 1.043 ปานกลาง 

5. อ่านนิตยสาร 
วารสารและ
หนงัสือพิมพ์
ภาษาฝร่ังเศส 

31 
 (12.6%) 

72 
 (29.1%) 

88 
 (35.6%) 

48 
 (19.4%) 

8 
 (3.2%) 

2.33 1.020 นอ้ย 

6. สนทนากบัชาว
ฝร่ังเศสหรือผูท่ี้
ใชภ้าษาฝร่ังเศส

49 
 (19.8%) 

62 
 (25.1%) 

84 
 (34%) 

39 
 (15.8%) 

13 
 (5.3%) 

2.62 1.127 ปานกลาง 
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เป็นภาษาแม่ 
7. ติดต่อทาง
จดหมายกบัเพ่ือน
ชาวฝร่ังเศสหรือผู ้
ท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศส
เป็นภาษาแม่ 

76 
 (30.8%) 

81 
 (32.8%) 

58 
 (23.5%) 

25 
 (10.1%) 

7 
 (2.8%) 

2.21 1.078 นอ้ย 

8. เรียนพิเศษ
เพ่ิมเติมกบั
โรงเรียนสอน
ภาษาหรืออาจารย์
พิเศษ 

45 
 (18.2%) 

44 
 (85%) 

85 
 (34.4%) 

48 
 (19.4%) 

25 
 (10.1%) 

2.85 1.221 ปานกลาง 

 
ในการแกไ้ขจุดอ่อนในการเรียนภาษาฝร่ังเศสเพื่อยกระดบัภาษาฝร่ังเศสของตวัเอง ในการ

ท าแบบฝึกหดัในหนงัสือหลายๆเล่ม ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ ปานกลาง มากท่ีสุด เป็น
จ านวน130 คน คิดเป็นร้อยละ 52.6 รองลงมา เลือกตอบ นอ้ย เป็นจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.6 ล าดบัสุดทา้ย เลือกตอบ มาก เป็นจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 

 
ในส่วนของการท าแบบฝึกหดับนเวป็ไซดต่์างๆ ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ ปานกลาง 

มากท่ีสุด เป็นจ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมา เลือกตอบ นอ้ย เป็นจ านวน 80 คน คิด
เป็นร้อยละ 32.4 ล าดบัสุดทา้ย เลือกตอบ มาก เป็นจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 

 
ส าหรับการท าแบบฝึกหดัจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ผูต้อบแบบสอบถาม

เลือกตอบ ปานกลาง มากท่ีสุด เป็นจ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมา เลือกตอบ นอ้ย 
เป็นจ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 ล าดบัสุดทา้ย เลือกตอบ นอ้ยท่ีสุด เป็นจ านวน 28 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.3 

 
ส าหรับการดูภาพยนตร์และรายการโทรทศัน์ภาษาฝร่ังเศส ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ

ปานกลาง มากท่ีสุด เป็นจ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 40.1 รองลงมาเลือกตอบ นอ้ย เป็นจ านวน 
59 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 ล าดบัสุดทา้ยเลือกตอบ มาก เป็นจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 

 
ในเร่ืองการอ่านนิตยสาร วารสารและหนงัสือพิมพภ์าษาฝร่ังเศส ผูต้อบแบบสอบถาม

เลือกตอบปานกลาง มากท่ีสุด เป็นจ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 35.6 รองลงมา เลือกตอบ นอ้ย 
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เป็นจ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 ล าดบัสุดทา้ย เลือกตอบ มาก เป็นจ านวน 48 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.4 

 
ในส่วนของทางเลือกท่ีจะสนทนากบัชาวฝร่ังเศสหรือผูท่ี้ใชภ้าษาฝร่ังเศสเป็นภาษาแม่ 

ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ ปานกลาง มากท่ีสุด เป็นจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมา
เลือกตอบ นอ้ย เป็นจ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1 ล าดบัสุดทา้ย เลือกตอบ นอ้ยท่ีสุด เป็น
จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8  

 
ในเร่ืองของการเรียนพิเศษเพิ่มเติมกบัโรงเรียนสอนภาษาหรืออาจารยพ์ิเศษ ผูต้อบแบบ

สอบ ถามเลือกตอบปานกลาง มากท่ีสุด เป็นจ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 รองลงมา 
เลือกตอบ มาก เป็นจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 ล าดบัสุดทา้ย เลือกตอบ นอ้ยท่ีสุด เป็น
จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 

 
หากดูค่าเฉล่ีย โดยรวมแลว้อยูใ่นระดบัปานกลาง วธีิท่ีนกัเรียนเลือกมากท่ีสุดคือ ท า

แบบฝึกหดัในหนงัสือหลายๆเล่ม ค่าเฉล่ีย 2.99 รองลงมาคือ ดูภาพยนตร์และรายการโทรทศัน์
ภาษาฝร่ังเศส ค่าเฉล่ีย 2.88 อนัดบัท่ีสามคือ เรียนพิเศษเพิ่มเติมกบัโรงเรียนสอนภาษาหรืออาจารย์
พิเศษ ค่าเฉล่ีย 2.85 จากการสัมภาษณ์ สาเหตุท่ีนกัเรียนเลือกพฒันาตนเองโดยการท าแบบฝึกหดัใน
หนงัสือหลายๆเล่ม เน่ืองจากหนงัสือแบบฝึกหดัเป็นส่ิงท่ีสามารถหาไดง่้าย อยูใ่กลต้วันกัเรียน เช่น 
สามารถยมืไดจ้ากอาจารย ์จากมุมฝร่ังเศสหรือหอ้งสมุดของโรงเรียน รวมทั้งนกัเรียนสามารถเลือก
ท าแบบฝึกหดัไดใ้นเวลาท่ีตนเองสะดวกและมีความตอ้งการ ในส่วนของการดูภาพยนตร์และ
รายการโทรทศัน์ฝร่ังเศส เน่ืองจากความรู้ความสามารถทางภาษาของนกัเรียนยงัไม่สูงพอท่ีจะ
เขา้ใจเน้ือหาหรือค าพดูของนกัแสดงในภาพยนตร์ ท าใหน้กัเรียนเลือกดูเฉพาะภาพยนตร์หรือ
รายการท่ีมีภาพหรือฉากท่ีน่าสนใจ และใชว้ธีิจบัค าเป็นค าๆ เท่านั้น ในส่วนของการเรียนพิเศษ
เพิ่มเติม ก็มีเป็นจ านวนปานกลาง อยา่งไรก็ดี จากการสัมภาษณ์อาจารยพ์บวา่ นกัเรียนท่ีสนใจเรียน
เท่านั้นท่ีจะมีความขยนั ใฝ่รู้เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของตน นกัเรียนส่วนใหญ่จะไม่ให้
ความสนใจในส่วนน้ี  

 
ในส่วนของการติดต่อทางจดหมายหรือสนทนาทางจดหมายกบัเพื่อนชาวฝร่ังเศสหรือผูท่ี้

ใชภ้าษาฝร่ังเศสเป็นภาษาแม่ จากการสัมภาษณ์นกัเรียน ถึงแมว้า่นกัเรียนจะอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ต แต่
นกัเรียนก็ไม่มีโอกาสไดติ้ดต่อหรือรู้จกักบัชาวฝร่ังเศสเลย ทั้งน้ีเน่ืองจากนกัเรียนยงัมีพื้นความรู้
ความสามารถทางภาษาฝร่ังเศสไม่เพียงพอท่ีจะส่ือสารเป็นภาษาฝร่ังเศสกบัชาวฝร่ังเศสหรือผูท่ี้ใช้
ภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาแม่ได ้รวมทั้งไม่สามารถอ่านนิตยสาร วารสารและหนงัสือพิมพภ์าษา
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ฝร่ังเศสไดเ้ช่นกนั จากการสัมภาษณ์ นกัเรียนคนหน่ึงกล่าววา่ ‚ท่ีโรงเรียนจะมีมมุฝร่ังเศส จะมี
หนังสือนิตยสารภาษาฝร่ังเศสให้นักเรียนอ่าน‛  ในการอ่านหนงัสือนิตยสารของนกัเรียนนั้น จาก
ประสบการณ์ของผูว้จิยั นกัเรียนส่วนใหญ่จะรู้จกัเป็นบางค า ไม่สามารถอ่านเขา้ใจทั้งหมด ส่วน
ใหญ่แลว้นกัเรียนก็จะดูเพียงรูปภาพโฆษณา ภาพประกอบ ภาพทิวทศัน์ต่างๆในประเทศฝร่ังเศส
เท่านั้น 

 
ตารางที่ 2.11 กจิกรรมเกีย่วกบัภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศสทีเ่คยจัดที่ โรงเรียน 
           n = 247 
 1 

นอ้ยท่ีสุด 
2 

นอ้ย 
3 

ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 
 

S.D การแปล
ความหมาย 

1. ร้องเพลง 25 
 (10.1%) 

55 
 (22.3%) 

75 
 (30.4%) 

62 
 (25.1%) 

30 
 (12.1%) 

3.07 1.168 ปานกลาง 

2. ท าอาหาร
ฝร่ังเศส 

48 
 (19.4%) 

87 
 (35.2%) 

65 
 (26.3%) 

34 
 (13.8%) 

13 
 (5.3%) 

2.50 1.111 ปานกลาง 

3. จดั
นิทรรศการ 

26 
 (10.5%) 

50 
 (20.2%) 

81 
 (32.8%) 

64 
 (25.9%) 

26 
 (10.5%) 

3.06 1.143 ปานกลาง 

4. ตอบ
ปัญหา 

32 
 (13.0%) 

74 
 (30.0%) 

80 
 (32.4%) 

44 
 (17.8%) 

17 
 (6.9%) 

2.76 1.103 ปานกลาง 

5. แคมป์
ภาษาฝร่ังเศส 

41 
 (16.6%) 

63 
 (25.5%) 

69 
 (27.9%) 

47 
 (19.0%) 

27 
 (10.9%) 

2.82 1.233 ปานกลาง 

6. สมัภาษณ์
ชาวฝร่ังเศส 

52 
 (21.1%) 

76 
 (30.8%) 

84 
 (34.0%) 

25 
 (10.1%) 

10 
 (4.0%) 

2.45 1.058 นอ้ย 

 
จากตาราง กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัภาษาฝร่ังเศสท่ีโรงเรียนจดันั้น ในส่วนของกิจกรรมร้อง

เพลง ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบปานกลาง มากท่ีสุด เป็นจ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4 
รองลงมาเลือกตอบมาก เป็นจ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1 ล าดบัสุดทา้ย เลือก นอ้ย เป็น
จ านวน 55 คนคิดเป็นร้อยละ 22.3  

 
ในส่วนของการท าอาหารฝร่ังเศส ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมาก จ านวน 87 คน คิดเป็น

ร้อยละ 35.2 เลือกตอบนอ้ย รองลงมา เลือกตอบปานกลาง เป็นจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 
ล าดบัสุดทา้ย เลือก นอ้ยท่ีสุด เป็นจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 
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ส าหรับกิจกรรมการจดันิทรรศการ ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบปานกลาง มากท่ีสุด 
เป็นจ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 รองลงมา เลือกตอบ มาก เป็นจ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.9 ล าดบัสุดทา้ย เลือก นอ้ย เป็นจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2  

 
ในส่วนของกิจกรรมการตอบปัญหา ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบปานกลาง มากท่ีสุด 

เป็นจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4 รองลงมา เลือก นอ้ย เป็นจ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.0 ล าดบัสุดทา้ย เลือก มาก เป็นจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 

 
ส าหรับกิจกรรมการจดัแคมป์ภาษาฝร่ังเศส ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบปานกลาง มาก

ท่ีสุด เป็นจ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 รองลงมา เลือก นอ้ย เป็นจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.5 ล าดบัสุดทา้ย เลือก มาก เป็นจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 

 
ในส่วนของกิจกรรมการสัมภาษณ์ชาวฝร่ังเศส ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบปานกลาง 

มากท่ีสุด เป็นจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมาเลือก นอ้ย เป็นจ านวน 76 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.8 ล าดบัสุดทา้ย เลือก นอ้ยท่ีสุด เป็นจ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 

 
หากดูในภาพรวม ค่าเฉล่ียในการจดักิจกรรมภาษาฝร่ังเศสของโรงเรียนส่วนใหญ่อยูใ่น

ระดบัปานกลาง โดยกิจกรรมท่ีจดัมากท่ีสุด คือ ร้องเพลง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.07 อนัดบัถดัมาคือ จดั
นิทรรศการ ค่าเฉล่ีย 3.06 และอนัดบัสุดทา้ย คือ การจดัแคมป์ภาษาฝร่ังเศส ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.82 

 
จากการสัมภาษณ์นกัเรียน กิจกรรมต่างๆส่วนใหญ่จะจดัในหอ้งเรียน เป็นส่วนหน่ึงของ

การเรียนการสอน มากกวา่จะเป็นกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดั กิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัส่วนใหญ่จะเป็น
กิจกรรมเพื่อส่วนกลาง เช่นการจดัขายอาหาร การแสดง การออกร้านต่างๆ จะไม่เนน้จดักิจกรรมท่ี
เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน อยา่งไรก็ดี จากการสัมภาษณ์ นกัเรียนบอกวา่มีการจดัแคมป์
ภาษาฝร่ังเศสท่ีโรงแรมริมหาดแห่งหน่ึงในจงัหวดัภูเก็ต ในระหวา่งการจดัแคมป์ นกัเรียนมีโอกาส
ท ากิจกรรมต่างๆ เช่นท าอาหาร ร้องเพลง ตอบค าถาม เป็นตน้ นกัเรียนผูใ้หส้ัมภาษณ์กล่าววา่อยาก
ใหมี้การจดัแคมป์บ่อยๆ และจดัหลายๆวนั  

 
บางโรงเรียนจะมีชุมนุมภาษาฝร่ังเศส ภายในชุมนุมมีการจดักิจกรรมต่างๆ นกัเรียนมีสิทธิ

ในการเลือกเขา้ชุมนุม ส่วนใหญ่แลว้นกัเรียนชั้นปีสูงจะสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆไดม้ากกวา่
นกัเรียนชั้นต ่ากวา่ เน่ืองจากนกัเรียนชั้นปีสูงมีความรู้ความสามารถสูงกวา่นกัเรียนชั้นปีอ่ืนๆ 
อยา่งไรก็ดี จากการสอบถาม นกัเรียนกล่าววา่ อาจารยจ์ะช่วยอธิบายเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจได ้
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ตารางที่ 2.12 การใช้ภาษาฝร่ังเศสในห้องเรียน 
      
 ความถ่ี 

n = 247 
ร้อยละ 

1. ภาษาไทย 36 14.6 
2. ภาษาฝร่ังเศส 25 10.1 
3. ภาษาไทยและภาษาฝร่ังเศสในอตัราส่วนท่ีเท่า ๆ กนั 175 70.9 

 
แบบสอบถามขอ้น้ี ใชส้ าหรับอาจารยผ์ูส้อนภาษาฝร่ังเศสชาวไทย ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ตอบวา่อาจารยช์าวไทยใชภ้าษาไทยและภาษาฝร่ังเศสในอตัราส่วนท่ีเท่าๆกนั คือ จ านวน 
175 คน คิดเป็นร้อยละ 70.9 จากการสัมภาษณ์ นกัเรียนกล่าววา่อาจารยช์าวไทยจะเนน้สอน
ไวยากรณ์ อ่านเขียน ซ่ึงใชภ้าษาไทยในการอธิบาย ซ่ึงนกัเรียนคิดวา่ การท่ีอาจารยใ์ชภ้าษาไทย
อธิบาย ท าใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจเน้ือหาอยา่งชดัเจน หากอาจารยใ์ชภ้าษาฝร่ังเศส นกัเรียนก็จะไม่
เขา้ใจ และจากการสัมภาษณ์อาจารย ์อาจารยทุ์กคนก็จะตอบไปในทางเดียวกนั เน่ืองจาก การใช้
ภาษาฝร่ังเศสลว้นๆในการอธิบาย นกัเรียนจะไม่เขา้ใจอยา่งถ่องแท ้เน่ืองจากความรู้ความสามารถ
ทางภาษาของนกัเรียนยงัไม่ดีพอท่ีจะเขา้ใจการอธิบายส่ิงต่างๆเป็นภาษาฝร่ังเศสได ้และเม่ือ
นกัเรียนไม่เขา้ใจ ก็จะเกิดปัญหาท าใหไ้ม่สนใจเรียน ไม่สามารถท าขอ้สอบได ้ 

 
นอกจากน้ี ในโรงเรียนท่ีมีอาจารยช์าวฝร่ังเศสมาร่วมสอนดว้ย อาจารยช์าวไทยก็จะถือวา่

อาจารยช์าวฝร่ังเศสใชภ้าษาฝร่ังเศสในการเรียนการสอนอยูแ่ลว้ ไม่จ  าเป็นท่ีอาจารยช์าวไทยจะตอ้ง
พดูภาษาฝร่ังเศสตลอดเวลาอีก อยา่งไรก็ดี ผลจากการสัมภาษณ์อาจารย ์อาจารยบ์างท่านยงัขาด
ความมัน่ใจในการพดูภาษาฝร่ังเศส เน่ืองจากไม่ค่อยมีโอกาสไดพ้ดูคุยกบัชาวฝร่ังเศสมากนกั ท า
ใหก้ลวัพดูผดิไวยากรณ์ รู้สึกอายหากนกัเรียนจบัได้ และบางคร้ังอาจารยไ์ม่สามารถหาค าศพัทท่ี์
ตรงและถูกตอ้งมาใชไ้ด ้การสอนเป็นภาษาไทยท าใหต้นเองมีความมัน่ใจมากกวา่ 

 
นอกจากน้ี เน่ืองจากเน้ือหาในการเรียนการสอนมีเยอะ การใชภ้าษาไทยในการอธิบายจะ

ท าใหส้อนไดเ้ร็วกวา่ ไม่ตอ้งอธิบายซ ้ าไปซ ้ ามาหลายๆคร้ัง  
 
 
 
 
 



 49 

ตารางที่ 2.13 กจิกรรมในห้องเรียน 
          n = 247 
 1 

นอ้ยท่ีสุด 
2 

นอ้ย 
3 

ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 
 

S.D การแปล
ความหมาย 

1. เรียน          
ไวยากรณ์ 

0 
(%) 

9 
(3.6%) 

88 
(35.6%) 

106 
(42.9%) 

44 
(17.8%) 

3.75 .787 มาก 

2. อ่านเร่ือง 4 
(1.6%) 

22 
(8.9%) 

80 
(32.4%) 

108 
(43.7%) 

33 
(13.4%) 

3.58 .888 มาก 

3. ฟังเทป 13 
(5.3%) 

85 
(34.4%) 

86 
(34.8%) 

54 
(21.9%) 

9 
(3.6%) 

2.84 .947 ปานกลาง 

4. ดูวดีีโอ 73 
(29.6%) 

98 
(39.7%) 

43 
(17.4%) 

24 
(9.7%) 

9 
(3.6%) 

2.18 1.076 นอ้ย 

5. สอนดา้น
วฒันธรรม 

14 
(5.7%) 

40 
(16.2%) 

97 
(39.3%) 

70 
(28.3%) 

26 
(10.5%) 

3.22 1.024 ปานกลาง 

6. ฝึกพดูและ
ฝึกออกเสียง 

0 
(%) 

6 
(2.4%) 

44 
(17.8%) 

100 
(40.5%) 

97 
(39.3%) 

4.17 .802 มาก 

 
ส าหรับกิจกรรมการสอนท่ีเนน้ในหอ้งเรียนพบวา่ การเรียนการสอนไวยากรณ์ ผูต้อบ

แบบสอบถามเลือกตอบ มาก เป็นจ านวนมากท่ีสุด คือ 106 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 รองลงมาเลือก 
ปานกลาง เป็นจ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 35.6 ล าดบัสุดทา้ย คือ มากท่ีสุด เป็นจ านวน 44 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.8 

 
กิจกรรมการอ่านเร่ือง ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบมาก เป็นจ านวนมากท่ีสุด คือ 108 

คนคิดเป็นร้อยละ 43.7 รองลงมาเลือก ปานกลาง เป็นจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4 ล าดบั
สุดทา้ยเลือก มากท่ีสุด เป็นจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 

 
กิจกรรมการฟังเทป ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบปานกลาง มากท่ีสุด เป็นจ านวน 86 คน

คิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมาเลือก นอ้ย เป็นจ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 ล าดบัสุดทา้ย 
เลือกมาก เป็นจ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9  

 
ส าหรับการดูวดีีโอ ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ นอ้ย เป็นจ านวนมากท่ีสุด คือ 98 คน 

คิดเป็นร้อยละ 39.7 รองลงมาเลือก นอ้ยท่ีสุด เป็นจ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 29.6 ล าดบัสุดทา้ย 
เลือก ปานกลาง เป็นจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 
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ในส่วนของกิจกรรมการสอนดา้นวฒันธรรม ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ  ปานกลาง 
มากท่ีสุด เป็นจ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมาเลือก มาก เป็นจ านวน 70 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.3 ล าดบัสุดทา้ย เลือก นอ้ย เป็นจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2  

 
กิจกรรมการฝึกพดูและฝึกออกเสียง ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบมาก เป็นจ านวนมาก

ท่ีสุด คือ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมา เลือก มากท่ีสุด เป็นจ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.3 ล าดบัสุดทา้ย เลือก ปานกลาง เป็นจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8  

 
หากดูในภาพรวม จะเห็นว่า กิจกรรมการฝึกพดูและฝึกออกเสียงเป็นกิจกรรมท่ีอาจารย์

เนน้มากท่ีสุดในชั้นเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 รองลงมาคือ การเรียนไวยากรณ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.35 อนัดบัท่ีสามคือ การอ่านเร่ือง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 ซ่ึงเร่ืองน้ีก็สอดคลอ้งกบัค าสัมภาษณ์ทั้ง
ในส่วนของนกัเรียนและของอาจารย ์ท่ีบ่งช้ีวา่ อาจารยช์าวไทยเนน้การฝึกพดู การฝึกพดูในท่ีน้ีคือ 
ฝึกพดูในระดบัประโยค โตต้อบสนทนาสั้นๆ ส่วนอาจารยช์าวฝร่ังเศสจะเนน้การฝึกพดูและฝึก
ออกเสียง ในส่วนของการเรียนการสอนไวยากรณ์ การสอนอ่าน เป็นส่วนท่ีอาจารยช์าวไทยเป็น
ผูส้อน เน่ืองจากอาจารยช์าวไทยมีความถนดัท่ีจะสอนดา้นน้ีมากกวา่การสอนพดู ส่วนโรงเรียนท่ี
ไม่มีอาจารยช์าวฝร่ังเศส นกัเรียนไดเ้รียนฟังพดูโดยผา่นทางวดีีโอเทป หรือซีดีท่ีเป็นส่วนประกอบ
ของหนงัสือเรียนเป็นส่วนใหญ่ อาจารยบ์างท่านพยายามหาซีดีเพลงหรืออ่ืนๆ เช่นเวบไซดใ์น
อินเตอร์เนทมาทดแทนการขาดอาจารยเ์จา้ของภาษา 
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ตารางที่ 2.14 ส่ือการสอนแบบของจริงทีห่าได้ในจังหวดัภูเกต็ ทีอ่าจารย์น ามาใช้ในห้องเรียน  
n = 247 

 1 
นอ้ยท่ีสุด 

2 
นอ้ย 

3 
ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 
 

S.D การแปล
ความหมาย 

1. แผน่พบัโฆษณา
โรงแรม 

37 
(15.0%) 

106 
(42.9%) 

73 
(29.6%) 

23 
(9.3%) 

8 
(3.2%) 

2.43 .964 นอ้ย 

2. แผน่พบัโฆษณา
ของบริษทัทวัร์ 

38 
(15.4%) 

98 
(39.7%) 

82 
(33.2%) 

25 
(10.1%) 

4 
(1.6%) 

2.43 .925 นอ้ย 

3. ภาพสถานท่ี
ท่องเท่ียวต่าง ๆ 

20 
(8.1%) 

42 
(17.0%) 

94 
(38.1%) 

69 
(27.9%) 

22 
(8.9%) 

3.13 1.058 ปานกลาง 

4. แผน่ภาพโฆษณา
จากหนงัสือพิมพ์
ทอ้งถ่ิน 

34 
(13.8%) 

86 
(34.8%) 

95 
(38.5%) 

29 
(11.7%) 

3 
(1.2%) 

2.52 .914 ปานกลาง 

5. แผน่ภาพโฆษณา
จากนิตยสารทอ้งถ่ิน 

33 
(13.4%) 

80 
(32.4%) 

100 
(40.5%) 

31 
(12.6%) 

3 
(1.2%) 

2.56 .917 ปานกลาง 

6. แผนท่ีจงัหวดั
ภูเก็ต 

36 
(14.6%) 

104 
(42.1%) 

74 
(30.0%) 

28 
(11.3%) 

5 
(2.0%) 

2.44 .943 นอ้ย 

7. ตารางเดินรถ/ 
เคร่ืองบิน 

35 
(14.2%) 

89 
(36.0%) 

79 
(32.0%) 

34 
(13.8%) 

10 
(4.0%) 

2.57 1.025 ปานกลาง 

 
จากตาราง ส่ือการสอนแบบของจริงท่ีหาไดใ้นจงัหวดัภูเก็ตท่ีอาจารยน์ ามาใชส้อนในหอ้ง 

ชนิดเอกสารแบบแผน่พบัโฆษณาโรงแรม ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบระดบันอ้ย เป็นจ านวน
มากท่ีสุด คือ 106 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 รองลงมาเลือก ปานกลาง เป็นจ านวน 73 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.6 ล าดบัสุดทา้ย เลือก นอ้ยท่ีสุด เป็นจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 

 
เอกสารแผน่พบัโฆษณาของบริษทัทวัร์ ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ นอ้ย เป็นจ านวน

มากท่ีสุดเช่นกนั คือ 98 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7 รองลงมา เลือกปานกลาง เป็นจ านวน 82 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.2 ล าดบัสุดทา้ย เลือก นอ้ยท่ีสุด เป็นจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4  

 
ในส่วนของภาพสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ ปานกลาง มาก

ท่ีสุด เป็นจ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 38.1 รองลงมาเลือก มาก เป็นจ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.9 ล าดบัสุดทา้ย เลือก นอ้ย เป็นจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 
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ส าหรับแผน่ภาพโฆษณาจากหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบปาน
กลาง มากท่ีสุด เป็นจ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมาเลือก นอ้ย เป็นจ านวน 86 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.8 ล าดบัสุดทา้ย เลือก นอ้ยท่ีสุด เป็นจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8  

 
ในส่วนของแผน่ภาพโฆษณาจากนิตยสารทอ้งถ่ิน ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบปาน

กลาง มากท่ีสุด เป็นจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมาเลือก นอ้ย เป็นจ านวน 80 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.4 ล าดบัสุดทา้ย เลือก นอ้ยท่ีสุด เป็นจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4  

 
ส าหรับแผนท่ีจงัหวดัภูเก็ต ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบนอ้ย มากท่ีสุด เป็นจ านวน 104 

คน คิดเป็นร้อยละ 42.1 รองลงมาเลือก ปานกลาง เป็นจ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ล าดบั
สุดทา้ย เลือก นอ้ยท่ีสุด เป็นจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6  

 
ในส่วนของตารางเดินรถ/เคร่ืองบิน ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบนอ้ย มากท่ีสุด เป็น

จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมาเลือก ปานกลาง เป็นจ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.0 ล าดบัสุดทา้ย เลือก นอ้ยท่ีสุด เป็นจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 

 
เม่ือดูในภาพรวม อาจารยน์ าส่ือการสอนแบบจริงท่ีหาไดใ้นจงัหวดัภูเก็ตมาใชส้อนใน

ระดบันอ้ย ถึงปานกลาง โดยจะอยูใ่นระดบั 2.26 ถึง 3.13 โดยส่ือการสอนท่ีอาจารยน์ ามาใชม้าก
ท่ีสุดไดแ้ก่ ภาพสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ มีค่าเฉล่ียท่ี 3.13 รองลงมาคือ แผน่ภาพโฆษณาจาก
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน มีค่าเฉล่ียท่ี 2.52 และอนัดบัท่ีสามคือ แผนท่ีจงัหวดัภูเก็ต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.44 

 
การท่ีอาจารยน์ าส่ือการสอนแบบจริงมาใชน้อ้ยน้ี มีสาเหตุมาจากการท่ีอาจารยมี์หนงัสือท่ี

เขียนข้ึนโดยคนฝร่ังเศส และจดัท าข้ึนเพื่อนกัเรียนต่างชาติมาใชส้อนอยูแ่ลว้ อาจารยมิ์ไดส้อนใน
เร่ืองเก่ียวกบัการท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ตมากนกั 

 
จากการศึกษาวจิยั พบวา่ ภาษาท่ีใชใ้นส่ือต่างๆส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 

มีภาษาฝร่ังเศสนอ้ย ยกเวน้บรรดาแผน่พบัโฆษณาบริษทัทวัร์ ท่ีอาจจะมีนกัท่องเท่ียวชาวฝร่ังเศส
เป็นกลุ่มเป้าหมายดว้ย ท าใหอ้าจารยต์อ้งแปลเป็นภาษาฝร่ังเศสหากอาจารยต์อ้งการน าไปใช ้
ส าหรับนิตยสารท่ีมีในทอ้งถ่ินท่ีเป็นภาษาฝร่ังเศสอยูแ่ลว้ ระดบัของภาษาก็สูงเกินไป นกัเรียนไม่
สามารถเขา้ใจได ้ท าใหก้ารน าไปใช ้อาจารยจ์ะตอ้งน ามาปรับภาษาใหง่้ายข้ึนหากตอ้งการใช้ 
รวมทั้งตอ้งมีการตรวจแก ้และสร้างแบบฝึกหดัเพิ่มเติมจากเอกสารดงักล่าว เป็นการเพิ่มภาระงาน
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ใหแ้ก่อาจารย ์ดงันั้นอาจารยส่์วนใหญ่จึงเลือกท่ีจะใชส่ื้อภาพจริงท่ีมีอยูแ่ลว้ในหนงัสือเรียนเป็น
หลกั  

 
ตารางที่ 2.15 ปัญหาบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส 
          n = 247 
 1 

นอ้ย
ท่ีสุด 

2 
นอ้ย 

3 
ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มาก
ท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 
 

S.D 
 

การแปล
ความหมาย 

1. นกัเรียนมีมาก
เกินไปในแต่ละหอ้ง 
อาจารยใ์หค้วาม
สนใจไม่ทัว่ถึง 

58 
(23.5%) 

90 
(36.4%) 

76 
(30.8%) 

16 
(6.5%) 

7 
(2.8%) 

2.29 .989 นอ้ย 

2. หอ้งเรียนร้อนอบ
อา้ว ท าใหไ้ม่น่า
เรียน 

65 
(26.3%) 

88 
(35.6%) 

63 
(25.5%) 

18 
(7.3%) 

13 
(5.3%) 

2.30 1.096 นอ้ย 

3. เสียงดงัเกินไป
จากหอ้งเรียนอ่ืน ๆ 
ท าใหเ้รียนไม่เขา้ใจ 

61 
(24.7%) 

84 
(34.0%) 

72 
(29.1%) 

21 
(8.5%) 

9 
(3.6%) 

2.32 1.052 นอ้ย 

 
ในเร่ืองปัญหาบรรยากาศการเรียนการสอนนั้น การท่ีนกัเรียนมีมากเกินไปในแต่ละหอ้ง 

ท าใหอ้าจารยใ์หค้วามสนใจไม่ทัว่ถึง ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ นอ้ย เป็นจ านวนมากท่ีสุด คือ 
90 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมา เลือกตอบ ปานกลาง เป็นจ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 
ล าดบัสุดทา้ย เลือก นอ้ยท่ีสุด เป็นจ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 

 
ในส่วนท่ีเป็นปัญหาเร่ืองหอ้งเรียนร้อนอบอา้ว ท าใหไ้ม่น่าเรียนนั้น ผูต้อบแบบสอบถาม

เลือกตอบ เป็นปัญหานอ้ย มากท่ีสุด เป็นจ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 35.6 รองลงมาเลือก นอ้ย
ท่ีสุด เป็นจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 ล าดบัสุดทา้ย เลือกตอบ ปานกลาง เป็นจ านวน 63 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.5 

 
ส าหรับปัญหาเร่ืองเสียงดงัเกินไปจากหอ้งเรียนอ่ืนๆ ท าใหเ้รียนไม่เขา้ใจนั้น ผูต้อบ

แบบสอบถามเลือกตอบ เป็นปัญหานอ้ย มากท่ีสุด เป็นจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 
รองลงมาเลือกตอบ ปานกลาง เป็นจ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 ล าดบัสุดทา้ยเลือกตอบ นอ้ย
ท่ีสุด เป็นจ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7  
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สรุปวา่ ปัญหาบรรยากาศการเรียนการสอนอยูใ่นระดบันอ้ย คือ 2.29 – 2.32 โดยปัญหา
เร่ืองเสียงดงัเกินไปจากหอ้งเรียนอ่ืน ๆ ท าใหเ้รียนไม่เขา้ใจนั้น มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.32  ปัญหาเร่ือง
หอ้งเรียนร้อนอบอา้ว ท าใหไ้ม่น่าเรียน มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.30 และนกัเรียนมีมากเกินไปในแต่ละหอ้ง 
อาจารยใ์หค้วามสนใจไม่ทัว่ถึง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.29 ผลการศึกษาพบวา่ในปัจจุบนั โรงเรียนต่างๆ
ในจงัหวดัภูเก็ตจะจดัท าหอ้งปฏิบติัการภาษาข้ึน ส าหรับการเรียนการสอนภาษา ในหอ้งปฏิบติัการ
ภาษาน้ีจะมีโสตทศันูปกรณ์เพียบพร้อม รวมทั้งติดเคร่ืองปรับอากาศ ท าใหน้กัเรียนไม่ตอ้งทนกบั
สภาพอากาศร้อนเหมือนสมยัก่อน รวมทั้งสามารถป้องกนัเสียงดงัจากหอ้งเรียนอ่ืนๆ มิใหเ้ล็ดลอด
เขา้มารบกวนการเรียนการสอนได้  

 
อยา่งไรก็ดี ในส่วนของจ านวนนักเรียนต่อหอ้ง ยงัมีเป็นจ านวนท่ีมากอยู ่นัน่คือประมาณ 

35-45 คน จากการสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อน ปัญหาจ านวนนกัเรียนท่ีมีมากเกินไปต่อหอ้ง ท าใหไ้ม่
สามารถดูแลเด็กไดอ้ยา่งทัว่ถึง นกัเรียนมีเวลาฝึกฝนทกัษะดา้นต่างๆเป็นรายบุคคลนอ้ย แต่ผล
การศึกษาช้ีวา่นกัเรียนกลบัเห็นส่ิงท่ีน่าจะเป็นปัญหาเก่ียวกบับรรยากาศการเรียนในระดบัปาน
กลางถึงนอ้ย  

 
ตารางที่ 2.16 บรรยากาศการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส 
         
 ความถ่ี 

n = 247 
ร้อยละ 

1. สนุก น่าสนใจ 216 87.4 
2. น่าเบ่ือ ไม่น่าสนใจ 29 11.7 
3. ไม่ระบุ 2 0.8 
 

โดยรวมแลว้ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นจ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 87.4 คิด
วา่บรรยากาศการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสจะมีความสนุก น่าสนใจ  

 
จากการสัมภาษณ์ นกัเรียนจะชอบเรียนทั้งกบัอาจารยไ์ทยและอาจารยช์าวฝร่ังเศส โดย

การเรียนการอาจารยไ์ทย จะเนน้หนกัไปในทางไวยากรณ์ การอ่านเร่ือง และกิจกรรมอ่ืนๆ ซ่ึง
อาจารยช์าวไทยจะมีรูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย มีกิจกรรมประกอบการสอนมากมาย ท าให้
นกัเรียนไม่รู้สึกเบ่ือ และรู้สึกสนุกไปกบัการสอน ในส่วนท่ีเรียนกบัอาจารยช์าวฝร่ังเศส นกัเรียน
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ก็กล่าววา่รู้สึกสนุก เพราะรู้สึกชอบท่ีจะไดมี้โอกาสพดูกบัชาวต่างชาติ ไดฟั้ง
ส าเนียงชาวต่างชาติจริงๆ  
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ตอนที ่3 ประสบการณ์เกีย่วกบัชาวฝร่ังเศสและภาษาฝร่ังเศสของนักเรียนในจังหวดัภูเกต็ รวมทั้ง
สภาพการณ์ของภาษาฝร่ังเศสในจังหวดัภูเกต็ 
 
ตารางที ่3.1 ประสบการณ์ในการพูดคุยกบัชาวฝร่ังเศสหรือคนชาติอืน่ๆทีส่ามารถพูดภาษาฝร่ังเศส
ได้ ของนักเรียนในฐานะทีเ่ป็นนักเรียนในจังหวดัภูเกต็  
 
 ความถ่ี 

n = 247 
ร้อยละ 

ประสบการณ์ในการพูดคุยกบัชาวฝร่ังเศส 
1. มี เป็นนกัท่องเท่ียว 
2. มี ท างานในประเทศไทย 
3. มี อาศยัในประเทศไทยโดยไม่ท างาน 
4. อ่ืน ๆ 
5. ไม่มี 
6. ไม่ระบุ 

 
73 
22 
6 

15 
130 

1 

 
29.6 
8.9 
2.4 
6.1 

52.6 
0.4 

ประสบการณ์ในการพูดคุยกบัคนชาติอืน่ ๆทีส่ามารถพูด
ภาษาฝร่ังเศส 
1. มี เป็นชาวเบลเยีย่ม 
2. มี เป็นชาวสวสิเซอร์แลนด์ 
3. มี เป็นชาวแคนาดา 
4. อ่ืน ๆ 
5. ไม่มี 
6. ไม่ระบุ 

 
 

8 
25 
4 

33 
173 

4 

 
 

3.2 
10.1 
1.6 

13.4 
70.0 
1.6 

 
ในส่วนประสบการณ์ท่ีนกัเรียนมีกบัชาวฝร่ังเศสและภาษาฝร่ังเศสของนกัเรียนในจงัหวดั

ภูเก็ตซ่ึงมีชาวต่างประเทศเป็นจ านวนมาก จะเห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จ านวน 130 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.6 ไม่มีประสบการณ์ในการพดูคุยกบัชาวฝร่ังเศส และนกัเรียนจ านวน 173 คน 
คิดเป็นร้อยละ 70.0 ก็ไม่มีประสบการณ์ในการพดูคุยกบัชาวต่างชาติอ่ืนๆ ท่ีสามารถพดูภาษา
ฝร่ังเศสในจงัหวดัภูเก็ต 
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อยา่งไรก็ดี เม่ือดูในส่วนของจ านวนนกัเรียนท่ีมีประสบการณ์ในการพดูคุยกบัชาวฝร่ังเศส
ทั้งท่ีเป็นนกัท่องเท่ียว หรือผูท่ี้เขา้มาอาศยัอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ต พบวา่ มีจ านวนถึง 116 คนคิดเป็นร้อย
ละ 46.96 และท่ีเป็นคนต่างชาติเช้ือสายอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ฝร่ังเศส แต่สามารถพดูภาษาฝร่ังเศสได ้ก็มี
เป็นจ านวนถึง 70 คน คิดเป็นร้อยละ 28.34 ซ่ึงนบัเป็นจ านวนท่ีมากพอสมควร และแสดงใหเ้ห็นวา่ 
นกัเรียนท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ตก็มีโอกาสท่ีจะไดพ้บปะ พดูคุยกบันกัท่องเท่ียวชาวฝร่ังเศสไดใ้น
ระดบัหน่ึง รวมทั้งบุคคลเหล่าน้ี ยงัอาจเป็นเหตุจูงใจใหน้กัเรียนเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศส 
 
ตารางที ่ 3.2 การมีญาติหรือคนรู้จักทีแ่ต่งงานกบัคนฝร่ังเศส หรือ เคยเดินทางไปประเทศฝร่ั งเศส 
หรือ เคยเดินทางไปประเทศไปประเทศอืน่ ๆ ทีใ่ช้ภาษาฝร่ังเศส  
 
 ความถ่ี 

n = 247 
ร้อยละ 

มีญาติหรือคนรู้จักทีแ่ต่งงานกบัคนฝร่ังเศส 
1. มี และมีลูกดว้ยกนั 
2. มี แต่ไม่มีลูกดว้ยกนั 
3. ไม่มี 

 
22 
14 

211 

 
8.9 
5.7 

85.4 
มีญาติหรือคนรู้จักเคยเดินทางไปประเทศฝร่ังเศส 
1. มี เคยไป 1 คร้ัง 
2. มี เคยไป 2 คร้ัง 
3. มี เคยไป 3 คร้ังและมากกวา่นั้น 
4. ไม่มี 

 
36 
19 
34 

158 

 
14.6 
7.7 

13.8 
64.0 

มีญาติหรือคนรู้จักเคยเดินทางไปประเทศอืน่ ๆ ทีใ่ช้ภาษา
ฝร่ังเศส เช่น สวสิเซอร์แลนด์ เบลเยีย่ม แคนาดา 
1. มี เคยไป 1 คร้ัง 
2. มี เคยไป 2 คร้ัง 
3. มี เคยไป 3 คร้ังและมากกวา่นั้น 
4. ไม่มี 

 
 

27 
19 
36 

165 

 
 

10.9 
7.7 

14.6 
66.8 

 
 ในส่วนท่ีเก่ียวกบับุคคลแวดลอ้มของนกัเรียนท่ีมีความสัมพนัธ์ถึงขั้นแต่งงานกบัคน
ฝร่ังเศสรวมทั้งมีบุตรดว้ยกนั และบุคคลแวดลอ้มท่ีเคยเดินทางไปประเทศฝร่ังเศสหรือประเทศท่ี
พดูภาษาฝร่ังเศสนั้น จะเห็นไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นจ านวน 211 คน คิดเป็นร้อย
ละ 85.4 ไม่มีญาติหรือคนรู้จกัท่ีแต่งงานกบัคนฝร่ังเศส ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จ านวน 158 
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คน คิดเป็นร้อยละ 64.0 ไม่มีญาติหรือคนรู้จกัเคยเดินทางไปประเทศฝร่ังเศส ผูต้อบแบบสอบถาม
จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 66.8 ไม่มีญาติหรือคนรู้จกัเคยเดินทางไปประเทศอ่ืนๆท่ีใชภ้าษา
ฝร่ังเศส เช่นสวสิเซอร์แลนด ์เบลเยีย่ม หรือแคนาดา  
 
 นอกจากน้ี กลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 14.57 มีญาติหรือคน
รู้จกัแต่งงานกบัคนฝร่ังเศส ทั้งท่ีมีบุตรและไม่มีบุตรดว้ยกนั ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 89 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.03 มีญาติหรือคนรู้จกัเคยเดินทางไปฝร่ังเศส และผูต้อบแบบสอบถามอีกจ านวน 82 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.20 มีญาติหรือคนรู้จกัเคยเดินทางไปประเทศอ่ืนๆท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศส จากการ
สัมภาษณ์ กลุ่มบุคคลเหล่าน้ีมีอิทธิพลอยา่งสูงในการเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสของนกัเรียน เน่ืองจาก
จะเป็นกลุ่มท่ีเก็บเล่าเร่ืองราวต่างๆ เก่ียวกบัลกัษณะคนฝร่ังเศส วฒันธรรมของคนฝร่ังเศสหรือ
ประเทศฝร่ังเศสมาบอกเล่าใหน้กัเรียนฟัง ท าใหน้กัเรียนเกิดความชอบ เกิดความช่ืนชม รวมทั้งเกิด
ความใฝ่ฝันท่ีจะไดไ้ปเยอืนประเทศฝร่ังเศสในอนาคต และการท่ีคนเหล่าน้ีไดแ้ต่งงานกบัคน
ฝร่ังเศสทั้งท่ีมีบุตรหรือไม่มีบุตรดว้ยกนั ท าใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสสัมผสัใกลชิ้ดกบัคนฝร่ังเศส มี
โอกาสรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม วถีิชีวติความเป็นอยูข่องคนฝร่ังเศสมากข้ึน รวมทั้งไดฝึ้กฝนทกัษะ
ทางภาษากบักลุ่มคนเหล่าน้ี ส่งผลใหน้กัเรียนเกิดความชอบในภาษาฝร่ังเศสมากข้ึน  
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ตารางที ่3.3 การรับรู้ของนักเรียนเกีย่วกบัสมาคมฝร่ังเศสจังหวดัภูเกต็  
 
 ความถ่ี 

n = 247 
ร้อยละ 

การรับรู้ของนักเรียน ว่ามีสมาคมฝร่ังเศส ตั้งอยู่ในจังหวดัภูเกต็ 
1. ทราบ เคยไป 1 คร้ัง 
2. ทราบ เคยไป 2 คร้ัง 
3. ทราบ เคยไป 3 คร้ังและมากกวา่นั้น 
4. ทราบ แต่ไม่เคยไป 
5. ไม่ทราบ 
6. ไม่ระบุ 

 
14 
5 

15 
100 
112 

1 

 
5.7 
2.0 
6.1 

40.5 
45.3 
0.4 

อาจารย์เคยน านักเรียนไปสมาคมฝร่ังเศส 
1. เคย 
2. ไม่เคย 
3. ไม่ระบุ 

 
24 

222 
1 

 
9.7 

89.9 
0.4 

 
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสมาคมฝร่ังเศส ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จ านวน 134 คน คิดเป็น

ร้อยละ 54.3 ทราบวา่มีสมาคมฝร่ังเศสตั้งอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ต โดยท่ีมีผูต้อบสอบจ านวนเกือบคร่ึงนึง 
คือ 112 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 ไม่ทราบวา่มีสมาคมฝร่ังเศสตั้งอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ต และในบรรดา
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีทราบวา่มีสมาคมฝร่ังเศสอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ตนั้น มีผูต้อบแบบสอบถาม
จ านวนถึง 100 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 ท่ีทราบวา่มีสมาคมฝร่ังเศสตั้งอยู ่แต่ไม่เคยไป 

 
จากการสัมภาษณ์ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่ีมาจากโรงเรียนท่ีมีอาจารยช์าวฝร่ังเศสมาสอน ทุกคน

ทราบวา่มีสมาคมฝร่ังเศสตั้งอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ต ส่วนใหญ่กล่าววา่อาจารยเ์ป็นผูบ้อกวา่มีสมาคม
ฝร่ังเศสอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ต ทั้งน้ีเพราะอาจารย์ฝร่ังเศสท่ีมาสอนท่ีโรงเรียนลว้นมาจากสมาคม
ฝร่ังเศส ท าใหน้กัเรียนรู้จกัสมาคมฝร่ังเศสผา่นตวัอาจารย์ อยา่งไรก็ดี อาจารยช์าวฝร่ังเศสก็มิได้
อธิบายใหแ้ก่นกัเรียนฟังวา่ ท่ีสมาคมฝร่ังเศสมีอะไรบา้ง หรือ นกัเรียนสามารถท าอะไรไดบ้า้งท่ี
สมาคมฝร่ังเศส เป็นตน้ นอกจากน้ี จากการสัมภาษณ์ ไดท้ราบวา่การท่ีไม่ไปสมาคมฝร่ังเศสเพราะ
กลวัและอายท่ีจะเดินเขา้ไป รวมทั้งไม่รู้วา่เขา้ไปแลว้จะตอ้งท าอยา่งไร ดงันั้นผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วน
ใหญ่จึงตอ้งการใหอ้าจารยเ์ป็นคนพาไปสมาคมฝร่ังเศส เพราะเห็นวา่หากตนเองเกิดปัญหาในการ
ส่ือสารข้ึน อาจารยจ์ะช่วยได ้จะเห็นไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จ านวน 222 คน คิดเป็น
ร้อยละ 89.9 ระบุวา่ อาจารยไ์ม่เคยพานกัเรียนไปสมาคมฝร่ังเศส  
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ตารางที ่3.4  เหตุผลในกรณทีี่ได้ไปสมาคมฝร่ังเศส  
          n = 247 
 1 

นอ้ย
ท่ีสุด 

2 
นอ้ย 

3 
ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 
 

S.D การแปล
ความหมาย 

1. เพื่อเรียนภาษา
ฝร่ังเศสเพ่ิมเติม 

6 
(2.4%) 

19 
(7.7%) 

76 
(30.8%) 

111 
(44.9%) 

35 
(14.2%) 

3.61 .908 มาก 

2. เพื่อคน้ควา้
ขอ้มูลเก่ียวกบั
ประเทศฝร่ังเศส 

5 
(2.0%) 

12 
(4.9%) 

87 
(35.2%) 

107 
(43.3%) 

36 
(14.6%) 

3.64 .863 มาก 

3. เพื่อยมื/เช่า 
ภาพยนตร์ภาษา
ฝร่ังเศส 

14 
(5.7%) 

52 
(21.1%) 

87 
(35.2%) 

63 
(25.5%) 

31 
(12.6%) 

3.18 1.080 ปานกลาง 

4. เพื่อขอรับ
นิตยสารแจกฟรี 

14 
(5.7%) 

28 
(11.3%) 

96 
(38.9%) 

69 
(27.9%) 

40 
(16.2%) 

3.38 1.063 ปานกลาง 

5. เพ่ือสนทนากบั
ชาวฝร่ังเศสท่ี
เดินทางมาท่ี
สมาคม 

10 
(4.0%) 

35 
(14.2%) 

109 
(44.1%) 

66 
(26.7%) 

27 
(10.9%) 

3.26 .971 ปานกลาง 

6. สอบ DELF 24 
(9.7%) 

38 
(15.4%) 

115 
(46.6%) 

46 
(18.6%) 

24 
(9.7%) 

3.03 1.059 ปานกลาง 

 
การศึกษาคร้ังน้ี ไดค้น้หาค าตอบท่ีเป็นไปไดเ้ก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องนกัเรียนในการไป

สมาคมฝร่ังเศส ซ่ึงสมาคมฝร่ังเศสถือวา่เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีอยูใ่นบริบทส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั
ของนกัเรียนท่ีจะช่วยสนบัสนุนและพฒันาความรู้ในดา้นต่างๆของนกัเรียนได้ ในเร่ืองการไปเรียน
ภาษาฝร่ังเศสเพิ่มเติม  ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ มาก เป็นจ านวนมากท่ีสุด คือ 111 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.9 รองลงมาเลือกตอบปานกลาง เป็นจ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 ล าดบั
สุดทา้ย เลือก มากท่ีสุด เป็นจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2  

 
ในส่วนของค าตอบเพื่อไปคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัประเทศฝร่ังเศส ผูต้อบแบบสอบถาม

เลือกตอบ มาก เป็นจ านวนมากท่ีสุด คือ 107 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมาเลือกตอบปานกลาง 
เป็นจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 35.2 ล าดบัสุดทา้ยเลือกตอบ มากท่ีสุด เป็นจ านวน 36 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.6  
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ส าหรับเหตุผลเพื่อยมืหรือเช่าภาพยนตร์ฝร่ังเศส ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ ปานกลาง 
มากท่ีสุด เป็นจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 35.2 รองลงมาเลือก มาก เป็นจ านวน 63 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.5 ล าดบัสุดทา้ย เลือก นอ้ย เป็นจ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1  

 
ในส่วนของการไปสมาคมฝร่ังเศสเพื่อขอรับนิตยสารแจกฟรีนั้น ผูต้อบแบบสอบถาม

เลือกตอบ ปานกลาง มากท่ีสุด เป็นจ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 38.9 รองลงมา เลือก มาก เป็น
จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 ล าดบัสุดทา้ยเลือก นอ้ย เป็นจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2  

 
ส าหรับเหตุผลเพื่อสนทนากบัชาวฝร่ังเศสท่ีเดินทางมาท่ีสมาคม ผูต้อบแบบสอบถาม

เลือกตอบ ปานกลาง มากท่ีสุด เป็นจ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 44.1 รองลงมา เลือก มาก เป็น
จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 ล าดบัสุดทา้ย เลือก นอ้ย เป็นจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2  

 
และค าตอบสุดทา้ยคือ เร่ืองการไปเพื่อสอบ DELF ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ ปาน

กลางมากท่ีสุด เป็นจ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 46.6 รองลงมา เลือก มาก เป็นจ านวน 46 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.6 ล าดบัสุดทา้ยเลือก นอ้ย เป็นจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4  

 
โดยสรุป เม่ือดูค่าเฉล่ียแลว้ เหตุผลท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกท าหากไดไ้ปสมาคม

ฝร่ังเศส อนัดบัแรกคือ เพือ่คน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัประเทศฝร่ังเศส โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.64 รองลงมา
คือ เพื่อเรียนภาษาฝร่ังเศสเพิ่มเติม 3.61 และอนัดบัสุดทา้ยคือ เพื่อขอรับนิตยสารแจกฟรี 

 
ตารางที ่3.5  การรับรู้ของนักเรียนเกีย่วกบัสถานกงสุลของฝร่ังเศส ในจังหวดัภูเกต็ 
 
 ความถ่ี 

n = 247 
ร้อยละ 

1. ทราบ 49 19.8 
2. ไม่ทราบ 189 76.5 
3. ไม่ระบุ 9 3.6 

 
ผูต้อบแบบสอบส่วนใหญ่ จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 76.5 ไม่ทราบวา่มีสถานกงสุล

ฝร่ังเศสตั้งอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ต เหตุผลส่วนหน่ึงท่ีนกัเรียนไม่ทราบมาจาก 1) อาจารยผ์ูส้อนก็ไม่
ทราบวา่ในจงัหวดัภูเก็ตมีสถานกงสุลตั้งอยู ่ท าใหไ้ม่ส่ือสารใหน้กัเรียนทราบ 2) จากเหตุผลท่ี
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นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่เคยไปสมาคมฝร่ังเศส ท าใหไ้ม่ไดรั้บทราบข่าวสารเก่ียวกบัสถานกงสุล
ฝร่ังเศส 

 
ตารางที ่3.6  การรับรู้ของนักเรียนเกีย่วกบัการอยู่อาศัยของชาวฝร่ังเศสในจังหวดัภูเกต็ 

 
 ความถ่ี 

n = 247 
ร้อยละ 

1. ทราบ 129 52.2 
2. ไม่ทราบ 108 43.7 
3. ไม่ระบุ 10 4.0 

 
ตารางท่ี 3.6 ช้ีใหเ้ห็นวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นจ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 

52.2 ทราบวา่มีชาวฝร่ังเศสเป็นจ านวนมากอาศยัอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ต  
 
จากการสัมภาษณ์นกัเรียน สาเหตุท่ีนกัเรียนทราบวา่มีชาวฝร่ังเศสอยูเ่ป็นจ านวนมาก ก็

เน่ืองจากคิดวา่จงัหวดัภูเก็ตเป็นจงัหวดัท่องเท่ียว มีทะเลสวยงาม และภูมิอากาศท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบ
ของนกัท่องเท่ียว ดงันั้นจึงน่าจะมีชาวฝร่ังเศสเขา้มาอยูอ่าศยัในจงัหวดัภูเก็ตเป็นจ านวนมาก   
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ตารางที ่3.7 ความคาดหวงัของนักเรียนทีต้่องการให้คนฝร่ังเศสทีอ่ยู่ในจังหวดัภูเกต็ท าเพือ่
ส่งเสริมภาษาฝร่ังเศส 
          n = 247 
 1 

นอ้ย
ท่ีสุด 

2 
นอ้ย 

3 
ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 
 

S.D การแปล
ความหมาย  

1. จดักิจกรรม
ร่วมกบัคนทอ้งถ่ิน 

10 
(4.0%) 

18 
(7.3%) 

98 
(39.7%) 

84 
(34.0%) 

37 
(15.0%) 

3.49 .971 ปานกลาง 

2. ช่วยสอนภาษา
ใหก้บันกัเรียนใน
โรงเรียนต่าง ๆ 

8 
(3.2%) 

16 
(6.5%) 

73 
(29.6%) 

101 
(40.9%) 

49 
(19.8%) 

3.68 .971 มาก 

3. จดักิจกรรมเช่น 
เทศกาลอาหาร
ฝร่ังเศส ดนตรีหรือ
ภาพยนตร์ฝร่ังเศส 
เป็นตน้ 

11 
(4.5%) 

13 
(5.3%) 

56 
(22.7%) 

76 
(30.8%) 

91 
(36.8%) 

3.90 1.096 มาก 

 
ส าหรับส่ิงท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการใหค้นฝร่ังเศสท่ีอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ตท าเพื่อส่งเสริม

ภาษาฝร่ังเศสนั้น ในส่วนของการจดักิจกรรมร่วมกบัคนทอ้งถ่ิน ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ 
ปานกลาง มากท่ีสุด เป็นจ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7 รองลงมาเลือก มาก เป็นจ านวน 84 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.0 ล าดบัสุดทา้ยเลือก มากท่ีสุด เป็นจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0  

 
ส าหรับความตอ้งการท่ีจะใหค้นฝร่ังเศสช่วยสอนภาษาฝร่ังเศสใหก้บันกัเรียนในโรงเรียน

ต่างๆ นั้น ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ มาก เป็นจ านวนมากท่ีสุด คือ 101 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.9 รองลงมาเลือกตอบ ปานกลาง เป็นจ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 29.6 ล าดบัสุดทา้ยเลือก มาก
ท่ีสุด เป็นจ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 

 
ในส่วนของความตอ้งการใหช้าวฝร่ังเศสมาจดักิจกรรม เช่น  เทศกาลอาหารฝร่ังเศส 

ดนตรีหรือภาพยนตร์ฝร่ังเศส เป็นตน้  ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ มากท่ีสุด เป็นจ านวนมาก
ท่ีสุด คือ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 รองลงมาเลือก มาก เป็นจ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 
ล าดบัสุดทา้ย เลือกปานกลาง เป็นจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7  
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โดยภาพรวม นกัเรียนตอ้งการใหช้าวฝร่ังเศสท่ีอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ตจดักิจกรรมเช่น เทศกาล
อาหารฝร่ังเศส ดนตรีหรือภาพยนตร์ฝร่ังเศส มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.90 รองลงมาคือ ช่วย
สอนภาษาใหก้บันกัเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 และอนัดบัสุดทา้ยคือ จดั
กิจกรรมร่วมกบัคนทอ้งถ่ิน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 

 
ตารางที ่3.8  ความคิดเห็นของนักเรียนเกีย่วกบัการแพร่หลายของ นิตยสาร หนังสือพมิพ์ หรือ
ส่ิงพมิพ์ภาษาฝร่ังเศส รวมทั้งแผ่นซีดีเพลงและหนัง ในจังหวดัภูเกต็  
 
 ความถ่ี 

n = 247 
ร้อยละ 

1. ยาก 148 59.9 
2. ไม่ยาก 96 38.9 
3. ไม่ระบุ 3 1.2 

 
จากตารางท่ี 3.8 เราจะเห็นไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นจ านวน 148 คน คิด

เป็นร้อยละ 59.9 คิดวา่ ในจงัหวดัภูเก็ต นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์หรือส่ิงพิมพภ์าษาฝร่ังเศส รวมทั้ง
แผน่ซีดีเพลงและหนงั เป็นส่ิงท่ีหายาก  

 
โดยปกติแลว้ นิตยสาร หนงัสือพิมพแ์ละส่ิงพิมพ ์รวมทั้งแผน่ซีดีเพลงและหนงั จะหาได้

ตามร้านหนงัสือท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ แทบไม่มีนกัเรียนซ้ือนิตยสาร 
หรือส่ือส่ิงพิมพภ์าษาฝร่ังเศสเลย เน่ืองจากราคาของส่ือส่ิงพิมพภ์าษาฝร่ังเศส ราคาค่อนขา้งแพง ท า
ใหน้กัเรียนไม่สามารถซ้ือได ้แต่อยา่งไรก็ดี นกัเรียนผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าววา่ ท่ีบา้นของตน
ติดตั้งสัญญาณเคเบิลท่ีสามารถเลือกรับดูช่องโทรทศัน์ (TV5) ของฝร่ังเศสได ้ท าใหน้กัเรียนไม่
จ  าเป็นตอ้งหาซ้ือแผน่ซีดีเพลงและหนงัภาษาฝร่ังเศส แต่เลือกใชว้ธีิดูโทรทศัน์ช่องฝร่ังเศสแทน    
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ตารางที ่3.9  การรับรู้ของนักเรียนเกีย่วกบัเร่ืองนิตยสารภาษาฝร่ังเศสแจกฟรี  ในจังหวดัภูเกต็  
 

 ความถ่ี 
n = 247 

ร้อยละ 

1. ทราบ 72 29.1 
2. ไม่ทราบ 172 69.6 
3. ไม่ระบุ 3 1.2 

 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นจ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 69.6 ไม่ทราบวา่มี

นิตยสารฝร่ังเศสแจกฟรี และในส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีทราบวา่มีนิตยสารแจกฟรี เป็นจ านวน  
72 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 ก็จ  าช่ือของนิตยสารไม่ได ้ส่วนใหญ่แลว้ นิตยสารภาษาฝร่ังเศสแจกฟรี
นั้น มกัจะวางไวท่ี้สมาคมฝร่ังเศส บริษทัท่องเท่ียวท่ีมีนกัท่องเท่ียวฝร่ังเศส เป็นตน้ ค าตอบขอ้น้ีจะ
เช่ือมโยงไปสู่ค าถามท่ีวา่ นกัเรียนทราบหรือไม่ว่ามีสมาคมฝร่ังเศสอยูท่ี่จงัหวดัภูเก็ต หากผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ทราบ หรือไม่เคยไปสมาคมฝร่ังเศส ก็จะไม่ทราบวา่มีนิตยสารภาษา
ฝร่ังเศสแจกฟรี จากการสัมภาษณ์อาจารยบ์างโรงเรียนท่ีมีอาจารยช์าวฝร่ังเศสซ่ึงโรงเรียนจา้งมา
สอน อาจารยเ์หล่าน้ีจะน าหนงัสือหรือนิตยสารแจกฟรีท่ีวางไวอ้ยูท่ี่สมาคม น ามาแจกจ่ายใหแ้ก่
โรงเรียนนั้นๆ ดว้ย อน่ึง ในแต่ละโรงเรียน มีการจดัมุมฝร่ังเศสไว ้และอาจารยผ์ูส้อนพยายามน า
หนงัสือนิตยสารภาษาฝร่ังเศสมาวางไวเ้พื่อใหน้กัเรียนไดศึ้กษาหาความรู้เพิ่มเติม 
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ตารางที ่3.10  ความรู้ของนักเรียนเกีย่วกบัร้านอาหารฝร่ังเศส ในจังหวดัภูเกต็ 
 

 เลือกตอบ ไม่เลือกตอบ 
ความถ่ี 
n = 247 

ร้อยละ ความถ่ี 
n = 247 

ร้อยละ 

1. ทราบ ดูจากป้ายโฆษณา หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 
รายการโทรทศัน์ทอ้งถ่ิน 

149 60.3 98 39.7 

2. ทราบ จากบุคคลในครอบครัว ญาติหรือเพื่อน 54 21.9 193 78.1 
3. ทราบ จากอาจารย ์ 41 16.6 206 83.4 
4. ทราบ โดยทางอ่ืน ๆ 12 4.9 235 95.1 
5. ไม่ทราบ 51 20.6   

 
จากตารางท่ี 3.10 ซ่ึงตอบค าถามเก่ียวกบัร้านอาหารฝร่ังเศส ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

เป็นจ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 ทราบวา่มีร้านอาหารฝร่ังเศสโดยดูจากป้ายโฆษณา 
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน รายการโทรทศัน์ทอ้งถ่ิน อนัดบัถดัมา ผูต้อบแบบสอบถาม เป็นจ านวน 54 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 ทราบจากบุคคลในครอบครัว ญาติและเพื่อน ล าดบัสุดทา้ย ผูต้อบ
แบบสอบถามจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 ไม่ทราบ  

 
จะสังเกตเห็นไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบเร่ืองร้านอาหารฝร่ังเศสจากส่ือ

โฆษณามากกวา่บุคคลท่ีอยูร่อบขา้ง ไม่วา่จะเป็นบุคคลในครอบครัว ญาติ เพื่อน หรือ อาจารย ์จาก
การสัมภาษณ์อาจารย ์อาจารยส่์วนใหญ่ก็มิไดแ้จง้หรือส่ือสารใหน้กัเรียนทราบเก่ียวกบัร้านอาหาร
ฝร่ังเศส ท่ีมีอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ต อาจารยส่์วนใหญ่คิดวา่ นกัเรียนจะสามารถทราบไดเ้องจากส่ืออ่ืนๆ
ท่ีมีอยูท่ ัว่ไป ตามทอ้งถนน ตามป้ายโฆษณาตามชายหาด แผน่พบัต่างๆ เป็นตน้ 
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ตารางที ่3.11 ประสบการณ์ของนักเรียนในการรับประทานอาหารฝร่ังเศสหรือดื่มเคร่ืองดื่ม
ฝร่ังเศส (เช่น ไวน์)  
 
 ความถ่ี 

n = 247 
ร้อยละ 

1. เคย 153 61.9 
2. ไม่เคย 93 37.7 
3. ไม่ระบุ 1 0.4 

 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 61.9 เคยรับประทานอาหาร

ฝร่ังเศสและด่ืมเคร่ืองด่ืมฝร่ังเศส จากการสัมภาษณ์ อาหารฝร่ังเศสส่วนใหญ่ท่ีนกัเรียนเคย
รับประทาน ก็มีอาทิเช่น ครัวซองท ์(Croissant) เครป (Crêpe) ซ่ึงเป็นอาหารท่ีสามารถหา
รับประทานไดท้ัว่ไป แมก้ระทัง่ในหา้งสรรพสินคา้ อีกทั้งราคาของอาหารทั้งสองอยา่ง ก็มีราคาไม่
สูงจนเกินไป ผูส้ัมภาษณ์ไดถ้ามถึง การไดไ้ปรับประทานอาหารฝร่ังเศสในร้านอาหารฝร่ังเศส 
ส่วนใหญ่ตอบวา่ ไม่สามารถไปรับประทานได ้เพราะมีราคาค่อนขา้งสูง อยา่งไรก็ดี จากการ
สัมภาษณ์ อาจารยบ์างคนจะน านกัเรียนไปรับประทานอาหารยโุรปท่ีโรงแรม เพื่อใหน้กัเรียนได้
เรียนรู้วธีิการรับประทานอาหารแบบตะวนัตก และบางคร้ังไดด่ื้มไวน์ฝร่ังเศสดว้ย นอกจากน้ี ใน
โอกาสท่ีโรงเรียนจดักิจกรรมต่างๆ อาจารยก์็จดัใหมี้ซุม้อาหารฝร่ังเศส เหล่าน้ี เป็นโอกาสท่ีท าให้
นกัเรียนไดมี้โอกาสรับประทานอาหารฝร่ังเศส 
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ตอนที ่4 แนวโน้มการเรียนและการใช้ภาษาฝร่ังเศสในจังหวดัภูเกต็ในอนาคต  
 
ตารางที ่4.1 ความคิดของนักเรียนเกีย่วกบัการใช้ภาษาฝร่ังเศสในจังหวดัภูเกต็ ในปัจจุบัน 
 
 ความถ่ี 

n = 247 
ร้อยละ 

1. มีการใชม้าก 36 14.6 
2. มีการใชป้านกลาง 111 44.9 
3. มีการใชน้อ้ย 98 39.7 
4. ไม่ระบุ 2 0.8 
 

จากตาราง เราจะเห็นวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.9 คิดวา่การใชภ้าษาฝร่ังเศสในจงัหวดัภูเก็ตในปัจจุบนั มีการใช้ปานกลาง รองลงมา เป็นจ านวน 
98 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7 คิดวา่ มีการใชน้อ้ย จากการสัมภาษณ์นกัเรียน เหตุผลส่วนหน่ึงท่ี
นกัเรียนคิดวา่ ภาษาฝร่ังเศสมีการใชป้านกลางถึงนอ้ย ก็เน่ืองมาจาก จ านวนคนท่ีเรียนภาษา
ฝร่ังเศสมีไม่มากเท่าเทียมกบัจ านวนคนท่ีเรียนภาษาองักฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ เช่น 
ภาษาจีน เป็นตน้  
 
ตารางที ่4.2  แนวโน้มความต้องการภาษาฝร่ังเศสในจังหวดัภูเกต็ 
 
 ความถ่ี 

n = 247 
ร้อยละ 

1. เป็นท่ีตอ้งการนอ้ยลง 30 12.1 
2. เป็นท่ีตอ้งการเท่าเดิม 71 28.7 
3. เป็นท่ีตอ้งการมากข้ึน 143 57.9 
4. ไม่ระบุ 3 1.2 

 
จากตาราง จะเห็นวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ เป็นจ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 57.9  คิดวา่ ใน

อนาคตความตอ้งการในการใชภ้าษาฝร่ังเศสในจงัหวดัภูเก็ตจะมีมากข้ึน จากการสัมภาษณ์นกัเรียน 
นกัเรียนใหส้ัมภาษณ์วา่ เน่ืองจากจงัหวดัภูเก็ตเป็นจงัหวดัท่องเท่ียว อีกทั้งมีนกัท่องเท่ียวชาว
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ฝร่ังเศสเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ตเป็นจ านวนมาก รวมทั้งนกัท่องเท่ียวท่ีมาอยูเ่ป็น
เวลานาน ท าใหค้วามตอ้งการใชภ้าษาฝร่ังเศสในจงัหวดัภูเก็ต ยอ่มมีมากข้ึน 
 
ตารางที ่4.3  ความคิดของนักเรียนในการแนะน าให้ญาติหรือคนรู้จักเลอืกเรียนภาษาฝร่ังเศส 
 
 ความถ่ี 

n = 247 
ร้อยละ 

1. เรียน 216 87.4 
2. ไม่เรียน 30 12.1 
3. ไม่ระบุ 1 0.4 

 
จากแบบสอบถาม จะเห็นไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นจ านวน 216 คน คิด

เป็นร้อยละ 87.4 จะแนะน าใหญ้าติหรือคนรู้จกัเรียนภาษาฝร่ังเศส ค าตอบในขอ้น้ี สืบเน่ืองจาก
ค าถามเก่ียวกบัความชอบของนกัเรียนในการเรียนภาษาฝร่ังเศส ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบเรียนภาษาฝร่ังเศส ดงันั้นจึงคิดวา่จะแนะน าใหผู้ท่ี้อยูใ่กลชิ้ดตนเอง
เรียนบา้ง  

 
ตารางที ่4.4  ความคิดเห็นของนักเรียนเกีย่วกบัการเปิดหลกัสูตรเกีย่วกบัภาษาฝร่ังเศสใน
มหาวทิยาลยัท้องถิ่น 
 
 ความถ่ี 

n = 247 
ร้อยละ 

1. ควรเปิด 234 94.7 
2. ไม่ควรเปิด 13 5.3 

 
จากตาราง จะเห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นจ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 

94.7 มีความเห็นวา่ มหาวทิยาลยัในทอ้งถ่ินควรเปิดหลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัภาษาฝร่ังเศส เพื่อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของจงัหวดัภูเก็ตในการผลิตก าลงัคนท่ีมีความรู้ความสามารถดา้น
ภาษาฝร่ังเศสออกมาเพื่อท างานในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  
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ตารางที ่4.5  ความคิดเห็นของนักเรียนเกีย่วกบัความสนใจในการเรียนในหลกัสูตรภาษาฝร่ังเศสใน
ระดับมหาวทิยาลยั  
 
 ความถ่ี 

n = 247 
ร้อยละ 

1. เรียน 184 74.5 
2. ไม่เรียน 63 25.5 

 
จากตาราง จะเห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นจ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 

74.5 มีความสนใจท่ีจะเรียนต่อในหลกัสูตรภาษาฝร่ังเศสในระดบัมหาวทิยาลยั 
 
จากการสัมภาษณ์นกัเรียน นกัเรียนจ านวน 4 คนจาก 24 คนคิดเป็นร้อยละ 16.67 มีความ

สนใจท่ีจะเรียนต่อดา้นภาษาฝร่ังเศส หรือภาษาต่างประเทศ เพื่อท างานในโรงแรม หรือเป็น
มคัคุเทศกน์ าเท่ียว 
 

โดยสรุป ในปัจจุบนั ผูต้อบแบบสอบถามคิดวา่ มีการใชภ้าษาฝร่ังเศสในจงัหวดัภูเก็ตใน
ระดบัปานกลาง ส่วนในอนาคต ค าตอบท่ีไดรั้บจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ภาษา
ฝร่ังเศสจะเป็นท่ีตอ้งการมากข้ึนในจงัหวดัภูเก็ต เน่ืองจากคาดวา่น่าจะมีนกัท่องเท่ียวชาวฝร่ังเศส
และนกัท่องเท่ียวท่ีพดูภาษาฝร่ังเศสเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน ความรู้ดา้นภาษาฝร่ังเศสจึง
เป็นส่ิงจ าเป็น ดงันั้นจึงจะแนะน าใหญ้าติและคนรู้จกัเรียนภาษาฝร่ังเศส นอกจากน้ี ยงัมีความเห็น
วา่มหาวทิยาลยัในทอ้งถ่ินควรเปิดหลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัภาษาฝร่ังเศสเพื่อเตรียมบุคลากรใหแ้ก่
หน่วยงานดา้นการท่องเท่ียวและหน่วยงานภาครัฐ เช่น เป็นอาจารยใ์นโรงเรียนต่างๆ  และหากมี
การเปิดหลกัสูตรภาษาฝร่ังเศสในระดบัมหาวทิยาลยั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสนใจท่ี
จะเรียน เน่ืองจาก เป็นมหาวทิยาลยัท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ิน ท าใหไ้ม่ตอ้งเดินทางไปเรียนท่ี
กรุงเทพมหานครหรือท่ีอ่ืนๆ รวมทั้ง คาดวา่หลกัสูตรในมหาวทิยาลยัน่าจะมีความน่าสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 



 70 

4.5 ผลการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน 
 
 ผูว้จิยัไดท้  าการสัมภาษณ์อาจารยไ์ทยทั้งหมด 6 คนและอาจารยช์าวฝร่ังเศสจ านวน 2 คน 
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 ถึงเดือนพฤษภาคม 2553 ปัญหาท่ีประสบคือ การ
สัมภาษณ์มีการเล่ือนเวลาหลายคร้ัง เน่ืองจากอาจารยติ์ดภาระกิจงานสอนและงานอ่ืนๆ เช่น 
กิจกรรมเขา้ค่าย กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี หรือ การเดินทางไปอบรมท่ีกรุงเทพฯ เ ป็นตน้  
 
4.5.1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
4.5.1.1 ประสบการณ์การสอน 
 
 อาจารยผ์ูส้อนมีประสบการณ์การสอนตั้งแต่ 6 เดือนถึง 30 ปี โดยอาจารยส์ามคนเพิ่ง
ไดรั้บการบรรจุเป็นขา้ราชการประจ าเพียงไม่ถึง 6 เดือน แต่มีประสบการณ์ในการสอนมาแลว้
ประมาณ 1-3 ปี ส่วนประสบการณ์การสอนก่อนหนา้ท่ีจะมาสอนท่ีจงัหวดัภูเก็ตนั้น อาจารยส่์วน
ใหญ่เร่ิมสอนคร้ังแรกท่ีจงัหวดัภูเก็ตเลย มีอาจารยเ์พียงหน่ึงคนท่ีเคยสอนท่ีจงัหวดัปราจีนบุรีมา
ก่อนท่ีจะมาสอนท่ีจงัหวดัภูเก็ต 
 
4.5.1.2 ประสบการณ์ในการเดินทางไปประเทศฝร่ังเศสหรือประเทศทีใ่ช้ภาษาฝร่ังเศส  
 

เน่ืองจากอาจารยบ์างคน เป็นอาจารยบ์รรจุใหม่ จึงยงัไม่เคยเดินทางไปประเทศฝร่ังเศส 
และอาจารยบ์างคนมีขอ้จ ากดัดา้นครอบครัว จึงยงัไม่เคยเดินทางไปประเทศฝร่ังเศสเช่นเดียวกนั 
ท าใหป้ระสบการณ์ตรงของอาจารยใ์นประเทศฝร่ังเศศไม่มี อยา่งไรก็ดี จากการสัมภาษณ์ อาจารย์
ท่ีเพิ่งบรรจุใหม่ทุกคน ลว้นมีความตอ้งการและความใฝ่ฝันท่ีจะเดินทางไปประเทศฝร่ังเศสสักคร้ัง 
เพื่อจะไดมี้โอกาสสัมผสักบัความเป็นอยู ่วฒันธรรมของคนฝร่ังเศส และไดเ้ดินทางท่องเท่ียวไป
ในสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆของประเทศฝร่ังเศส เป็นการสร้างความมัน่ใจเม่ือตอ้งอธิบายสถานท่ี
หรือเร่ืองราวต่างๆใหแ้ก่นกัเรียน รวมทั้งเป็นการพฒันาทกัษะทางภาษาของตนเองดว้ย  อน่ึง ใน
การไปประเทศฝร่ังเศส อาจารยทุ์กคนมีความตอ้งการท่ีจะใหห้น่วยงานฝร่ังเศสสนบัสนุนเร่ือง
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง เช่น ใหทุ้นไปศึกษาดูงาน ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์บ่งวา่ เน่ืองจากมีการให้
ทุนศึกษาดูงานโดยหน่วยงานฝร่ังเศสนอ้ยลง ท าใหอ้าจารยบ์างส่วนตอ้งขวนขวายไปประเทศ
ฝร่ังเศสโดยใชทุ้นส่วนตวั   
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4.5.1.3 ภาระงานสอนภาษาฝร่ังเศสและภาระงานด้านอืน่ๆ 
 
 ในส่วนของภาระงานสอน อาจารยทุ์กคนจะมีชัว่โมงสอนประมาณ 15 – 19 ชัว่โมงต่อ
สัปดาห์โดยจะรับผดิชอบสอนเฉพาะรายวชิาภาษาฝร่ังเศสเท่านั้น ไม่ตอ้งสอนรายวชิาอ่ืนๆ 
อยา่งไรก็ตาม นอกเหนือจากภาระงานสอนแลว้ อาจารยทุ์กคนตอ้งรับผดิชอบภาระงานดา้นอ่ืนๆ
ในโรงเรียน อาทิเช่น เป็นหวัหนา้ฝ่ายพสัดุ ดูแลงานทะเบียน เนตรนารี ลูกเสือ เป็นตน้ ซ่ึงภาระ
งานท่ีมีมากมายน้ี ท าใหอ้าจารยบ์างคนไม่สามารถจดัท ากิจกรรมพิเศษเพิ่มเติมใหแ้ก่นกัเรียนได ้
รวมทั้งการพฒันาบทเรียนเสริมอ่ืนๆ  
 
4.5.1.4 การอบรมสัมมนาเกีย่วกบัการเรียนการสอน 
 
 ในเร่ืองการไปฝึกอบรมดา้นการเรียนการสอน อาจารยช์าวไทยทุกคนใหส้ัมภาษณ์วา่ ได้
เขา้ร่วมอบรมเก่ียวกบัการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อพฒันาการเรียนการสอนของตน และ
ท าใหส้ามารถรับทราบวา่ โรงเรียนอ่ืนๆ มีพฒันาการหรือความกา้วหนา้อยา่งไร ทั้งท่ี
กรุงเทพมหานครท่ีจดัโดยสมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแห่งประเทศไทย และท่ีโรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยั 
จงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงเป็นศูนยพ์ฒันาการเรียนรู้ภาษาฝร่ังเศส ภาคใตต้อนบน ดังนั้นหน่ึงในภาระหนา้ท่ี
ท่ีส าคญัของศูนยคื์อ การพฒันาศกัยภาพการเรียนการสอนของอาจารยใ์หมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
แต่ส าหรับอาจารยช์าวฝร่ังเศส จากการสัมภาษณ์ อาจารยมี์โอกาสอบรมสัมมนาค่อนขา้งนอ้ย 
เน่ืองจากภาระงานท่ีมีมาก และหน่วยงานแม่ท่ีกรุงเทพมหานคร คือ สมาคมฝร่ังเศสส่วนกลางมี
การจดัสัมมนาการเรียนการสอนส าหรับชาวฝร่ังเศสไม่บ่อยคร้ังนกั  
 
4.5.2. การจัดการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส 
4.5.2.1 จ านวนห้องเรียนทีเ่ปิดสอนและระดับช้ัน 
 
 จากการสัมภาษณ์ โรงเรียนในจงัหวดัภูเก็ตส่วนใหญ่จะเปิดสอนภาษาฝร่ังเศสใหแ้ก่
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 จ านวนหน่ึงหอ้ง ยกเวน้โรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยัท่ีเปิดสอนชั้นเรียน
ละสองห้้อง และเปิดใหน้กัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1- 3 ไดเ้ลือกเรียนดว้ย จากการ
สัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อน ท าใหท้ราบวา่ โรงเรียนส่วนใหญ่ก าลงัยกระดบัตวัเองใหเ้ป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล (International Standard School) นัน่คือ นกัเรียนทุกคนจะตอ้งมีความรู้ใน
ภาษาต่างประเทศท่ีสองนอกเหนือไปจากภาษาองักฤษ ท าใหแ้นวโนม้การขยายตวัของภาษา
ฝร่ังเศส โดยการเปิดหอ้งเรียนเพิ่ม และรับอาจารยเ์พิ่ม น่าจะมีมากข้ึนในอนาคต 
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4.5.2.2 จ านวนนักเรียนและคุณภาพนักเรียน 
 
 ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 โรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยัจะมีชั้นปีละสองหอ้ง ส่วน
โรงเรียนอ่ืนๆ จะมีชั้นปีละหน่ึงหอ้ง แต่ละหอ้งมีจ านวนนกัเรียนประมาณ 35 – 45 คน ในส่วนของ
นกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ซ่ึงมีเฉพาะท่ีโรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยั มีนกัเรียนประมาณ
หอ้งละ 25 – 35 คน 
 
 ในสภาพการณ์ปัจจุบนัซ่ึงภาษาจีนและภาษาเกาหลีก าลงัไดรั้บความนิยม เพราะมีโอกาส
ในการหางานสูงกวา่ภาษาอ่ืนๆ ในขณะท่ีความนิยมในตวัภาษาฝร่ังเศสเองลดนอ้ยลง  จากการ
สัมภาษณ์ อาจารยส่์วนใหญ่ตอบวา่ ปัจจุบนั ทุนทศันศึกษาหรือทุนอ่ืนๆจากหน่วยงานฝร่ังเศสมี
นอ้ยลงมาก เม่ือเทียบกบัทุนจากประเทศอ่ืนๆ ท าใหน้กัเรียนหนัไปนิยมเรียนภาษาอ่ืนมากข้ึน 
นอกจากน้ี นกัเรียนส่วนใหญ่มีความคิดวา่ ภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาท่ียาก เรียนแลว้ก็ไม่รู้จะเอาไป
ท าอะไร เหล่าน้ีเป็นสาเหตุท าใหน้กัเรียนมีแนวโนม้จะเลือกเรียนนอ้ยลง  
 
 อยา่งไรก็ดี ปัจจยัในการเลือกเรียนภาษาของนกัเรียนข้ึนอยูก่บัอาจารยผ์ูส้อน อาจารยท่ี์ใจ
ดี ไม่ดุ สอนสนุก เป็นกนัเองกบันกัเรียน จะเป็นท่ีช่ืนชอบของนกัเรียน ดงันั้นนกัเรียนท่ีเรียนอยูจ่ะ
แนะน าใหรุ่้นนอ้งเลือกเรียน แต่ในทางตรงกนัขา้ม อาจารยท่ี์ไม่เป็นท่ีช่ืนชอบของนกัเรียน ก็ท าให้
นกัเรียนเลือกเรียนภาษานั้นๆ นอ้ยลง  
 
 ในส่วนคุณภาพนกัเรียน จากการสัมภาษณ์ มีโรงเรียนเพียงหน่ึงโรง ซ่ึงเป็นโรงเรียน
ประจ าจงัหวดั ท่ีจะมีการคดัเลือกนกัเรียนเขา้เรียน โดยดูจากคะแนนผลการเรียน ท าใหน้กัเรียน
ส่วนใหญ่ค่อนขา้งมีความสนใจในภาษาฝร่ังเศส ส าหรับโรงเรียนอ่ืนๆ นกัเรียนมีคุณภาพไม่สูงมาก 
มีนกัเรียนเพียงประมาณ 30 – 40 % ต่อหอ้งเรียนท่ีสนใจเรียนภาษาฝร่ังเศสอยา่งจริงจงั นกัเรียนท่ี
เหลือจะเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศส เน่ืองจากเหตุผลหลายประการ อาทิเช่น ไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์
และวทิยาศาสตร์ (รวมทั้งภาษา) หอ้งเรียนภาษาจีนเตม็หมดแลว้ หรือ ไม่มีทางเลือกอ่ืน เป็นตน้ 
ดงันั้น นกัเรียนกลุ่มน้ี จะไม่ค่อยสนใจเรียนภาษาฝร่ังเศสมากนกั อีกทั้งเป็นนกัเรียนท่ีมีผลการเรียน
ค่อนขา้งต ่าท าใหไ้ม่สนใจเรียน สร้างปัญหาใหแ้ก่อาจารยแ์ละนกัเรียนคนอ่ืนๆ  
 
 ส าหรับวธีิการแกไ้ข อาจารยแ์ต่ละคนพยายามใชว้ธีิการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อกระตุน้
ความสนใจของนกัเรียน บางคร้ังประสบผลส าเร็จ บางคร้ังก็ลม้เหลว แต่อาจารยทุ์กคนมีความเห็น
พอ้งกนัวา่ เป็นภาระหนา้ท่ีของตนท่ีจะท าใหน้กัเรียนตั้งใจเรียน และเห็นความส าคญัของภาษา
ฝร่ังเศสมากข้ึน 
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 ในส่วนของจ านวนนกัเรียนท่ีเลือกเรียนต่อภาษาฝร่ังเศสระดบัมหาวทิยาลยั จากการ
สัมภาษณ์อาจารย ์พบวา่ นกัเรียนท่ีเลือกเรียนต่อภาษาฝร่ังเศสมีนอ้ยมาก บางปีมีเพียง 1-2 คนจาก
โรงเรียนทั้งหมด บางปีไม่มีเลย สาเหตุมาจาก 1) ไม่แน่ใจวา่ เรียนจบแลว้จะมีงานท าหรือไม่ 2) 
กลวัวา่จะยาก เรียนไม่ไหว 3) ไม่อยากเป็นครู และ 4) มีอาชีพท่ีใฝ่ฝันอยูแ่ลว้ 
  
4.5.2.3 อาจารย์ผู้สอน 
 
 โรงเรียนทุกโรงเรียน จะมีอาจารยช์าวไทย 1-3 คนเป็นอาจารยป์ระจ า โรงเรียนจ านวนสอง
ในส่ีโรงจะมีอาจารยช์าวฝร่ังเศสเป็นอาจารยพ์ิเศษ ซ่ึงเป็นอาจารยจ์า้งรายชัว่โมงมาสอนใหน้กัเรียน
ทุกชั้นเรียน จ านวนสัปดาห์ละหน่ึงชัว่โมง ในโรงเรียนท่ีมีอาจารยช์าวฝร่ังเศสมาร่วมสอนนั้น  
อาจารยช์าวฝร่ังเศสจะเนน้ทกัษะดา้นการฟังและพดู ส่วนอาจารยช์าวไทยจะเนน้ทกัษะอ่านและ
เขียน รวมทั้งไวยากรณ์ต่างๆ  
 
 ส าหรับโรงเรียนท่ีไม่มีอาจารยช์าวฝร่ังเศสมาร่วมสอน อาจารยผ์ูส้อนชาวไทยจะ
รับผดิชอบสอนทุกทกัษะ อยา่งไรก็ดี จากการสัมภาษณ์ โรงเรียนท่ีไม่มีอาจารยช์าวฝร่ังเศสเหล่าน้ี 
ก็มีแผนการท่ีจะจดัจา้งอาจารยช์าวฝร่ังเศสมาสอนในลกัษณะเป็นรายชัว่โมงเช่นกนัในภาคเรียน
หรือปีการศึกษาถดัไป ทั้งน้ีก็เพื่อใหน้กัเรียนของตนมีโอกาสฝึกฟังและพดูกบัอาจารยเ์จา้ของภาษา
เช่นเดียวกบัโรงเรียนอ่ืนๆ 

 
ส าหรับการจา้งอาจารยช์าวฝร่ังเศสนั้น โรงเรียนทุกโรงเรียนไดติ้ดต่อจา้งอาจารยจ์าก

สมาคมฝร่ังเศสจงัหวดัภูเก็ต โดยท่ีสมาคมฝร่ังเศส จงัหวดัภูเก็ต เป็นผูรั้บรองคุณสมบติัและ
ความสามารถดา้นการสอนของอาจารยช์าวฝร่ังเศส 

 
ในส่วนของจุดแขง็และจุดอ่อนของอาจารยผ์ูส้อน อาจารยผ์ูส้อนส่วนใหญ่คิดวา่ ตนเองมี

ความรู้ความสามารถในการสอนภาษาฝร่ังเศสทุกทกัษะ อยา่งไรก็ดี อาจารยบ์างคน ยอมรับวา่ ไม่
ค่อยมีความมัน่ใจหากตอ้งใชภ้าษาฝร่ังเศสในการสอนทั้งชัว่โมง เน่ืองจากไม่มัน่ใจในความถูกตอ้ง
ของไวยากรณ์ ค าศพัท ์ดงันั้น อาจารยผ์ูส้อนส่วนใหญ่ จึงใชภ้าษาไทยสลบักบัภาษาฝร่ังเศส และ
จากการสัมภาษณ์อาจารยช์าวฝร่ังเศส อาจารยบ์างคนไม่สามารถพดูภาษาไทยได ้ท าใหบ้างคร้ัง
ประสบความยากล าบากในการอธิบายค าศพัทบ์างค าหรือค าสั่งบางค าสั่ง 

 
  อยา่งไรก็ดี จากการสัมภาษณ์ ปัญหาอยา่งหน่ึงเก่ียวกบัอาจารยผ์ูส้อนชาวไทย คือ การขาด
อาจารยท่ี์มีคุณสมบติัดีพอท่ีจะมาสมคัรเป็นอาจารย ์เน่ืองจากขาดแรงจูงใจในดา้นเงินเดือน 
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ค่าตอบแทน รวมทั้งเม่ือตอ้งมาท างานในจงัหวดัภูเก็ตซ่ึงมีค่าครองชีพสูง ท าใหต้อ้งท างานพิ เศษ
อ่ืนๆ เพิ่มเติม นอกจากน้ี การท่ีค่าตอบแทนในภาคธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียวสูงกวา่ ท าให้
นกัศึกษาท่ีเรียนจบวชิาเอกภาษาฝร่ังเศสส่วนใหญ่เลือกท่ีจะไปท างานดา้นโรงแรมและท่องเท่ียว
มากกวา่ท่ีจะมาเป็นอาจารย ์ในบางโรงเรียนจึงเกิดปัญหาเก่ียวกบัคุณภาพของอาจารย ์มีการสอน
ผดิหรือออกเสียงผดิ เป็นตน้ นอกจากน้ี ปัญหาของอาจารยช์าวไทย คือ ไม่กลา้พดูเน่ืองจากกลวัพดู
ผดิ ท าใหก้ารเรียนการสอนของอาจารยช์าวไทยส่วนใหญ่ จะเนน้การสอนไวยากรณ์เป็นหลกั 
เน่ืองจากคนไทยจะเรียนไวยากรณ์ อ่านเขียนค่อนขา้งมาก จะไม่เนน้การฟังพดู ประกอบกบัความ
เป็นจริงท่ีวา่ เราไม่ไดอ้ยูใ่นสังคมท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศสเป็นภาษาในชีวติประจ าวนั ท าใหข้าดการ
ฝึกฝน ไม่มีความมัน่ใจ วธีิแก ้คือ อาจารยต์อ้งฝึกใชภ้าษาฝร่ังเศสกบัอาจารยช์าวฝร่ังเศสท่ีมาสอน
ท่ีโรงเรียนของตนใหม้ากข้ึน รวมทั้ง อาจารยอ์าจตอ้งหาเพื่อนชาวฝร่ังเศสท่ีหาไดใ้นจงัหวดัภูเก็ต 
เป็นตน้ 
 
4.5.2.4 วธีิการสอน 
 
 จากการสัมภาษณ์ อาจารยทุ์กท่านใชว้ธีิสอนหลากหลายรูปแบบ ทั้งท่ีเป็นวธีิสอนแบบครู
เป็นศูนยก์ลาง (Teacher – centered Method) เช่น การสอนบรรยายในส่วนท่ีเป็นการอธิบาย     
ไวยากรณ์ การสอนแบบใชค้  าถาม หรือ ใชห้นงัสือ และใชว้ธีิสอนแบบนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง  
(Student  – centered Method)  คือ สอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม แบบบทบาทสมมุติ เป็นตน้ 
รวมทั้งใชว้ธีิการสอนแบบผสมผสานอ่ืนๆ เช่น การสอนแบบดั้งเดิม (Traditional Approch) คือ 
สอนแบบวธีิการแปล เช่น แปล text หรือบทอ่าน สอนแบบเนน้การส่ือสาร (Communicative 
Approch) คือ เนน้การฟัง-พดูเพื่อการส่ือสาร และสอนแบบเปรียบเทียบระหวา่งวฒันธรรม 
(Intercultural Approch) ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการอธิบายดา้นวฒันธรรม  
 
4.5.2.5 หนังสือทีใ่ช้ประกอบการสอน 
 
 ส าหรับหนงัสือท่ีใชป้ระกอบการสอน จากการสัมภาษณ์ อาจารยส่์วนใหญ่เลือกใช้
หนงัสือ Fréquence Jeunes มีบางส่วนเลือกใช ้Le Mag การเลือกหนงัสือเรียนน้ี อาจารยใ์นแต่ละ
โรงเรียนเป็นผูเ้ลือกเอง โดยใชว้ธีิการสอบถามเพื่อนอาจารยต์ามโรงเรียนอ่ืนๆ ทั้งในจงัหวดัภูเก็ต 
และจงัหวดัอ่ืนๆ นอกจากอาจารยจ์ะมีหนงัสือเรียนหลกัส าหรับนกัเรียนแลว้ อาจารยทุ์กคนให้
สัมภาษณ์วา่ ยงัไดน้ าบทเรียน รวมทั้งแบบฝึกหดัเพิ่มเติมจากหนงัสือเล่มอ่ืนๆ ด้วย สรุปวา่ ในการ
เรียนการสอนจะมีการใชห้นงัสือเล่มหลกั และหนงัสืออ่ืนๆ หลายเล่มประกอบกนัไป  
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4.5.2.6 ส่ือและกจิกรรมการสอน 
 
 อาจารยแ์ต่ละคนท่ีใหส้ัมภาษณ์ใชส่ื้อการสอนท่ีหลากหลาย ไม่วา่จะเป็น แผน่ซีดีเพลง 
แผน่ภาพยนตร์ ส่ิงพิมพ ์หนงัสือ วารสาร แผน่ภาพ ของจ าลองต่างๆ หรือเวปไซดท์างอินเตอร์เนท 
ประกอบการเรียนการสอน ท าใหน้กัเรียนรู้สึกสนุกสนานไปในระหวา่งเรียน   
 
 อยา่งไรก็ดี จากการสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนถึงการน าส่ือการเรียนการสอนท่ีเป็นของจริง 
(authentic documents) ซ่ึงสามารถหาไดใ้นจงัหวดัภูเก็ต เช่น นิตยสารท่ีเป็นภาษาฝร่ังเศสท่ีผลิตข้ึน
ในจงัหวดัภูเก็ต แผน่พบัดา้นการท่องเท่ียวต่างๆ หรือ ภาพป้ายโฆษณาท่ีเป็นภาษาฝร่ังเศส  ได้
ทราบวา่แทบจะไม่มีการน ามาใช ้อาจารยเ์กือบทุกคนใหส้ัมภาษณ์วา่ไม่ไดน้ ามาปรับใชใ้น
หอ้งเรียน ยกเวน้ อาจารยท่ี์สอนทางดา้นวชิาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท่องเท่ียว ท่ีจะน าเอกสารจริง
เหล่าน้ีมาใชป้ระกอบการเรียนการสอน ซ่ึงมีจ านวนเพียงหน่ึงคนเท่านั้น 
 
 ส าหรับกิจกรรมท่ีใชใ้นการเรียนการสอน อาจารยผ์ูส้อนแต่ละท่านใชกิ้จกรรมการสอนท่ี
หลากหลาย เช่น กิจกรรมกลุ่มทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มยอ่ย การจบัคู่ รวมทั้งมีการสอนร้องเพลง เล่น
เกม เป็นตน้ 
 
4.5.2.7 ห้องปฏิบัติการภาษาและศูนย์การเรียนรู้หรือมุมภาษา  
 
 ในส่วนของหอ้งปฎิบติัการภาษา โรงเรียนแทบทุกโรงมีหอ้งปฏิบติัการภาษา ภายในหอ้ง
จะมีการติดตั้งเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ทนัสมยั อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ จอแอลซีดี ล าโพง โดยอุปกรณ์
เหล่าน้ี จะมีเพียงหอ้งละหน่ึงชุดเท่านั้น เพื่อช่วยสนบัสนุนการสอนใหแ้ก่อาจารยเ์ท่านั้น นกัเรียน
จะไม่มีคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนเป็นของตนเองในหอ้งปฏิบติัการภาษาแห่งน้ี  
  
 อยา่งไรก็ดี ในบางโรงเรียนจะมีการจดัศูนยก์ารเรียนรู้ภาษาหรือมุมภาษาใหแ้ก่นกัเรียนท่ี
สนใจจะพฒันาภาษาฝร่ังเศสเพิ่มเติมดว้ยตนเอง โดยในศูนยก์ารเรียนรู้น้ี จะมีการจดัหนงัสือ ส่ือ
ต่างๆ โดยศูนยก์ารเรียนรู้น้ี จะอยูภ่ายในหรือติดกบัหอ้งพกัอาจารย ์ดงันั้น อาจารยจ์ะเป็นผูดู้แล
ศูนยแ์ห่งน้ีไปดว้ยในตวั ดงันั้น เวลาเปิดปิดจึงยงัไม่แน่นอน รวมทั้งยงัตอ้งมีการพฒันาในเร่ือง
ความพร้อมดา้นอ่ืนๆ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองช่วยการฟัง เป็นตน้  
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 ส าหรับบางโรงเรียนท่ีไม่มีหอ้งปฏิบติัการภาษาหรือศูนยก์ารเรียนรู้ โรงเรียนเหล่าน้ี จะมี
การจดัมุมภาษาฝร่ังเศสใหแ้ก่นกัเรียนท่ีเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศส ซ่ึงประกอบดว้ยตูห้นงัสือภาษา
ฝร่ังเศส นิตยสารภาษาฝร่ังเศส ส าหรับนกัเรียนไดม้าอ่าน และชั้นวางโชวส่ื์อท่ีเก่ียวกบัฝร่ังเศส 
เช่น หอไอเฟล แผน่ภาพเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศฝร่ังเศส เป็นตน้  
 
4.5.2.8 การสนับสนุนจากผู้บริหาร 
 
 จากการสัมภาษณ์เร่ืองการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร อาจารยทุ์กคนใหส้ัมภาษณ์วา่ ผูบ้ริหาร
ของตนใหก้ารสนบัสนุนในทุกเร่ือง ไม่วา่จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน เช่น การจดัซ้ือ
วสัดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการเรียนการสอน การจดักิจกรรมนอกชั้นเรียน การไปเขา้ค่าย
ภาษาฝร่ังเศส หรือ การส่งนกัเรียนไปแข่งขนัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัภาษาฝร่ังเศส และการอบรมเพิ่มพนู
ความรู้ความสามารถของอาจารยใ์นท่ีต่างๆ ทั้งในจงัหวดัภูเก็ต และท่ีกรุงเทพมหานคร  
 
4.5.2.9 สรุปปัญหาและอุปสรรค 
 
 จากการสัมภาษณ์ พบวา่มีปัญหาหลายประการ นอกเหนือจากปัญหาเร่ืองคุณภาพนกัเรียน 
ปัญหาเร่ืองนกัเรียนไม่ตั้งใจเรียน ปัญหาเร่ืองการออกเสียงส าหรับนกัเรียนไทย หรือปัญหาการ
ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานของฝร่ังเศส ไม่ว่าจะเป็นการใหทุ้นนกัเรียนไปทศันศึกษา
หรือการใหทุ้นอาจารยเ์พื่อไปพฒันาทกัษะและประสบการณ์ทางภาษาของตนท่ีประเทศฝร่ังเศส 
นอกจากน้ี ยงัมีปัญหาอ่ืนๆ เช่น การขาดแคลนอาจารยผ์ูส้อนภาษาฝร่ังเศส ทั้งน้ี เน่ืองจาก 1) 
จ านวนนกัศึกษาท่ีไปศึกษาต่อภาษาฝร่ังเศสในระดบัปริญญาตรีมีนอ้ยลง 2) นกัศึกษาท่ีเรียนจบ
วชิาเอกภาษาฝร่ังเศส มกันิยมไปท างานใหก้บัโรงแรม บริษทัท่องเท่ียว เน่ืองจากไดรั้บเงินเดือน
หรือค่าตอบแทนสูงกวา่  
 
 ปัญหาเร่ือง โรงเรียนเนน้สอนเพื่อสอบประกาศนียบตัร DELF มากเกินไป จากการ
สัมภาษณ์อาจารยช์าวฝร่ังเศส จะพบวา่ โรงเรียนบางโรงเนน้การเรียนการสอนเพื่อสอบ
ประกาศนียบตัร DELF เท่านั้น ท าใหไ้ม่สามารถใชกิ้จกรรมการสอนอ่ืนๆ เช่น การสอนร้องเพลง 
หรือ การฝึกใหน้กัเรียนพดู มาประกอบการเรียนการสอนไดม้ากนกั เพราะตอ้งใชเ้วลาในการสอน
เพื่อสอบใหไ้ด ้นอกจากน้ี จ  านวนนกัเรียนท่ีมากเกินไปในแต่ละหอ้ง ท าใหก้ารสอนภาษาซ่ึงเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เป็นไปดว้ยความยากล าบาก 
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4.5.3. แนวโน้มการเรียนการสอนและความต้องการภาษาฝร่ังเศสในจังหวดัภูเกต็ 
4.5.3.1 ความร่วมมือกบัสมาคมฝร่ังเศส 
 
 จากการสัมภาษณ์เก่ียวกบัความร่วมมือกบัสมาคมฝร่ังเศสจงัหวดัภูเก็ต โรงเรียนส่วนใหญ่
แบ่งความร่วมมือออกเป็น 2 ดา้นดว้ยกนัคือ การจา้งอาจารยช์าวฝร่ังเศสจากสมาคมฝร่ังเศสมาสอน
ใหก้บันกัเรียนในโรงเรียนของตน ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้ จะจา้งเป็นรายชัว่โมง โดยมีภาระงานให้
สอนนกัเรียนชั้นปีละ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ และเนน้การสอนฟัง-พดูเป็นหลกั และหากโรงเรียนมี
กิจกรรมน านกัเรียนไปแข่งขนัท่ีเก่ียวกบัภาษาฝร่ังเศส ก็จะใหอ้าจารยช์าวฝร่ังเศสเขา้มามีส่วนร่วม
ในการฝึกฝนนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั 
 
 ในส่วนของขอ้ดีและขอ้เสียในการจา้งอาจารยช์าวฝร่ังเศสจากสมาคมฝร่ังเศสนั้น มีขอ้ดี
คือ โรงเรียนไม่ตอ้งจดัจา้งอาจารยต่์างชาติเอง ท าใหไ้ม่เปลืองเวลาในการเลือกสรรผูส้มคัร และ
ด าเนินการเก่ียวกบัใบอนุญาตเขา้เมืองและใบอนุญาตท างาน รวมทั้งตอ้งจา้งดว้ยอตัราเงินเดือนท่ี
สูงกวา่จา้งอาจารยช์าวไทยมาก แต่ขอ้เสียก็คือ อตัราค่าสอนของอาจารยจ์ากสมาคมฯ ค่อนขา้งสูง 
ท าใหโ้รงเรียนไม่สามารถจา้งอาจารยม์าสอนหลายชัว่โมงต่อสัปดาห์ได ้และเม่ืออาจารยส์อนเสร็จ 
อาจารยจ์ะตอ้งรีบไปสอนท่ีสถานศึกษาอ่ืน ท าใหท้ั้งอาจารยแ์ละนกัเรียนไม่ค่อยไดมี้โอกาสฝึกฝน
ภาษานอกหอ้งเรียนมากนกั 
 
 ความร่วมมือประการท่ีสอง คือ การเชิญอาจารยช์าวฝร่ังเศสจากสมาคมฝร่ังเศสเขา้มาช่วย
ในการจดักิจกรรมนอกสถานท่ี เช่น กิจกรรมค่ายภาษาฝร่ังเศส ท่ีจดัตามบริเวณแหล่งท่องเท่ียว
ต่างๆ ในจงัหวดัภูเก็ต โดยกิจกรรมน้ี จะมีนกัเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตจงัหวดัภูเก็ต และเขต
ภาคใตต้อนบนเขา้ร่วม รวมทั้งท าใหน้กัเรียนจากโรงเรียนอ่ืนๆ ในจงัหวดัภูเก็ตและในเขตภาคใต้
ตอนบนไดมี้โอกาสสัมผสักบัอาจารยช์าวฝร่ังเศสโดยตรงเพิ่มข้ึน  
 
 นอกเหนือจากความร่วมมือทั้งสองดา้น ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ โรงเรียนต่างๆ ยงัมีความ
ตอ้งการใหส้มาคมฝร่ังเศสเป็นผูริ้เร่ิมจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการสนบัสนุนการเรียนการสอน
ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศสใหแ้ก่นกัเรียนและโรงเรียนต่างๆ เช่น กิจกรรมวนัฝร่ังเศส เทศกาล
อาหารฝร่ังเศส เหล่าน้ี เป็นตน้ นอกเหนือจากน้ีแลว้ โรงเรียนต่างๆ ยงัมีความเห็นวา่ สมาคม
ฝร่ังเศสสามารถเป็นตวักลางประสานกบักลุ่มชาวฝร่ังเศสท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดั ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกบัโรงเรียนและนกัเรียน ทั้งน้ี ส่วนหน่ึง ก็เพื่อใหน้กัเรียนไดมี้ประสบการณ์
พบเจอ พดูคุยกบัชาวฝร่ังเศส เป็นการกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความรู้สึกชอบในภาษาฝร่ังเศสและ
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ประเทศฝร่ังเศสมากยิง่ข้ึน เน่ืองจาก นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการไปประเทศ
ฝร่ังเศส เพราะมีค่าใชจ่้ายสูง รวมทั้งไม่มีโอกาสไดพ้บเจอกบัคนฝร่ังเศสในลกัษณะท่ีใกลชิ้ด 
 
4.5.3.2 ความคาดหวงัเกีย่วกบัภาษาฝร่ังเศส 
 
 จากการสัมภาษณ์ถึงความคาดหวงัเก่ียวกบัภาษาฝร่ังเศสในจงัหวดัภูเก็ต อาจารยผ์ูส้อนทุก
คนใหส้ัมภาษณ์วา่ เน่ืองจากจงัหวดัภูเก็ตเป็นจงัหวดัท่องเท่ียว  มีภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีเป็นท่ี
ช่ืนชอบของชาวฝร่ังเศส ท าให้ชาวฝร่ังเศสนิยมเดินทางมาท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก ซ่ึงนอกจาก
นกัท่องเท่ียวแลว้ ขณะน้ี ยงัมีคนฝร่ังเศสอีกเป็นจ านวนมาก ท่ีเดินทางมาอยูอ่าศยัในจงัหวดัภูเก็ต
เป็นระยะเวลาหลายเดือนต่อปี ไม่วา่จะเป็นคนเกษียณอาย ุหรือคนท างาน ท่ีเขา้มาท าธุรกิจต่างๆใน
จงัหวดัภูเก็ต ท าใหค้าดวา่ ความตอ้งการภาษาฝร่ังเศสในธุรกิจหลากหลายรูปแบบ ยงัมีความจ า
เป็นอยู ่ส่ิงท่ีควรตอ้งท าอยา่งเร่งด่วน คือ หน่วยงานของฝร่ังเศส จะตอ้งเร่งฟ้ืนฟูภาษาฝร่ังเศสให้
กลบัมามีความส าคญัเหมือนท่ีผา่นมา รวมทั้งพยายามกระตุน้ใหน้กัเรียนเห็นความส าคญัและความ
จ าเป็นในการศึกษาภาษาฝร่ังเศส และควรใหก้ารสนบัสนุนสถานศึกษาของไทย อาจารย ์และ
นกัเรียน ในส่วนของวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน การจดัฝึกอบรม การใหทุ้นไปศึกษาดูงาน 
หรือทศันศึกษา รวมทั้ง การจดังานท่ีเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศสในจงัหวดัภูเก็ต เพื่อ
กระตุน้ใหค้นทัว่ไปไดรู้้จกัมากข้ึน นอกจากน้ี สถานศึกษาในระดบัมหาวทิยาลยัก็ควรเปิด
หลกัสูตรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภาษาฝร่ังเศสเพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการบุคลากรทั้งในส่วนของ
ภาครัฐและภาคธุรกิจการท่องเท่ียว 
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บทที ่5 สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคข์องการศึกษา คือ 1) ศึกษาสภาพการณ์การเรียนการ
สอนภาษาฝร่ังเศสในปัจจุบนัของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัภูเก็ต 2) ศึกษาปัญหาในการเรียน
การสอนภาษาฝร่ังเศสในโรงเรียนมธัยมศึกษา ในจงัหวดัภูเก็ต 3) ศึกษาประสบการณ์เก่ียวกบัชาว
ฝร่ังเศสและภาษาฝร่ังเศสของนกัเรียนในบริบทจงัหวดัภูเก็ตในปัจจุบนั 
 
 ผูว้จิยัใชว้ธีิการศึกษา โดยการออกแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง การศึกษาจากเอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์นกัเรียนและอาจารยผ์ูส้อน แลว้น าขอ้มูลทั้งหมดมาวเิคราะห์
สรุปผล โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีรวมทั้งหมด 247 คน เป็นนกัเรียนท่ีเลือกเรียน
ภาษาฝร่ังเศสในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ในจงัหวดัภูเก็ต 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม ค าถามในแบบสอบถามแบ่งเป็นแบบลกัษณะ
ตรวจสอบรายการ (checklist) มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ของ Best โดยใหค้่า
คะแนนเป็น 5, 4, 3, 2, 1 ตามล าดบั และมีค าถามปลายเปิดใหแ้สดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
 
 ผูว้จิยัไดท้ดลองใชแ้บบสอบถาม (pilot study) ดว้ยการน าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บั
นกัเรียนซ่ึงเป็นคนละกลุ่มกบักลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามมาปรับแก ้
แบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี เป็นแบบใหผู้ต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเอง โดยผูว้จิยัน า
แบบสอบถามไปใหแ้ก่อาจารยผ์ูส้อนภาษาฝร่ังเศสในแต่ละโรงเรียนเป็นผูน้ าแบบสอบถามไปให้
นกัเรียนเป็นคนตอบ หลงัจากนั้นผูว้จิยัจึงไปรับแบบสอบถามกลบัคืนมา ในส่วนของการสัมภาษณ์
นกัเรียน ผูว้จิยัใชว้ธีิการติดต่อผา่นอาจารยผ์ูส้อนภาษาฝร่ังเศสในแต่ละโรงเรียน และนดัหมายเวลา
สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ใชเ้วลาประมาณ 10 นาทีต่อนกัเรียน 1 คน ในส่วนของการสัมภาษณ์
อาจารย ์ผูว้จิยัไดติ้ดต่อนดัหมายวนัและเวลาสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยใชเ้วลาสัมภาษณ์อาจารย์
คนละประมาณ 15 – 20 นาที ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลทั้งหมดมาประมวลผลและใชค้่าสถิติร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย แลว้วเิคราะห์ผล 
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5.1 สรุปผลการวจัิย 
 
5.1.1 คุณลกัษณะส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง คิดเป็นร้อยละ 70.4 ส่วนผูช้ายคิดเป็นร้อย
ละ 29.6 ส่วนใหญ่อาย ุ17 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.3 อาย ุ16 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.1 เป็นนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 81.4 เป็นนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้คิดเป็นร้อยละ 18.75 
ส่วนใหญ่เรียนอยูใ่นแผนการเรียนศิลป์-ฝร่ังเศส คิดเป็นร้อยละ 82.2 และอยูใ่นแผนการเรียนคณิต-
วทิย ์คิดเป็นร้อยละ 17.8 เรียนอยูใ่นโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลยั คิดเป็นร้อยละ 39.7 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
คิดเป็นร้อยละ 22.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 19.0 โรงเรียนเมืองถลาง คิดเป็นร้อยละ 19.0 ส่วน
ใหญ่มีคะแนนวชิาภาษาฝร่ังเศสอยูใ่นระดบั 3.00-3.99 คิดเป็นร้อยละ 41.8 และมีคะแนนวชิาภาษา
ฝร่ังเศสอยูใ่นระดบั 4.0 คิดเป็นร้อยละ 29.1  
 
5.1.2  สรุปผลและอภิปรายผลการวจัิย 

 
ก่อนเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศส นกัเรียนรู้จกัประเทศฝร่ังเศสดา้นภาษาหรือวฒันธรรม

ฝร่ังเศส โดยผา่นทางส่ือต่างๆ เช่นโทรทศัน์ วทิย ุนิตยสาร ผา่นทางหนงัสือเรียนในวชิาต่างๆ เช่น 
วชิาดา้นสังคมศาสตร์ และ ผา่นทางคนรอบขา้ง เช่น ครอบครัว ญาติ และเพื่อน ส่วนใหญ่แลว้
นกัเรียนเป็นผูเ้ลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสดว้ยตนเอง บุคคลแวดลอ้ม ไม่วา่จะเป็นพอ่แม่พี่นอ้งหรือ
ญาติ มีอิทธิพลในการเลือกภาษาของนกัเรียนนอ้ย เน่ืองจากบุคคลเหล่าน้ีมีประสบการณ์นอ้ยใน
การรู้จกัหรือท างานกบัคนฝร่ังเศสหรือแต่งงานกบัคนฝร่ังเศส หรือเดินทางไปประเทศฝร่ังเศสหรือ
ประเทศท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศส 

 
การเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสของนกัเรียนจะเป็นไปในลกัษณะท่ีเลือกเรียนดว้ยตนเอง ดว้ย

ความชอบในภาษาต่างประเทศ คิดวา่ภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาท่ีไพเราะและประเทศฝร่ังเศสเป็น
ประเทศท่ีมีวฒันธรรมท่ีเก่าแก่ สวยงามและมีเอกลกัษณ์เป็นของตน อีกทั้งเป็นประเทศท่ีมี
เทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้ทนัสมยักวา่ประเทศไทย นอกจากน้ี ยงัมีความตอ้งการศึกษาวชิาภาษา
ฝร่ังเศสต่อในระดบัมหาวทิยาลยั  
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จากเหตุผลขา้งตน้ ท าใหเ้ห็นวา่นกัเรียนท่ีเรียนภาษาฝร่ังเศสมีลกัษณะคุณสมบติัแตกต่าง
กนั(heterogene) เน่ืองจากนกัเรียนมีพื้นฐานความรู้ มีประสบการณ์ส่วนตวัไม่เท่ากนั และมีความ
ตอ้งการในการเรียน (motivation) ไม่เท่ากนั ในหอ้งเรียนเดียวกนั จึงมีนกัเรียนท่ีมีลกัษณะ
ผสมผสาน ซ่ึงท าใหบ้างคร้ังเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนส าหรับอาจารย ์ 

 
ในส่วนของตวัอาจารย ์อาจารยก์็มีลกัษณะท่ีเป็นแบบ heterogene เช่นเดียวกนั เน่ืองมาจาก

การมีอายท่ีุต่างกนั มีประสบการณ์การสอน ประสบการณ์ตรงในประเทศฝร่ังเศสไม่เท่ากนั ท าใหมี้
ความเช่ียวชาญและความมัน่ใจในการสอนไม่เท่ากนั 

 
อน่ึง ในการเลือกเรียนภาษาของนกัเรียน อาจารยผ์ูส้อนภาษาก็มีอิทธิพล ดงัเช่นท่ี         

เพญ็พรรณ ทิพยค์ง (1994 : 45) กล่าววา่ อาจารยเ์ป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการกระตุน้การเรียนรู้ของ
นกัเรียน คุณลกัษณะของอาจารยเ์ป็นหน่ึงในเกณฑก์ารเลือกเรียนภาษาของนกัเรียน นัน่คือ หาก
อาจารยมี์บุคลิกกระตือรือร้น (active) ใจดี เป็นท่ีช่ืนชอบของนกัเรียน นกัเรียนก็จะมีแรงกระตุน้ใน
การเรียน แต่หากอาจารยมี์บุคลิกลกัษณะท่ีเฉ่ือยชา ไม่กระตือรือร้น (passive) หรือดุเกินไป 
นกัเรียนก็จะเลือกเรียนภาษานั้นๆ นอ้ยลง 

 
 ในเร่ืองการเรียน โดยรวมนกัเรียนชอบเรียนภาษาฝร่ังเศสในระดบัมาก เร่ืองของ
วฒันธรรมจะเป็นเร่ืองท่ีนกัเรียนสนใจมากท่ีสุด ซ่ึงเร่ืองของวฒันธรรมส่งผลมาจากการไดเ้ห็น
วฒันธรรมของคนอ่ืนท่ีแปลกไปจากของตน เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจใคร่รู้ส าหรับผูท่ี้เลือกเรียน
ภาษาต่างประเทศ ทั้งน้ีเพราะการเรียนภาษาต่างประเทศก็คือการเรียนวฒันธรรมต่างประเทศดว้ย
นัน่เอง ในเร่ืองน้ี J-L Beacco (2000) ไดร้ะบุวา่ หอ้งเรียนเป็นเสมือนสถานท่ีท่ีท าใหน้กัเรียนไดมี้
โอกาสมีปฏิสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมต่างชาติ (lieu de contact culturel หรือ place of cultural contact) 
ในขณะท่ี R. Galisson (2002) ใหมุ้มมองในเร่ืองวฒันธรรมวา่ อาจารยจ์ะตอ้งเปล่ียนบทบาทของ
ตนเองจากการเป็นนกัไวยากรณ์ (grammarian) ในสมยัก่อนใหเ้ป็น นกัวฒันธรรม (culturologue) 
โดยท่ีอาจารยแ์ต่ละคนจะตอ้งมีความเช่ียวชาญในวฒันธรรมต่างชาตินั้นๆ เพื่อท่ีจะสามารถ
ถ่ายทอดใหแ้ก่นกัเรียนได ้ 
 

ในส่วนของเทคนิควธีิการสอน อาจารยทุ์กคนพยายามใชเ้ทคนิคการสอนแบบผสมผสาน 
มีการใชกิ้จกรรมการสอนท่ีหลากหลายเพื่อกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน แต่เน่ืองจากนกัเรียนมี
คุณลกัษณะท่ีไม่เท่าเทียมกนั บางคร้ังเกิดความยากล าบากในการสอน  
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ส่ิงท่ีน่าสนใจอีกประการคือ การท่ีนกัเรียนชอบเรียนเก่ียวกบัการพดูและการฟัง แต่มี
จุดอ่อนในทกัษะการเขียน การฟังและการอ่านตามล าดบั ทั้งๆท่ีการเรียนการสอนภาษา 
ภาษาต่างประเทศในประเทศไทยจะเนน้การสอนไวยากรณ์และค าศพัทเ์ป็นส าคญั ทั้งน้ี เป็นเพราะ
อาจารยผ์ูส้อนชาวไทยมีความถนดัในการสอนไวยากรณ์ การสอนฟัง-พดูจะเนน้โดยอาจารยช์าว
ฝร่ังเศส จากการศึกษาวทิยานิพนธ์ปริญญาเอกของ P. Yanaprasart (2000 : 53) กล่าววา่ นกัเรียน
ไทยไม่เขา้ใจบทเรียนภาษาฝร่ังเศส ไม่สามารถตอบค าถามหรือพดูอธิบายเป็นภาษาพดูได ้และมี
ความยากล าบากในการเขียนเป็นภาษาฝร่ังเศสอยา่งถูกตอ้ง ทั้งน้ีเพราะขาดทกัษะการพินิจ
พิเคราะห์ รวมทั้งขาดความรู้ดา้นรูปประโยค โครงสร้างไวยากรณ์ ค าศพัท ์และการสะกดค าท่ี
ถูกตอ้งดว้ย ซ่ึงจากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี พบวา่การท่ีนกัเรียนไทยมีทกัษะการเขียนอ่อน ทั้งๆท่ี
อาจารยผ์ูส้อนชาวไทยเนน้สอนไวยากรณ์เป็นพิเศษ ก็เน่ืองจาก 1) ปัญหานกัเรียนรู้ค าศพัทไ์ม่
เพียงพอ 2) ไวยากรณ์ฝร่ังเศสมีความแตกต่างอยา่งมากกบัไวยากรณ์ไทย โดยเฉพาะในเร่ืองของ
การผนัค ากริยาใหถู้กตอ้งตามกาล ตามเพศและพจน์ของประธาน และกฎขอ้ยกเวน้ต่างๆ ท าให้
นกัเรียนตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งมากในการท่องจ า ศึกษากฎไวยากรณ์ต่างๆ 3) การกลวัท าผดิ 
เป็นตน้ เหล่าน้ีท าใหน้กัเรียนไม่สามารถเขียน รวมทั้งพดูภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 
สาเหตุอีกประการหน่ึงก็เน่ืองมาจากความเป็นจริงท่ีประเทศไทยไม่ไดมี้บริบทในการใช้

ภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาแรกหรือภาษาแม่ ดงันั้น การมีโอกาสไดฟั้ง-พดูภาษาฝร่ังเศสนอกชั้นเรียน
จึงนอ้ย แต่การไดอ้ยูใ่นบรรยากาศนานาชาติแบบจงัหวดัภูเก็ต การได้พบเห็นพดูคุยกบัชาวต่างชาติ 
สามารถท าไดง่้ายกวา่ในจงัหวดัอ่ืนๆ แต่สาเหตุท่ีนกัเรียนยงัมีความสามารถดา้นการฟัง-พดูฝร่ังเศส
นอ้ยอยูก่็เน่ืองมาจาก นกัเรียนมิไดเ้ขา้ไปคลุกคลีกบันกัท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีสนิทสนมในขั้นท่ี
ตอ้งมีการสนทนาแบบเป็นเร่ืองเป็นราว หรืออยูใ่นสถานการณ์ท่ีตอ้งพดูคุยกบัชาวฝร่ังเศสอยา่ง
ต่อเน่ือง เป็นประจ าซ ้ าๆกนั อีกทั้งการท่ีนกัเรียนไทยมีลกัษณะนิสัยเขินอาย กลวั ไม่กลา้พดู ท าให้
การเขา้ไปพดูคุยกบันกัท่องเท่ียวชาวฝร่ังเศสหรือกบัคนฝร่ังเศสเป็นไปไดย้าก ดงันั้นความคิดเห็น
ของนกัเรียนเพื่อแกไ้ขจุดอ่อนในการเรียนภาษาฝร่ังเศสจึงมี 3 วธีิใหญ่ๆ คือ การเลือกท า
แบบฝึกหดัในหนงัสือหลายๆ เล่ม การดูภาพยนตร์และรายการโทรทศัน์ภาษาฝร่ังเศส และเรียน
พิเศษเพิ่มเติมกบัโรงเรียนสอนภาษาหรืออาจารยพ์ิเศษ  
 

ในเร่ืองเก่ียวกบัการเรียนการสอนในหอ้งเรียน ภาษาท่ีอาจารยช์าวไทยใชส้อนใน
หอ้งเรียน ส่วนใหญ่จะใชท้ั้งสองภาษา โดยปกติแลว้ อาจารย์ชาวไทยจะใชภ้าษาไทยในการอธิบาย
ไวยากรณ์ กฏเกณฑก์ารใชภ้าษาต่างๆ รวมทั้งการอธิบายดา้นวฒันธรรม ในส่วนของภาษาฝร่ังเศส  
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ก็จะเป็นการพดูเป็นประโยค การพดูบทสนทนาตามหนงัสือ และการออกเสียง เป็นตน้ สาเหตุท่ี
อาจารยช์าวไทยใชภ้าษาไทยในการอธิบาย เน่ืองจากความรู้ความสามารถทางดา้นภาษาของ
นกัเรียน ยงัไม่เพียงพอท่ีจะเขา้ใจบทเรียนทั้งหมดเป็นภาษาฝร่ังเศสได ้การใชภ้าษาแม่ นอกจากจะ
ท าใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้ข้ึนแลว้ ยงัท าใหน้กัเรียนเกิดความรู้สึกวา่ การเรียน
ภาษาต่างประเทศไม่ไดย้ากจนเกินไปนกั ในเร่ืองน้ี J.M. Defay (2003 : 28) อธิบายวา่ ภาษาแม่เป็น
ตวัก าหนดพฒันาการดา้นความชอบ ความเขา้ใจ และพฒันาการดา้นสังคมส าหรับแต่ละบุคคล ซ่ึง
จะส่งผลไปสู่การเกิดแรงกระตุน้และความสามารถในการเรียนภาษาอ่ืนๆ ต่อไป 

 
ในส่วนของอาจารยช์าวฝร่ังเศส การเรียนการสอนจะเป็นภาษาฝร่ังเศสเป็นส่วนใหญ่  

อาจารยฝ์ร่ังเศสท่ีมีความรู้ภาษาไทย จะใชภ้าษาไทยช่วยในการอธิบายค าศพัทท่ี์นกัเรียนมีปัญหา
ในการท าความเขา้ใจ อน่ึง อาจารยช์าวฝร่ังเศสจะสอนเนน้เน้ือหาดา้นการฟัง-พดูมากกวา่ดา้นการ
เขียน เน่ืองจากความเป็นเจา้ของภาษา ท าใหก้ารสอนฟัง-พดูเป็นธรรมชาติมากกวา่อาจารยช์าวไทย 
ซ่ึงในเร่ืองน้ี L. Dabene (1990 : 13 อา้งใน P. Yanaprasart 2000 : 122) กล่าววา่ การท่ีนกัเรียนไดมี้
ประสบการณ์ตรงกบัเจา้ของภาษา จะท าใหน้กัเรียนไดมี้พฒันาการในเร่ืองกระบวนการเพิ่มความรู้
และการถ่ายทอดดา้นวฒันธรรม นัน่คือ ทั้งอาจารยแ์ละนกัเรียนจะรับรู้ถึงความเหมือนและความ
ต่างระหวา่งวฒันธรรมทั้งสอง ซ่ึงจะส่งผลใหน้กัเรียนเปล่ียนแนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมของผูอ่ื้น
ได ้

 
จากการศึกษาวจิยั พบวา่ ส่วนหน่ึงท่ีอาจารยช์าวไทยไม่อธิบายเป็นภาษาฝร่ังเศสทั้งหมด

เน่ืองจากขาดความมัน่ใจในความสามารถในภาษาฝร่ังเศสของตน (insécurité linguistique หรือ
ภาษาองักฤษ คือ linguistic insecurity) เช่น ความสามารถดา้นการพดูภาษาฝร่ังเศส เน่ืองจาก
ประเทศไทยมิไดเ้ป็นประเทศท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศสเป็นภาษาแม่หรือภาษาราชการ ท าให้อาจารยไ์ม่มี
โอกาสไดพ้ดูภาษาฝร่ังเศสมากนกั ท าให้กลวัพดูผดิไวยากรณ์ รู้สึกอายหากนกัเรียนจบัได ้และ
บางคร้ังอาจารยไ์ม่สามารถหาค าศพัทท่ี์ตรงและถูกตอ้งมาใชไ้ด ้การสอนเป็นภาษาไทยท าให้
ตนเองมีความมัน่ใจมากกวา่  

 
ในส่วนของกิจกรรมเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศสท่ีเคยจดัท่ีโรงเรียน มีอยูค่่อนขา้ง

นอ้ย โดยกิจกรรมท่ีจดัมากท่ีสุด คือ ร้องเพลง จดันิทรรศการ และจดัแคมป์ภาษาฝร่ังเศส อยา่งไรก็
ดี นกัเรียนก็ยงัมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจดัโดยสถานศึกษาอ่ืนๆ ทั้งในตวัจงัหวดัภูเก็ตเอง และ
ท่ีกรุงเทพมหานคร ส าหรับกิจกรรมท่ีอาจารยเ์นน้ในหอ้งเรียน จากจุดอ่อนของนกัเรียนไทยในการ
เรียนภาษาฝร่ังเศส จะอยูท่ี่เร่ืองการออกเสียง และการฟัง ท าใหกิ้จกรรมการฝึกพดูและฝึกออกเสียง
เป็นกิจกรรมท่ีอาจารยเ์นน้มากท่ีสุดในชั้นเรียน ทั้งโดยอาจารยช์าวไทยและชาวฝร่ังเศส อยา่งไรก็ดี 
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ในโรงเรียนท่ีมีอาจารยช์าวฝร่ังเศสมาร่วมสอน การฝึกพดูและฝึกออกเสียงจะเนน้หนกัโดยอาจารย์
ชาวฝร่ังเศส ส่วนอาจารยช์าวไทยจะเนน้การสอนไวยากรณ์ การอ่านความเรียง เป็นตน้ อน่ึง ใน
โรงเรียนท่ีไม่มีอาจารยช์าวฝร่ังเศส นกัเรียนจะมีโอกาสไดเ้รียนฟังพดูโดยผา่นทางวดีีโอเทป หรือ
ซีดีท่ีเป็นส่วนประกอบหน่ึงของหนงัสือเรียนเป็นส่วนใหญ่ อาจารยบ์างคนจะพยายามหาส่ืออ่ืนๆ 
เช่น แผน่ซีดีเพลงหรืออ่ืนๆ เวบไซดภ์าษาฝร่ังเศสในอินเตอร์เน็ต มาทดแทนในส่วนน้ี จากงานวจิยั
ของศิริมา ปุรินทราภิบาล (2553) ระบุวา่ การใชส่ื้ออินเตอร์เน็ตเพื่อประกอบการเรียนการสอน 
โดยเห็นวา่การใชส่ื้ออินเตอร์เน็ตท าใหน้กัศึกษาสามารถพฒันาทกัษะฟัง-พดู-อ่าน-เขียนภาษา
ฝร่ังเศส รวมทั้งความรู้ดา้นค าศพัทภ์าษาฝร่ังเศส  

 
ส าหรับการใชเ้อกสารจริง (authentic documents) ท่ีหาไดใ้นจงัหวดัภูเก็ต ภาพสถานท่ี

ท่องเท่ียวต่างๆของจงัหวดัภูเก็ต ตารางเดินรถ เคร่ืองบิน หรือแผน่พบัโฆษณา ร้านอาหาร โรงแรม 
เพื่อใชเ้ป็นส่ือการสอนอาจารยใ์นระดบัมธัยมศึกษาไม่ค่อยไดน้ ามาใชม้ากนกั เน่ืองมาจาก มี
เน้ือหาท่ีตอ้งสอนในบทเรียนมากมายอยูแ่ลว้ อาจารยไ์ม่สามารถแทรกเน้ือหาอ่ืนๆเขา้ไปอีก J-P 
Cuq และ I. Gruca (2003 : 392) กล่าววา่ เอกสารจริงจะท าใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสสัมผสัตรงกบัการ
ใชภ้าษาจริง รวมทั้งเอกสารเหล่าน้ี จะแสดงใหเ้ห็นถึงสถานการณ์ท่ีนกัเรียนอาจตอ้งเผชิญเม่ือ
ตนเองตอ้งเดินทางไปท่องเท่ียวในประเทศเจา้ของภาษา นอกจากน้ีเอกสารจริง ยงัเป็นแหล่ง
กระตุน้ความสนใจแหล่งใหญ่ใหแ้ก่นกัเรียน จะท าใหน้กัเรียนเกิดความสุขวา่ผลส าเร็จจากการ
พยายามศึกษาเล่าเรียนของตนน าไปสู่ ‚การเขา้ใจในภาษาของคนอ่ืน‛  

 
นอกจากน้ี ประโยชน์อีกอยา่งหน่ึงของการใชเ้อกสารจริง คือ อาจารยผ์ูส้อนมีโอกาสใช้

ส่ือท่ีหลากหลายเพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจ รู้สึกแปลกใจ หรือแมแ้ต่ท าใหน้กัเรียน
ประหลาดใจ นอกจากน้ียงัท าใหน้กัเรียนไดเ้ห็นถึงภาษาและการใช้ภาษาในทุกรูปแบบและทุก
สถานการณ์ นอกเหนือจากบทความและความเรียงต่างๆ ในหนงัสือนิตยสาร ผูส้อนยงัสามารถ
เลือกเฉพาะหนา้โฆษณาเพื่อสอนเก่ียวกบัวฒันธรรมฝร่ังเศส  อน่ึง ภาษาท่ีใชใ้นหนา้นิตยสาร อาจ
ยากเกินความรู้ความสามารถของนกัเรียน อาจารยส์ามารถใชภ้าษาแม่ในการอธิบายเน้ือหาดา้น
วฒันธรรมได ้(P. Trescases 1982 : 18) 

 
ปัญหาในการน าเอกสารจริงมาใช้ส าหรับอาจารยช์าวไทยคือ ระดบัของภาษาสูงท่ีใชใ้น

เอกสารมกัจะยากหรือสูงเกินไป นกัเรียนไม่สามารถเขา้ใจได ้ท าให้หากตอ้งมีการน าไปใช ้อาจารย์
จะตอ้งน ามาปรับความยากของภาษาใหล้ดลง รวมทั้งตอ้งมีการตรวจแก ้และสร้างแบบฝึกหดั
เพิ่มเติมจากเอกสารดงักล่าว เป็นการเพิ่มภาระงานใหแ้ก่อาจารย ์ประกอบกบัอาจารยส่์วนใหญ่ตอ้ง
ท างานอยา่งอ่ืนนอกเหนือจากการสอนในชั้นเรียน เช่น งานบริหารของโรงเรียน งานกิจกรรมอ่ืนๆ 
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เป็นตน้ ท าใหอ้าจารยไ์ม่มีเวลาในการเตรียม รวมทั้ง การท่ีอาจารยเ์ลือกหนงัสือเรียนท่ีเขียนข้ึนโดย
คนฝร่ังเศส และจดัท าข้ึนเพื่อนกัเรียนต่างชาติมาใชส้อนอยูแ่ลว้ ท าใหอ้าจารยคิ์ดวา่ไม่จ  าเป็นตอ้ง
หาเอกสารจริงอ่ืนๆ มาประกอบอีก 

 
ส าหรับบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส ซ่ึงประกอบดว้ยบรรยากาศท่ีเป็น

ส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป เช่น หอ้งเรียน เสียง และอ่ืนๆ จากผลการวจิยั พบวา่ ในโรงเรียนในจงัหวดัภูเก็ต 
ไม่มีปัญหาเร่ืองหอ้งเรียนร้อนอบอา้วหรือเสียงดงัเกินไปจากหอ้งเรียนอ่ืนๆ เน่ืองจากในแต่ละ
โรงเรียนจะมีหอ้งปฏิบติัการภาษาเพื่อใช้ส าหรับการเรียนการสอนภาษา โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์
โสตทศันูปกรณ์อยา่งครบถว้น รวมทั้งติดเคร่ืองปรับอากาศ ท าใหน้กัเรียนไม่ตอ้งทนกบัสภาพ
อากาศร้อนเหมือนสมยัก่อน รวมทั้งสามารถป้องกนัเสียงดงัจากหอ้งเรียนอ่ืนๆ มิใหเ้ล็ดลอดเขา้มา
รบกวนการเรียนการสอนได้ ในส่วนของบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสโดยรวมมี
ความสนุกและน่าสนใจ ซ่ึงในเร่ืองน้ี G. Gregory และ C. Chapman (แปลโดยอรจรีย ์ณ ตะกัว่ทุ่ง, 
2547 : 37) กล่าววา่ บรรยากาศเกิดจากลกัษณะทางกายภาพของส่ิงท่ีมีอยูใ่นหอ้งเรียน เช่น แสง
สวา่ง ความสะอาด ความเป็นระเบียบ หรือผลงานของนกัเรียนท่ีติดแสดงไว ้ทรัพยากรของการ
เรียนรู้ท่ีครูจดัหาใหน้กัเรียนเพื่อช่วยในการเรียนรู้ เช่น คอมพิวเตอร์ วสัดุอุปกรณ์ ก็ช่วยท าใหเ้กิด
บรรยากาศดา้นบวก บรรยากาศท่ีดีตอ้งส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์ ส่งเสริมสังคมของนกัเรียน และ
ส่งเสริมการเติบโตทางปัญญา จากการศึกษาวจิยั พบวา่นกัเรียนชอบเรียนทั้งกบัอาจารยไ์ทยและ
อาจารยช์าวฝร่ังเศส ซ่ึงอาจารยช์าวไทยจะมีรูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย มีกิจกรรมประกอบการ
สอนมากมาย ท าใหน้กัเรียนไม่รู้สึกเบ่ือ และรู้สึกสนุกไปกบัการสอน ในส่วนท่ีเรียนกบัอาจารย์
ชาวฝร่ังเศส นกัเรียนชอบท่ีจะไดมี้โอกาสพดูกบัชาวต่างชาติ ไดฟั้งส าเนียงฝร่ังเศสจริงๆ   

 
ในส่วนท่ีเป็นเร่ืองของจ านวนนกัเรียนท่ีมากเกินไปในแต่ละหอ้ง ท าใหอ้าจารยไ์ม่สามารถ

ดูแลไดอ้ยา่งทัว่ถึงนั้น ส าหรับนกัเรียนแลว้ ไม่เป็นส่ิงท่ีมีปัญหา แต่ส าหรับอาจารย ์การมีจ านวน
นกัเรียนท่ีมากเกินไป เป็นอุปสรรคส าคญัในการเรียนการสอนวชิาทางดา้นภาษา เน่ืองจาก การ
เรียนการสอนภาษา นกัเรียนจะตอ้งฝึกหดัพดู โตต้อบ ซ่ึงหากตอ้งฝึกเป็นรายคน จะตอ้งใชเ้วลา
มาก ท าใหอ้าจารยไ์ม่มีเวลาพอท่ีจะสอนเน้ือหาในส่วนอ่ืนๆ ดงันั้น หากมีนกัเรียนแต่ละชั้นเรียน
มาก อาจารยต์อ้งใชว้ธีิอ่ืนในการสอน หรือ อาจใหท้ าตวัอยา่งเพียงหน่ึงหรือสองตวัอยา่งเท่านั้น ไม่
สามารถใหน้กัเรียนฝึกพร้อมกนัทั้งชั้นเรียนได ้

 
ในส่วนประสบการณ์ท่ีนกัเรียนมีกบัชาวฝร่ังเศสและภาษาฝร่ังเศสของนกัเรียนในจงัหวดั

ภูเก็ต รวมทั้งประสบการณ์ท่ีนกัเรียนมีกบัชาวต่างชาติอ่ืนๆท่ีสามารถพดูภาษาฝร่ังเศสในจงัหวดั
ภูเก็ตไดน้ั้น จากการศึกษาวจิยั พบวา่ นกัเรียนท่ีอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ตมีโอกาสท่ีจะไดพ้บปะพดูคุยกบั
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นกัท่องเท่ียวชาวฝร่ังเศส และนกัท่องเท่ียวอ่ืนๆท่ีพดูภาษาฝร่ังเศสได ้ในระดบัหน่ึง (ร้อยละ 29.6) 
ไม่วา่จะเป็นการมีโอกาสไดเ้รียนกบัอาจารยช์าวฝร่ังเศสในหอ้งเรียน หรือการได้พบปะท่ีอาจ
เกิดข้ึนไดใ้นชีวติประจ าวนั หรือในระหวา่งการท ากิจกรรมนอกสถานท่ี เช่น ค่ายภาษา เป็นตน้  

 
เหตุผลอีกประการหน่ึงท่ีส าคญัท่ีนกัเรียนไม่ค่อยไดมี้ประสบการณ์ในการพบปะพดูคุยกบั

ชาวฝร่ังเศส คือ นกัเรียนไทยอายท่ีจะเร่ิมพดูกบัชาวต่างชาติ เน่ืองจากกลวัพดูผดิ ท าใหข้าดโอกาส
ในการไดฝึ้กภาษากบัชาวต่างชาติ อยา่งไรก็ตาม บุคคลแวดลอ้มใกลชิ้ดกบันกัเรียน มีจ านวนไม่
มากนกัท่ีมีประสบการณ์ในการรู้จกัหรือแต่งงานกบัคนฝร่ังเศส รวมทั้งไม่เคยเดินทางไปประเทศ
ฝร่ังเศสหรือประเทศอ่ืนๆท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศสเลย ซ่ึงก็นบัเป็นเร่ืองปกติทัว่ไป เน่ืองจากการเดินทาง
ไปประเทศฝร่ังเศส มีค่าใชจ่้ายในการเดินทางค่อนขา้งสูงและยุง่ยาก แต่ส าหรับคนท่ีมีโอกาสได้
ไป ต่างกช่ื็นชมในความสวยงามของฝร่ังเศส จากการศึกษา กลุ่มคนเหล่าน้ีมีอิทธิพลสูงต่อการ
เลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสของนกัเรียน เน่ืองจากจะเป็นกลุ่มท่ีเก็บเล่าเร่ืองราวต่างๆ เก่ียวกบัลกัษณะ
คนฝร่ังเศส วฒันธรรมของคนฝร่ังเศสหรือประเทศฝร่ังเศสมาบอกกล่าวใหน้กัเรียนฟัง ท าให้
นกัเรียนเกิดความชอบ เกิดความช่ืนชม รวมทั้งเกิดความใฝ่ฝันท่ีจะไดไ้ปเยอืนประเทศฝร่ังเศสใน
อนาคต 
 

อยา่งไรก็ดี ประสบการณ์หน่ึงท่ีนกัเรียนควรจะมี หรือควรจะใฝ่หา ก็คือ การไดรู้้จกักบั
หน่วยงานของฝร่ังเศสท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ต ปรากฏวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่ทราบวา่มีสมาคม
ฝร่ังเศส ไม่เคยไปสมาคมฝร่ังเศสและไม่ทราบวา่มีสถานกงสุลฝร่ังเศสตั้งอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงใน
เร่ืองน้ี อาจารยผ์ูส้อนควรจะเป็นผูแ้จง้เร่ืองเหล่าน้ีใหน้กัเรียนท่ีเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสไดรั้บรู้ และ
อาจารยค์วรจะเป็นผูพ้านกัเรียนของตนไปสมาคมฝร่ังเศสเพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บประสบการณ์เพิ่ม
มากข้ึน ไดแ้หล่งเรียนรู้เพิ่มข้ึน เหตุผลส่วนหน่ึงท่ีนกัเรียนไม่ทราบมาจาก 1) อาจารยผ์ูส้อนมีภาระ
งานอ่ืนท่ีนอกเหนือจากงานสอนมาก ท าใหไ้ม่มีเวลาน านกัเรียนไปสมาคมฝร่ังเศส นอกจากน้ี การ
น านกัเรียนไปเยีย่มชมสมาคมฝร่ังเศส อาจารยคิ์ดวา่จะตอ้งด าเนินการหลายขั้นตอน จะตอ้งท า
หนงัสือติดต่อเป็นภาษาฝร่ังเศส หรือมิเช่นนั้น อาจารยข์าดความไม่เช่ือมัน่ในภาษาฝร่ังเศสของ
ตนเองเพราะอาจารยส่์วนใหญ่จะไม่ค่อยกลา้พดูภาษาฝร่ังเศส กลวัท่ีจะพูดคุยกบัคนฝร่ังเศส 2) 
อาจารยไ์ม่ทราบวา่จะน านกัเรียนไปท าอะไรท่ีสมาคมฝร่ังเศส เรียกไดว้า่อาจารยไ์ม่มีวตัถุประสงค์
ในการน านกัเรียนไปสมาคมฝร่ังเศส 3) อาจารยคิ์ดวา่นกัเรียนควรจะไปเองก็ได ้ซ่ึงจากการศึกษา 
ท าใหท้ราบวา่ นกัเรียนมีความตอ้งการใหอ้าจารยเ์ป็นผูน้ าไปสมาคมฝร่ังเศส เพราะกลวัวา่จะไม่
สามารถส่ือสารเป็นภาษาฝร่ังเศสไดแ้ละอายหากพดูผดิ และคิดวา่หากอาจารยเ์ป็นคนน านกัเรียน
ไป หากเกิดปัญหาเร่ืองการส่ือสารเกิดข้ึน อาจารยจ์ะเป็นผูช่้วยได ้และ 4) อาจารยผ์ูส้อนเองก็ไม่
ทราบวา่ในจงัหวดัภูเก็ตมีสถานกงสุลตั้งอยู ่ท  าใหไ้ม่ไดแ้จง้ใหน้กัเรียนทราบ  
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อยา่งไรก็ดี ในโรงเรียนท่ีเชิญอาจารยจ์ากสมาคมฝร่ังเศสมาช่วยสอน นกัเรียนจะทราบวา่มี  
สมาคมฝร่ังเศสอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ต เน่ืองจากอาจารยช์าวฝร่ังเศสเป็นผูบ้อกกล่าวใหน้กัเรียนทราบ 
แต่ อาจารยช์าวฝร่ังเศสก็มิไดอ้ธิบายใหแ้ก่นกัเรียนฟังวา่ ท่ีสมาคมฝร่ังเศสมีอะไรบา้ง หรือ 
นกัเรียนสามารถท าอะไรไดบ้า้งท่ีสมาคมฝร่ังเศส เป็นตน้ จากการศึกษาวจิยั นกัเรียนคาดหวงัวา่ 
หากไดไ้ปสมาคมฝร่ังเศส ส่ิงท่ีนกัเรียนคาดหวงัวา่จะท าคือ ไปเพื่อคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัประเทศ
ฝร่ังเศส เรียนภาษาฝร่ังเศสเพิ่มเติมและเพื่อขอรับนิตยสารแจกฟรี 
 

ดว้ยเหตุผลท่ีจงัหวดัภูเก็ตเป็นจงัหวดัท่องเท่ียว มีทะเลสวยงาม และภูมิอากาศท่ีเป็นท่ีช่ืน
ชอบของนกัท่องเท่ียว ท าใหน้กัเรียนคาดเดาไดว้า่ น่าจะมีนกัท่องเท่ียวฝร่ังเศสเดินทางเขา้มา
ท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต ส่งผลใหอ้าจจะมีชาวฝร่ังเศสเป็นจ านวนมากอาศยัอยู่ในจงัหวดัภูเก็ต ซ่ึง
จากการศึกษา พบวา่ นกัเรียนมีความตอ้งการใหช้าวฝร่ังเศสท่ีอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ตมาจดักิจกรรมเช่น 
เทศกาลอาหารฝร่ังเศส ดนตรีหรือภาพยนตร์ฝร่ังเศส ช่วยสอนภาษาใหก้บันกัเรียนในโรงเรียนต่าง 
ๆ และ จดักิจกรรมร่วมกบัคนทอ้งถ่ิน เพื่อท่ีนกัเรียนจะไดมี้โอกาสไดรั้บประสบการณ์ทั้งทางดา้น
ภาษาและการถ่ายทอดความรู้ดา้นวฒันธรรมจากคนฝร่ังเศสท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ิน 

 
นอกจากน้ี จากการท่ีจงัหวดัภูเก็ตเป็นจงัหวดัท่องเท่ียวท าใหมี้โอกาสมากกวา่จงัหวดัอ่ืนๆ 

นัน่คือ มีชาวต่างชาติ รวมทั้งชาวฝร่ังเศส เขา้มาอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก ซ่ึงมีผลพลอยไดคื้อ การมี
ร้านอาหารฝร่ังเศส มีส่ือส่ิงพิมพ ์ป้ายโฆษณาเป็นภาษาฝร่ังเศส ท าใหน้กัเรียนไดมี้ประสบการณ์
ใกลชิ้ดกบัภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส อยา่งไรก็ดี อาจารยค์วรเป็นผูแ้นะน าใหน้กัเรียนรู้จกัการ
สังเกต รวมทั้งกระตุน้ใหน้กัเรียนหาประสบการณ์จากส่ิงรอบตวัด้วย จากการศึกษา นกัเรียนคิดวา่ 
ในจงัหวดัภูเก็ต นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์หรือส่ิงพิมพภ์าษาฝร่ังเศส รวมทั้งแผน่ซีดีเพลงและหนงั 
เป็นส่ิงท่ีหายาก ส าหรับความเห็นของผูว้จิยั โดยปกติแลว้ นิตยสาร หนงัสือพิมพแ์ละส่ิงพิมพ ์
รวมทั้งแผน่ซีดีเพลงและหนงั จะหาไดต้ามร้านหนงัสือท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงจากวจิยัพบวา่ 
แทบไม่มีนกัเรียนซ้ือนิตยสาร หรือส่ือส่ิงพิมพภ์าษาฝร่ังเศสเลย เน่ืองจากราคาของส่ือส่ิงพิมพ์
ภาษาฝร่ังเศส ราคาค่อนขา้งแพง ท าใหน้กัเรียนไม่สามารถซ้ือได ้แต่อยา่งไรก็ดี นกัเรียนส่วนใหญ่
กล่าววา่ ท่ีบา้นของตนติดตั้งสัญญาณเคเบิลท่ีสามารถเลือกรับดูช่องโทรทศัน์ (TV5) ของฝร่ังเศส
ได ้ท าใหน้กัเรียนไม่จ  าเป็นตอ้งหาซ้ือแผน่ซีดีเพลงและหนงัภาษาฝร่ังเศส แต่เลือกใชว้ธีิดูโทรทศัน์
ช่องฝร่ังเศสแทน   

 
ในส่วนของนิตยสารฝร่ังเศสท่ีแจกฟรีโดยเฉพาะใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว หรือชาวฝร่ังเศสท่ีอยู่

ในจงัหวดัภูเก็ต โดยส่วนใหญ่แลว้ นิตยสารภาษาฝร่ังเศสแจกฟรีนั้น มกัจะวางไวท่ี้สมาคมฝร่ังเศส 
บริษทัท่องเท่ียวท่ีมีนกัท่องเท่ียวฝร่ังเศส เป็นตน้ ท าใหน้กัเรียนซ่ึงส่วนใหญ่ไม่เคยไปสมาคม
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ฝร่ังเศส ไม่ทราบวา่มีนิตยสารแจกฟรีอยู ่อยา่งไรก็ดี ผลดีส่วนหน่ึงในการวา่จา้งอาจารยช์าว
ฝร่ังเศสของสมาคมฝร่ังเศสไปสอนท่ีโรงเรียน อาจารยเ์หล่าน้ีก็จะน าหนงัสือหรือนิตยสารแจกฟรี
ท่ีวางไวอ้ยูท่ี่สมาคม น ามาแจกจ่ายใหแ้ก่โรงเรียนนั้นๆ ดว้ย ในแต่ละโรงเรียน ก็จะมีการจดัมุม
ฝร่ังเศสไว ้และอาจารยผ์ูส้อนจะพยายามน าหนงัสือนิตยสารภาษาฝร่ังเศสมาวางไวเ้พื่อใหน้กัเรียน
ไดม้าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได ้

 
นอกจากน้ี การอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ต ท าใหน้กัเรียนมีโอกาสทราบวา่มีร้านอาหารฝร่ังเศสโดย

ดูจากป้ายโฆษณา ทั้งท่ีตามชายหาดและตามทอ้งถนนทางไปแหล่งท่องเท่ียว แผน่พบัต่างๆ 
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน รายการโทรทศัน์ทอ้งถ่ิน รวมไปถึงบุคคลในครอบครัว ญาติและเพื่อน 
นอกจากการไดรั้บทราบแลว้ นกัเรียนยงัมีโอกาสไดรั้บประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมฝร่ังเศส โดย
ไม่จ  าเป็นตอ้งเดินทางไปถึงกรุงเทพมหานครหรือประเทศฝร่ังเศส อยา่งไรก็ดี ราคาอาหารและ
เคร่ืองด่ืมในร้านอาหารก็มกัจะมีราคาสูงมาก ท าใหโ้อกาสท่ีจะไปรับประทานเป็นประจ าท าไดย้าก 
แต่อาหารท่ีนกัเรียนสามารถซ้ือหารับประทานได ้เป็นอาหารพื้นๆ เช่น ครัวซองท ์(croissant) 
เครป (crêpe) ซ่ึงเป็นอาหารทานเล่นท่ีสามารถหารับประทานไดท้ัว่ไป ส่วนไวน์ ก็มีราคาค่อนขา้ง
แพง ท าใหโ้อกาสท่ีนกัเรียนจะมีโอกาสไดชิ้มเป็นไปไดค้่อนขา้งยาก อยา่งไรก็ดี อาจารยใ์นแต่ละ
โรงเรียนพยายามสร้างโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสทานอาหารตะวนัตก โดยการจดักิจกรรมนอก
สถานท่ี เช่น น านกัเรียนไปทานอาหารตามโรงแรมต่างๆ  

 
ในส่วนของการใชภ้าษาฝร่ังเศสในจงัหวดัภูเก็ตในปัจจุบนั นกัเรียนคิดวา่มีการใชใ้น

ระดบัปานกลาง เน่ืองจากจ านวนคนท่ีเรียนภาษาฝร่ังเศสมีไม่มาก เม่ือเทียบกบัจ านวนคนท่ีเรียน
ภาษาองักฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ เช่น ภาษาจีน เป็นตน้ อยา่งไรก็ดี นกัเรียนคิดวา่ ใน
อนาคตความตอ้งการในการใชภ้าษาฝร่ังเศสในจงัหวดัภูเก็ตจะมีมากข้ึน แต่เน่ืองจากจงัหวดัภูเก็ต
เป็นจงัหวดัท่องเท่ียว อีกทั้งมีนกัท่องเท่ียวชาวฝร่ังเศสเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ตเป็น
จ านวนมาก รวมทั้งนกัท่องเท่ียวท่ีมาอยูเ่ป็นเวลานาน ท าใหค้วามตอ้งการใชภ้าษาฝร่ังเศสใน
จงัหวดัภูเก็ต ยอ่มมีมากข้ึน ซ่ึงจากการคาดการณ์แบบน้ี รวมทั้งความชอบในภาษาฝร่ังเศสของ
นกัเรียนท าใหน้กัเรียนคิดวา่จะแนะน าให้ผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ดตนเองเรียนบา้ง นอกจากน้ี นกัเรียนก็ยงัมี
ความตอ้งการท่ีจะศึกษาต่อดา้นภาษาฝร่ังเศสในระดบัมหาวทิยาลยั ซ่ึงนกัเรียนมีความเห็นวา่ 
มหาวทิยาลยัในทอ้งถ่ินควรเปิดหลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัภาษาฝร่ังเศส ทั้งน้ีก็เพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของจงัหวดัภูเก็ตในเร่ืองท่ีจะผลิตก าลงัคนท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นภาษาฝร่ังเศส
ออกมาเพื่อท างานในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เช่น งานโรงแรม หรือมคัคุเทศกน์ าเท่ียวเป็นตน้  
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
  
 1. ควรมีการลดภาระงานดา้นอ่ืนๆ ส าหรับอาจารยช์าวไทย เพื่อใหอ้าจารยไ์ดมี้โอกาส
พฒันาตนเอง ทั้งทางดา้นความรู้ความสามารถดา้นภาษา ความรู้ดา้นไวยากรณ์ ดา้นการฟัง-พดู 
เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจในการสอนมากข้ึน รวมทั้งสามารถพฒันาส่ือการสอนจากส่ิงท่ีมีอยูใ่น
ทอ้งถ่ิน เช่น ภาพป้ายโฆษณาท่ีเป็นภาษาฝร่ังเศส นิตยสารภาษาฝร่ังเศส และน ามาใชป้ระกอบการ
เรียนการสอน เพื่อใหน้กัเรียนไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของภาษาฝร่ังเศสในจงัหวดัท่องเท่ียว
อยา่งจงัหวดัภูเก็ต นอกจากน้ี อาจารยค์วรสอนนกัเรียนให้พฒันาความรู้ความสามารถทางภาษา
ฝร่ังเศสของตน โดยการน านกัเรียนไปสมาคมฝร่ังเศส ซ่ึงเป็นสถานท่ีนกัเรียนสามารถศึกษา
คน้ควา้ดว้ยตนเอง รวมทั้งฝึกทกัษะการฟัง-พดูกบัชาวฝร่ังเศสท่ีมาท่ีสมาคมฝร่ังเศส เป็นตน้ 
 
 2. ควรมีการลดจ านวนนกัเรียนในแต่ละหอ้ง เป็นจ านวนหอ้งละประมาณ 20 – 25 คน
เพื่อใหก้ารเรียนการสอนภาษามีประสิทธิภาพมากย้ิ้่งข้ึน 
 

3. ส าหรับโรงเรียนท่ีไม่มีอาจารยช์าวฝร่ังเศสมาร่วมสอน ควรพิจารณาในเร่ืองการจา้ง
อาจารยช์าวฝร่ังเศสมาเพื่อสอนดา้นการฟัง-พดูใหแ้ก่นกัเรียน รวมทั้งถ่ายทอดในเร่ืองของ
วฒันธรรมฝร่ังเศสใหแ้ก่นกัเรียน  

 
 4. สมาคมฝร่ังเศสจงัหวดัภูเก็ต ควรใหก้ารสนบัสนุนดา้นส่ือการเรียนการสอนภาษา
ฝร่ังเศส การจดักิจกรรมร่วมกนัระหวา่งโรงเรียนและสมาคมฝร่ังเศส รวมไปถึงการจดักิจกรรม
ร่วมกนักบัชาวฝร่ังเศสท่ีอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ต เช่น การจดัเทศกาลอาหารฝร่ังเศส ดนตรีหรือ
ภาพยนตร์ฝร่ังเศส การน าชาวฝร่ังเศสมาใหพ้ดูคุยกบันกัเรียนตามโรงเรียนต่างๆ นอกจากน้ี 
สมาคมฝร่ังเศสควรเป็นหน่วยประสานในการจดัหาทุนไปศึกษาดูงานในประเทศฝร่ังเศสใหแ้ก่
อาจารยแ์ละนกัเรียนดว้ย 
 
 5. ทุกฝ่าย ทั้งโรงเรียน สมาคมฝร่ังเศส ควรเร่งเปล่ียนความคิดเก่ียวกบัภาษาฝร่ังเศสใหแ้ก่
นกัเรียนและบุคคลรอบขา้ง วา่ภาษาฝร่ังเศสมีความส าคญัส าหรับเมืองท่องเท่ียวอยา่งจงัหวดัภูเก็ต 
ท่ีมีนกัท่องเท่ียวชาวฝร่ังเศสเดินทางมาเท่ียวเป็นจ านวนมาก ดงันั้น ควรตอ้งมีบุคลากรในแวดวง
ท่องเท่ียวท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นภาษาฝร่ังเศสมากข้ึน ดงัแผนภาพท่ีจะแสดงใหเ้ห็นต่อไปน้ี 
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5.3 ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยต่อไป 
 
 จากผลการวจิยั ผูว้จิยัขอเสนอแนะหวัขอ้ในการท าวจิยัต่อไปดงัน้ี 
 1. วจิยัเร่ืองสภาพการเรียนการสอนและปัญหาในการเรียนภาษาฝร่ังเศสของนกัเรียนใน 
14 จงัหวดัภาคใต ้เพื่อพฒันา ปรับปรุงใหก้ารเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
 2.  วจิยัเร่ืองบทบาทของชาวฝร่ังเศสต่อการกระตุน้การเรียนการสอนของนักเรียนใน
จงัหวดัภูเก็ตในการเรียนภาษาฝร่ังเศส เพื่อหาลู่ทางในการพฒันาการเรียนการสอน และการเรียนรู้
ของนกัเรียนไทย และต่อการมีงานท าในอนาคตในจงัหวดัท่องเท่ียวอยา่งจงัหวดัภูเก็ต 
 

หลงัจากผูว้จิยัเร่ิมท าการวจิยั และไดส้ัมภาษณ์พดูคุยกบัอาจารยผ์ูส้อนในโรงเรียน
มธัยมศึกษา ในจงัหวดัภูเก็ต ไดมี้การพดูคุยประเด็นเร่ืองการเชิญอาจารยฝ์ร่ังเศสจากสมาคม
ฝร่ังเศส มาสอนทกัษะฟังพดูใหแ้ก่นกัเรียน โดยในช่วงปลายปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนเมืองถลางและ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติไดติ้ดต่ออาจารยจ์ากสมาคมฝร่ังเศสใหไ้ปสอนชั้นเรียนละ 1 ชัว่โมงต่อ
สัปดาห์ ซ่ึงนบัเป็นความกา้วหนา้ของงานวจิยัในคร้ังน้ี    
 
 
 
 

สถานศึกษา 
- โรงเรียน 

- มหาวทิยาลยั 

สมาคมฝร่ังเศส ชุมชนฝร่ังเศส 

  ผู้เรียน 
 



 91 

บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 
 
เกรกอรี, จี และ เชปแมน, ซี (2547). สุดยอดการพฒันาการเรียนการสอน [Differentiated  
    Instructional strategies] (อรจรีย ์ณ ตะกัว่ทุ่ง, ผูแ้ปล). กรุงเทพฯ : เอก็ซเปอร์เน็ท.  
      (ตน้ฉบบัพิมพ ์ปี ค.ศ. 2002) 
ชาญชยั ยมดิษฐ.์ (2548). เทคนิควธีิการสอนร่วมสมัย. กรุงเทพมหานคร : หลกัพิมพ.์   
ทิศนา แขมมณี. (2552). ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพือ่การจัดกระบวนการเรียนรู้ทีม่ี 
      ประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ปราณี กุลละวณิชยแ์ละคณะ. (2549). โครงการการศึกษาการจัดการเรียนการสอน 
      ภาษาต่างประเทศและความต้องการภาษาต่างประเทศในภาคกลาง ภาคตะวนัตกและ 

     ภาคตะวนัออก. กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั. 
ปรารถนา กาลเนาวกุล. (2548). การสังเคราะห์งานวจัิยการเรียนการสอนและการใช้  
      ภาษาต่างประเทศของภาคใต้. กรุงเทพฯ : ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั. 
ปัญจมา เปมะโยธิน. (2539). ความเข้าใจในเอกสารจริงภาษาฝร่ังเศสเพือ่การท่องเทีย่วของนักเรียน  
      ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 ในโรงเรียนรัฐบาล เขตการศึกษา 8. วทิยานิพนธ์ปริญญา 
      มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.  
ศิริมา ปุรินทราภิบาล. (2535). การส ารวจความต้องการเรียนภาษาฝร่ังเศสและปัญหาในการเรียน  
      การสอนภาษาฝร่ังเศสของนักศึกษาและครูในโปรแกรมวชิาการท่องเทีย่วใน  
      สถาบันอุดมศึกษา สังกดักระทรวงศึกษาธิการ. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต,  
      มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
ศิริมา ปุรินทราภิบาล. (2553). การประยุกต์ส่ืออนิเตอร์เน็ตประกอบการเรียนการสอนภาษา 
      ฝร่ังเศสเพือ่การท่องเทีย่ว : ศึกษากรณนัีกศึกษาวชิาเอก-โทภาษาฝร่ังเศส คณะ 
       มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. ประมวลการประชุม 
      วชิาการ ม.อ. ภูเก็ตวจิยัคร้ังท่ี 3 ประจ าปี 2553  ‚สหวทิยาการเพื่อการพฒันาอยา่ง 
       ย ัง่ยนื‛. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วทิยาเขตภูเก็ต 17-19 พฤศจิกายน 2553.  
สนทยา ไก่แกว้. (2536). การส ารวจสภาพปัญหาและแนวโน้มของการบริหารหลกัสูตรภาษา  
      ฝร่ังเศสในโรงเรียนรัฐบาล เขตกรุงเทพมหานคร . วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต,  
      มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
อดิศา เตียวและคณะ. (2547) . โครงการข้อมูลพืน้ฐานเพือ่การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  



 92 

      ระดับอุดมศึกษาในภาคใต้. กรุงเทพฯ : ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั. 
อาภรณ์ ใจเท่ียง. (2550). หลกัการสอน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
 
ภาษาองักฤษ  
Ellis, R. (2001). SLA Research and Language Teaching, Hong Kong, Oxford University Press. 
Gardner, R. and Lambert, W. (1972). Attitudes and motivation in second language learning.  
      Rowley MA, Newbury House.  
Yamane, T. (1967). Elementary Sampling Theory. USA : Prentice.  
 
ภาษาฝร่ังเศส 
Beacco, J-L. (2000). Les dimensions culturelles des enseignements de langue. Paris : Hachette. 
Cuq, J-P. and Gruca, I. (2003). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde.  
      Grenoble : Presses universitaires de Grenoble.  
Defay, J.M. (2003). Le français langue étrangère et seconde. Belgique : Mardaga. 
Galisson, R. (2002). ‘Didactologie : De l’éducation aux langues-cultures à l’éducation par les  
      langues-cultures’, dans Etudes de linguistique appliquée 128, octobre-décembre,  
       pp. 497-510. 

Thipkong, P. (1994 ). Pour une méthodologie rénovée de l’enseignement de français langue 
étrangère en Thaïlande (Analyse de stratégie de lecture et propositions 
didactiques). Thèse. Franche-Comté : Université de Franche-Compte. 

Trescases, P. (1982). ‘L’utilisation de la page publicitaire : l’instantané (ou le flash) culturel’, Le  
      français dans le monde 166, pp. 18-25. 

Yanaprasart, P. (2000). Langue et culture dans l’enseignement du français en Thaïlande. 
Thèse. Suisse : Université de Neuchâtel.  

Websites  

ธิดา บุญธรรม และจงกล สุภาเวชย์ . ( ม.ป.ป.). ขอ้มูลการเปิดสอนภาษาฝร่ังเศสใน
สถาบนัการศึกษา. คน้เม่ือ 10 สิงหาคม 2553, จาก http://www.atpf-th.org/article_1.htm   

Thaïlande. (ม.ป.ป.). คน้เม่ือ 11 พฤจิกายน 2553, จาก http://www.mfe.org/index.php/Portails-
Pays/Thailande   

 

http://www.atpf-th.org/article_1.htm
http://www.mfe.org/index.php/Portails-Pays/Thailande
http://www.mfe.org/index.php/Portails-Pays/Thailande


 93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 94 

แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
 

สภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวดัภูเกต็   
 
ค าช้ีแจง 
1. แบบสอบถามนีม้ีจุดมุ่งหมายเพือ่ 

1.1 ศึกษาสภาพการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสในปัจจุบนัของโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
จงัหวดัภูเก็ต 

1.2 ศึกษาปัญหาในการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสในโรงเรียนมธัยมศึกษา ในจงัหวดั
ภูเก็ต 

1.3 ศึกษาแนวโนม้การเรียนการสอนและการใชภ้าษาฝร่ังเศสในจงัหวดัภูเก็ตในอนาคต  
 

2. แบบสอบถามฉบับนีแ้บ่งออกเป็น 4 ตอนดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 เหตุผลของการเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสและปัญหาในการเรียน 

 ตอนท่ี 3 ประสบการณ์เก่ียวกบัชาวฝร่ังเศสและภาษาฝร่ังเศสของนกัเรียนในจงัหวดัภูเก็ต 
รวมทั้งสภาพการณ์ของภาษาฝร่ังเศสในจงัหวดัภูเก็ต 
 ตอนท่ี 4 แนวโนม้การเรียนและการใชภ้าษาฝร่ังเศสในจงัหวดัภูเก็ตในอนาคต 
 
    ขอขอบคุณนกัเรียนทุกคนท่ีใหค้วามร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
 

********************************************************** 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม                      
ค าช้ีแจง โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องทีต่รงกบัข้อมูลของท่าน หรือเขียนตอบ และกรุณาตอบ
ทุกข้อ 

1. เพศ    ชาย    หญิง 
2. อาย.ุ...................................ปี 
3. ก าลงัศึกษาอยูช่ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี........................................................... 
4. ก าลงัศึกษาอยูส่าย   ศิลป์ - ฝร่ังเศส   คณิต –วทิย ์
5. ก าลงัศึกษาอยูโ่รงเรียน.................................................................... 
6. เกรดวชิาภาษาฝร่ังเศสในภาคการศึกษาท่ีผา่นมา.............................. 
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ตอนที ่2 เหตุผลของการเลอืกเรียนภาษาฝร่ังเศสและปัญหาในการเรียน  
ค าช้ีแจง โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องทีต่รงกบัข้อมูลของท่าน หรือเขียนตอบ และกรุณาตอบ
ทุกข้อ 
 

1. นกัเรียนเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสเพราะเหตุใด  
 

 1 
น้อยทีสุ่ด 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
มาก 

5 
มากทีสุ่ด 

1. ชอบประเทศ
ฝร่ังเศส  รวมทั้ง
ภาษาและวฒันธรรม
ฝร่ังเศส 

     

2. ตอ้งการศึกษาต่อ
วชิาภาษาฝร่ังเศสใน
ระดบัมหาวทิยาลยั 

     

3. ตอ้งการท างานท่ี
ตอ้งใชภ้าษาฝร่ังเศส
ในอนาคต 

     

4. ชอบเรียน
ภาษาต่างประเทศ 

     

5. ประเทศฝร่ังเศสมี
ความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยสูีง 

     

6. จ าเป็นตอ้งเลือก
เรียนภาษาฝร่ังเศส
เพราะไม่มี
โปรแกรม/ภาษาอ่ืน
ใหเ้ลือก 
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2. ก่อนเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศส นกัเรียนรู้จกัประเทศ ภาษาหรือวฒันธรรมฝร่ังเศสไดอ้ยา่งไร   
 

 1 
น้อยทีสุ่ด 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
มาก 

5 
มากทีสุ่ด 

1. ผา่นทางส่ือต่างๆ 
เช่น โทรทศัน์ วทิย ุ
นิตยสาร เป็นตน้ 

     

2. ผา่นทางคนรอบ
ขา้ง เช่น ครอบครัว 
ญาติ เพื่อน 

     

3. ผา่นทางหนงัสือ
เรียนในวชิาต่างๆ 
เช่น วชิาดา้น
สังคมศาสตร์ เป็น
ตน้ 

     

 
3.    ผูแ้นะน าการเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสใหแ้ก่นกัเรียนคือใคร (สามารถตอบไดห้ลายขอ้) 
 พอ่แม่พี่นอ้ง 
 เพื่อน 
 ญาติ  
 อาจารย ์
 ไม่มี 

 
4.   บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกลชิ้ดของนกัเรียนท่ีเคยมีประสบการณ์ในการใชภ้าษา
ฝร่ังเศสมีใครบา้ง (สามารถตอบไดห้ลายขอ้) 
 พอ่แม่พี่นอ้ง 
 เพื่อน 
 ญาติ  
 บุคคลอ่ืนๆ (กรุณาระบุ)................................... 
 ไม่มี 
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5. นกัเรียนชอบภาษาฝร่ังเศสในระดบัใด 
 

1  
ไม่ชอบเลย 

2 
ชอบน้อย 

3 
ชอบปาน
กลาง 

4 
ชอบมาก 

5  
ชอบมากทีสุ่ด 

     
 
       6.    นกัเรียนชอบเรียนภาษาฝร่ังเศส ในดา้นต่างๆต่อไปน้ี ในระดบัใด  
 

  1 
ไม่ชอบเลย 

2 
ชอบน้อย 

3 
ชอบปาน
กลาง 

4 
ชอบมาก 

5 
ชอบมาก
ทีสุ่ด 

1. การอ่าน      
2. การเขียน      
3. การฟัง      
4. การพดู      
5. ค าศพัท ์      
6. ไวยากรณ์      
7. วฒันธรรม      
8. การศึกษาเพิ่มเติม
ดว้ยตนเอง   

     

       
       7.    ในการเรียนภาษาฝร่ังเศส นกัเรียนมีจุดอ่อนในทกัษะใด  
  

 1 
น้อยทีสุ่ด 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
มาก 

5 
มากทีสุ่ด 

1. ทกัษะการฟัง       
2. ทกัษะการพดู      
3. ทกัษะการอ่าน       
4. ทกัษะการเขียน      
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      8. ความยากง่ายในการเรียนภาษาฝร่ังเศสของนกัเรียนอยูใ่นระดบัใด                                             
 

ระดับความยากง่าย 1 (ง่ายมาก) 2 (ง่าย) 3 (ปาน
กลาง) 

4 (ยาก) 5 (ยากมาก) 

การฟัง      
การอ่าน      
การเขียน      
การพดู      
การออกเสียง      

      
9. นกัเรียนคิดวา่ สาเหตุใดท่ีท าใหน้กัเรียนไม่เก่งภาษาฝร่ังเศส                     

  
 1 

น้อยทีสุ่ด 
2 

น้อย 
3 

ปานกลาง 
4 

มาก 
5 

มากทีสุ่ด 
1. กลวัท าผดิ      
2. อาย ไม่กลา้
แสดงออก 

     

3. รู้ค  าศพัทไ์ม่
เพียงพอ 

     

4. ความรู้ทาง
ไวยากรณ์ไม่ดีพอ 
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10. นกัเรียนท าอยา่งไรเพื่อยกระดบัภาษาฝร่ังเศสหรือแกไ้ขจุดอ่อนในการเรียนฝร่ังเศสของ
ตวัเอง 

 
 1 

น้อยทีสุ่ด 
2 

น้อย 
3 

ปานกลาง 
4 

มาก 
5 

มากทีสุ่ด 
1. ท าแบบฝึกหดัในหนงัสือ
หลายๆเล่ม 

     

2. ท าแบบฝึกหดับนเวป็ไซต์
ต่างๆ 

     

3. ท าแบบฝึกหดัจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
 

     

4. ดูภาพยนตร์และรายการ
โทรทศัน์ภาษาฝร่ังเศส 

     

5. อ่านนิตยสาร วารสารและ
หนงัสือพิมพภ์าษาฝร่ังเศส 

     

6. สนทนากบัชาวฝร่ังเศสหรือผู ้
ท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศสเป็นภาษาแม่ 

     

7. ติดต่อทางจดหมายกบัเพื่อน
ชาวฝร่ังเศสหรือผูท่ี้ใชภ้าษา
ฝร่ังเศสเป็นภาษาแม่ 

     

8. เรียนพิเศษเพิ่มเติมกบั
โรงเรียนสอนภาษาหรืออาจารย์
พิเศษ 
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       11.  โรงเรียนท่ีนกัเรียนเรียนอยูเ่คยจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกบัภาษาฝร่ังเศสดงัต่อไปน้ีใหน้กัเรียน
หรือไม่  
              

 1 
น้อยทีสุ่ด 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
มาก 

5 
มากทีสุ่ด 

1. ร้องเพลง      
2. ท าอาหารฝร่ังเศส      
3. จดันิทรรศการ      
4. ตอบปัญหา      
5. แคมป์ภาษาฝร่ังเศส       
6. สัมภาษณ์ชาวฝร่ังเศส      

 
      12.    ในหอ้งเรียน อาจารยใ์ชภ้าษาใดในการสอนเป็นส่วนใหญ่ 
    ภาษาไทย 
  ภาษาฝร่ังเศส 
  ภาษาไทยและภาษาฝร่ังเศสในอตัราส่วนท่ีเท่าๆกนั 
      
       13.    ในหอ้งเรียน อาจารยเ์นน้กิจกรรมการสอนแบบใดบา้ง  
  

 1 
น้อยทีสุ่ด 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
มาก 

5 
มากทีสุ่ด 

1. เรียนไวยากรณ์      
2. อ่านเร่ือง      
3. ฟังเทป      
4. ดูวดีีโอ      
5. สอนดา้นวฒันธรรม       
6. ฝึกพดูและฝึกออกเสียง      
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14. ในหอ้งเรียน อาจารยใ์ชส่ื้อการสอนแบบของจริงท่ีหาไดใ้นจงัหวดัภูเก็ตประเภทใดบา้ง  
 

 1 
น้อยทีสุ่ด 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
มาก 

5 
มากทีสุ่ด 

1. แผน่พบัโฆษณาโรงแรม      
2. แผน่พบัโฆษณาของบริษทั
ทวัร์ 

     

3. ภาพสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ      
4. แผน่ภาพโฆษณาจาก
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 

     

5. แผน่ภาพโฆษณาจาก
นิตยสารทอ้งถ่ิน 

     

6. แผนท่ีจงัหวดัภูเก็ต      
7. ตารางเดินรถ/เคร่ืองบิน      

  
15.  นกัเรียนคิดวา่ ขอ้ใดท่ีเป็นปัญหาบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส   
        

 1 
น้อยทีสุ่ด 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
มาก 

5 
มากทีสุ่ด 

1. นกัเรียนมีมากเกินไปในแต่
ละหอ้ง อาจารยใ์หค้วามสนใจ
ไม่ทัว่ถึง 

     

2. หอ้งเรียนร้อนอบอา้ว ท าให้
ไม่น่าเรียน 

     

3. เสียงดงัเกินไปจากหอ้งเรียน
อ่ืนๆ ท าใหเ้รียนไม่เขา้ใจ 

     

  
        16.  นกัเรียนคิดวา่ บรรยากาศการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสโดยรวมเป็นอยา่งไร 
  สนุก น่าสนใจ  (กรุณาระบุเหตุผล) ................................................................. 
  น่าเบ่ือ ไม่น่าสนใจ (กรุณาระบุเหตุผล) ........................................................... 
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ตอนที ่3 ประสบการณ์เกีย่วกบัชาวฝร่ังเศสและภาษาฝร่ังเศสของนักเรียนในจังหวดัภูเกต็ รวมทั้ง
สภาพการณ์ของภาษาฝร่ังเศสในจังหวดัภูเกต็ 
ค าช้ีแจง โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องทีต่รงกบัข้อมูลของท่าน หรือเขียนตอบ และกรุณาตอบ
ทุกข้อ 

1. ในฐานะท่ีเป็นนกัเรียนในจงัหวดัภูเก็ตซ่ึงมีชาวต่างประเทศเป็นจ านวนมาก นกัเรียนเคยมี
ประสบการณ์ในการพดูคุยกบัชาวฝร่ังเศสหรือไม่  
 มี เป็นนกัท่องเท่ียว 
 มี ท างานในประเทศไทย 
 มี อาศยัในประเทศไทยโดยไม่ท างาน 
 มี (อ่ืนๆ กรุณาระบุ) ...............................   
 ไม่มี 
 

2. นกัเรียนเคยมีประสบการณ์ในการพดูคุยกบัคนชาติอ่ืนๆท่ีสามารถพดูภาษาฝร่ังเศส
หรือไม่ 
 มี เป็นชาวเบลเยีย่ม 
 มี เป็นชาวสวสิเซอร์แลนด ์  
 มี เป็นชาวแคนาดา  
 มี เป็นชาว (กรุณาระบุ) ................................................. 
 ไม่มี 

   
3.    นกัเรียนมีญาติหรือคนรู้จกัท่ีแต่งงานกบัคนฝร่ังเศสหรือไม่  
 มี และมีลูกดว้ยกนั 
 มี แต่ไมมี่ลูกดว้ยกนั  
 ไม่มี 

  
        4.    นกัเรียนมีญาติหรือคนรู้จกัเคยเดินทางไปประเทศฝร่ังเศสหรือไม่  

 มี เคยไป 1 คร้ัง 
 มี เคยไป 2 คร้ัง 
 มี เคยไป 3 คร้ังและมากกวา่นั้น 
 ไม่มี 
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 5.  นกัเรียนมีญาติหรือคนรู้จกัเคยเดินทางไปประเทศอ่ืนๆท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศส เช่น 
สวสิเซอร์แลนด ์    
       เบลเยีย่ม แคนาดา หรือไม่ 
 มี เคยไป 1 คร้ัง 
 มี เคยไป 2 คร้ัง 
 มี เคยไป 3 คร้ังและมากกวา่นั้น 
 ไม่มี 
 

       6.    นกัเรียนทราบหรือไม่วา่ มีสมาคมฝร่ังเศส ตั้งอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ต 
 ทราบ เคยไป 1 คร้ัง 
 ทราบ เคยไป 2 คร้ัง 
 ทราบ เคยไป 3 คร้ังและมากกวา่นั้น 
 ทราบ แต่ไม่เคยไป  
 ไม่ทราบ 
 

       7.    อาจารยข์องนกัเรียนเคยพานกัเรียนไปสมาคมฝร่ังเศสหรือไม่ 
 เคย   ไม่เคย 

 
8. นกัเรียนคิดวา่ หากนกัเรียนไดไ้ปสมาคมฝร่ังเศส นกัเรียนจะไปเพื่อท าอะไร  
 

 1 
น้อยทีสุ่ด 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
มาก 

5 
มากทีสุ่ด 

1. เพื่อเรียนภาษาฝร่ังเศส
เพิ่มเติม 

     

2. เพื่อคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบั
ประเทศฝร่ังเศส 

     

3. เพื่อยมื/เช่า ภาพยนตร์ภาษา
ฝร่ังเศส 

     

4. เพื่อขอรับนิตยสารแจกฟรี      
5. เพื่อสนทนากบัชาวฝร่ังเศสท่ี
เดินทางมาท่ีสมาคม 

     

6. สอบ DELF      
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9. นกัเรียนทราบหรือไม่วา่ ในจงัหวดัภูเก็ตมีสถานกงสุลของฝร่ังเศสตั้งอยู่ 
 ทราบ  ไม่ทราบ 

         
      10.   นกัเรียนทราบหรือไม่วา่ มีชาวฝร่ังเศสเป็นจ านวนมากอาศยัอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ต  

 ทราบ  ไม่ทราบ 
 

11. นกัเรียนอยากใหค้นฝร่ังเศสท่ีอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ตท าอยา่งไรบา้งเพื่อส่งเสริมภาษาฝร่ังเศส  
 

 1 
น้อยทีสุ่ด 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
มาก 

5 
มากทีสุ่ด 

1. จดักิจกรรมร่วมกบัคน
ทอ้งถ่ิน 

     

2. ช่วยสอนภาษาใหก้บันกัเรียน
ในโรงเรียนต่างๆ 

     

3. จดักิจกรรมเช่น เทศกาล
อาหารฝร่ังเศส ดนตรีหรือ
ภาพยนตร์ฝร่ังเศส เป็นตน้ 

     

 
12. นกัเรียนคิดวา่ ในจงัหวดัภูเก็ต นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์หรือส่ิงพิมพภ์าษาฝร่ังเศส รวมทั้ง  
        แผน่ซีดีเพลงและหนงั เป็นส่ิงท่ีหาไดย้ากหรือไม่ 
 ยาก    ไม่ยาก 
 

      13. นกัเรียนทราบหรือไม่วา่ ในจงัหวดัภูเก็ต มีนิตยสารภาษาฝร่ังเศสแจกฟรี  
 ทราบ     ไม่ทราบ 
 

      14.    นกัเรียนทราบหรือไม่วา่ ในจงัหวดัภูเก็ตมีร้านอาหารฝร่ังเศส  (สามารถตอบไดห้ลายขอ้)                                                
 ทราบ  ดูจากป้ายโฆษณา หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน รายการโทรทศัน์ทอ้งถ่ิน 
  
 ทราบ  จากบุคคลในครอบครัว ญาติหรือเพื่อน 
 ทราบ  จากอาจารย ์
 ทราบ  โดยทางอ่ืนๆ (กรุณาระบุ).......................................................... 
 ไม่ทราบ 



 105 

      15.    นกัเรียนเคยรับประทานอาหารฝร่ังเศสหรือด่ืมเคร่ืองด่ืมฝร่ังเศส (เช่น ไวน์) หรือไม่ 
 เคย    ไม่เคย 

 
      16.   นกัเรียนคิดวา่การใชภ้าษาฝร่ังเศสในจงัหวดัภูเก็ตในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
  มีการใชม้าก 
  มีการใชป้านกลาง 
  มีการใชน้อ้ย 
 
ตอนที ่4 แนวโน้มการเรียนและการใช้ภาษาฝร่ังเศสในจังหวดัภูเกต็ในอนาคต  
ค าช้ีแจง โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องทีต่รงกบัข้อมูลของท่าน หรือเขียนตอบ และกรุณาตอบ
ทุกข้อ 

 1.    นกัเรียนคิดวา่ ในอนาคตความตอ้งการในการใชภ้าษาฝร่ังเศสในจงัหวดัภูเก็ตจะเป็น
อยา่งไร                                    
 เป็นท่ีตอ้งการนอ้ยลง  
 เป็นท่ีตอ้งการเท่าเดิม 
 เป็นท่ีตอ้งการมากข้ึน 
เพราะ ................................................................................................................................... 

 
2.   นกัเรียนคิดวา่ ในอนาคต จะแนะน าใหญ้าติหรือคนรู้จกัเรียนภาษาฝร่ังเศสหรือไม่  
 เรียน     ไม่เรียน 
เพราะ ................................................................................................................................... 
 

3. นกัเรียนคิดวา่ มหาวทิยาลยัในทอ้งถ่ิน ควรเปิดหลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัภาษาฝร่ังเศสหรือไม่                  
 ควรเปิด    ไม่ควรเปิด 
เพราะ ................................................................................................................................... 
 

4. นกัเรียนคิดวา่ หากมีการเปิดหลกัสูตรภาษาฝร่ังเศสในระดบัมหาวทิยาลยั นกัเรียนมีความ
สนใจจะเรียนหรือไม่ 
 เรียน     ไม่เรียน 
เพราะ ................................................................................................................................... 
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5. ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส (ถา้มี) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
   ********** ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ********** 
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ภาคผนวก ข 
ค าถามสัมภาษณ์นักเรียน 
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ค าถามสัมภาษณ์นักเรียน 

 

1. ข้อมูลทัว่ไปของนักเรียน 
 

1. นกัเรียนเรียนอยูช่ั้นอะไร 
2. นกัเรียนเป็นคนภูเก็ตโดยก าเนิดมั้ย 
3. ผลการเรียนของนกัเรียนเก่ียวกบัวชิาภาษาฝร่ังเศสอยูใ่นระดบัใด ดีหรือไม่  

 
2. ความคิดเห็นของนักเรียนเกีย่วกบัภาษาฝร่ังเศส 
 

1. นกัเรียนคิดวา่ภาษาฝร่ังเศสเป็นอยา่งไร นกัเรียนเคยไดย้นิคนพดูถึงภาษาฝร่ังเศสวา่
อยา่งไร เห็นดว้ยหรือไม่ เคยรู้เก่ียวกบัประเทศฝร่ังเศสหรือวฒันธรรมเก่ียวกบัประเทศ
ฝร่ังเศสมาก่อนมั้ย อยา่งไร 

2. ท าไมเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศส การเลือกเรียนเลือกเรียนเองหรือมีบุคคลใกลชิ้ดแนะน า  
3. ภาษาฝร่ังเศสยากหรือง่าย อยา่งไร  
4. นกัเรียนชอบเรียนภาษาฝร่ังเศสมั้ย ท าไมถึงชอบ ท าไมถึงไม่ชอบ 

 
3. การเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  

 
1. อาจารยใ์ชเ้ทคนิคใดในการสอน อาจารยส์อนเนน้อะไร ชอบหรือไม่ อยา่งไร  
2. อาจารยไ์ทยใชภ้าษาใดในการสอน อยา่งไร 
3. อาจารยใ์ชส่ื้อการสอนท่ีหาไดใ้นจงัหวดัภูเก็ตมาสอนบา้งหรือไม่ ถา้มี อะไรบา้ง  
4. นกัเรียนมีปัญหาหรือจุดอ่อนอะไรในการเรียนภาษาฝร่ังเศส นกัเรียนแกไ้ขจุดอ่อนหรือ

พฒันาตนเองอยา่งไร 
5. นกัเรียนชอบเรียนอะไรมากท่ีสุด ท าไม 
6. ท่ีโรงเรียน มีการจดักิจกรรมเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศสบา้งหรือไม่ อยา่งไร

นกัเรียนชอบท ากิจกรรมใดบา้ง หรือ อยากใหอ้าจารยจ์ดักิจกรรมใดบา้ง 
7. นกัเรียนคิดวา่ สภาพบรรยากาศการเรียนการสอนขณะน้ี เป็นอยา่งไร 
8. (กรณีท่ีมีอาจารยช์าวฝร่ังเศส) อาจารยส์อนเนน้ทกัษะใดเป็นส่วนใหญ่ นกัเรียนชอบเรียน

กบัอาจารยช์าวฝร่ังเศสหรือไม่ ท าไม (กรณีไม่มีอาจารยช์าวฝร่ังเศส) นกัเรียนอยากใหมี้
อาจารยช์าวฝร่ังเศสมาสอนหรือไม่ ท าไม 

9. นกัเรียนเคยรู้หรือเคยไปสมาคมฝร่ังเศส สถานกงสุลฝร่ังเศสหรือไม่ อยา่งไร  
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10. ประสบการณ์ของนกัเรียนในการพดูคุยกบัชาวฝร่ังเศสหรือชาวต่างชาติอ่ืนๆ ท่ีสามารถ
พดูภาษาฝร่ังเศสได ้เป็นอยา่งไร 

 
4. แนวโน้มการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสในจังหวดัภูเกต็ในอนาคต 
 

1. นกัเรียนอยากใหส้มาคมฝร่ังเศสหรือคนฝร่ังเศสท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ตท าอะไรบา้ง 
เพื่อช่วยส่งเสริมภาษาฝร่ังเศสในจงัหวดัภูเก็ตของเรา 

2. นกัเรียนคิดวา่ ภาษาฝร่ังเศสในจงัหวดัภูเก็ตในอนาคตจะเป็นอยา่งไร  ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น 
3. นกัเรียนมีความตอ้งการจะท างานท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศสในจงัหวดัภูเก็ตหรือไม่ อยา่งไร 
4. นกัเรียนคิดวา่ตนเองจะแนะน าใหญ้าติพี่นอ้งเรียนภาษาฝร่ังเศสหรือไม่ อยา่งไร  
5. นกัเรียนอยากใหม้หาวทิยาลยัในทอ้งถ่ินเปิดหลกัสูตรภาษาฝร่ังเศสหรือไม่ ท าไม 
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ภาคผนวก ค 
หัวข้อสัมภาษณ์อาจารย์ 
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หัวข้อสัมภาษณ์อาจารย์ 
 

ข้อมูลส่วนตัว  
1. ประสบการณ์การสอนภาษาฝร่ังเศสท่ีจงัหวดัภูเก็ต (และท่ีอ่ืน หากมี)  
2. ประสบการณ์ในการไปประเทศฝร่ังเศส หรือประเทศท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศส 

3. ภาระงานสอนภาษาฝร่ังเศสและภาระงานดา้นอ่ืนๆ 

4. การอบรมสัมมนาเก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส  
 

การจัดการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส 

5. จ านวนหอ้งเรียนท่ีเปิดสอนและระดบัชั้น 

6. จ านวนนกัเรียนและคุณภาพนกัเรียน 

7. อาจารยผ์ูส้อน (อาจารยช์าวไทยและอาจารยช์าวฝร่ังเศส) ทกัษะทางภาษาท่ีอาจารยช์าว
ไทยเนน้ และท่ีอาจารยช์าวฝร่ังเศสเนน้ รูปแบบการจา้ง จ  านวนชัว่โมงสอนของอาจารย์
ชาวฝร่ังเศส ปัญหาของอาจารยผ์ูส้อนดา้นการสอน ปัญหาดา้นบุคลากร 

8. วธีิการสอน 

9. หนงัสือท่ีใชป้ระกอบการสอน  
10. ส่ือและกิจกรรมการสอน 

11. หอ้งปฏิบติัการภาษาและศูนยก์ารเรียนรู้หรือมุมภาษา 
12. การสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร 
13. ปัญหาและอุปสรรค 

 

 

แนวโน้มภาษาฝร่ังเศสในจังหวดัภูเกต็ 

14. ความร่วมมือกบัสมาคมฝร่ังเศสในดา้นต่างๆ รวมทั้งการประสานงานกบัชาวฝร่ังเศสท่ี
อาศยัอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ต  

15. ความคาดหวงัเก่ียวกบัภาษาฝร่ังเศส 

16. การเปิดสอนภาษาฝร่ังเศสในระดบัมหาวทิยาลยัในจงัหวดัภูเก็ต 
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ภาคผนวก ง 
ข้อมูลการเปิดสอนภาษาฝร่ังเศสในสถาบันการศึกษา 
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ข้อมูลการเปิดสอนภาษาฝร่ังเศสในสถาบันการศึกษา1 
รศ. ดร. ธิดา บุญธรรม และ ดร. จงกล สุภาเวชย์ 

 

ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศกัราช 2544 ภาษาองักฤษไดรั้บการ
ก าหนดใหเ้ป็นสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศท่ีนกัเรียนทุกคนตอ้งเรียนในทุกระดบั ส่วน
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ เช่น ฝร่ังเศส เยอรมนั ญ่ีปุน จีน และภาษาอ่ืนๆ ไดถู้กก าหนดใหเ้ป็นสาระ
การเรียนรู้เพิ่มเติมซ่ึงผูเ้รียนรู้ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย  ทั้งผูเ้รียนท่ีเนน้
ทางภาษาและผูเ้รียนท่ีเนน้ทางคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สามารถเลือกเรียนได ้1 ภาษาควบคู่กบั
การเรียนภาษาองักฤษ ตามความสนใจ หรือตามท่ีคิดวา่จะใชภ้าษานั้นในการประกอบอาชีพ หรือ
ในการศึกษาคน้ควา้ในอนาคต ทั้งน้ีการเปิดสอนภาษาใด เพื่อสนองความตอ้งการของผูเ้รียนตอ้ง
ข้ึนอยูก่บัความพร้อมของโรงเรียนวา่มีครูผูส้อนท่ีมีวฒิุในภาษานั้นหรือไม่   

ในระดบัอุดมศึกษามหาวทิยาลยัของรัฐ และมหาวทิยาลยัเอกชนมีคณะต่างๆ ท่ีเปิดสอน
ภาษาฝร่ังเศสต่อเน่ืองจากระดบัมธัยมศึกษา ผูเ้รียนสามารถเลือกภาษาฝร่ังเศสเป็นวชิาหน่ึงในสาม
วชิาในการสอบ A NET เพื่อเขา้ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยั 

ในประเทศไทย ภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาต่างประเทศท่ีมีผูเ้ลือกเรียนมากเป็นอนัดับ 1 แต่ละ
ปีมีผูเ้ลือกเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมากกวา่ 41000 คน เหตุผลในการเลือกเรียนภาษา
ฝร่ังเศสโดยทัว่ไปก็คือ เป็นภาษาท่ีมีเสียงไพเราะ นุ่มนวล อยากไปเท่ียวประเทศฝร่ังเศส เพราะ
เป็นดินแดนแห่งศิลปวฒันธรรมสวยงามมาก อยากร้องเพลง อ่านป้ายสินคา้ เคร่ืองส าอาง น ้าหอม
ฝร่ังเศสได ้และอยากรับประทานอาหารฝร่ังเศส เพราะมีช่ือเสียงระดบัโลกวา่อร่อย น่ารับประทาน 
และมีวธีิรับประทานท่ีหรูหรา ตอ้งด่ืมเหลา้องุ่นขาวหรือองุ่นแดงแลว้แต่ประเภทอาหาร  ซ่ึงเป็น
วฒันธรรมในการรับประทานท่ีเป็นท่ียอมรับในสังคมชั้นสูง นัน่คือความสนใจเบ้ืองตน้ 

การเลือกเรียนภาษาต่างประเทศอีกหน่ึงภาษา ควบคู่กบัภาษาองักฤษ ควรมีวจิารณญาณ
และเหตุผลท่ีชดัเจนในการเลือก เห็นความส าคญัและประโยชน์ท่ีกวา้งขวาง  มิใช่การเลือกตาม
แฟชัน่ ผูเ้รียนทุกคนคงอยากจะน าภาษาท่ีเรียนไปใชไ้ดใ้นหลายๆ ประเทศ ภาษาฝร่ังเศสมิไดใ้ชพ้ดู
เฉพาะในประเทศฝร่ังเศสเท่านั้น ภาษาฝร่ังเศสใชพ้ดูใน 35 ประเทศในโลก ประเทศเหล่าน้ี
กระจายอยูใ่น 5 ทวปี ประชากร 120 ลา้นคนพดูภาษาฝร่ังเศส เช่น ในยโุรป มีประเทศใหญ่ๆ ท่ีใช้
ภาษาฝร่ังเศสคือ ฝร่ังเศส เบลเยีย่ม สวสิเซอร์แลนด ์ลกัเซ็มเบิร์ก ประเทศเล็กๆ ท่ีไดย้นิการ
กล่าวขวญับ่อยๆ คือ โมนาโค ก็ใชภ้าษาฝร่ังเศส ทวปีอเมริการเหนือภาษาฝร่ังเศสใชใ้นประเทศคา
นาดา ท่ีเมืองควเิบค และมอนทรีล ในประเทศอเมริกา ท่ีเมือง หลุยส์เซียน่า ในอเมริกาใต ้ท่ีเกาะ
กวัเดอลู มาร์ตินิค เฟร้นช์กิอาน่า ในทวปีอาฟริกามีอาณานิคมเก่าของฝร่ังเศสจ านวนมากท่ียงัใช้
ภาษาฝร่ังเศส ในเอเซีย ภาษาฝร่ังเศสยงัคงใชอ้ยูใ่นประเทศลาว เวยีตนาม และกมัพชูา หากท่านคิด
                                                 
1
 http://www.atpf-th.org  

http://www.atpf-th.org/
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วา่อาจจะติดต่อทางธุรกิจกบั 35 ประเทศท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศสหรือจะไปเท่ียวในประเทศเหล่าน้ี ก็ควร
เรียนภาษาฝร่ังเศส นอกจากน้ีในกลุ่มประเทศสหภาพยโุรปหรืออีย ู25 ประเทศ ก็ยงัใชภ้าษา
ฝร่ังเศสเป็นภาษาราชการภาษาหน่ึงควบคู่กบัภาษาองักฤษและภาษาเยอรมนั 

การเรียนภาษาต่างประเทศเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการคน้ควา้ วจิยั  ตกัตวงความรู้ทาง
วทิยาการและเทคโนโลย ีควรเรียนภาษาฝร่ังเศส เพราะประเทศฝร่ังเศส  สวสิเซอร์แลนด ์เบลเยีย่ม 
แคนาดา มีความกา้วหนา้สูงมากในหลายๆ ดา้น เช่น ทางดา้นวศิวกรรม การสร้างจรวด อาวธุ 
ดาวเทียม อวกาศ เคมี อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา เคร่ืองส าอาง การแพทย ์เวชภณัฑ ์การ
ท าศลัยกรรมพลาสติก การเกษตร การตดัต่อพนัธุกรรม สถาปัตยกรรม การวางผงัเมือง การ
ออกแบบตกแต่งภายใน ฯ 

ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อดา้นนิติศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์  ควรเรียนภาษาฝร่ังเศสเป็น
อยา่งยิง่ เพราะกฎหมายของประเทศฝร่ังเศสเป็นแม่บทกฎหมายท่ีส าคญัของโลก 

ภาษาฝร่ังเศสมีประโยชน์ต่อการเรียนทางดา้นวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ส าหรับ
ผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อทางดา้นอกัษรศาสตร์ มนุษยศ์าสตร์ ครุศาสตร์ โบราณคดี นิเทศศาสตร์ 
ศิลปกรรม การออกแบบ ดา้นแฟชัน่ การโรงแรม การท่องเท่ียว การประกอบอาหาร  (restauration) 

นอกจากน้ี ภาษาฝร่ังเศสยงัเป็นภาษาราชการหน่ึงขององคก์ารระหวา่งประเทศ  เป็นภาษา
ของการกีฬาโอลิมปิค เป็นภาษาราชการของการไปรษณียส์ากล 

การท าธุรกิจการคา้ของประเทศไทย ควรเปิดตลาดการคา้กบัประเทศท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศส  
เพราะมีจ านวนมาก โดยเฉพาะกบัประเทศต่างๆ ในทวปีอาฟริกา ซ่ึงมีพลเมืองหนาแน่นและมี
ทรัพยากรน ้ามนั ขณะน้ีบริษทัใหญ่ของฝร่ังเศสไดเ้ขา้มาคา้ขายท าธุรกิจในประเทศไทยมากกวา่ 
350 บริษทั สินคา้ไทยส่งไปขายในฝร่ังเศสปีละหลายพนัลา้น ไทยไม่เคยเสียดุลยก์ารคา้กบัประเทศ
ฝร่ังเศส นกัท่องเท่ียวท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศสเขา้มาเท่ียวและใชเ้วลาพกัผอ่นในประเทศไทยโดยเฉล่ีย
ประมาณ 7-10 วนั มากกวา่ปีละ 3 แสนคน มีโรงแรมในเครือของฝร่ังเศสมาตั้งในประเทศไทย
หลายโรง เราจึงจ าเป็นตอ้งสร้างบุคลากรท่ีสามารถใชภ้าษาฝร่ังเศสในการส่ือสารไดเ้ป็นอยา่งดี 
เพื่อใหส้ามารถประกอบอาชีพทางดา้นธุรกิจ การโรงแรม การท่องเท่ียว การประกอบอาหาร  ภาษา
ฝร่ังเศสมีหลกัสูตรพร้อมส าหรับการศึกษาอาชีพในดา้นเหล่าน้ี 

อน่ึง เพื่อเป็นการสร้างเยาวชนยคุใหม่ใหมี้ความรู้ทางวทิยาการและเทคโนโลยหีลากหลาย 
ในปี 2547 รัฐบาลไทยจึงไดส่้งนกัเรียนทุน "หน่ึงอ าเภอหน่ึงทุน" ไปเรียนในประเทศต่างๆ ท่ีไม่ได้
ใชภ้าษาองักฤษ นกัเรียนทุนรวม 923 คน เลือกไปศึกษาต่อในประเทศท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศสดงัน้ี เลือก
ประเทศฝร่ังเศส 164 คน เลือกสมาพนัธรัฐสวสิ 25 คน และเลือกราชอาณาจกัรเบลเยีย่ม 23 คน ใน
อนาคตเยาวชนไทยเหล่าน้ีจะใชภ้าษาฝร่ังเศส และน าวทิยาการจากประเทศท่ีเรียนมาใชใ้นการ
พฒันาประเทศ คาดวา่ทุนรัฐบาลไทยในปี 2549 จะมีผูเ้ลือกไปเรียนในประเทศท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศส
จ านวนมากเหมือนเดิม เพราะเป็นประเทศผูน้ าทางเทคโนโลยี 
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รัฐบาลฝร่ังเศส และประเทศใหญ่ๆ ท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศสใหทุ้นแก่ผูท่ี้เรียนภาษาฝร่ังเศส
จ านวนมากในแต่ละปีแก่ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษา ทั้งผูเ้รียนทางภาษา และคณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ เป็นทุนระยะสั้นเพื่อไปเรียนภาษาและทศันศึกษา ระดบัอุดมศึกษาก็ใหทุ้นในรูปแบบ
ต่างๆ ดา้นกฎหมาย รัฐศาสตร์ วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ประยกุต ์วศิวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม  
การเกษตร การใชไ้อที ฯลฯ 

เหตุผลประการสุดทา้ยในการเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสก็คือ การเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส
ในประเทศไทยไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองมาเป็นเวลามากกวา่ 30 ปี ครูภาษาฝร่ังเศสจ านวน 
500 กวา่คน ไดรั้บทุนไปฝึกอบรมในประเทศฝร่ังเศสทั้งระยะสั้น 1-2 เดือน ระยะยาว 7-9 เดือน 
ทุนศึกษาปริญญาโท 20 เดือน ครูทุกคนมีความรู้ภาษาฝร่ังเศสระดบัปริญญาตรี ประมาณ 20% มี
ความรู้ปริญญาโท ปริญญาเอก และครู ประมาณ 50%ไดไ้ปรับการอบรมในประเทศฝร่ังเศสถึง 2 
คร้ัง นอกจากน้ียงัไดห้มุนเวยีนกนัเขา้รับการอบรมในประเทศทุกปิดภาคเรียน เช่น  หลกัสูตร
พฒันาภาษา หลกัสูตรพฒันาเทคนิคการสอน หลกัสูตรผูน้ าทางวชิาการ  หลกัสูตรการใชไ้อทีใน
การสอน เพื่อการอบรมขยายผลต่อในระดบัทอ้งถ่ิน ครูภาษาฝร่ังเศสจึงมีความพร้อมดา้นคุณวฒิุ 
การสอนภาษาฝร่ังเศสน้ีไดรั้บการดูแลอยา่งดี จากศึกษานิเทศกภ์าษาฝร่ังเศส ส านกัฑูตวฒันธรรม
ฝร่ังเศสและสมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแห่งประเทศไทย ในแต่ละปีรัฐบาลฝร่ังเศสใหค้วามสนบัสนุน
ดา้นทุน ส าหรับครู นกัเรียนและผูบ้ริหารโรงเรียน เพื่อไปฝึกอบรม ทศันศึกษา และดูงานใน
ประเทศฝร่ังเศส การสอนภาษาฝร่ังเศสมีส่ือการเรียนท่ีน่าสนใจ สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรใหม่ 
กิจกรรมการเรียนการสอนสนุกสนาน ภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาเดียวท่ีจดังานชุมนุมนกัเรียน
ระดบัประเทศทุกๆ ปี เพื่อใหน้กัเรียนไดม้าแสดงความสามารถทางภาษาและสนุกสนานร่วมกนั 
ในงานน้ี สมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  องคน์ายก
กิตติมศกัด์ิของสมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแห่งประเทศไทยเสด็จเป็นประธาน พระราชทานรางวลัแก่ผู ้
ชนะการแข่งขนั การเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสในประเทศไทยจึงมีคุณภาพสูง และความพร้อมใน
ทุกๆ ดา้น 
 

 
 

 
 
 
 


