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ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้าง โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 ที่เลือกเรี ยนภาษา
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ค่าสถิติพ้นื ฐานสาหรับการศึกษาเชิงปริ มาณและใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสร้างข้อสรุ ปแบบพรรณนา
สาหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ ผลการวิจยั นี้ได้ช้ ีให้เห็นถึง ปัจจัยต่างๆที่กระตุน้ การเรี ยนภาษาฝรั่งเศส
ของนักเรี ยน ปัญหาในการเรี ยนและประสบการณ์เกี่ยวกับชาวฝรั่งเศส รวมทั้งวิธีการสอนของอาจารย์
ชาวไทยและชาวฝรั่งเศสที่แตกต่างกันซึ่งเป็ นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริ มการเรี ยนของนักเรี ยน นอกจากนี้
งานวิจยั ชิ้นนี้ยงั แสดงให้เห็นว่า อาจารย์ชาวไทยมีขอ้ จากัดบางประการเกี่ยวกับการสอนของตนเอง
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารของสถาบันการศึกษาต่างให้การสนับสนุนอาจารย์ผสู้ อนเพื่อพัฒนาทักษะการ
สอนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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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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ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส
การรับรู้ของนักเรี ยนเกี่ยวกับสมาคมฝรั่งเศสจังหวัดภูเก็ต
เหตุผลในกรณี ที่ได้ไปสมาคมฝรั่งเศส
การรับรู้ของนักเรี ยนเกี่ยวกับสถานกงสุ ลของฝรั่งเศส
ในจังหวัดภูเก็ต
การรับรู้ของนักเรี ยนเกี่ยวกับการอยูอ่ าศัยของชาวฝรั่งเศสใน
จังหวัดภูเก็ต
ความคาดหวังของนักเรี ยนที่ตอ้ งการให้คนฝรั่งเศสที่อยูใ่ น
จังหวัดภูเก็ตทา เพื่อส่ งเสริ มภาษาฝรั่งเศส
ความคิดเห็นของนักเรี ยนเกี่ยวกับการแพร่ หลายของ นิตยสาร
หนังสื อพิมพ์ หรื อสิ่ งพิมพ์ภาษาฝรั่งเศส รวมทั้งแผ่นซี ดีเพลงและ
หนัง ในจังหวัดภูเก็ต
การรับรู้ของนักเรี ยนเกี่ยวกับเรื่ องนิตยสารภาษาฝรั่งเศสแจกฟรี
ในจังหวัดภูเก็ต
ความรู้ของนักเรี ยนเกี่ยวกับร้านอาหารฝรั่งเศส ในจังหวัดภูเก็ต
ประสบการณ์ของนักเรี ยนในการรับประทานอาหารฝรั่งเศสหรื อ
ดื่มเครื่ องดื่มฝรั่งเศส (เช่น ไวน์)
ความคิดของนักเรี ยนเกี่ยวกับการใช้ภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ต
ในปัจจุบนั
แนวโน้มความต้องการภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ต
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บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบนั ความรู ้ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศหนึ่งหรื อสองภาษานับเป็ นความ
ได้เปรี ยบ เพราะภาษาต่างประเทศมีความสาคัญในการใช้ติดต่อสื่ อสาร การทาธุ รกิจต่อกัน หรื อ
การส่ งผ่านข้อมูลความรู ้ ในทุกด้าน ดังนั้น ความรู ้ความสามารถในภาษาต่างประเทศ จึงนับเป็ นสิ่ ง
สาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ในโลกยุคโลกาภิวฒั น์
กระทรวงศึกษาได้กาหนดให้มีการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศมาตั้งแต่ รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 5 แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ) ในครั้งที่มีการ
ติดต่อกับต่างประเทศ ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยได้กาหนดให้ภาษาอังกฤษ
เป็ นวิชาบังคับในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาหรับการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับมัธยมศึกษามีมากว่า 50 ปี แล้ว โดยภาษา
ฝรั่งเศสจัดเป็ นภาษาที่ได้รับความนิยมภาษาหนึ่งในบรรดาภาษาต่างประเทศที่เปิ ดสอนในระดับ
มัธยมศึกษาในประเทศไทย ถึงแม้วา่ ในปั จจุบนั นี้ จานวนผูเ้ รี ยนจะลดน้อยลง อันเนื่องมาจากการ
แข่งขันของภาษาอื่นๆ และความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พัฒนาการด้านการค้า การ
อุตสาหกรรมหรื อการเผยแผ่ทางวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆ ทั้งจากภูมิภาคเอเชียด้วยกันเอง เช่น
ญี่ปุ่น จีน เกาหลี หรื อ ประเทศจากยุโรป เช่น เยอรมัน สเปน อิตาลี เป็ นต้น ทาให้นกั เรี ยนมี
ทางเลือกอื่นหลากหลายขึ้น อนึ่ง ในบางโรงเรี ยน นักเรี ยนสามารถเลือกเรี ยนได้สองภาษา หรื อ
สามารถเลือกเรี ยนภาษาต่างประเทศที่สองได้ต้ งั แต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ ับ
ดุลพินิจของผูบ้ ริ หารสถาบันและความพร้อมของอาจารย์ในแต่ละสถานศึกษา
สาเหตุสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้วชิ าภาษาฝรั่งเศสได้รับความนิยมน้อยลงเนื่องจาก การที่
วิชาภาษาฝรั่งเศสไม่ได้จดั อยูใ่ นกลุ่มวิชาที่นกั เรี ยนระดับมัธยมศึกษาต้องใช้สอบเพื่อเข้าเรี ยนใน
ระดับอุดมศึกษาดังเช่นในอดีต นัน่ คือ นักเรี ยนจะต้องสอบเพียง 5 วิชา อันได้แก่ วิชาภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็ นวิชาบังคับสอบในแบบทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติข้ นั พื้นฐาน (Ordinary National Educational Test) หรื อ O-NET อย่างไรก็ตาม
วิชาภาษาฝรั่งเศสก็ยงั ถือว่ามิได้ลดความสาคัญลงมากนักเพราะยังคงได้รับการจัดให้เป็ นหนึ่งใน
วิชาเฉพาะของแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติข้ นั สู ง (Advanced National Educational Test)
หรื อ A-NET นัน่ คือ เป็ นวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาขอให้มีการสอบเพิ่ม
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อนึ่ง หากพิจารณาในเรื่ องการติ ดต่อค้าขายระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส จะ
เห็นได้วา่ ได้มีการติดต่อค้าขายระหว่างสองประเทศนี้มากขึ้น จากสถิติในเวบไซด์ของสถานทูต
ฝรั่งเศสประจาประเทศไทย1 มีบริ ษทั ฝรั่งเศสที่เข้ามาตั้งสานักงานอยูใ่ นประเทศไทยในปั จจุบนั อยู่
เป็ นจานวนกว่า 400 บริ ษทั มีนกั ท่องเที่ยวที่พดู ภาษาฝรั่งเศสเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยถึงปี ละหลายแสนคน ในส่ วนของจังหวัดภูเก็ต ซึ่ งเป็ นจังหวัดท่องเที่ยวที่ได้ชื่อว่ามีนกั ท่องเที่ยวมาจากหลากหลายประเทศ จานวนนักท่องเที่ยวเฉพาะที่มาจากประเทศฝรั่งเศสก็จดั เป็ นอันดับ
สามรองจากสหราชอาณาจักรและเยอรมัน โดยไม่นบั รวมถึงนักท่องเที่ยวที่พดู ภาษาฝรั่งเศสซึ่ งมา
จากประเทศเบลเยีย่ มและสวิตเซอร์ แลนด์ นอกจากจานวนนักท่องเที่ยวแล้ว ยังมีชาวฝรั่งเศสที่
ได้มาพานักอยูใ่ นจังหวัดภูเก็ตอีกเป็ นจานวนหลายร้อยคน สถานทูตฝรั่งเศสได้เล็งเห็นถึง
ความสาคัญดังกล่าว จนถึงกับให้มีการจัดตั้งสมาคมฝรั่งเศสขึ้นในจังหวัดภูเก็ต เมื่อปี 2526 โดยมี
วัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ วฒั นธรรมฝรั่งเศสและภาษาฝรั่งเศสให้เป็ นที่รู้จกั ของคนไทยมากขึ้น
และยังมีการจัดตั้งสถานกงสุ ลฝรั่งเศสขึ้นในจังหวัดภูเก็ตด้วย ดังนั้น จึงนับได้วา่ ภาษาฝรั่งเศสได้
กลายเป็ นภาษาที่มีความสาคัญภาษาหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต
อย่างไรก็ดี จานวนนักเรี ยนที่เลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศสซึ่ งมีนอ้ ยลง กลับตรงกันข้ามกับ
ความต้องการภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ต ผูว้ จิ ยั จึงอยากศึกษาเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ใน
ปั จจุบนั ของภาษาฝรั่งเศสที่จดั สอนในระดับมัธยมศึก ษา รวมทั้งปั ญหาด้านการเรี ยนการสอน เพื่อ
ใช้เป็ นข้อมูลสาหรับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการจัดการดาเนินการต่อไป ผลของการศึกษานี้จะเป็ น
แนวทางในการจัดการสอนโปรแกรมนานาชาติศึกษาซึ่ งจะเน้นเรื่ องของฝรั่งเศสศึกษาในคณะ
วิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วทิ ยาเขตภูเก็ตซึ่ งกาลังดาเนินการอยูใ่ นขณะนี้อีกด้วย
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. ศึกษาสภาพการณ์การเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศสในปั จจุบนั ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดภูเก็ต
2. ศึกษาปั ญหาในการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในจังหวัดภูเก็ต
3. ศึกษาประสบการณ์เกี่ยวกับชาวฝรั่งเศสและภาษาฝรั่งเศสของนักเรี ยนในบริ บทจังหวัด
ภูเก็ตในปั จจุบนั
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1.3 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชั้นม. 4 – ม. 6 ปี การศึกษา 2552 ภาคการศึกษาที่ 1
ซึ่ งเลือกเรี ยนแผนการเรี ยนภาษาฝรั่งเศส ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใน
จังหวัดภูเก็ต จานวน 4 โรงเรี ยน และ นักเรี ยนชั้นม.1 – ม.3 ปี การศึกษา 2552 ภาคการศึกษาที่ 1 ซึ่ง
เลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศสเป็ นวิชาเลือก จากการสารวจ พบว่า ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา
2551 มีจานวนนักเรี ยนชั้นม. 4 – ม. 6 ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในจังหวัดภูเก็ต เป็ นจานวน
ประมาณ 570 คน และนักเรี ยนในชั้น ม.1 และ ม.2 จานวนประมาณ 50 คน (ซึ่งจะเป็ นนักเรี ยนที่
จะขึ้นเรี ยนในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2552) ดังนั้น คาดการณ์วา่ จะ
มีนกั เรี ยนชั้นม.1 - ม.3 รวมประมาณ 75 คน สรุ ปรวมแล้วมีประชากรทั้งสิ้ นประมาณ 645 คน ใน
การคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จะใช้สูตรของ Taro Yamane1 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 %
ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่จะทาการศึกษาจะเท่ากับ 247 คน
1.4 วิธีดาเนินการวิจัย
ใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพในการศึกษา สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง
แบบสอบถามสาหรับนักเรี ยนแบ่งออกเป็ น 4 ตอน คือ
1. ข้อมูลทัว่ ไปของนักเรี ยน
2. ความคิดเห็นของนักเรี ยนเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส
3. การเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
4. แนวโน้มการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศส
แบบสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั เลือกวิธีการสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
(purposive sampling) คือ สุ่ มเลือกนักเรี ยนจานวน 6 คนต่อชั้นปี สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ชั้น ม.4 – ม.6) และนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้น ม.1 – ม.3) ชั้นปี ละ 2 คน
เนื่องจากมีจานวนนักเรี ยนน้อยกว่า
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ในส่ วนของอาจารย์ ประกอบด้วยอาจารย์ชาวไทยจานวนทั้งสิ้ น 6 คน และอาจารย์ชาว
ฝรั่งเศสจานวน 2 คน ทั้งสองกลุ่มนี้เป็ นผูส้ อนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ผูว้ จิ ยั จึงเลือกแบบ
สัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้างเท่านั้น โดยผูว้ จิ ยั ได้สัมภาษณ์อาจารย์แต่ละคนโดยใช้คาถาม ที่เน้นเรื่ อง
ปั ญหาการเรี ยนการสอนและแนวโน้มของภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ต ได้แบ่งคาถามออกเป็ น 3
ตอน คือ
1. ข้อมูลทัว่ ไปของอาจารย์
2. ความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศส
3. แนวโน้มภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ต
สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้ใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้นื ฐานสาหรับการศึกษาเชิงปริ มาณ
และใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสร้างข้อสรุ ปแบบพรรณนาสาหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ
สถานทีเ่ ก็บข้ อมูล และวิจัย
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ ในจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย
1. โรงเรี ยนภูเก็ตวิทยาลัย
2. โรงเรี ยนสตรี ภูเก็ต
3. โรงเรี ยนเมืองถลาง
4. โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติพระศรี นคริ นทร์
1.5 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการวิจัย
1. ทราบถึงสถานการณ์ของการเรี ยนภาษาฝรั่งเศสของนักเรี ยน อันจะเป็ นแนวทางในการ
จัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และความต้องการของผูเ้ รี ยนในระดับมัธยม
ศึกษา และในการขยายการเรี ยนการสอนต่อไปในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะเพื่อเป็ นแนว
แนวทางในการเปิ ดหลักสู ตรใหม่ที่เกี่ยวกับนานาชาติศึกษา สาหรับคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
2. ทราบปัญหาและอุปสรรคในการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศสของนักเรี ยนและอาจารย์
ในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต อันจะเป็ นแนวทางสาหรับผูบ้ ริ หารหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการ
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นาไปปรับปรุ งหลักสู ตรและพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น อีกทั้งจะเป็ น
พื้นฐานในการนาไปศึกษาปั ญหาการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศสในอีก 13 จังหวัดภาคใต้
1.6 ผลทีไ่ ด้ รับจากงานวิจัย
1.

2.

โรงเรี ยนที่ไม่มีอาจารย์ชาวฝรั่งเศสมาร่ วมสอน เริ่ มตระหนักถึงความสาคัญของ
การที่จะให้นกั เรี ยนของตนได้มีโอกาสฝึ กทักษะฟังและพูดกับอาจารย์เจ้าของ
ภาษา
สมาคมฝรั่งเศสเกิดความตื่นตัวในการที่จะเป็ นฝ่ ายสนับสนุนด้านภาษาฝรั่งเศส
และวัฒนธรรมฝรั่งเศสร่ วมกับโรงเรี ยนต่างๆในจังหวัดภูเก็ต เช่น การจัดแสดง
อาหารฝรั่งเศส แข่งขันประกวดร้องเพลง หรื อ แข่งขันจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
ประเทศฝรั่งเศสและวัฒนธรรมฝรั่งเศส

1.7 นิยามศัพท์
การเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศส หมายถึง การเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับ
มัธยมศึกษา ในโรงเรี ยนรัฐบาลในจังหวัดภูเก็ต
ปั ญหาการเรี ยน หมายถึง ปั ญหาที่เกิดขึ้นในการเรี ยนภาษาฝรั่งเศส ในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา
ปั ญหาการสอน หมายถึง ปั ญหาที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้วธิ ี การสอนภาษาฝรั่งเศส
ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
โรงเรี ยน หมายถึง โรงเรี ยนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด
ภูเก็ต
อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ท้ งั ชาวไทยและชาวฝรั่งเศสที่สอนภาษาฝรั่งเศส ชั้นมัธยมศึกษา
ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายของโรงเรี ยนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดภูเก็ต
ประจาปี การศึกษา 2552
นักเรี ยน หมายถึง นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 ที่เลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรี ยน
รัฐบาลในจังหวัดภูเก็ต ประจาปี การศึกษา 2552
แนวโน้มการเรี ยนการสอน หมายถึง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เกี่ยวกับการเรี ยน
การสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรี ยนรัฐบาลในจังหวัดภูเก็ต
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เอกสารจริ ง (authentic documents) หมายถึง เอกสารทุกชนิดทั้งประเภทสิ่ งพิมพ์และ
ประเภทเสี ยงที่ผลิตขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสารทัว่ ไปในชีวติ จริ ง มิใช่เพื่อใช้ในการ
เรี ยนการสอนภาษา
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บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
การสอน
การเรี ยนและการสอนเป็ นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์กนั การสอนเป็ นกระบวนการที่
ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ หากการสอนดี ก็จะก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่ดีได้ นักการศึกษาหลายท่านได้ให้
ความหมายของคาว่าการสอนดังนี้
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550 : 2) กล่าวว่า การสอน คือ กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อน
กับผูเ้ รี ยน เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่กาหนด ซึ่ งต้องอาศัย
ทั้งศาสตร์ และศิลป์ ของผูส้ อน
สุ มน อมรวิวฒั น์ (2533 อ้างถึงใน อาภรณ์ 2550 : 2) ให้คาจากัดความของการสอนไว้วา่
การสอนคือสถานการณ์อย่างหนึ่งที่มีสิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น ได้แก่
1. มีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างครู กบั นักเรี ยน นักเรี ยนกับนักเรี ยน
นักเรี ยนกับสิ่ งแวดล้อม และครู กบั นักเรี ยนกับสิ่ งแวดล้อม
2. ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์น้ นั ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้และประสบการณ์ใหม่
3. ผูเ้ รี ยนสามารถนาประสบการณ์ใหม่น้ นั ไปใช้ได้
ชาญชัย ยมดิษฐ์ (2548 : 14) ได้กล่าวว่า การสอนหมายถึง ความพยายามทั้งปวงของครู ที่
ใช้ท้ งั ศาสตร์ และศิลป์ ปฏิบตั ิงานด้านวิชาชีพครู เพื่อให้ผเู ้ รี ยนบรรลุศกั ยภาพอย่างเต็มที่สูงสุ ดใน
พัฒนาการทุกด้านของแต่ละคนอย่างเต็มที่ โดยมีพ้นื ฐานด้านปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน เพื่อเกิดผล
การเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
จากความหมายข้างต้น สรุ ปได้วา่ การสอนคือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน โดย
ผูส้ อนจะต้องมีท้ งั ศาสตร์ และศิลป์ ในการที่จะก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ต่อตัวผูเ้ รี ยนตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้อย่างครบถ้วนและก่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลคือ ผูเ้ รี ยนสามารถนาประสบการณ์หรื อความรู ้
ที่ได้รับไปใช้ได้
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องค์ ประกอบของการสอน
องค์ประกอบของการสอนหมายถึงทุกสิ่ งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการสอนซึ่งจะช่วย
ส่ งเสริ มให้การสอนสาเร็ จลุล่วงไปได้ สุ พิน บุญชูวงศ์ (อ้างในอาภรณ์ ใจเที่ยง 2550 : 4) กล่าวว่า
การสอนมี 3 องค์ประกอบ คือ ครู นักเรี ยน และสิ่ งที่จะสอน โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1) ครู เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่ขาดไม่ได้ บุคลิกภาพและความสามารถของครู ผูส้ อนมี
อิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ผูส้ อนควรมีบุคลิกภาพที่ดีและรู ้จกั เลือกใช้วธิ ี สอนที่
เหมาะสมเพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนประสบผลสาเร็ จในการเรี ยนรู ้
2) ผูเ้ รี ยนหรื อนักเรี ยน เป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญเท่ากับครู ผสู ้ อน ความสาเร็ จใน
การศึกษาเป็ นเป้ าหมายสาคัญของผูเ้ รี ยน ผูส้ อนควรเป็ นผูแ้ นะแนว แนะนา และจัด
มวลประสบการณ์ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ให้มากที่สุด
3) สิ่ งที่จะสอน ได้แก่ เนื้อหาวิชาต่างๆ ครู จะต้องจัดเนื้อหาให้มีความสัมพันธ์กนั
น่าสนใจ เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น และสภาพแวดล้อมต่างๆ ของการเรี ยนการสอน
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550 : 6) กล่าวว่า องค์ประกอบการสอนสามารถวิเคราะห์แยกย่อย
ออกเป็ น 2 ด้าน ได้แก่
1. องค์ ประกอบรวม หมายถึง องค์ประกอบของโครงสร้างที่มาประกอบกันเป็ นการสอน
ประกอบไปด้วย
1.1 ครู หรื อผูส้ อน หรื อวิทยากร
1.2 นักเรี ยนหรื อผูเ้ รี ยน
1.3 หลักสู ตรหรื อสิ่ งที่จะสอน
2. องค์ ประกอบย่อย หมายถึง องค์ประกอบของรายละเอียดการสอน ซึ่งจะต้อง
ประกอบด้วยสิ่ งต่างๆต่อไปนี้ จึงจะทาให้การสอนสมบูรณ์
2.1 การตั้งจุดประสงค์ การสอน เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญเป็ นอันดับแรกของการสอน
ทาให้ผสู ้ อนทราบว่าจะสอนเพื่ออะไร ให้ผูเ้ รี ยนเกิดพฤติกรรมใดบ้าง มากน้อยเพียงใด เป็ นการ
สอนที่มีเป้ าหมาย ขณะเดียวกันการตั้งจุดประสงค์การสอนจะเป็ นประโยชน์ต่อผูส้ อนในการ
เตรี ยมเนื้อหาการสอน การเลือกใช้วธิ ี สอน เลือกใช้สื่อการสอน และการวัดผลให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การสอน
2.2 การกาหนดเนือ้ หา หมายรวมถึง การเลือกและการจัดลาดับเนื้อหาที่สอนด้วย การ
กาหนดเนื้อหาจะทาให้ผสู ้ อนทราบว่าจะสอนอะไร ผูเ้ รี ยนควรได้รับประสบการณ์ใดบ้าง
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ประสบการณ์ใดควรได้รับก่อน และในขอบเขตมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสม การกาหนดเนื้อหา
ไว้ล่วงหน้าจะทาให้การสอนมีสาระคุม้ ค่ากับเวลาที่ผา่ นไปและมีคุณค่าแก่ผเู ้ รี ยน
2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะทาให้ผสู ้ อนทราบว่าจะสอนอย่างไร ใช้
วิธีการใดในการเสนอหรื อสร้างประสบการณ์ให้แก่ผเู ้ รี ยน ซึ่ งจะใช้วธิ ี การที่เหมาะสม อาจใช้
วิธีการเดียวหรื อหลายวิธีในการสอนแต่ละครั้ง โดยจะต้องเป็ นวิธีที่เหมาะสมกับลักษณะของ
เนื้อหาวิชากับผูเ้ รี ยน กับสภาพห้องเรี ยน และสอดคล้องกับจุดประสงค์การสอนที่กาหนดไว้
2.4 การใช้ สื่อการสอน สื่ อการสอนเป็ นส่ วนสาคัญที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้
ชัดเจนและเร็ วขึ้น ตลอดจนช่วยเร้าความสนใจได้ดี สื่ อการสอนที่ดีจะช่วยให้การสอนดาเนินไปได้
อย่างราบรื่ นและสะดวกคล่องตัวแก่ผเู ้ รี ยน การเตรี ยมสื่ อการสอนทาให้ผสู ้ อนทราบว่าจะใช้อะไร
เป็ นสื่ อช่วยสร้างประสบการณ์ให้แก่ผเู ้ รี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีที่สุด
2.5 การวัดผลประเมินผล ทาให้ผสู ้ อนทราบว่า การสอนที่ผา่ นมาบรรลุผลสาเร็ จ
หรื อไม่ มากน้อยเพียงใด ผูเ้ รี ยนเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้หรื อไม่ มีตอนใดหรื อ
จุดประสงค์ใดบ้างที่ยงั ไม่บรรลุ ทาให้ผสู ้ อนสามารถแก้ไขข้อบกพร่ องได้ตรงจุด การวัดผล
ประเมินผลนี้มีประโยชน์ท้ งั ต่อผูเ้ รี ยนและผูส้ อน ผูส้ อนจึงต้องจัด การวัดผลประเมินผลทุก ครั้งที่
สอน
การเรียนรู้
สาหรับความหมายของการเรี ยนรู ้ มีนกั การศึกษาได้ให้นิยามไว้ ดังต่อไปนี้ อาภรณ์
ใจเที่ยง (2550 : 14) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้คือ กระบวนการที่บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
อย่างค่อนข้างถาวร อันเนื่องมาจากประสบการณ์หรื อการฝึ กหัด
อารี พันธ์มณี (2546 อ้างถึงในอาภรณ์ ใจเที่ยง 2550 : 14) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ หมายถึง
กระบวนการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมสู่ พฤติกรรมใหม่ที่ค่อนข้างถาวร และเป็ นผลมาจาก
ประสบการณ์หรื อการฝึ กฝน มิใช่เป็ นผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติ สัญชาตญาณ วุฒิภาวะ
พิษยาต่างๆ อุบตั ิเหตุ หรื อความบังเอิญ
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550 : 21) ได้สรุ ปความสัมพันธ์ระหว่างการเรี ยนการสอนไว้อย่าง
น่าสนใจคือ
การสอน คือ กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ การเรี ยนรู ้ คือ กระบวนการที่ผเู้ รี ยน
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณ์ เป้ าหมายของการสอน คือ
การมุ่งให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี ดังนั้นเพื่อให้การสอนบรรลุผลตามเป้ าหมาย ผูส้ อน
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ต้องจัดการสอนอย่างมีกระบวนการ และให้ครบองค์ประกอบของการสอน อันได้แก่ การ
ตั้งจุดประสงค์การสอน การกาหนดเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การใช้สื่อ
การสอน และการวัดผลประเมินผล นอกจากนี้ ผูส้ อนควรได้คานึงถึงหลักพื้นฐานในการ
สอน ลักษณะการสอนที่ดี และปั จจัยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ตลอดจนรู ้จกั ใช้หลักการสอนให้
สอดคล้องกับหลักการเรี ยนรู ้ ก็จะช่วยให้การเรี ยนการสอนประสบผลสาเร็ จได้ตาม
จุดหมายของหลักสู ตร
จะเห็นได้วา่ องค์ประกอบในการเรี ยนการสอนที่สาคัญประกอบไปด้วย ครู ผสู ้ อน ผูเ้ รี ยน
เนื้อหาสาระที่ใช้ในการสอน กิจกรรมหรื อวิธีการ บริ บทในการเรี ยนการสอน เป็ นต้น อนึ่ง
นอกเหนือจากองค์ประกอบในการเรี ยนการสอนแล้ว บริ บทในการเรี ยนการสอนก็เป็ นส่ วนสาคัญ
บรอนเฟนเบรนเนอร์ (Bronfenbrenner) (1977 อ้างถึงใน ทิศนา 2552 : 16-21) กล่าวว่า ใน
การศึกษาสิ่ งใดก็ตามโดยเฉพาะเกี่ยวกับสิ่ งมีชีวติ จาเป็ นต้องศึกษา หรื อมองถึง บริ บทของสิ่ งนั้น
ด้วยเนื่องจากสิ่ งต่างๆไม่ได้อยูอ่ ย่างโดดเดี่ยวเพียงลาพัง แต่อาศัยอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อ
สิ่ งนั้น บรอนเฟนเบรนเนอร์ เรี ยกสิ่ งนี้วา่ ‚สิ่ งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา‛ หรื อ ‚ecological
environment‛ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ระบบใหญ่ๆคือ ระบบไมโคร (micro-system) ระบบเมโซ
(meso-system) ระบบเอ็กโซ (exo-system) และระบบแมคโคร (macro-system)
บริบททางการสอนในระดับไมโคร (micro) หรือบริบททางการสอนระดับห้ องเรียน เป็ น
บริ บทของการสอนที่ใกล้ตวั ผูส้ อน-ผูเ้ รี ยนมากที่สุด คือ
1. ผูส้ อน ผูส้ อนมีบทบาทที่สาคัญมากในการเรี ยนการสอน อาทิเช่น ความรู ้ความเข้าใจใน
สาระที่สอน ความสามารถในการสอน ความตั้งใจในการสอน เจตคติต่อการสอน บุคลิกลักษณะ
ของผูส้ อน เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้มีผลต่อการจัดการเรี ยนการสอนและต่อพฤติกรรมการสอนของครู
ซึ่ งส่ งผลต่อไปถึงกระบวนการเรี ยนรู ้ และผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
2. ผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนก็มีอิทธิ พลต่อการเรี ยนการสอนมากเช่นเดียวกับผูส้ อน เช่น ความสนใจ
ความต้องการ และความถนัดในการเรี ยน วิธีการเรี ยนรู้ แรงจูงใจในการเรี ยน จานวนผูเ้ รี ยน
ความรู ้สึกของผูเ้ รี ยนต่อผูส้ อน ปั ญหาของผูเ้ รี ยน เหล่านี้ต่างมีอิทธิ พลต่อการจัดการเรี ยนการสอน
ของครู และการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
3. การจัดการเรี ยนการสอน หมายถึง วัตถุประสงค์ในการเรี ยนการสอน สาระ/เนื้อหาที่ใช้
ในการเรี ยนการสอน วิธีการ/กระบวนการที่ใช้ในการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผลการ
เรี ยนการสอน สื่ อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรี ยนการสอน
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4. สภาพแวดล้อม คือ สภาพแวดล้อมในห้องเรี ยน อันได้แก่ แสง เสี ยง สี อากาศ ขนาด
ห้องเรี ยน อุปกรณ์การเรี ยน ส่ วนสภาพแวดล้อมนอกห้องเรี ยน เช่น เสี ยงรถตัดหญ้า เสี ยงรถวิง่ ผ่าน
หรื อโรงเรี ยนทากิจกรรมอื่นๆขณะที่ครู กาลังสอน
บริบททางการสอนในระดับเมโซ (meso) หรือ บริบททางการสอนระดับโรงเรียน
ประกอบด้วย
1. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารมีอิทธิ พลต่อครู และการสอนของครู มาก ลักษณะของ
ผูบ้ ริ หาร นโยบายและการบริ หารงาน เป็ นต้น การให้การสนับสนุนครู ของผูบ้ ริ หารล้วนมีอิทธิพล
ต่อการปฏิบตั ิงานของครู ท้ งั สิ้ น
2. โรงเรี ยน ได้แก่ สภาพของโรงเรี ยน ขนาด สิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยนและบริ เวณรอบนอก
โรงเรี ยน สื่ อ อุปกรณ์และสิ่ งอานวยความสะดวกแก่ครู ในการสอน งบประมาณ ทรัพยากร รวมทั้ง
สวัสดิการของโรงเรี ยน สิ่ งต่างๆเหล่านี้ ล้วนส่ งผลต่อการเรี ยนการสอนทั้งสิ้ น
3. ผูร้ ่ วมงาน ได้แก่ ครู และบุคลากรคนอื่นๆในโรงเรี ยน บุคคลเหล่านี้สามารถส่ งผลต่อสิ่ ง
ที่อยูใ่ นระบบไมโครได้
บริบททางการสอนในระดับเอ็กโซ (exo) หรือ บริบทในระดับชุ มชน บริ บทระดับนี้ แม้จะ
ดูเหมือนห่างไกลจากการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน แต่แท้จริ งแล้วสิ่ งนี้มีอิทธิ พลต่อการเรี ยนการ
สอนได้หลายประการ อาทิเช่น
1. บุคคลในชุมชน ได้แก่ พ่อ แม่ ผูป้ กครอง ตลอดจนบุคลากรคนอื่นๆในชุ มชน อาทิเช่น
ผูบ้ ริ หารระดับท้องถิ่น
2. ทรัพยากรในชุมชน ได้แก่ งบประมาณ สถานที่ อุปกรณ์ สิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
3. สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของชุมชน ได้แก่ การเห็นความสาคัญของ
การศึกษาของนักการเมืองและคนในชุมชน การมีส่วนร่ วมให้การสนับสนุนการศึกษาของชุมชน
เศรษฐกิจในชุมชน รวมทั้งค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในชุมชน เป็ นต้น
บริบททางการสอนในระดับแมคโคร (macro) หรือ บริบทในระดับชาติและระดับโลก
ได้แก่ ผูบ้ ริ หารระดับชาติ นโยบายและแผนการจัดการศึกษาระดับชาติ การบริ หารการศึกษา
ระดับชาติ ทรัพยากร งบประมาณ สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศ การ
เปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวทางด้านความรู ้ วิทยาการ และเทคโนโลยี เหล่านี้ ล้วนส่ งผลต่อ
การเรี ยนการสอนในบริ บทระดับไมโครได้
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โดยสรุ ป กรอบแนวคิดของบรอนเฟนเบรนเนอร์ สามารถทาให้เห็นภาพที่กว้างขึ้นในการ
รับรู ้ปัญหาและแก้ปัญหาต่างๆได้เนื่องจากสิ่ งต่างๆมีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน การแก้ปัญหา
อย่างหนึ่งอาจจะกระทบกับระบบ หรื อหน่วยอื่นๆ การปรับแก้ไขปั ญหา อาจจะต้องมีการปรับใน
ส่ วนอื่นๆด้วย เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็ นไปอย่างได้ผล
2.2 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการสารวจวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่างานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั
เรื่ องนี้มีจานวนไม่มากนัก สามารถสรุ ปงานที่ศึกษามาได้ดงั นี้
อดิศา เตียวและคณะ (2547) ได้ทาโครงการวิจยั เชิงสารวจเรื่ อง โครงการข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศระดับอุดมศึกษาในภาคใต้ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูล
พื้นฐานด้านสภาพและปั ญหาการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศระดับอุดมศึกษาในภาคใต้ซ่ ึ ง
จัดการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศ จานวน 11 ภาษาได้แก่ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน
สเปน อิตาลี ญี่ปุ่น จีน เกาหลี มลายู อาหรับและภาษาเขมร งานวิจยั ศึกษากลุ่มตัวอย่างอัน
ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถาบันอุดมศึกษาจานวน 7 ราย อาจารย์ผสู้ อนภาษาจานวน 43 รายและ
ผูเ้ รี ยนภาษาจานวน 141 ราย โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างสถาบันอุดมศึกษาจานวน 5 แห่ง (7
หน่วยงาน) ในการทาวิจยั ผูว้ จิ ยั และคณะได้ใช้แบบสอบถาม 3 ฉบับเพื่อสอบถามความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับสภาพและปั ญหาการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศ ผลการศึกษาในส่ วน
ของผูบ้ ริ หารสถาบันและอาจารย์ผสู ้ อน พบว่า ภาษาฝรั่งเศสจัดอยูใ่ น 5 ลาดับแรกของ
ภาษาต่างประเทศที่สาคัญที่สุด โดยสามารถเรี ยงได้ดงั นี้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สาคัญที่สุด
รองลงมาคือ ภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และมลายู ตามลาดับ ในส่ วนของผูเ้ รี ยน พบว่า ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะ
การอ่านมากที่สุดและการพูดน้อยที่สุด ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ใช้ภาษาต่างประเทศในชั้นเรี ยนมากกว่า
นอกชั้นเรี ยนและส่ วนใหญ่จะฝึ กฝนทักษะการใช้ภาษาจากตาราเรี ยน จากการทาแบบฝึ กหัดและ
ข้อสอบ กิจกรรมที่กลุ่มผูเ้ รี ยนเห็นว่าช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษามากที่สุดคือ การเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองจากตาราเรี ยนและสื่ อ กลุ่มตัวอย่างผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ยอมรับว่ายังขาดความพร้อมในการนา
ภาษาไปใช้เพื่อการศึกษาต่อและการทางาน อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างผูเ้ รี ยนภาษาอังกฤษและ
เยอรมันกลับมีความพร้อมในการใช้ภาษาทั้งเพื่อการเรี ยนต่อและการทางาน ส่ วนกลุ่มตัวอย่าง
ผูเ้ รี ยนภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี ยอมรับว่า มีความพร้อมในการใช้ภาษาเพื่อการทางานเพียงอย่างเดียว
ศิริมา ปุรินทราภิบาล (2535) ได้เคยทางานวิจยั เรื่ อง การสารวจความต้องการเรี ยนภาษา
ฝรั่งเศสและปั ญหาในการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศสของนักศึกษาและครู ในโปรแกรมวิชาการ
ท่องเที่ยวในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ
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1) สารวจความต้องการในการเรี ยนภาษาฝรั่งเศสของนักศึกษาโปรแกรมวิชาธุ รกิ จการท่องเที่ยว
โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโปรแกรมวิชาธุ รกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ 2) เพื่อสารวจปัญหาในการเรี ยนการสอนภาษา
ฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรมของนักศึกษาและครู ในสถาบันอุดมศึกษาและการ
โรงแรมของนักศึกษาและครู ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ น 1) นักศึกษาโปรแกรมวิชาธุ รกิจท่องเที่ยว โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
จานวน 328 คนและ 2) นักศึกษาที่เรี ยนภาษาฝรั่งเศสและครู ผสู ้ อนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
และการโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวง ศึกษาธิ การ จานวน 110 คนและ 7 คน
ตามลาดับ เครื่ องมือในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามจานวน 3 ชุดและการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการวิจยั
ใช้การหาค่าร้อยละ ผลการวิจยั พบว่า 1) นักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวร้อยละ 72.0 ต้องการ
เรี ยนภาษาฝรั่งเศส 2) ปั ญหาในการเรี ยนภาษาฝรั่งเศสที่นกั ศึกษาพบมากที่สุดคือ การพูดให้
เจ้าของภาษาเข้าใจ คิดเป็ นร้อยละ 69.1 และ 3) ปั ญหาในการสอนภาษาฝรั่งเศส ซึ่ งครู มีมากที่สุด
คือ จานวนคาบที่สอนตามที่กาหนดในหลักสู ตรมีนอ้ ยเกินไป คิดเป็ นร้อยละ 100
ปรารถนา กาลเนาวกุล (2548) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง การสังเคราะห์งานวิจยั การเรี ยน
การสอนและการใช้ภาษาต่างประเทศของภาคใต้ ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหา
เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศในภาคใต้ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ ความต้องการ
และปั ญหาในการใช้ภาษาต่างประเทศในสถานประกอบการธุ รกิจต่างๆ ในภาคใต้ โครงการวิจยั
ประกอบด้วยกลุ่มทางานในโครงการย่อย 6 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ศึกษาสภาพความพึงพอใจ ความ
ต้องการและปั ญหาการใช้ภาษาต่างประเทศในสถานประกอบการในเขตจังหวัดภาคใต้ และกลุ่มที่
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรี ยนประถมศึกษา โรงเรี ยน
มัธยมศึกษา โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา
ผูว้ จิ ยั ใช้ขอ้ มูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มจากสถานประกอบการในภาคใต้
(ผูว้ า่ จ้าง/หัวหน้างาน และพนักงาน) และจากสถานศึกษาในภาคใต้ (ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
ภาษาต่างประเทศ) รวมทั้งสิ้ น 875 คน โครงการวิจยั ย่อยแต่ละกลุ่มใช้วธิ ี การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง หรื อสุ่ มอย่างง่ายในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ได้ตวั แทนที่ ครอบคลุมทุกภาษา ทุกประเภท
สถานศึกษา และประเภทธุ รกิจที่เป็ นลักษณะเด่นของภาคใต้ให้มากที่สุด ผลการสังเคราะห์งานวิจยั
พบว่า กลุ่มตัวอย่างสถานศึกษาในภาคใต้มีการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศ 11 ภาษา คือ
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาอิตาเลียน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษา
เกาหลี ภาษามลายู ภาษาอาหรับ และภาษาเขมร ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศภาษาเดียวที่มี
การเปิ ดสอนในทุกระดับการศึกษา และทุกสถานศึกษา ภาษามลายูและภาษาอาหรับก็มีการเปิ ด
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สอนในทุกระดับการศึกษาเช่นกัน แต่จากัดอยูใ่ นโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรี ยน
ตาดีกา (สาหรับประถมศึกษา) และสถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง ผูส้ อนภาษาต่างประเทศส่ วนใหญ่
เป็ นชาวไทย ในสถานศึกษาบางแห่งผูส้ อนไม่ได้มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่สอน กลุ่มตัวอย่าง
ผูส้ อนส่ วนใหญ่ มักใช้ภาษาไทยในการสอนมากกว่าภาษาต่างประเทศ มีผถู ้ นัดการสอนทักษะการ
อ่านจานวนมากที่สุด ถนัดทักษะการสอนการฟังน้อยที่สุด โดยภาพรวมแล้ว กลุ่มตัวอย่างผูส้ อน
ส่ วนใหญ่ตอ้ งการพัฒนาทักษะการฟังและการพูด ปั ญหาที่พบมากที่สุดของผูส้ อนคือ การขาด
โอกาสพัฒนาความรู ้ในสาขาวิชาที่สอนและภาระงานที่มากเกินไป ส่ วนปั ญหาในการสอนที่พบ
มากคือ ปัญหาผูเ้ รี ยนขาดพื้นฐานภาษาต่างประเทศที่ดี ไม่กระตือรื อร้น ขาดความมัน่ ใจ และไม่
กล้าแสดงออก และปั ญหาจานวนผูเ้ รี ยนในแต่ละห้องมีมากเกินไป ผูเ้ รี ยนมักไม่มีโอกาสได้ใช้
ภาษาต่างประเทศในชีวติ ประจาวันนอกห้องเรี ยน และไม่ได้มีกิจกรรมนอกห้องเรี ยนที่เสริ มทักษะ
การใช้ภาษาต่างประเทศมากนัก ส่ วนในห้องเรี ยนผูเ้ รี ยนก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ฝึกทักษะด้านต่างๆ
เพราะจานวนผูเ้ รี ยนในแต่ละห้องมีมากเกินไป และเวลาเรี ยนมีนอ้ ยไป พฤติกรรมการเรี ยนส่ วน
ใหญ่คือ การเข้าเรี ยนอย่างสม่าเสมอ และการทาแบบฝึ กหัด และไม่มีการศึกษาด้วยตนเองจาก
แหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ ทักษะที่ถนัดที่สุด คือการอ่าน และทักษะที่ถนัดน้อยที่สุด และต้องการพัฒนา
มากที่สุด คือการพูดและการฟัง ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนภาษาต่างประเทศ แต่มีเจต
คติที่ดีต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับน้อยกว่าภาษาอื่นๆ ปั ญหาส่ วนใหญ่ของผูเ้ รี ยนคือ
วิธีการสอนของผูส้ อน บรรยากาศในห้องเรี ยนร้อนอบอ้าว และเสี ยงดัง ไม่เหมาะต่อการเรี ยนรู ้
นอกจากนี้สื่อการเรี ยนรู ้มีนอ้ ย ไม่น่าสนใจ และไม่ทนั สมัย และการไม่มีโอกาสฝึ กทักษะอย่าง
ต่อเนื่องและเพียงพอ กลุ่มตัวอย่างผูเ้ รี ยนระดับอุดมศึกษาส่ วนใหญ่ยงั ระบุดว้ ยว่า ตนเองยังไม่มี
ความพร้อมในการใช้ภาษาต่างประเทศในการทางานหรื อศึกษาต่อ ภาษาต่างประเทศที่มีการใช้
มากที่สุด และต้องการมากที่สุดในกลุ่มตัวอย่างสถานประกอบ การในเขตจังหวัดภาคใต้คือ
ภาษาอังกฤษ รองลงมาคือภาษาจีนและภาษามลายู ทักษะที่ใช้และต้องการพัฒนามากที่สุดคือการ
พูดและการฟัง กลุ่มตัวอย่างนายจ้าง/หัวหน้างานส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในความสามารถของ
บุคลากรในระดับน้อย กลุ่มตัวอย่างต่างๆ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการจัดการเรี ยนการสอน
ภาษาต่างประเทศ เช่น การจัดตั้งศูนย์ภาษาต่างประเทศในท้องถิ่นเพื่อให้บริ การชุมชนด้านการใช้
ภาษาต่างประเทศ การจัดทาคู่มือการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษามลายูแจกแก่สถาน
ประกอบการ การจัดรายวิชาภาษาต่างประเทศให้บูรณาการกับรายวิชาอื่นๆ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น การจัดสรรงบประมาณในการจ้างครู ต่างชาติที่เป็ นเจ้าของภาษา และครู
ชาวไทยให้เพียงพอ การพัฒนาคุณภาพของผูส้ อน การจัดแหล่งการเรี ยนรู ้และกิจกรรมเสริ มการ
เรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศให้แก่ผเู ้ รี ยน การลดขนาดชั้นเรี ยนให้เล็กลงเพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสฝึ ก
ปฏิบตั ิอย่างทัว่ ถึง
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ปราณี กุลละวณิ ชย์และคณะ (2549) ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอน
ภาษาต่างประเทศและความต้องการภาษาต่างประเทศในภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคตะวัน
ออก เป็ นโครงการวิจยั เชิงสารวจผูเ้ กี่ยวข้องคือ ฝ่ ายผูผ้ ลิต ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่สอน
ภาษาต่างประเทศในระบบใน 3 ภูมิภาค ผูส้ อนภาษาต่างประเทศในสถาบันการศึกษาเหล่านั้น และ
ผูเ้ รี ยนเพื่อให้ภาพการจัดการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศเป็ นไปได้โดยรอบด้านทั้งผูใ้ ห้
นโยบาย ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน ในส่ วนของผูใ้ ช้ ได้แก่ ผูจ้ า้ ง/ผูว้ า่ จ้าง และลูกจ้าง เพื่อให้เห็นภาพ
ภาษาต่างประเทศใน 3 ภูมิภาคนี้สมบูรณ์ข้ ึนในส่ วนของผูใ้ ห้ผลผลิต สาหรับฝ่ ายผูผ้ ลิตได้ศึกษา
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และในส่ วนของผูใ้ ช้ได้ศึกษา
ความต้องการในธุ รกิจ 4 ประเภทที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ธุ รกิจโรงแรมและภัตตาคาร ธุ รกิจ
นันทนาการ ธุ รกิจการผลิต และธุ รกิจขนส่ งและการท่องเที่ยว การเก็บข้อมูลใช้วธิ ี ส่ง
แบบสอบถามซึ่ งผ่านการทดสอบแล้วโดยทางไปรษณี ย ์ และโดยใช้วธิ ี การทอดแบบเพื่อเป็ นการ
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากทางไปรษณี ย ์ ในการเลือกหน่วยตัวอย่างฝ่ ายผูผ้ ลิตใช้การเลือกตัวอย่าง
แบบมีช้ นั ภูมิตามระดับการศึกษา ขนาดของสถานศึกษาและสังกัด (ภาครัฐและเอกชน) แล้วจึงสุ่ ม
ตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิแบบมีระบบ ในส่ วนของผูใ้ ช้ก็ใช้วธิ ี การเลือกตัวอย่างแบบมีช้ นั ภูมิตาม
ประเภทของธุ รกิจและตามขนาดของธุ รกิจ และการสุ่ มตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิแบบมีระบบ ผล
การศึกษาในส่ วนของการผลิตพบว่า ระดับอุดมศึกษามีการสอนภาษาต่างประเทศมากภาษาที่สุด
ถึง 19 ภาษา ภาษาต่างประเทศที่มีการสอนในทุกระดับและทุกสถานศึกษาคือ ภาษาอังกฤษ ส่ วน
ภาษาจีนนั้นแม้จะมีการสอนในทุกระดับแต่ก็มิได้สอนในทุกสถาบัน ภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน เริ่ มสอนส่ วนใหญ่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นโยบาย
ในการเปิ ดสอนภาษาอังกฤษนั้นเป็ นการเปิ ดตามข้อบังคับของหลักสู ตร ส่ วนภาษาต่างประเทศ
อื่นๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอื่นๆนั้น เป็ นไปตามความต้องการของ
ผูเ้ รี ยน ของตลาด และบางครั้งเพื่อการแสดงศักยภาพทางวิชาการของสถาบันการศึกษา ผูส้ อน
ภาษาต่างประเทศส่ วนใหญ่มีความรักในการสอนแม้จะรู ้สึกว่าภาระงานสู งมากโดยเฉพาะในระดับ
ต่ากว่าอุดมศึกษา ผูส้ อนทุกระดับมีความตระหนักว่าทักษะการพูดและการฟังเป็ นเรื่ องสาคัญใน
การเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศในระดับปริ ญญาตรี และต่ากว่า แต่ผสู ้ อนในทุกระดับยกเว้น
ระดับอุดมศึกษาก็ให้ขอ้ มูลว่ามีความต้องการพัฒนาทักษะพูดและฟังสู งที่สุด อีกทั้งทักษะที่ถนัด
ในการสอนก็คือทักษะอ่าน เนื้อหาที่สอนที่ถนัดคือ ไวยากรณ์ สาหรับผูเ้ รี ยนในทุกระดับยกเว้น
ระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกต่างก็มีความเห็นว่าตนเองด้อยใน 2 ทักษะนี้ ปั ญหาในการเรี ยน
การสอนภาษาต่างประเทศใน 2 ทักษะนี้ นอกจากจะเป็ นความไม่ถนัดของผูส้ อนแล้ว ยังอยูท่ ี่การที่
ห้องเรี ยนภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ที่เป็ นที่ตอ้ งการมากมี
ขนาดใหญ่ ทาให้ไม่สามารถฝึ กฝน 2 ทักษะในห้องเรี ยนได้ มีการให้ขอ้ มูลการใช้เทคโนโลยีและ
วิธีการที่ให้ผเู้ รี ยนเรี ยนด้วยตนเองในสถานศึกษาโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา แต่ความคิดของ
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ผูเ้ รี ยนที่วา่ การเรี ยนภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็ นวิชาบังคับในหลักสู ตรทาให้ผเู้ รี ยนขาดความ
สนใจและความพยายามฝึ กฝนซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญในการเรี ยนภาษาต่างประเทศให้มีสัมฤทธิ ผล
การแก้ไขปั ญหาในเรื่ องการสอนภาษาต่างประเทศโดยการนาเทคโนโลยีและการแนะนาวิธีการ
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเองจึงอาจจาเป็ นต้องมีการศึกษาวิจยั ให้รอบด้านยิง่ ขึ้น ในด้านผูใ้ ช้ ผลการวิจยั แสดง
ให้เห็นว่าทั้งนายจ้างและลูกจ้างเห็นว่าภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาต่างประเทศ
ที่ใช้มากในธุ รกิจ 4 ประเภทที่ศึกษา
สนทยา ไก่แก้ว (2536) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง การสารวจสภาพปัญหาและแนวโน้มของ
การบริ หารหลักสู ตรภาษาฝรั่งเศสในโรงเรี ยนรัฐบาล เขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1) สารวจการเรี ยนการสอน ปั ญหาการใช้หลักสู ตรภาษาฝรั่งเศส ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน
โรงเรี ยนรัฐบาล เขตกรุ งเทพมหานคร 2) ศึกษาการบริ หารหลักสู ตร ภาษาฝรั่งเศสในปั จจุบนั และ
แนวโน้มในอนาคต กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและ
ครู ผสู ้ อนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรี ยนรัฐบาล เขตกรุ งเทพมหานคร จานวนผูบ้ ริ หาร 63 คน ครู ผสู้ อน
115 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม จานวน 2 ชุด วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อย
ละ ผลการวิจยั พบว่า 1) ในปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่จดั การเรี ยนการสอนสอดคล้องกับหลักสู ตร
ปานกลาง และแนวโน้มในการบริ หารหลักสู ตรภาษาฝรั่งเศสจะดียงิ่ ขึ้น โดยเฉพาะภาษาฝรั่งเศส
เฉพาะด้าน แต่มีปัญหาเรื่ องงบประมาณและไม่สามารถเลือกนักเรี ยนภาษาฝรั่งเศสได้ตามเกณฑ์ 2)
ในการจัดการเรี ยนการสอน วิธีการสอนที่เหมาะสมสาหรับครู คือ การสอนแบบประสมประสาน
และการสอนแบบติดต่อสื่ อสาร และมีปัญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่า
ปัญจมา เปมะโยธิน (2539) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง ความเข้าใจในเอกสารจริ งภาษา
ฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ยนรัฐบาล เขตการศึกษา 8 โดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจในเอกสารจริ งภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ยนรัฐบาล เขตการศึกษา 8 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 261 คน ที่เลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวในภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2537 ในโรงเรี ยนรัฐบาล เขตการศึกษา 8 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบทดสอบวัด
ความเข้าใจในเอกสารจริ งภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวจานวน 55 ข้อ ซึ่ งมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ
0.88 การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้วธิ ี การหาค่าร้อยละและ Z-test ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ ความเข้าใจใน
เอกสารจริ งภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ยนรัฐบาล
เขตการศึกษา 8 ต่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 50.97
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2.3 โรงเรียนทีส่ อนภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ต
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ ในจังหวัดภูเก็ต ที่เปิ ดสอนภาษา
ฝรั่งเศสมีจานวน 4 โรง แต่ละโรงมีจานวนนักเรี ยนและอาจารย์ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 จานวนนักเรียนและอาจารย์ในแต่ ละโรงเรียน
โรงเรียน

ภูเก็ตวิทยาลัย

ยอดรวม
สตรี ภูเก็ต

ระดับชั้น

ม. 1
ม. 2
ม. 3
ม. 4
ม. 5
ม. 6
ม. 4
ม. 5
ม. 6

ยอดรวม
เฉลิมพระเกียรติ ฯ1

ม. 4
ม. 5
ม. 6

ยอดรวม
เมืองถลาง

ยอดรวม
ยอดรวมทุกโรงเรียน

1

ม. 4
ม. 5
ม.6

จานวน
ห้ อง

จานวน
นักเรียน

1
1
1
2
2
2
9
1
1
1
3
1

20-25
20-25
20-25
85-90
85-90
85-90
315 - 345
40-45
40-45
40-45
120 - 135
35-40

1
1
3
1
1
1
3
18

35-40
35-40
105 - 120
35-40
35-40
35-40
105 - 120
645 - 720

โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรี นคริ นทรา บรมราชชนนี

จานวนอาจารย์
อาจารย์
ประจาชาว
ไทย
3

อาจารย์
พิเศษชาว
ฝรั่งเศส
1

4
1

1

2
1

---

1
1

---

1
7
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ตารางที่ 1 ชี้ให้เห็นว่า แม้นกั เรี ยนที่เลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศสจะมีจานวนไม่มากนัก แต่เมื่อ
ดูจานวนอาจารย์ผสู ้ อนแล้ว ก็ยงั มี ไม่เพียงพอเมื่อเทียบสัดส่ วนกับจานวนนักเรี ยน นัน่ คือ จานวน
อาจารย์ชาวไทย 1 คนต่อนักเรี ยน 129 – 144 คน และในโรงเรี ยนที่มีอาจารย์ชาวฝรั่งเศส อาจารย์ 1
คนมีสัดส่ วนต่อจานวนนักเรี ยน 217 – 240 คน และหากคานวนสัดส่ วนระหว่างอาจารย์ชาว
ฝรั่งเศสต่อจานวนนักเรี ยนทั้งหมดที่เลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศส จะเห็นว่า อาจารย์ชาวฝรั่งเศส 1 คนจะ
มีสัดส่ วนกับนักเรี ยนจานวน 322 – 360 คน สรุ ปได้วา่ จานวนของนักเรี ยนต่ออาจารย์ไม่เป็ น
จานวนที่เหมาะสมสาหรับการเรี ยนการสอนด้านภาษา
2.4 สมาคมฝรั่งเศสจังหวัดภูเก็ตและชาวฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ต
สมาคมฝรั่งเศสเป็ นหน่วยงานสาคัญหน่วยงานหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส มีหน้าที่หลักคือ
สอนภาษาฝรั่งเศสให้แก่นกั เรี ยน นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ รวมทั้งเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมฝรั่งเศสให้เป็ นที่รู้จกั สาหรับบุคคลต่างชาติ
สมาคมฝรั่งเศสในประเทศไทย ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2455 โดยกลุ่มสมาชิก
แห่งอาณานิคมฝรั่งเศสจานวน 31 คน ในตอนแรก สมาคมฝรั่ งเศส เป็ นเพียง ‚ชุมนุม‛ (club) ของ
คนฝรั่งเศสที่มาร่ วมพบปะกัน ณ โรงแรมโอเรี ยลเต็ล ชุมนุมนี้จะจัดกิจกรรมเช่น ละคร ภาพยนตร์
ประชุม รวมทั้งจัดการสอนภาษาฝรั่งเศส ในปี 2457 สมาคมประกอบด้วยสมาชิกจานวน 84 คน
ต่อมามีสมาชิกเพิม่ ขึ้นเรื่ อยๆ โดยในปี 2506 เพิม่ เป็ น 400 คน จานวนนักเรี ยนก็เพิม่ ขึ้นเรื่ อยๆ
เช่นกัน โดยในปี 2535 มีนกั เรี ยนประมาณ 2,000 คนและในปี 2543 มีนกั เรี ยนประมาณ 3,800 คน
นอกจากสมาคมฝรั่งเศสที่กรุ งเทพมหานครแล้ว ยังมีสมาคมฝรั่งเศสอีก 3 สาขาตั้งอยูใ่ น
สองแหล่งใหญ่ๆ ในประเทศไทย คือ ที่จงั หวัดเชียงใหม่ (ตั้งขึ้นเมื่อปี 2511) จังหวัดเชียงราย
(ตั้งขึ้นเมื่อปี 2534) และจังหวัดภูเก็ต (ตั้งขึ้นเมื่อปี 2526)
ในปี 2552 สมาคมฝรั่งเศสจังหวัดภูเก็ต ประกอบไปด้วยอาจารย์ชาวฝรั่งเศส จานวน 3 คน
สอนภาษาฝรั่งเศสให้แก่นกั เรี ยนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งให้แก่พนักงานใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยมีจานวนนักเรี ยนเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ จากข้อมูลของสมาคม
ฝรั่งเศส จานวนนักเรี ยนในปี 2540 มีประมาณ 180 คน ปี 2545 มีประมาณ 466 คน และปี 2550 มี
ประมาณ 913 คน นอกจากภารกิจเรื่ องการสอนภาษาฝรั่งเศส แล้ว สมาคมฝรั่งเศสยังจัดสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้แก่ชาวฝรั่งเศสและลูกหลานชาวฝรั่งเศส ที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดภูเก็ต
และยังรับแปลเอกสารอีกด้วย
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สาหรับชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดภูเก็ต สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
กลุ่มชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาทางานอยูใ่ นจังหวัดภูเก็ต เช่น ประกอบธุ รกิจการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว ธุ รกิจร้านอาหารและงานบริ การอื่นๆ และชาวฝรั่งเศสที่เกษียณอายุแล้ว ทั้งสองกลุ่มนี้
ข้อมูลของสถานกงสุ ลฝรั่งเศสจังหวัดภูเก็ตระบุวา่ มีชาวฝรั่งเศสประมาณ 1,200 คน มาลงทะเบียน
ในฐานะชาวฝรั่งเศสซึ่ งอาศัยอยูใ่ นต่างประเทศ ในความเป็ นจริ ง คาดว่ามีชาวฝรั่งเศสที่มาอาศัยอยู่
ในจังหวัดภูเก็ตอีกมากกว่า 1,000 คนที่ไม่ได้มาลงทะเบียนไว้ที่สถานกงสุ ล จังหวัดภูเก็ต
นอกจากชาวฝรั่งเศสแล้ว ยังมีชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ตที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษา
ราชการและภาษาแม่อื่นๆ อีกเช่น ชาวเบลเยีย่ ม ชาวสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นต้น ซึ่ งคนกลุ่มนี้ น่าจะมี
อยูป่ ระมาณ 1,000 คนเช่นกัน
2.5 นิตยสารภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ต
ในปั จจุบนั นี้ ได้มีกลุ่มชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดภูเก็ตจัดทานิ ตยสารภาษาฝรั่งเศส
รายเดือน ชื่อ Phuket Francophone แจกฟรี แก่ชาวฝรั่งเศสและชาวต่างชาติที่พดู ภาษาฝรั่งเศสทั้งที่
เป็ นนักท่องเที่ยวและผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นภูเก็ตในลักษณะที่อยูร่ ะยะยาว โดยได้มีการวางนิตยสาร
ดังกล่าวไว้ที่สมาคมฝรั่งเศสและบริ ษทั นาเที่ยวต่างๆ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยข่าวสาร เรื่ อง
น่ารู ้เกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย วันสาคัญต่างๆ ข้อควรปฏิบตั ิต่างๆในระหว่าง
เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ข่าวสารเกี่ยวกับจังหวัดภูเก็ต เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีข่าวสาร
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดภูเก็ตด้วย
นอกเหนือจากนิตยสาร Phuket Francophone แล้ว สมาคมฝรั่งเศสก็ยงั มีนิตยสาร
Programme จัดทาโดยสมาคมฝรั่งเศสและสถานทูตฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผทู ้ ี่
สนใจ โดยภายในนิตยสาร ประกอบด้วยรายการและกิจกรรมสาคัญต่างๆที่ จะจัดขึ้นที่สมาคม
ฝรั่งเศสกรุ งเทพมหานครและสมาคมฝรั่งเศสตามจังหวัดต่างๆ
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บทที่ 3 ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย
ในการศึกษาวิจยั สภาพและปั ญหาการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศสของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดภูเก็ตครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งระเบียบวิธีการศึกษาออกเป็ น 5 ประเด็น คือ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั และคุณภาพของเครื่ องมือ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิจยั
5. การนาเสนอข้อมูล
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.1.1 ประชากร
ประชากรของการศึกษาวิจยั ครั้งนี้คือ นักเรี ยนชั้นม. 4 – ม. 6 ซึ่งเลือกเรี ยนแผนการเรี ยน
ภาษาฝรั่งเศส ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2552 ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิ การ ในจังหวัดภูเก็ต จานวน 4 โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรี ยน
สตรี ภูเก็ต โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นคริ นทรา บรมราชชนนี และโรงเรี ยนเมือง
ถลาง จานวน 570 คนและ นักเรี ยนชั้นม.1 – ม.3 ซึ่ งเลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศสเป็ นวิชาเลื อก ภาค
การศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2552 จานวน 75 คน โดยโรงเรี ยนที่เปิ ดให้นกั เรี ยนชั้นม. 1 – ม. 3 ให้
สามารถเลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศสได้ มีเพียงโรงเรี ยนเดียวคือ โรงเรี ยนภูเก็ตวิทยาลัย
3.1.2 กลุ่มตัวอย่ าง
จานวนประชากรทั้งสิ้ น 645 คน จะใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 %
ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่จะทาการศึกษาจะเท่ากับ 247 คน
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3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัยและคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่
3.2.1 แบบสอบถาม
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณกับกลุ่มตัวอย่าง 247 คน โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น
4 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
คาถาม 6 ข้อ
ส่ วนที่ 2
ความคิดเห็นของนักเรี ยนเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส ประกอบด้วย
คาถาม 16 ข้อ
ส่ วนที่ 3
การเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ประกอบด้วยคาถาม 16 ข้อ
ส่ วนที่ 4
แนวโน้มการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศส ประกอบด้วยคาถาม 5
ข้อ
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก)
3.2.2 แบบสั มภาษณ์
3.2.2.1 แบบสั มภาษณ์ นักเรียน
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยเลือกนักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนชั้นเรี ยนละ 6 คนเพื่อทา
การสัมภาษณ์ โดยเลือกสัมภาษณ์นกั เรี ยนที่มิได้ตอบแบบสอบถาม เพื่อจะได้คาตอบที่แตกต่าง
และมีความคมชัดกว่าคาตอบที่ได้จากแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลด้านคุณภาพสาหรับ
งานวิจยั แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1
ส่ วนที่ 2

ข้อมูลทัว่ ไปของนักเรี ยน ประกอบด้วยคาถาม 3 ข้อ
ความคิดเห็นของนักเรี ยนเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส ประกอบด้วย
คาถาม 4 ข้อ
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ส่ วนที่ 3
ส่ วนที่ 4

การเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ประกอบด้วยคาถาม 10 ข้อ
แนวโน้มการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ตใน
อนาคต ประกอบด้วยคาถาม 5 ข้อ

(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข)
3.2.2.2 แบบสั มภาษณ์ อาจารย์
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากอาจารย์ผสู้ อน ทั้งชาวไทยและชาวฝรั่งเศส แบบ
สัมภาษณ์น้ ี แบ่งชุดคาถามออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1
ส่ วนที่ 2
ส่ วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
หัวข้อ 4 หัวข้อ
การสอนภาษาฝรั่งเศสในปั จจุบนั ประกอบด้วยหัวข้อ 9 หัวข้อ
แนวโน้มการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศส ความต้องการภาษา
ฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ต หัวข้อ 3 หัวข้อ

(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค)
3.2.3 เอกสารงานวิจัยและเอกสารการศึกษา
ได้ใช้เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ภาษาฝรั่งเศส เช่น งานวิจยั ของอดิศา เตียวและคณะ (2547) เรื่ องโครงการข้อมูลพื้นฐานเพื่อการ
เรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศระดับอุดมศึกษาในภาคใต้ งานวิจยั ของศิริมา ปุรินทราภิบาล (2535)
เรื่ องการสารวจความต้องการเรี ยนภาษาฝรั่งเศสและปั ญหาในการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศสของ
นักศึกษาและครู ในโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
งานวิจยั ของปรารถนา กาลเนาวกุล (2548) เรื่ อง การสังเคราะห์งานวิจยั การเรี ยนการสอน และการ
ใช้ภาษาต่างประเทศของภาคใต้ งานวิจยั ของปราณี กุลละวณิ ชย์และคณะ (2549) เรื่ อง การจัดการ
เรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศและความต้องการภาษาต่างประเทศในภาคกลาง ภาคตะวันตกและ
ภาคตะวันออก งานวิจยั ของสนทยา ไก่แก้ว (2536) เรื่ อง การสารวจสภาพปัญหาและแนวโน้มของ
การบริ หารหลักสู ตรภาษาฝรั่ งเศสในโรงเรี ยนรัฐบาล เขตกรุ งเทพมหานคร และงานวิจยั ของ
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ปัญจมา เปมะโยธิน (2539) เรื่ อง ความเข้าใจในเอกสารจริ งภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ยนรัฐบาล เขตการศึกษา 8
นอกจากนี้ ยังใช้เอกสารจากวารสารสมาคมครู ภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย เวบไซด์
สมาคมครู ผสู ้ อนภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย (http://atpf-th.or.org) เช่น เรื่ องข้อมูลการเปิ ดสอน
ภาษาฝรั่งเศสในสถาบันการศึกษา เขียนโดย รศ.ดร. ธิดา บุญธรรม และ ดร.จงกล สุ ภาเวชย์ (ดู
ภาคผนวก ง) และข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมฝรั่งเศส จากสมาคมฝรั่งเศสจังหวัดภูเก็ต
3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามไปแจกให้แก่นกั เรี ยนในโรงเรี ยน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ ในจังหวัดภูเก็ต ทั้งหมด 4 โรงเรี ยน โดยอาจารย์ในแต่ละโรงเรี ยนเป็ น
ผูด้ าเนินการแจกและเก็บแบบสอบถามให้ตามจานวนที่กาหนด ดังที่ระบุไว้ในข้อ 2.3 ระยะเวลาใน
การแจกและเก็บแบบสอบถามเริ่ มตั้งแต่เดือนสิ งหาคม – ตุลาคม 2552
สาหรับการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ ได้กระทาหลังจากเก็บรวบรวมแบบสอบถามเสร็ จสิ้ น
แล้ว โดยผูว้ จิ ยั ได้นดั สัมภาษณ์นกั เรี ยนผ่านอาจารย์ภาษาฝรั่งเศส การสัมภาษณ์ได้ใช้เครื่ อง
บันทึกเสี ยงเพื่อความถูกต้องแม่นยาของข้อมูล ในการนี้ได้ขออนุญาตนักเรี ยนล่วงหน้า ในการ
สัมภาษณ์ผวู้ จิ ยั ได้สร้างบรรยากาศที่เป็ นกันเอง เพื่อไม่ให้นกั เรี ยนตื่นกลัวและผูว้ จิ ยั พยายามให้
นักเรี ยนได้ตอบคาถามอย่างเป็ นธรรมชาติและเป็ นตัวของตัวเองให้มากที่สุด นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ได้
ขอให้อาจารย์เลือกห้องที่ไม่มีเสี ยงรบกวนจากภายนอกและไม่มีบุคคลอื่น รวมทั้งอาจารย์ผสู้ อน
ทั้งนี้เพื่อให้นกั เรี ยนได้ตอบคาถามอย่างอิสระโดยไม่มีความวิตกกังวลและความหวาดเกรงใดๆ
ระยะเวลาสัมภาษณ์ประมาณ 10-15 นาทีต่อนักเรี ยนหนึ่งคน
ส่ วนการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์อาจารย์ชาวไทยและชาวฝรั่งเศส ผูว้ จิ ยั ใช้เครื่ องบัน ทึกเสี ยง
ช่วยในการอัดเสี ยงเช่นกัน โดยได้ขออนุญาตอาจารย์ในการบันทึกเสี ยง และได้สร้างบรรยากาศที่
เป็ นกันเองเช่นเดียวกับการสัมภาษณ์นกั เรี ยนด้วยจุดประสงค์เดียวกับที่กล่าวถึงข้างต้น การ
สัมภาษณ์ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีต่ออาจารย์หนึ่งคน สาหรับภาษาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ได้ใช้
ภาษาไทยสาหรับอาจารย์ชาวไทย และภาษาฝรั่งเศสสาหรับอาจารย์ชาวฝรั่งเศส โดยผูว้ จิ ยั ทาการ
แปลแบบสัมภาษณ์จากภาษาไทยไปเป็ นภาษาฝรั่งเศส และแปลกลับไปเป็ นภาษาไทยในเวลาที่
เขียนผลการสัมภาษณ์

24

3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม มีลาดับขั้นการวิเคราะห์ดงั นี้
1. ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของนักเรี ยน แบบสอบถามเป็ นลักษณะ
ตรวจสอบรายการ (Check list) เติมคาในช่องว่าง การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าร้อยละ
2. ตอนที่ 2-4 แบบสอบถามเรื่ องเหตุผลของการเลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศสและปั ญหาใน
การเรี ยน ประสบการณ์เกี่ยวกับชาวฝรั่งเศสและภาษาฝรั่งเศสของนักเรี ยนในจังหวัด
ภูเก็ต รวมทั้งสภาพการณ์ของภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ต และแนวโน้มการเรี ยน
และการใช้ภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ตในอนาคต แบบสอบถามเป็ นลักษณะ
ตรวจสอบรายการ (Check list) และเป็ นลักษณะมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating Scale) ของ Best1 (1977 : 189) ดังนี้
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

Best, John W. (1977). Research in Education. 3rd Edition. New Jersey: America.
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าเฉลี่ย () ส่ วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D) ค่าเฉลี่ยร้อยละ
(%)
และการจัดกลุ่มตามค่าร้อยละ เป็ น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมี
สู ตรและรายละเอียดดังนี้


เมื่อ

=

∑X
N

 แทน คะแนนเฉลี่ย
∑ X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N
แทน จานวนนักเรี ยน
N∑
S.D =

เมื่อ

คือ
∑ X คือ
∑ X2 คือ
N
คือ
S.D

X2 – (∑ X)2

N (N – 1)

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล
ผลรวมของคะแนน
ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
จานวนนักเรี ยน

3. แบบสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศส เป็ นคาถาม
ปลายเปิ ด วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการบรรยายความและจัดลาดับตามค่าร้อยละ
3.5 การนาเสนอข้ อมูล
การนาเสนอข้อมูลการวิจยั ครั้งนี้ จะใช้ตารางเพื่อรวบรวมข้อมูล (Dummy Table) เพื่อ
รวบรวมข้อมูลและแจกแจงผล และทาการวิเคราะห์ สรุ ปผล นาเสนอ เป็ นเนื้อหาตามลาดับของ
ข้อมูลที่ได้จากการสารวจเอกสาร การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม พร้อมทั้งวิเคราะห์วจิ ารณ์
สรุ ปผลการศึกษาวิจยั
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บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั เรื่ อง สภาพการณ์การเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศสในปั จจุบนั และปั ญหาใน
การเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศสของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในบริ บทจังหวัดภูเก็ต โดยใช้
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ปี ที่ 1-6 ที่เลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศส
นั้น ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูศ้ ึกษาวิจยั ขอนาเสนอการวิ เคราะห์ขอ้ มูลในรู ปของตาราง และแปลผล
ด้วยการบรรยายแยกตามลักษณะของข้อมูล
4.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเบือ้ งต้ น (Descriptive Analysis)
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกลุ่มตัวอย่ างทีต่ อบแบบสอบถาม
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้กลุ่มตัวอย่างจากนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปี ที่ 1-6 ที่เลือกเรี ยน
ภาษาฝรั่งเศส ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษา ในจังหวัดภูเก็ต รวม 247 คน ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลปรากฏผลดังนี้
ผลการวิเคราะห์ ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1.1 เพศ
เพศ

ชาย
73
(29.6%)

หญิง
174
(70.4%)

รวม
247
(100.00%)

ตารางที่ 1.2 อายุ
อายุ

12
13
14
15
16
17
18
19
รวม
9
15
20
39
57
70
35
2
247
(3.6%) (6.1%) (8.1%) (15.8%) (23.1%) (28.3%) (14.2%) (0.8%) (100.00%)
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ตารางที่ 1.3 ชั้นปี ทีก่ าลังศึกษา
ชั้นปี ที่

1
17
(6.9%)

2
16
(6.5%)

3
13
(5.35)

4
63
(25.5%)

5
64
(25.9%)

6
74
(30.0%)

รวม
247
(100.00%)

ตารางที่ 1.4 แผนการเรียน
แผนการเรี ยน

ศิลป์ - ฝรั่งเศส
203
(82.2%)

คณิ ต - วิทย์
44
(17.8%)

รวม
247
(100.00%)

ตารางที่ 1.5 โรงเรียน
โรงเรี ยน

เฉลิมพระเกียรติ
47
(19.0%)

ภูเก็ตวิทยาลัย
98
(39.7%)

เมืองถลาง
47
(19.0%)

สตรี ภูเก็ต
55
(22.3%)

รวม
247
(100.00%)

4.00
48
(19.43%)

รวม
165
(66.80%)

ตารางที่ 1.6 ระดับคะแนนวิชาภาษาฝรั่งเศส
เกรด

1.00-1.99
2.00-2.99
3.00-3.99
10
38
69
(4.05%)
(15.38%)
(27.94%)
หมายเหตุ มีนกั เรี ยนที่ไม่มีผลการเรี ยนจานวน 82 คน (33.20%)
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จากตารางที่ 1.1 – 1.6 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
เพศ

ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิงคือ จานวน 174 คน (70.4%)
ผูช้ ายจานวน 73 คน (29.6%)

อายุ

ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อายุ 17 ปี จานวน 70 คน (28.3%) อายุ 16 ปี
จานวน 57 คน (23.1%)

ชั้นปี

ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 201
คน (81.4%) เป็ นนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน จานวน 46 คน (18.75%)

แผนการเรี ยน ผูต้ อบแบบสอบถามเรี ยนอยูใ่ นแผนการเรี ยนศิลป์ -ฝรั่งเศส จานวน 203
คน (82.2%) และอยูใ่ นแผนการเรี ยนคณิ ต-วิทย์ จานวน 44 คน (17.8%)
โรงเรี ยน

โรงเรี ยนภูเก็ตวิทยาลัย จานวน 98 คน (39.7%)
โรงเรี ยนสตรี ภูเก็ต จานวน 55 คน (22.3%)
โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติ จานวน 47 คน (19.0%)
โรงเรี ยนเมืองถลาง จานวน 47 คน (19.0%)

เกรดวิชาภาษาฝรั่งเศส ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่คือ 69 คน (41.8%) มีคะแนนวิชา
ภาษาฝรั่งเศสอยูใ่ นระดับ 3.00-3.99 และมีคะแนนวิชาอยูใ่ น
ระดับ 4.0 จานวน 48 คน (29.1%) ในข้อดังกล่าวนี้ มี
นักเรี ยนที่ไม่ตอบคาถามนี้จานวน 82 คน (33.20%)
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ตอนที่ 2 เหตุผลของการเลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสและปัญหาในการเรียน
ตารางที่ 2.1 เหตุผลในการเลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสของนักเรียน
n = 247
1
น้อย
ที่สุด
1
(0.4%)

1. ชอบประเทศ
ฝรั่งเศสรวมทั้งภาษา
และวัฒนธรรม
2. ต้องการศึกษาวิชา
20
ภาษาฝรั่งเศสต่อใน
(8.1%)
ระดับมหาวิทยาลัย
3.ต้องการทางานที่ใช้
14
ภาษาฝรั่งเศสใน
(5.7%)
อนาคต
4.ชอบเรี ยน
4
ภาษาต่างประเทศ
(1.6%)
5.ประเทศฝรั่งเศสมี
2
ความก้าวหน้าทาง
(0.8%)
เทคโนโลยีสูง
6.จาเป็ นต้องเลือก
93
ภาษาฝรั่งเศส เพราะไม่ (37.7%)
มีโปรแกรมภาษาอื่น
ให้เลือก

2
น้อย

3
ปานกลาง

4
มาก

5
มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย


S.D

การแปล
ความหมาย

9
(3.6%)

66
(26.7%)

119
(48.2%)

52
(21.1%)

3.86

.802

มาก

42
(17.0%)

105
(42.5%)

55
(22.3%)

25
(10.1%)

3.09

1.057

ปานกลาง

43
(17.4%)

113
(45.7%)

53
(21.5%)

24
(9.7%)

3.12

.997

ปานกลาง

12
(4.9%)
6
(2.4%)

66
(26.7%)
70
(28.3%)

86
(34.8%)
120
(48.6%)

79
(32.0%)
49
(19.8%)

3.91

.960

มาก

3.84

.793

มาก

86
(34.8%)

48
(19.4%)

15
(6.1%)

5
(2.0%)

2.00

1.000

น้อย

จากตาราง 2.1 ในเรื่ องของเหตุผลในการเลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศสของนักเรี ยน ผูต้ อบ
แบบสอบถามเลือกตอบ ชอบมาก เป็ นจานวนมากที่สุด คือ 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.2 รองลงมา
เลือกตอบชอบปานกลาง เป็ นจานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.7 ลาดับสุ ดท้าย เลือกตอบชอบมาก
ที่สุด เป็ นจานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.1
ในส่ วนของความต้องการศึกษาวิชาภาษาฝรั่งเศสต่อในระดับมหาวิทยาลัย ผูต้ อบ
แบบสอบถามเลือกตอบปานกลาง เป็ นจานวนมากที่สุด คือ 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.5 รองลงมา
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เลือกตอบ มาก เป็ นจานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.3 ลาดับสุ ดท้าย เลือกตอบ น้อย เป็ นจานวน
42 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.0
สาหรับความต้องการทางานที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสในอนาคต ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ
ปานกลาง เป็ นจานวนมากที่สุด คือ 113 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.7 รองลงมาเลือกตอบ มาก เป็ น
จานวน 53 คนคิดเป็ นร้ อยละ 21.5 ลาดับสุ ดท้าย เลือกตอบ น้อย เป็ นจานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ
17.4
ในส่ วนที่เป็ นการชอบเรี ยนภาษาต่างประเทศ ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมาก เป็ น
จานวนมากที่สุด คือ 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.8 รองลงมา เลือกตอบมากที่สุด เป็ นจานวน 79 คน
คิดเป็ นร้อยละ 32.0 ลาดับสุ ดท้าย เลือกตอบปานกลาง เป็ นจานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.7
ต่อเหตุผลเรื่ องประเทศฝรั่งเศสมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูง ผูต้ อบแบบสอบถาม
เลือกตอบมาก เป็ นจานวนมากที่สุด คือ 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.6 รองลงมาเลือกตอบปานกลาง
เป็ นจานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.3 ลาดับสุ ดท้าย เลือกตอบ มากที่สุด เป็ นจานวน 49 คน คิด
เป็ นร้อยละ 19.8
ในส่ วนเหตุผลสุ ดท้ายคือ จาเป็ นต้องเลือกเพราะไม่มีโปรแกรมภาษาอื่นให้เลือกนั้น
ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบน้อยที่สุด เป็ นจานวนมากที่สุด คือ 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.7
รองลงมา เลือกตอบ น้อย เป็ นจานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.8 ลาดับสุ ดท้าย เลือกตอบ ปาน
กลาง เป็ นจานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.4
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของการตอบและเปรี ยบเทียบกันแล้ว ค่าเฉลี่ยอันดับที่สูงที่สุด คือ
ความชอบประเทศฝรั่งเศส รวมทั้งภาษาและวัฒนธรรม 3.86 อันดับที่สอง คือ ประเทศฝรั่งเศสมี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูง 3.84 และ อันดับที่สามคือ ต้องการศึกษาวิชาภาษาฝรั่งเศสต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัย 3.59
จากการสัมภาษณ์นกั เรี ยน นักเรี ยนได้ให้เหตุผลที่เลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศสว่า นอกจาก
ตนเองจะมีความชอบในภาษาฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศส และวัฒนธรรมฝรั่งเศสแล้ว การได้อยูใ่ น
จังหวัดภูเก็ต ก็มีส่วนช่วยในการตัดสิ นใจในการเลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศส ดังเช่นที่นกั เรี ยนได้ให้คา
สัมภาษณ์ ดังนี้
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- “ชอบภาษาฝรั่ งเศส คิดว่ า ภาษาฝรั่ งเศสเป็ นภาษาที่ไพเราะและอยากเรี ยนรู้ มีอะไร
หลายๆอย่ างให้ เราศึกษา”
- “ภาษาฝรั่ งเศสเป็ นภาษาที่ไพเราะ เรี ยนรู้ แล้ วได้ ความรู้ เยอะ ได้ เรี ยนรู้ วฒ
ั นธรรมของเขา
ด้ วย”
“เลือกเรี ยน เพราะอยากเรี ยน อยากรู้ วฒ
ั นธรรมของเขา ”
- “ภาษาฝรั่ งเศสเป็ นภาษาที่ไพเราะและประเทศฝรั่ งเศสเป็ นประเทศที่มีวฒ
ั นธรรมที่ดี
และชอบสาเนียงของภาษาฝรั่ งเศส”
- “เป็ นภาษาที่คนรู้ น้อย เราเรี ยนไว้ จะได้ ไปสอนต่ อให้ คนรู้ จักภาษาฝรั่ งเศสมากขึน้ ”
- “อยากเรี ยนภาษาฝรั่ งเศสเพราะอยากเรี ยนภาษาที่สาม ที่โรงเรี ยนต้ องเรี ยนภาษาอังกฤษ
อยู่แล้ ว เลยอยากรู้ อีกภาษาหนึ่ง”
- “ชอบภาษา ธรรมเนียม วัฒนธรรมและประเพณี ของเขา ประเทศของเขา เป็ นเอกลักษณ์
ดี”
- “ต่ อยอดมาจากภาษาอังกฤษ มีความใกล้ เคียงกัน ส่ วนหนึ่งที่เลือกเพราะเป็ นภาษาที่เรา
สามารถนาไปใช้ ต่อได้ เพราะอยากเรี ยนด้ านการท่ องเที่ยวต่ อ
”- “ภูเก็ตเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวและภาษาฝรั่ งเศสก็น่าจะเป็ นทางเลือกที่ดี ”
- “เลือกเรี ยนเพราะจะได้ ใช้ ได้ ในอนาคต”
ถึงแม้วา่ ในปั จจุบนั ความนิยมในภาษาฝรั่งเศสจะลดน้อยลง อันเนื่องมาจากการที่ประเทศ
ฝรั่งเศสมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจในระดับโลกลดน้อยลงไปเมื่อเทียบกับอดีตและจากการที่
ประเทศอื่นๆในเอเชียได้กา้ วขึ้นมามีบทบาทที่สาคัญ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ทาให้นกั เรี ยนต่าง
พากันเลือกเรี ยนเพื่ออนาคตของตน อย่างไรก็ดี ข้อมูลทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพที่ได้จากการศึกษา
ครั้งนี้ บ่งว่าภาษาฝรั่งเศสก็ยงั ได้ชื่อว่าเป็ นภาษาที่มีความไพเราะ มีเอกลักษณ์เป็ นของตน ผูใ้ ห้
ข้อมูลยังสะท้อนด้วยว่าประเทศฝรั่งเศสเป็ นประเทศที่มีวฒั นธรรมยาวนานและโดดเด่น มีสถานที่
ท่องเที่ยวที่สวยงามระดับโลกหลายแห่ง เช่น หอไอเฟล ประตูชยั หรื อพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ ทาให้
นักเรี ยนเกิดความสนใจอยากเรี ยนรู ้ และจากความเป็ นจริ งที่วา่ จังหวัดภูเก็ตเป็ นจังหวัดท่องเที่ยวที่
มีนกั ท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสเดินทางมาเยือนปี ละหลายแสนคน ทาให้ภาษาฝรั่งเศสในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาของจังหวัดยังเห็นความสาคัญในการเปิ ดสอนอยู่ ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถ
สรุ ปได้วา่ นอกจากความชอบในเรื่ องภาษา วัฒนธรรมของฝรั่งเศสแล้ว การที่ตนเองอยูใ่ นจังหวัด
ภูเก็ต ก็ยงั เป็ นส่ วนช่วยในการตัดสิ นใจในเรื่ องการเลือกภาษาอีกด้วย
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ตารางที่ 2.2 การรู้ จักประเทศ ภาษาหรือวัฒนธรรมฝรั่งเศส ก่อนเลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสของ
นักเรียน
n = 247

1.รู ้จกั ผ่านทางสื่ อ
ต่าง ๆ เช่น
โทรทัศน์ วิทยุ
นิตยสาร เป็ นต้น
2.รู ้จกั ผ่านทางคน
รอบข้าง เช่น
ครอบครัว ญาติ
เพื่อน
3.รู ้จกั ผ่านทาง
หนังสื อเรี ยนใน
วิชาต่างๆ เช่นวิชา
ด้านสังคมศาสตร์
เป็ นต้น

1
น้อยที่สุด
12
(4.9%)

2
น้อย
34
(13.8%)

3
ปานกลาง
108
(43.7%)

4
มาก
68
(27.5%)

5
มากที่สุด
25
(10.1%)

ค่าเฉลี่ย

3.24

S.D
.978

การแปล
ความหมาย
ปานกลาง

24
(9.7%)

70
(28.3%)

80
(32.4%)

56
(22.7%)

17
(6.9%)

2.89

1.080

ปานกลาง

10
(4.0%)

44
(17.8%)

124
(50.2%)

58
(23.5%)

11
(4.5%)

3.06

.867

ปานกลาง

ในการรู ้จกั ประเทศฝรั่งเศส การรู ้จกั ผ่านทางสื่ อต่างๆเช่น โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร ผูต้ อบ
แบบสอบถามเลือกตอบรู้จกั ปานกลาง มากที่สุด เป็ นจานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.7 รองลงมา
เลือกตอบ มาก เป็ นจานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.5 ลาดับสุ ดท้าย เลือกชอบมากที่สุด เป็ น
จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.8
ในการรู ้จกั ผ่านทางคนรอบข้างเช่น บุคคลในครอบครัว ญาติ เพื่อน กลุ่มผูต้ อบ
แบบสอบถามเลือกตอบปานกลาง มากที่สุด เป็ นจานวน 80 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.4 รองลงมา
เลือกตอบ น้อย เป็ นจานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.3 ลาดับสุ ดท้าย เลือกตอบ มาก เป็ นจานวน
56 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.7
ในการรู ้จกั ผ่านทางหนังสื อเรี ยนในวิชาต่างๆ เช่น วิชาด้านสังคมศาสตร์ ผูต้ อบ
แบบสอบถามเลือกตอบปานกลาง มากที่สุด เป็ นจานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.2 รองลงมา
เลือกตอบมาก เป็ นจานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.5 ลาดับสุ ดท้าย เลือกตอบ น้อย เป็ นจานวน 44
คนหรื อร้อยละ 17.8
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หากดูคะแนนโดยเฉลี่ยแล้ว กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามจะรู ้จกั ประเทศฝรั่งเศส ภาษาหรื อ
วัฒนธรรมฝรั่งเศสผ่านทางรู ปแบบต่างๆ ในระดับ ปานกลาง นัน่ คือ ผ่านทางสื่ อต่างๆ เช่น
โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.24 รองลงมาคือ รู ้จกั ผ่านทางหนังสื อเรี ยนในวิชาต่างๆ เช่น
วิชาด้านสังคมศาสตร์ ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.06 และอันดับสุ ดท้ายคือ รู ้จกั ผ่านทางคนรอบข้าง เช่น
ครอบครัว ญาติ และเพื่อน ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.89
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ก็ได้ยนื ยันสิ่ งที่ได้รับจากแบบสอบถาม คือ บุคคลรอบข้าง
ของนักเรี ยน อาทิเช่น บุคคลในครอบครัว หรื อ บุคคลที่อยูใ่ นโรงเรี ยนเดียวกัน เช่นอาจารย์ หรื อ
รุ่ นพี่ ล้วนทาให้นกั เรี ยนได้รู้จกั ประเทศฝรั่งเศส ภาษาและวัฒนธรรมก่อนเลือกเรี ยน ดังนี้
- “เคยได้ ยินรุ่ นพี่พูดถึงมาก่ อน และบอกว่ า จริ งๆแล้ วเรี ยนฝรั่ งเศสไม่ ได้ เป็ นอย่ างนั้นนะ
การเรี ยนฝรั่ งเศสจะทาให้ เราได้ ฝึกพูด ซึ่ งทาให้ เรารู้ สึกชอบ ก็เลยเลือกเรี ยนภาษาฝรั่ งเศส”
- “เมื่อก่ อนแม่ ทางานโรงแรม แม่ เจอคนฝรั่ งเศส และบอกว่ าภาษาฝรั่ งเศสเป็ นภาษาที่
ไพเราะ”
- “ตอนที่เรี ยนภาษาอังกฤษ อาจารย์ จบเอกภาษาฝรั่ งเศสมา อาจารย์ บอกว่ า ภาษาฝรั่ งเศส
น่ าเรี ยน สนุก
- เมื่อก่ อนไม่ ค่อยรู้ เกี่ยวกับภาษาฝรั่ งเศสมาก่ อน ตอนนีร้ ้ ู ได้ จากหนังสื อ ทีวี อาจารย์
แนะนาให้ ดู
- มีร่ ุ นพี่เพิ่งกลับมาจากฝรั่ งเศส เขาเล่ าเรื่ องต่ างๆที่เกี่ยวกับฝรั่ งเศสให้ ฟัง ความแตกต่ าง
ระหว่ างบ้ านเขากับบ้ านเรา
“ชอบไปยืนอ่ านหนังสื อนิตยสารตามร้ านหนังสื อ ชอบอ่ านพวกหนังสื อนาเที่ยวและ
หนังสื อแฟชั่นค่ ะ สังเกตุเห็นว่ าจะมีประเทศฝรั่ งเศสบ่ อยๆ เช่ นปารี ส ประเทศในยุโรป น่ าไป
เที่ยว”
“ก็ดูจากทีวี และบางครั้ งเดินผ่ านอาจารย์ ชาวฝรั่ งเศส ได้ ยินอาจารย์ พูดกัน แล้ วรู้ สึกว่ า
ตัวเองชอบ”
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ตารางที่ 2.3 ผู้แนะนาการเลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสให้ แก่ นักเรียน

1. พ่อแม่พี่นอ้ ง
2. เพื่อน
3. ญาติ
4. อาจารย์
5. ไม่มี

เลือกตอบ
60
(24.3%)
89
(36.0%)
33
(13.4%)
31
(12.6%)
107
(43.3%)

n = 247
เลือกตอบไม่
187
(75.7%)
158
(64.0%)
214
(86.6%)
216
(87.4%)
140
(56.7%)

ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ จานวน107 คน คิดเป็ นร้อยละ43.3 จะเลือกเรี ยนภาษา
ฝรั่งเศสด้วยตัวเอง ไม่มีผใู ้ ดแนะนา แต่หากพิจารณาในส่ วนที่มีผแู้ นะนา ซึ่ งเลือกตอบว่ามีผแู ้ นะนา
เป็ นจานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.7 ตอบว่า เพื่อนเป็ นกลุ่มคนที่แนะนาการเรี ยนภาษาฝรั่งเศส
ให้แก่ผตู้ อบแบบสอบถามมากที่สุด เป็ นจานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.0 รองลงมาคือ พ่อแม่พี่
น้องเป็ นผูแ้ นะนา เป็ นจานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.3 และลาดับสุ ดท้ายคือ ญาติ เป็ นจานวน 33
คน คิดเป็ นร้อยละ 13.4
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ตารางที่ 2.4 บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดของนักเรียนทีเ่ คยมีประสบการณ์ในการใช้ ภาษา
ฝรั่งเศส
n = 247
เลือกตอบ
เลือกตอบไม่
1. พ่อแม่พี่นอ้ ง
65
182
(26.3%)
(73.7%)
2. เพื่อน
32
215
(13.0%)
(87.0%)
3. ญาติ
70
177
(28.3%)
(71.7%)
4. บุคคลอื่น ๆ
11
236
(4.5%)
(95.5%)
5. ไม่มี
101
146
(40.9%)
(59.1%)
ในส่ วนของประสบการณ์ของบุคคลในครอบครัวหรื อบุคคลใกล้ชิดของนักเรี ยนที่เคยมี
ประสบการณ์ในการใช้ภาษาฝรั่งเศสนั้น จะเห็นได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นจานวน
101 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.9 ไม่มีบุคคลในครอบครัวหรื อบุคคลใกล้ชิดมีประสบการณ์ในการใช้
ภาษาฝรั่งเศส อย่างไรก็ดี หากพิจารณากลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส จานวน
146 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.1 จะเห็นได้วา่ ญาติมีจานวนมากที่สุด เป็ นจานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ
28.3 รองลงมาคือพ่อแม่พี่นอ้ ง เป็ นจานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.3 อันดับสุ ดท้ายคือ เพื่อน เป็ น
จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.0
จากการสัมภาษณ์ การอยูใ่ นจังหวัดภูเก็ต ซึ่ งมีจงั หวัดท่องเที่ยวทาให้คนท้องถิ่นได้มี
โอกาสเจอกับนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส บางคนมีโอกาสทางานร่ วมกับคนฝรั่งเศส และบางคนได้มี
โอกาสไปเดินทางเที่ยวประเทศฝรั่งเศสหรื อประเทศอื่นๆที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส กลุ่มคนเหล่านี้แนะนา
นักเรี ยนให้เลือกเรี ยนภาษา ดังที่นกั เรี ยนให้สัมภาษณ์วา่
- “ที่บ้านครอบครั วทาธุรกิจที่หาดป่ าตอง มีนักท่ องเที่ยวแวะถามทางบ่ อยๆ บางครั้ งก็เจอ
คนฝรั่ งเศส”
“มีญาติทางานอยู่ในโรงแรม ซึ่ งมีเจ้ านายเป็ นคนฝรั่ งเศส เขาแนะนาให้ เรี ยนภาษา
ฝรั่ งเศส”
“พี่สาวก็เรี ยนภาษาฝรั่ งเศส เขาบอกว่ าสนุกดี ให้ เลือกเรี ยน เลยเรี ยนตาม”
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- “เลือกเรี ยนเพราะมีร่ ุ นพี่และเพื่อนเรี ยนอยู่ เพื่อนจบม.3 เพื่อนชวนและแนะนา มีอาจารย์
แนะนาด้ วย ครอบครั วไม่ ได้ แนะนา ในครอบครั ว ไม่ มีคนที่พูดภาษาฝรั่ งเศสได้ ”
- “แม่ ทางานในโรงแรม ที่โรงแรมมีแขกฝรั่ งเศสมาพัก แขกใจดี แต่ ส่วนใหญ่ พูด
ภาษาอังกฤษไม่ ได้ บางครั้ งลาบากในการสื่ อสาร แม่ เลยแนะนาให้ เรี ยน”
ตารางที่ 2.5 ระดับความชอบภาษาฝรั่งเศสของนักเรียน
n = 247

ระดับ
ความชอบ
ภาษาฝรั่งเศส

1
ไม่ชอบ
เลย
4
(1.6%)

2
ชอบ
น้อย
14
(5.7%)

3
ชอบปาน
กลาง
89
(36.0%)

4
5
ชอบมาก ชอบมาก
ที่สุด
95
45
(38.5%) (18.2%)

ค่าเฉลี่ย


S.D

การแปล
ความหมาย

3.66

.896

มาก

ในเรื่ องเกี่ยวกับความชอบในการเรี ยนภาษาฝรั่ งเศส ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ ชอบ
มาก ในจานวนมากที่สุด คือ 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.5 รองลงมา เลือกตอบ ชอบปานกลาง เป็ น
จานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.0 ลาดับสุ ดท้าย เลือกตอบ ชอบมากที่สุด เป็ นจานวน 45 คน คิด
เป็ นร้อยละ 18.2 โดยมีค่าเฉลี่ยความชอบภาษาฝรั่งเศสที่ 3.66 แปลค่าได้วา่ ชอบมาก
จากผลการสัมภาษณ์ ความชอบในภาษาฝรั่งเศสมาจากหลายสาเหตุดว้ ยกัน เช่น ตัวภาษา
ความไพเราะของภาษา วัฒนธรรมฝรั่งเศส รวมถึง รู ปแบบการเรี ยนการสอน อาจารย์ และกิจกรรม
ในชั้นเรี ยน เป็ นต้น ดังที่จะเห็นได้จากบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้
- ชอบค่ ะ อาจารย์ สอนสนุกมาก อาจารย์ จะให้ เราหัดพูด
- ในห้ องเรี ยน ชอบเรี ยนเกี่ยวกับไวยกรณ์ และฝึ กพูด ชอบให้ อาจารย์ สอนพูด
- วัฒนธรรมฝรั่ งเศสน่ าสนใจมาก วิถีชีวิตคนของเขาก็ไม่ เหมือนของเรา
- ชอบวัฒนธรรมฝรั่ งเศส ชอบเรี ยนเกี่ยวกับอาหาร ไวน์ นา้ หอม ปารี ส
- อาจารย์ มีเทคนิคการสอนที่สนุก ให้ แข่ งขันกันตอบคาถาม
- อาจารย์ ฝรั่ งเศสจะเน้ นให้ พูดเยอะๆ ชอบเรี ยนพูด
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ตารางที่ 2.6 ระดับความชอบของนักเรียนในด้ านต่ างๆ
n = 247

1. การอ่าน
2. การเขียน
3. การฟัง
4. การพูด
5. คาศัพท์
6. ไวยากรณ์
7. วัฒนธรรม
8. การศึกษา
เพิ่มเติมด้วย
ตนเอง

1
ไม่ชอบ
เลย
5
(2.0%)
9
(3.6%)
5
(2.0%)
6
(2.4%)
7
(2.8%)
13
(5.3%)
4
(1.6%)
6
(2.4%)

2
ชอบ
น้อย
22
(8.9%)
39
(15.8%)
32
(13.0%)
25
(10.1%)
28
(11.3%)
54
(21.9%)
11
(4.5%)
34
(13.8%)

3
ชอบปาน
กลาง
112
(45.3%)
108
(43.7%)
93
(37.7%)
80
(32.4%)
109
(44.1%)
112
(45.3%)
48
(19.4%)
120
(48.6%)

4
ชอบมาก
82
(33.2%)
70
(28.3%)
90
(36.4%)
96
(38.9%)
80
(32.4%)
55
(22.3%)
89
(36.0%)
61
(24.7%)

5
ชอบมาก
ที่สุด
26
(10.5%)
21
(8.5%)
27
(10.9%)
40
(16.2%)
23
(9.3%)
13
(5.3%)
95
(38.5%)
26
(10.5%)

ค่าเฉลี่ย


S.D

การแปล
ความหมาย

3.41

.869

ปานกลาง

3.22

.939

ปานกลาง

3.41

.919

ปานกลาง

3.56

.960

มาก

3.34

.900

ปานกลาง

3.00

.931

ปานกลาง

4.05

.951

มาก

3.27

.912

ปานกลาง

ในส่ วนของความชอบภาษาฝรั่งเศสในด้านต่างๆ ในด้านการอ่ าน ผูต้ อบแบบสอบถาม
เลือกตอบ ปานกลาง มากที่สุด เป็ นจานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.3 รองลงมา เลือกตอบ ชอบ
มาก เป็ นจานวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.2 ลาดับสุ ดท้าย เลือก ชอบมากที่สุด เป็ นจานวน 26 คน
คิดเป็ นร้อยละ 10.5
ในส่ วนของการเขียน ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ ปานกลาง มากที่สุด เป็ นจานวน 108
คน คิดเป็ นร้อยละ 43.7 ตอบปานกลาง รองลงมาคือ ชอบมาก เป็ นจานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ
28.3 ลาดับสุ ดท้ายคือ เลือกชอบน้อย เป็ นจานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.8
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สาหรับการฟัง ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ ชอบปานกลาง มากที่สุด เป็ นจานวน 93 คน
คิดเป็ นร้อยละ 37.7 รองลงมา เลือกตอบ ชอบมาก เป็ นจานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.4 ลาดับ
สุ ดท้าย เลือกตอบ ชอบน้อย เป็ นจานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.0
ในส่ วนของการพูด ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ ชอบมาก เป็ นจานวนมากที่สุด คือ 96
คนคิดเป็ นร้อยละ 38.9 รองลงมา เลือกตอบ ชอบปานกลาง เป็ นจานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.4
ลาดับสุ ดท้าย เลือก ชอบมากที่สุด เป็ นจานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.2
ในเรื่ องของคาศัพท์ ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ ชอบปานกลาง มากที่สุด เป็ นจานวน
109 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.1 รองลงมา เลือกตอบ ชอบมาก เป็ นจานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.4
ลาดับสุ ดท้าย เลือก ชอบน้อย เป็ นจานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.3
ในส่ วนของไวยากรณ์ ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ ชอบปานกลาง มากที่สุด เป็ น
จานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.3 รองลงมา เลือก ชอบมาก เป็ นจานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ
22.3 ลาดับสุ ดท้าย เลือกตอบ ชอบน้อย เป็ นจานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.9
ในเรื่ องของวัฒนธรรม ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ ชอบมากที่สุด เป็ นจานวนมากที่สุด
คือ 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.5 รองลงมาเลือกตอบ ชอบมาก เป็ นจานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ
36.0 ลาดับสุ ดท้ายคือ ชอบปานกลาง เป็ นจานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.5
สาหรับการศึกษาด้วยตนเอง ผูต้ อบแบบสอบถาม เลือกตอบปานกลาง มากที่สุด เป็ น
จานวน120 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.6 รองลงมา เลือกตอบ ชอบมาก เป็ นจานวน 61 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 24.7 ลาดับสุ ดท้ายคือ ชอบน้อย เป็ นจานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.8
โดยภาพรวมเราจะเห็นว่า นัก เรี ยนชอบเรี ยนวัฒนธรรมมากที่สุด มี ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.00
รองลงมาคือ ชอบเรี ยนการพูด มีค่าเฉลี่ยที่ 3.56 ในส่ วนของอันดับที่สาม มีสองด้านที่นกั เรี ยนชอบ
เท่ากัน คือ ด้านการอ่านและการฟัง มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.41
จากการสัมภาษณ์ นักเรี ยน เหตุผลสาคัญประการหนึ่งในการเลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศสคือ
วัฒนธรรม นักเรี ยนจะมีความสนใจในวัฒนธรรมฝรั่งเศส โดยนักเรี ยนคนหนึ่งบอกว่า ประเทศ
ฝรั่งเศสเป็ นประเทศที่มีวฒั นธรรมโดดเด่น หรื อ นักเรี ยนอีกคนหนึ่งบอกว่า วัฒนธรรมของ
ฝรั่งเศสน่าสนใจ เช่น วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร วิถีชีวติ ความเป็ นอยู่ เป็ นต้น นักเรี ยนอีก
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คนหนึ่งบอกว่า นอกจากชอบภาษาแล้ว ตนเองคิดว่าชอบธรรมเนียม ประเพณี ของฝรั่งเศส คิดว่ามี
ความเป็ นเอกลักษณ์ มีความเป็ นตัวของตัวเอง
สิ่ งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งซึ่ งได้พบในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรี ยนมีความสนใจใน
การเรี ยนไวยากรณ์นอ้ ยที่สุด เมื่อเทียบกับความชอบด้านอื่นๆ คือมีค่าเฉลี่ ยอยูท่ ี่ 3.00 จากการ
สัมภาษณ์ นักเรี ยนหลายคนบอกว่า ไวยากรณ์ฝรั่งเศสยาก โดยเฉพาะการผันคากิริยาต่างๆ การใช้
กาลต่างๆในภาษาฝรั่งเศส รวมทั้งกฏข้อยกเว้นต่างๆ ทาให้นกั เรี ยนต้องท่องจาเยอะ บางครั้ง
สับสนและไม่สามารถจาได้หมด ทาให้นกั เรี ยนรู ้สึกว่า ไวยากรณ์เป็ นเรื่ องยากและไม่สนุก
อย่างไรก็ดี นักเรี ยนบางส่ วนก็ชอบเรี ยนไวยากรณ์ เพราะมีความรู ้สึกว่าเป็ นสิ่ งท้าทายและ
เป็ นความแปลกใหม่
ตารางที่ 2.7 จุดอ่ อนของนักเรียน ในการเรียนภาษาฝรั่งเศส
n = 247

1. ทักษะการฟัง
2. ทักษะการพูด
3. ทักษะการอ่าน
4. ทักษะการเขียน

1
น้อย
ที่สุด
11
(4.5%)
7
(2.8%)
13
(5.3%)
12
(4.9%)

2
น้อย
46
(18.6%)
66
(26.7%)
45
(18.2%)
50
(20.2%)

3
ปาน
กลาง
132
(53.4%)
130
(52.6%)
133
(53.8%)
128
(51.8%)

4
มาก

5
มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย


S.D

การแปล
ความหมาย

47
(19.0%)
33
(13.4%)
45
(18.2%)
42
(17.0%)

11
(4.5%)
11
(4.5%)
11
(4.5%)
15
(6.1%)

3.00

.912

ปานกลาง

2.90

.828

ปานกลาง

2.98

.869

ปานกลาง

2.99

.902

ปานกลาง

ข้อมูลที่ได้รับบ่งชี้วา่ จุดอ่อนในภาษาฝรั่งเศสของนักเรี ยนคือทักษะการฟัง ผูต้ อบ
แบบสอบถามเลือกตอบ ปานกลาง มากที่สุด เป็ นจานวน132 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.4 รองลงมา
เลือกตอบ มาก เป็ นจานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.0 ลาดับสุ ดท้าย เลือก น้อย เป็ นจานวน 46 คน
คิดเป็ นร้อยละ 18.6
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ในด้านทักษะการพูด ผูต้ อบแบบสอบถาม เลือกตอบ ปานกลาง มากที่สุด เป็ นจานวน 130
คน คิดเป็ นร้อยละ 52.6 รองลงมา เลือก น้อย เป็ นจานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.7 ลาดับสุ ดท้าย
เลือก มาก เป็ นจานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.4
ด้านการอ่าน ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบปานกลาง มากที่สุด เป็ นจานวน 133 คนคิด
เป็ นร้อยละ 53.8 รองลงมา มีการเลือกเป็ นจานวนเท่ากันระหว่าง น้อยและมาก จานวนอย่างละ 45
คน คิดเป็ นร้อยละ 18.2 ลาดับสุ ดท้าย เลือก น้อยที่สุด เป็ นจานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.3
ในด้านทักษะการเขียน ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ ปานกลาง มากที่สุด เป็ นจานวน
128 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.8 รองลงมาเลือก น้อย เป็ นจานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.2 ลาดับ
สุ ดท้ายเลือก มาก เป็ นจานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.0
ในภาพรวม นักเรี ยนมีจุดอ่อนในทุกทักษะในระดับน้อยค่อนไปทางปานกลาง คือ 2.90 ถึง
3.00 ทักษะที่นกั เรี ยนมีจุดอ่อนมากที่สุดคือ ทักษะการฟัง มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.00 รองลงมาคือ ทักษะ
การเขียน มีค่าเฉลี่ยที่ 2.99 และอันดับที่สามคือ ทักษะการอ่าน มีค่าเฉลี่ยที่ 2.98
ตารางที่ 2.8 ความยากง่ ายในการเรียนภาษาฝรั่งเศสของนักเรียน
n = 247

1. การฟัง
2. การอ่าน
3. การเขียน
4. การพูด
5. การออก
เสี ยง

1
ง่ายมาก
2
(0.8%)
4
(1.6%)
1
(0.4%)
7
(2.8%)
8
(3.2%)

2
ง่าย
17
(6.9%)
38
(15.4%)
37
(15.0%)
34
(13.8%)
24
(9.7%)

3
ปานกลาง
144
(58.3%)
150
(60.7%)
139
(56.3%)
135
(54.7%)
114
(46.2%)

4
ยาก
66
(26.7%)
46
(18.6%)
57
(23.1%)
57
(23.1%)
78
(31.6%)

5
ยากมาก
18
(7.3%)
9
(3.6%)
13
(5.3%)
14
(5.7%)
23
(9.3%)

ค่าเฉลี่ย

3.33

S.D
.745

การแปล
ความหมาย
ปานกลาง

3.07

.740

ปานกลาง

3.18

.760

ปานกลาง

3.15

.830

ปานกลาง

3.34

.896

ปานกลาง
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ในเรื่ องของความยากง่ายในการเรี ยนภาษาฝรั่งเศส ด้านการฟัง ผูต้ อบแบบสอบเลือกตอบ
ปานกลาง มากที่สุด เป็ นจานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.3 รองลงมาเลือกตอบ ยาก เป็ นจานวน
66 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.7 ลาดับสุ ดท้าย เลือกตอบ ยากมาก เป็ นจานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.3
ในส่ วนของการอ่าน ผูต้ อบแบบสอบถาม เลือกตอบ ปานกลาง มากที่สุด เป็ นจานวน150
คนคิดเป็ นร้อยละ 60.7 รองลงมาเลือกตอบ ยาก เป็ นจานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.6 ลาดับ
สุ ดท้าย เลือกตอบ ง่าย เป็ นจานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.4
ในด้านการเขียน ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ ปานกลาง มากที่สุด เป็ นจานวน 139 คน
คิดเป็ นร้อยละ 56.3 รองลงมา เลือกตอบ ยาก เป็ นจานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.1 ลาดับสุ ดท้าย
เลือกตอบ ยาก เป็ นจานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.0
ในด้านการพูด ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ ปานกลาง มากที่สุด เป็ นจานวน 135 คน
คิดเป็ นร้อยละ 54.7 รองลงมา เลือกตอบ ยาก เป็ นจานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.1 ลาดับสุ ดท้าย
เลือกตอบ ง่าย เป็ นจานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.8
ในส่ วนของการออกเสี ยง ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ ปานกลาง มากที่สุด เป็ นจานวน
114 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.2 รองลงมาเลือกตอบ ยาก เป็ นจานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.6 ลาดับ
สุ ดท้ายเลือกตอบ ง่าย เป็ นจานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.7
หากดูในภาพรวม จะเห็นว่า ความยากง่ายในการเรี ยนภาษาฝรั่งเศสของนักเรี ยนอยูใ่ น
ระดับปานกลาง คือระดับ 3 โดยที่การออกเสี ยงอยูใ่ นระดับที่สูงที่สุด คือ 3.34 รองลงมาคือการฟัง
3.33 และการเขียนเป็ นอันดับสุ ดท้ายคือ 3.18
จากการสัมภาษณ์ พบว่าการอ่านและการเขียนสอนโดยอาจารย์ชาวไทย ซึ่งจะเน้นด้าน
ไวยากรณ์เป็ นสาคัญ โดยที่อาจารย์มีการใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทาให้นกั เรี ยนสนใจ และ
ช่วยให้นกั เรี ยนเปลี่ยนทัศนคติที่เคยรู ้สึกว่าภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาที่ยาก กลายเป็ นภาษาที่ง่าย ใน
ส่ วนของการฟัง พูด และการออกเสี ยง สอนโดยอาจารย์ชาวฝรั่งเศส และรู ้สึกว่าจากการสัมภาษณ์
พบว่านักเรี ยนชอบเรี ยนกับอาจารย์ชาวฝรั่งเศสมาก เพราะได้ฟังสาเนียง อาจารย์สอนสนุก เน้นให้
พูด ฟัง รวมทั้งอาจารย์ชาวฝรั่งเศสส่ วนใหญ่มีความเป็ นกันเองกับนักเรี ยน ทาให้นกั เรี ยนไม่เครี ยด
บรรยากาศในการเรี ยนสนุกสนาน
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ตารางที่ 2.9 สาเหตุทที่ าให้ นักเรียนไม่ เก่งภาษาฝรั่งเศส
n = 247

1. กลัวทาผิด
2. อายไม่กล้า
แสดงออก
3. รู ้คาศัพท์ไม่
เพียงพอ
4. ความรู ้ทาง
ไวยากรณ์ไม่ดี
พอ

1
น้อย
ที่สุด
13
(5.3%)
17
(6.9%)
1
(0.4%)
4
(1.6%)

2
น้อย
26
(10.5%)
39
(15.8%)
15
(6.1%)
21
(8.5%)

3
4
5
ปาน
มาก มากที่สุด
กลาง
106
77
25
(42.9%) (31.2%) (10.1%)
123
50
18
(49.8%) (20.2%) (7.3%)
75
108
48
(30.4%) (43.7%) (19.4%)
80
94
48
(32.4%) (38.1%) (19.4%)

ค่าเฉลี่ย


S.D

การแปล
ความหมาย

3.30

.972

ปานกลาง

3.05

.963

ปานกลาง

3.76

.849

มาก

3.65

.941

มาก

ผลจากแบบสอบถามชี้ให้เห็นว่าความกลัวในการทาผิดไม่ได้เป็ นสาเหตุหลัก ดังจะเห็นได้
จากการที่ผตู้ อบแบบสอบ เลือกตอบ ปานกลาง มากที่สุด เป็ นจานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.9
รองลงมา เลือกตอบ มาก เป็ นจานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.2 ลาดับสุ ดท้ายเลือกตอบ น้อย เป็ น
จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.5
ในส่ วนของความอาย ไม่กล้าแสดงออก ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ ปานกลาง มาก
ที่สุด เป็ นจานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.8 รองลงมาเลือกตอบ มาก เป็ นจานวน 50 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 20.2 ลาดับสุ ดท้าย เลือกตอบ น้อย เป็ นจานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.8
สาหรับการรู ้คาศัพท์ไม่เพียงพอ ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ มาก เป็ นจานวนมากที่สุด
คือ 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.7 รองลงมา เลือกตอบ ปานกลาง เป็ นจานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ
30.4 ลาดับสุ ดท้าย เลือกตอบ มากที่สุด เป็ นจานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.4
ในส่ วนของการมีความรู ้ทางไวยากรณ์ไม่ดีพอ ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ มาก มาก
ที่สุด เป็ นจานวน 94 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.1 รองลงมา เลือกตอบ ปานกลาง เป็ นจานวน 80 คน คิด
เป็ นร้อยละ 32.4 ลาดับสุ ดท้าย เลือกตอบ มากที่สุด เป็ นจานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.4
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หากดูในภาพรวม สาเหตุอนั ดับแรกที่ทาให้นกั เรี ยนไม่เก่งภาษาฝรั่งเศส คือ การมีความรู้
เกี่ยวกับคาศัพท์ไม่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.76 รองลงมาคือ การมีความรู ้ทางไวยากรณ์ไม่ดีพอ มี
ค่าเฉลี่ย 3.65 และอันดับที่สามคือ ความกลัวทาผิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30
จะสังเกตเห็นว่า ไวยากรณ์และคาศัพท์เป็ นอุปสรรคในการเรี ยนของนักเรี ยนภาษาฝรั่งเศส
เนื่องจากนักเรี ยนคิดว่าตนเองต้องใช้การท่องจา การฝึ กฝนเพื่อให้เกิดความจาและความเข้าใจ จาก
การสัมภาษณ์ นักเรี ยนคนหนึ่งบอกว่า ‚คาศัพท์จาไม่ได้เพราะมีคาศัพท์เยอะ‛ บางคนก็บอกว่า ไม่
สามารถจาคาศัพท์ได้ รวมทั้งไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสยาก มีคากิริยาที่ตอ้ งท่องและจาเยอะ การ
กระจายคากิริยามีเยอะ ละเอียด ไม่สามารถจาได้
ตารางที่ 2.10 การยกระดับภาษาฝรั่งเศสหรือแก้ ไขจุดอ่ อนในการเรียนฝรั่งเศสของนักเรียน
n = 247

1. ทาแบบฝึ กหัด
ในหนังสื อหลายๆ
เล่ม
2. ทาแบบฝึ กหัด
บนเว็บไซต์ต่าง ๆ
3. ทาแบบฝึ กหัด
จากบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (CAI)
4. ดูภาพยนตร์
และรายการ
โทรทัศน์ภาษา
ฝรั่งเศส
5. อ่านนิตยสาร
วารสารและ
หนังสื อพิมพ์
ภาษาฝรั่งเศส
6. สนทนากับชาว
ฝรั่งเศสหรื อผูท้ ี่
ใช้ภาษาฝรั่งเศส

1
น้อยที่สุด

2
น้อย

4
มาก

5
มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย


S.D

การแปล
ความหมาย

51
(20.6%)

3
ปาน
กลาง
130
(52.6%)

10
(4.0%)

43
(17.4%)

13
(5.3%)

2.99

.870

ปานกลาง

19
(7.7%)
28
(11.3%)

80
(32.4%)
82
(33.2%)

102
(41.3%)
102
(41.3%)

34
(13.8%)
23
(9.3%)

12
(4.9%)
12
(4.9%)

2.76

.953

ปานกลาง

2.63

.970

ปานกลาง

25
(10.1%)

59
(23.9%)

99
(40.1%)

48
(19.4%)

16
(6.5%)

2.88

1.043

ปานกลาง

31
(12.6%)

72
(29.1%)

88
(35.6%)

48
(19.4%)

8
(3.2%)

2.33

1.020

น้อย

49
(19.8%)

62
(25.1%)

84
(34%)

39
(15.8%)

13
(5.3%)

2.62

1.127

ปานกลาง
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เป็ นภาษาแม่
7. ติดต่อทาง
จดหมายกับเพื่อน
ชาวฝรั่งเศสหรื อผู ้
ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส
เป็ นภาษาแม่
8. เรี ยนพิเศษ
เพิ่มเติมกับ
โรงเรี ยนสอน
ภาษาหรื ออาจารย์
พิเศษ

76
(30.8%)

81
(32.8%)

58
(23.5%)

25
(10.1%)

7
(2.8%)

2.21

1.078

น้อย

45
(18.2%)

44
(85%)

85
(34.4%)

48
(19.4%)

25
(10.1%)

2.85

1.221

ปานกลาง

ในการแก้ไขจุดอ่อนในการเรี ยนภาษาฝรั่งเศสเพื่อยกระดับภาษาฝรั่งเศสของตัวเอง ในการ
ทาแบบฝึ กหัดในหนังสื อหลายๆเล่ม ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ ปานกลาง มากที่สุด เป็ น
จานวน130 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.6 รองลงมา เลือกตอบ น้อย เป็ นจานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ
20.6 ลาดับสุ ดท้าย เลือกตอบ มาก เป็ นจานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.4
ในส่ วนของการทาแบบฝึ กหัดบนเว็ปไซด์ต่างๆ ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ ปานกลาง
มากที่สุด เป็ นจานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.3 รองลงมา เลือกตอบ น้อย เป็ นจานวน 80 คน คิด
เป็ นร้อยละ 32.4 ลาดับสุ ดท้าย เลือกตอบ มาก เป็ นจานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.8
สาหรับการทาแบบฝึ กหัดจากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI) ผูต้ อบแบบสอบถาม
เลือกตอบ ปานกลาง มากที่สุด เป็ นจานวน 102 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.3 รองลงมา เลือกตอบ น้อย
เป็ นจานวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.2 ลาดับสุ ดท้าย เลือกตอบ น้อยที่สุด เป็ นจานวน 28 คน คิด
เป็ นร้อยละ 11.3
สาหรับการดูภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ภาษาฝรั่งเศส ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ
ปานกลาง มากที่สุด เป็ นจานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.1 รองลงมาเลือกตอบ น้อย เป็ นจานวน
59 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.9 ลาดับสุ ดท้ายเลือกตอบ มาก เป็ นจานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.4
ในเรื่ องการอ่านนิตยสาร วารสารและหนังสื อพิมพ์ภาษาฝรั่งเศส ผูต้ อบแบบสอบถาม
เลือกตอบปานกลาง มากที่สุด เป็ นจานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.6 รองลงมา เลือกตอบ น้อย
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เป็ นจานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.1 ลาดับสุ ดท้าย เลือกตอบ มาก เป็ นจานวน 48 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 19.4
ในส่ วนของทางเลือกที่จะสนทนากับชาวฝรั่งเศสหรื อผูท้ ี่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาแม่
ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ ปานกลาง มากที่สุด เป็ นจานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 34 รองลงมา
เลือกตอบ น้อย เป็ นจานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.1 ลาดับสุ ดท้าย เลือกตอบ น้อยที่สุด เป็ น
จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.8
ในเรื่ องของการเรี ยนพิเศษเพิ่มเติมกับโรงเรี ยนสอนภาษาหรื ออาจารย์พิเศษ ผูต้ อบแบบ
สอบ ถามเลือกตอบปานกลาง มากที่สุด เป็ นจานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.4 รองลงมา
เลือกตอบ มาก เป็ นจานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.4 ลาดับสุ ดท้าย เลือกตอบ น้อยที่สุด เป็ น
จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.2
หากดูค่าเฉลี่ย โดยรวมแล้วอยูใ่ นระดับปานกลาง วิธีที่นกั เรี ยนเลือกมากที่สุดคือ ทา
แบบฝึ กหัดในหนังสื อหลายๆเล่ม ค่าเฉลี่ย 2.99 รองลงมาคือ ดูภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์
ภาษาฝรั่งเศส ค่าเฉลี่ย 2.88 อันดับที่สามคือ เรี ยนพิเศษเพิ่มเติมกับโรงเรี ยนสอนภาษาหรื ออาจารย์
พิเศษ ค่าเฉลี่ย 2.85 จากการสัมภาษณ์ สาเหตุที่นกั เรี ยนเลือกพัฒนาตนเองโดยการทาแบบฝึ กหัดใน
หนังสื อหลายๆเล่ม เนื่องจากหนังสื อแบบฝึ กหัดเป็ นสิ่ งที่สามารถหาได้ง่าย อยูใ่ กล้ตวั นักเรี ยน เช่น
สามารถยืมได้จากอาจารย์ จากมุมฝรั่งเศสหรื อห้องสมุดของโรงเรี ยน รวมทั้งนักเรี ยนสามารถเลื อก
ทาแบบฝึ กหัดได้ในเวลาที่ตนเองสะดวกและมีความต้องการ ในส่ วนของการดูภาพยนตร์ และ
รายการโทรทัศน์ฝรั่งเศส เนื่องจากความรู ้ความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนยังไม่สูงพอที่จะ
เข้าใจเนื้อหาหรื อคาพูดของนักแสดงในภาพยนตร์ ทาให้นกั เรี ยนเลือกดูเฉพาะภาพยนตร์ หรื อ
รายการที่มีภาพหรื อฉากที่น่าสนใจ และใช้วธิ ี จบั คาเป็ นคาๆ เท่านั้น ในส่ วนของการเรี ยนพิเศษ
เพิ่มเติม ก็มีเป็ นจานวนปานกลาง อย่างไรก็ดี จากการสัมภาษณ์อาจารย์พบว่า นักเรี ยนที่สนใจเรี ยน
เท่านั้นที่จะมีความขยัน ใฝ่ รู ้เพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถของตน นักเรี ยนส่ วนใหญ่จะไม่ให้
ความสนใจในส่ วนนี้
ในส่ วนของการติดต่อทางจดหมายหรื อสนทนาทางจดหมายกับเพื่อนชาวฝรั่งเศสหรื อผูท้ ี่
ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาแม่ จากการสัมภาษณ์นกั เรี ยน ถึงแม้วา่ นักเรี ยนจะอยูใ่ นจังหวัดภูเก็ต แต่
นักเรี ยนก็ไม่มีโอกาสได้ติดต่อหรื อรู ้จกั กับชาวฝรั่งเศสเลย ทั้งนี้เนื่องจากนักเรี ยนยังมีพ้นื ความรู ้
ความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสไม่เพียงพอที่จะสื่ อสารเป็ นภาษาฝรั่งเศสกับชาวฝรั่งเศสหรื อผูท้ ี่ใช้
ภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาแม่ได้ รวมทั้งไม่สามารถอ่านนิตยสาร วารสารและหนังสื อพิมพ์ภาษา
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ฝรั่งเศสได้เช่นกัน จากการสัมภาษณ์ นักเรี ยนคนหนึ่งกล่าวว่า ‚ที่โรงเรี ยนจะมีมมุ ฝรั่ งเศส จะมี
หนังสื อนิตยสารภาษาฝรั่ งเศสให้ นักเรี ยนอ่ าน‛ ในการอ่านหนังสื อนิตยสารของนักเรี ยนนั้น จาก
ประสบการณ์ของผูว้ จิ ยั นักเรี ยนส่ วนใหญ่จะรู ้จกั เป็ นบางคา ไม่สามารถอ่านเข้าใจทั้งหมด ส่ วน
ใหญ่แล้วนักเรี ยนก็จะดูเพียงรู ปภาพโฆษณา ภาพประกอบ ภาพทิวทัศน์ ต่างๆในประเทศฝรั่งเศส
เท่านั้น
ตารางที่ 2.11 กิจกรรมเกีย่ วกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสทีเ่ คยจัดที่ โรงเรียน
n = 247

1. ร้องเพลง
2. ทาอาหาร
ฝรั่งเศส
3. จัด
นิทรรศการ
4. ตอบ
ปั ญหา
5. แคมป์
ภาษาฝรั่งเศส
6. สัมภาษณ์
ชาวฝรั่งเศส

1
น้อยที่สุด

2
น้อย

25
(10.1%)
48
(19.4%)
26
(10.5%)
32
(13.0%)
41
(16.6%)
52
(21.1%)

55
(22.3%)
87
(35.2%)
50
(20.2%)
74
(30.0%)
63
(25.5%)
76
(30.8%)

3
ปาน
กลาง
75
(30.4%)
65
(26.3%)
81
(32.8%)
80
(32.4%)
69
(27.9%)
84
(34.0%)

4
มาก

5
มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย


S.D

การแปล
ความหมาย

62
(25.1%)
34
(13.8%)
64
(25.9%)
44
(17.8%)
47
(19.0%)
25
(10.1%)

30
(12.1%)
13
(5.3%)
26
(10.5%)
17
(6.9%)
27
(10.9%)
10
(4.0%)

3.07

1.168

ปานกลาง

2.50

1.111

ปานกลาง

3.06

1.143

ปานกลาง

2.76

1.103

ปานกลาง

2.82

1.233

ปานกลาง

2.45

1.058

น้อย

จากตาราง กิจกรรมที่เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสที่โรงเรี ยนจัดนั้น ในส่ วนของกิจกรรมร้อง
เพลง ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบปานกลาง มากที่สุด เป็ นจานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.4
รองลงมาเลือกตอบมาก เป็ นจานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.1 ลาดับสุ ดท้าย เลือก น้อย เป็ น
จานวน 55 คนคิดเป็ นร้อยละ 22.3
ในส่ วนของการทาอาหารฝรั่งเศส ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมาก จานวน 87 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 35.2 เลือกตอบน้อย รองลงมา เลือกตอบปานกลาง เป็ นจานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.3
ลาดับสุ ดท้าย เลือก น้อยที่สุด เป็ นจานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.4
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สาหรับกิจกรรมการจัดนิทรรศการ ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบปานกลาง มากที่สุด
เป็ นจานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.8 รองลงมา เลือกตอบ มาก เป็ นจานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ
25.9 ลาดับสุ ดท้าย เลือก น้อย เป็ นจานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.2
ในส่ วนของกิจกรรมการตอบปั ญหา ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบปานกลาง มากที่สุด
เป็ นจานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.4 รองลงมา เลือก น้อย เป็ นจานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ
30.0 ลาดับสุ ดท้าย เลือก มาก เป็ นจานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.8
สาหรับกิจกรรมการจัดแคมป์ ภาษาฝรั่งเศส ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบปานกลาง มาก
ที่สุด เป็ นจานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.9 รองลงมา เลือก น้อย เป็ นจานวน 63 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 25.5 ลาดับสุ ดท้าย เลือก มาก เป็ นจานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.0
ในส่ วนของกิจกรรมการสัมภาษณ์ชาวฝรั่งเศส ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบปานกลาง
มากที่สุด เป็ นจานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.0 รองลงมาเลือก น้อย เป็ นจานวน 76 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 30.8 ลาดับสุ ดท้าย เลือก น้อยที่สุด เป็ นจานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.1
หากดูในภาพรวม ค่าเฉลี่ยในการจัดกิจกรรมภาษาฝรั่งเศสของโรงเรี ยนส่ วนใหญ่อยูใ่ น
ระดับปานกลาง โดยกิจกรรมที่จดั มากที่สุด คือ ร้องเพลง มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.07 อันดับถัดมาคือ จัด
นิทรรศการ ค่าเฉลี่ย 3.06 และอันดับสุ ดท้าย คือ การจัดแคมป์ ภาษาฝรั่งเศส ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.82
จากการสัมภาษณ์นกั เรี ยน กิจกรรมต่างๆส่ วนใหญ่จะจัดในห้องเรี ยน เป็ นส่ วนหนึ่งของ
การเรี ยนการสอน มากกว่าจะเป็ นกิจกรรมที่โรงเรี ยนจัด กิจกรรมที่โรงเรี ยนจัดส่ วนใหญ่จะเป็ น
กิจกรรมเพื่อส่ วนกลาง เช่นการจัดขายอาหาร การแสดง การออกร้านต่างๆ จะไม่เน้นจัดกิจกรรมที่
เป็ นส่ วนหนึ่งของการเรี ยนการสอน อย่างไรก็ดี จากการสัมภาษณ์ นักเรี ยนบอกว่ามีการจัดแคมป์
ภาษาฝรั่งเศสที่โรงแรมริ มหาดแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ในระหว่างการจัดแคมป์ นักเรี ยนมีโอกาส
ทากิจกรรมต่างๆ เช่นทาอาหาร ร้องเพลง ตอบคาถาม เป็ นต้น นักเรี ยนผูใ้ ห้สัมภาษณ์กล่าวว่าอยาก
ให้มีการจัดแคมป์ บ่อยๆ และจัดหลายๆวัน
บางโรงเรี ยนจะมีชุมนุมภาษาฝรั่งเศส ภายในชุมนุมมีการจัดกิจกรรมต่างๆ นักเรี ยนมีสิทธิ
ในการเลือกเข้าชุมนุม ส่ วนใหญ่แล้วนักเรี ยนชั้นปี สู งจะสามารถเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆได้มากกว่า
นักเรี ยนชั้นต่ากว่า เนื่องจากนักเรี ยนชั้นปี สู งมีความรู ้ความสามารถสู งกว่านักเรี ยนชั้นปี อื่นๆ
อย่างไรก็ดี จากการสอบถาม นักเรี ยนกล่าวว่า อาจารย์จะช่วยอธิ บายเพื่อให้เกิดความเข้า ใจได้

48

ตารางที่ 2.12 การใช้ ภาษาฝรั่งเศสในห้ องเรียน

1. ภาษาไทย
2. ภาษาฝรั่งเศส
3. ภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศสในอัตราส่ วนที่เท่า ๆ กัน

ความถี่
n = 247
36
25
175

ร้อยละ
14.6
10.1
70.9

แบบสอบถามข้อนี้ ใช้สาหรับอาจารย์ผสู ้ อนภาษาฝรั่งเศสชาวไทย ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ตอบว่าอาจารย์ชาวไทยใช้ภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศสในอัตราส่ วนที่เท่าๆกัน คือ จานวน
175 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.9 จากการสัมภาษณ์ นักเรี ยนกล่าวว่าอาจารย์ชาวไทยจะเน้นสอน
ไวยากรณ์ อ่านเขียน ซึ่ งใช้ภาษาไทยในการอธิบาย ซึ่ งนักเรี ยนคิดว่า การที่อาจารย์ใช้ภาษาไทย
อธิ บาย ทาให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจเนื้อหาอย่างชัดเจน หากอาจารย์ใช้ภาษาฝรั่งเศส นักเรี ยนก็จะไม่
เข้าใจ และจากการสัมภาษณ์อาจารย์ อาจารย์ทุกคนก็จะตอบไปในทางเดียวกัน เนื่องจาก การใช้
ภาษาฝรั่งเศสล้วนๆในการอธิ บาย นักเรี ยนจะไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ เนื่องจากความรู ้ความสามารถ
ทางภาษาของนักเรี ยนยังไม่ดีพอที่จะเข้าใจการอธิ บายสิ่ งต่างๆเป็ นภาษาฝรั่งเศสได้ และเมื่อ
นักเรี ยนไม่เข้าใจ ก็จะเกิดปั ญหาทาให้ไม่สนใจเรี ยน ไม่สามารถทาข้อสอบได้
นอกจากนี้ ในโรงเรี ยนที่มีอาจารย์ชาวฝรั่งเศสมาร่ วมสอนด้วย อาจารย์ชาวไทยก็จะถือว่า
อาจารย์ชาวฝรั่งเศสใช้ภาษาฝรั่งเศสในการเรี ยนการสอนอยูแ่ ล้ว ไม่จาเป็ นที่อาจารย์ชาวไทยจะต้อง
พูดภาษาฝรั่งเศสตลอดเวลาอีก อย่างไรก็ดี ผลจากการสัมภาษณ์อาจารย์ อาจารย์บางท่านยังขาด
ความมัน่ ใจในการพูดภาษาฝรั่งเศส เนื่องจากไม่ค่อยมีโอกาสได้พดู คุยกับชาวฝรั่งเศสมากนัก ทา
ให้กลัวพูดผิดไวยากรณ์ รู้สึกอายหากนักเรี ยนจับได้ และบางครั้งอาจารย์ไม่สามารถหาคาศัพท์ที่
ตรงและถูกต้องมาใช้ได้ การสอนเป็ นภาษาไทยทาให้ตนเองมีความมัน่ ใจมากกว่า
นอกจากนี้ เนื่องจากเนื้อหาในการเรี ยนการสอนมีเยอะ การใช้ภาษาไทยในการอธิ บายจะ
ทาให้สอนได้เร็ วกว่า ไม่ตอ้ งอธิ บายซ้ าไปซ้ ามาหลายๆครั้ง
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ตารางที่ 2.13 กิจกรรมในห้ องเรียน
n = 247

1. เรี ยน
ไวยากรณ์
2. อ่านเรื่ อง
3. ฟังเทป
4. ดูวดี ีโอ
5. สอนด้าน
วัฒนธรรม
6. ฝึ กพูดและ
ฝึ กออกเสี ยง

1
น้อยที่สุด

2
น้อย

0
(%)
4
(1.6%)
13
(5.3%)
73
(29.6%)
14
(5.7%)
0
(%)

9
(3.6%)
22
(8.9%)
85
(34.4%)
98
(39.7%)
40
(16.2%)
6
(2.4%)

3
ปาน
กลาง
88
(35.6%)
80
(32.4%)
86
(34.8%)
43
(17.4%)
97
(39.3%)
44
(17.8%)

4
มาก

5
มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย


S.D

การแปล
ความหมาย

106
(42.9%)
108
(43.7%)
54
(21.9%)
24
(9.7%)
70
(28.3%)
100
(40.5%)

44
(17.8%)
33
(13.4%)
9
(3.6%)
9
(3.6%)
26
(10.5%)
97
(39.3%)

3.75

.787

มาก

3.58

.888

มาก

2.84

.947

ปานกลาง

2.18

1.076

น้อย

3.22

1.024

ปานกลาง

4.17

.802

มาก

สาหรับกิจกรรมการสอนที่เน้นในห้องเรี ยนพบว่า การเรี ยนการสอนไวยากรณ์ ผูต้ อบ
แบบสอบถามเลือกตอบ มาก เป็ นจานวนมากที่สุด คือ 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.9 รองลงมาเลือก
ปานกลาง เป็ นจานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.6 ลาดับสุ ดท้าย คือ มากที่สุด เป็ นจานวน 44 คน
คิดเป็ นร้อยละ 17.8
กิจกรรมการอ่านเรื่ อง ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมาก เป็ นจานวนมากที่สุด คือ 108
คนคิดเป็ นร้อยละ 43.7 รองลงมาเลือก ปานกลาง เป็ นจานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.4 ลาดับ
สุ ดท้ายเลือก มากที่สุด เป็ นจานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.4
กิจกรรมการฟังเทป ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบปานกลาง มากที่สุด เป็ นจานวน 86 คน
คิดเป็ นร้อยละ 34.8 รองลงมาเลือก น้อย เป็ นจานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.4 ลาดับสุ ดท้าย
เลือกมาก เป็ นจานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.9
สาหรับการดูวดี ีโอ ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ น้อย เป็ นจานวนมากที่สุด คือ 98 คน
คิดเป็ นร้อยละ 39.7 รองลงมาเลือก น้อยที่สุด เป็ นจานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.6 ลาดับสุ ดท้าย
เลือก ปานกลาง เป็ นจานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.4
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ในส่ วนของกิจกรรมการสอนด้านวัฒนธรรม ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ ปานกลาง
มากที่สุด เป็ นจานวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.3 รองลงมาเลือก มาก เป็ นจานวน 70 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 28.3 ลาดับสุ ดท้าย เลือก น้อย เป็ นจานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.2
กิจกรรมการฝึ กพูดและฝึ กออกเสี ยง ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมาก เป็ นจานวนมาก
ที่สุด คือ 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.5 รองลงมา เลือก มากที่สุด เป็ นจานวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ
39.3 ลาดับสุ ดท้าย เลือก ปานกลาง เป็ นจานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.8
หากดูในภาพรวม จะเห็นว่า กิจกรรมการฝึ กพูดและฝึ กออกเสี ยงเป็ นกิจกรรมที่อ าจารย์
เน้นมากที่สุดในชั้นเรี ยน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 รองลงมาคือ การเรี ยนไวยากรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.35 อันดับที่สามคือ การอ่านเรื่ อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ซึ่ งเรื่ องนี้ก็สอดคล้องกับคาสัมภาษณ์ท้ งั
ในส่ วนของนักเรี ยนและของอาจารย์ ที่บ่งชี้วา่ อาจารย์ชาวไทยเน้นการฝึ กพูด การฝึ กพูดในที่น้ ีคือ
ฝึ กพูดในระดับประโยค โต้ตอบสนทนาสั้นๆ ส่ วนอาจารย์ชาวฝรั่งเศสจะเน้นการฝึ กพูดและฝึ ก
ออกเสี ยง ในส่ วนของการเรี ยนการสอนไวยากรณ์ การสอนอ่าน เป็ นส่ วนที่อาจารย์ชาวไทยเป็ น
ผูส้ อน เนื่ องจากอาจารย์ชาวไทยมีความถนัดที่จะสอนด้านนี้มากกว่าการสอนพูด ส่ วนโรงเรี ยนที่
ไม่มีอาจารย์ชาวฝรั่งเศส นักเรี ยนได้เรี ยนฟังพูดโดยผ่านทางวีดีโอเทป หรื อซี ดีที่เป็ นส่ วนประกอบ
ของหนังสื อเรี ยนเป็ นส่ วนใหญ่ อาจารย์บางท่านพยายามหาซีดีเพลงหรื ออื่นๆ เช่นเวบไซด์ใน
อินเตอร์เนทมาทดแทนการขาดอาจารย์เจ้าของภาษา
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ตารางที่ 2.14 สื่ อการสอนแบบของจริงทีห่ าได้ ในจังหวัดภูเก็ต ทีอ่ าจารย์นามาใช้ ในห้ องเรียน
n = 247

1. แผ่นพับโฆษณา
โรงแรม
2. แผ่นพับโฆษณา
ของบริ ษทั ทัวร์
3. ภาพสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ
4. แผ่นภาพโฆษณา
จากหนังสื อพิมพ์
ท้องถิ่น
5. แผ่นภาพโฆษณา
จากนิตยสารท้องถิ่น
6. แผนที่จงั หวัด
ภูเก็ต
7. ตารางเดินรถ/
เครื่ องบิน

1
น้อยที่สุด

2
น้อย

4
มาก

5
มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย


S.D

การแปล
ความหมาย

106
(42.9%)
98
(39.7%)
42
(17.0%)
86
(34.8%)

3
ปาน
กลาง
73
(29.6%)
82
(33.2%)
94
(38.1%)
95
(38.5%)

37
(15.0%)
38
(15.4%)
20
(8.1%)
34
(13.8%)

23
(9.3%)
25
(10.1%)
69
(27.9%)
29
(11.7%)

8
(3.2%)
4
(1.6%)
22
(8.9%)
3
(1.2%)

2.43

.964

น้อย

2.43

.925

น้อย

3.13

1.058

ปานกลาง

2.52

.914

ปานกลาง

33
(13.4%)
36
(14.6%)
35
(14.2%)

80
(32.4%)
104
(42.1%)
89
(36.0%)

100
(40.5%)
74
(30.0%)
79
(32.0%)

31
(12.6%)
28
(11.3%)
34
(13.8%)

3
(1.2%)
5
(2.0%)
10
(4.0%)

2.56

.917

ปานกลาง

2.44

.943

น้อย

2.57

1.025

ปานกลาง

จากตาราง สื่ อการสอนแบบของจริ งที่หาได้ในจังหวัดภูเก็ตที่อาจารย์นามาใช้สอนในห้อง
ชนิดเอกสารแบบแผ่นพับโฆษณาโรงแรม ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบระดับน้อย เป็ นจานวน
มากที่สุด คือ 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.9 รองลงมาเลือก ปานกลาง เป็ นจานวน 73 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 29.6 ลาดับสุ ดท้าย เลือก น้อยที่สุด เป็ นจานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.0
เอกสารแผ่นพับโฆษณาของบริ ษทั ทัวร์ ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ น้อย เป็ นจานวน
มากที่สุดเช่นกัน คือ 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.7 รองลงมา เลือกปานกลาง เป็ นจานวน 82 คน คิด
เป็ นร้อยละ 33.2 ลาดับสุ ดท้าย เลือก น้อยที่สุด เป็ นจานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.4
ในส่ วนของภาพสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ ปานกลาง มาก
ที่สุด เป็ นจานวน 94 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.1 รองลงมาเลือก มาก เป็ นจานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ
27.9 ลาดับสุ ดท้าย เลือก น้อย เป็ นจานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.0
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สาหรับแผ่นภาพโฆษณาจากหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบปาน
กลาง มากที่สุด เป็ นจานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.5 รองลงมาเลือก น้อย เป็ นจานวน 86 คน คิด
เป็ นร้อยละ 34.8 ลาดับสุ ดท้าย เลือก น้อยที่สุด เป็ นจานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.8
ในส่ วนของแผ่นภาพโฆษณาจากนิตยสารท้องถิ่น ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบปาน
กลาง มากที่สุด เป็ นจานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.5 รองลงมาเลือก น้อย เป็ นจานวน 80 คน
คิดเป็ นร้อยละ 32.4 ลาดับสุ ดท้าย เลือก น้อยที่สุด เป็ นจานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.4
สาหรับแผนที่จงั หวัดภูเก็ต ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบน้อย มากที่สุด เป็ นจานวน 104
คน คิดเป็ นร้อยละ 42.1 รองลงมาเลือก ปานกลาง เป็ นจานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.0 ลาดับ
สุ ดท้าย เลือก น้อยที่สุด เป็ นจานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.6
ในส่ วนของตารางเดินรถ/เครื่ องบิน ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบน้อย มากที่สุด เป็ น
จานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.0 รองลงมาเลือก ปานกลาง เป็ นจานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ
32.0 ลาดับสุ ดท้าย เลือก น้อยที่สุด เป็ นจานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.2
เมื่อดูในภาพรวม อาจารย์นาสื่ อการสอนแบบจริ งที่หาได้ในจังหวัดภูเก็ตมาใช้สอนใน
ระดับน้อย ถึงปานกลาง โดยจะอยูใ่ นระดับ 2.26 ถึง 3.13 โดยสื่ อการสอนที่อาจารย์นามาใช้มาก
ที่สุดได้แก่ ภาพสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.13 รองลงมาคือ แผ่นภาพโฆษณาจาก
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น มีค่าเฉลี่ยที่ 2.52 และอันดับที่สามคือ แผนที่จงั หวัดภูเก็ต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.44
การที่อาจารย์นาสื่ อการสอนแบบจริ งมาใช้นอ้ ยนี้ มีสาเหตุมาจากการที่อาจารย์มีหนังสื อที่
เขียนขึ้นโดยคนฝรั่งเศส และจัดทาขึ้นเพื่อนักเรี ยนต่างชาติมาใช้สอนอยูแ่ ล้ว อาจารย์มิได้สอนใน
เรื่ องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมากนัก
จากการศึกษาวิจยั พบว่า ภาษาที่ใช้ในสื่ อต่างๆส่ วนใหญ่เป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ
มีภาษาฝรั่งเศสน้อย ยกเว้นบรรดาแผ่นพับโฆษณาบริ ษทั ทัวร์ ที่อาจจะมีนกั ท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส
เป็ นกลุ่มเป้ าหมายด้วย ทาให้อาจารย์ตอ้ งแปลเป็ นภาษาฝรั่งเศสหากอาจารย์ตอ้ งการนาไปใช้
สาหรับนิตยสารที่มีในท้องถิ่นที่เป็ นภาษาฝรั่งเศสอยูแ่ ล้ว ระดับของภาษาก็สูงเกินไป นักเรี ยนไม่
สามารถเข้าใจได้ ทาให้การนาไปใช้ อาจารย์จะต้องนามาปรับภาษาให้ง่ายขึ้นหากต้องการใช้
รวมทั้งต้องมีการตรวจแก้ และสร้างแบบฝึ กหัดเพิม่ เติมจากเอกสารดังกล่าว เป็ นการเพิม่ ภาระงาน
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ให้แก่อาจารย์ ดังนั้นอาจารย์ส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะใช้สื่อภาพจริ งที่มีอยูแ่ ล้วในหนังสื อเรี ยนเป็ น
หลัก
ตารางที่ 2.15 ปัญหาบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส
n = 247

1. นักเรี ยนมีมาก
เกินไปในแต่ละห้อง
อาจารย์ให้ความ
สนใจไม่ทวั่ ถึง
2. ห้องเรี ยนร้อนอบ
อ้าว ทาให้ไม่น่า
เรี ยน
3. เสี ยงดังเกินไป
จากห้องเรี ยนอื่น ๆ
ทาให้เรี ยนไม่เข้าใจ

1
น้อย
ที่สุด
58
(23.5%)

2
น้อย
90
(36.4%)

3
ปาน
กลาง
76
(30.8%)

65
(26.3%)

88
(35.6%)

61
(24.7%)

84
(34.0%)

4
มาก

ค่าเฉลี่ย


S.D

การแปล
ความหมาย

16
(6.5%)

5
มาก
ที่สุด
7
(2.8%)

2.29

.989

น้อย

63
(25.5%)

18
(7.3%)

13
(5.3%)

2.30

1.096

น้อย

72
(29.1%)

21
(8.5%)

9
(3.6%)

2.32

1.052

น้อย

ในเรื่ องปัญหาบรรยากาศการเรี ยนการสอนนั้น การที่นกั เรี ยนมีมากเกินไปในแต่ละห้อง
ทาให้อาจารย์ให้ความสนใจไม่ทวั่ ถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ น้อย เป็ นจานวนมากที่สุด คือ
90 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.4 รองลงมา เลือกตอบ ปานกลาง เป็ นจานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.8
ลาดับสุ ดท้าย เลือก น้อยที่สุด เป็ นจานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.5
ในส่ วนที่เป็ นปั ญหาเรื่ องห้องเรี ยนร้อนอบอ้าว ทาให้ไม่น่าเรี ยนนั้น ผูต้ อบแบบสอบถาม
เลือกตอบ เป็ นปัญหาน้อย มากที่สุด เป็ นจานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.6 รองลงมาเลือก น้อย
ที่สุด เป็ นจานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.3 ลาดับสุ ดท้าย เลือกตอบ ปานกลาง เป็ นจานวน 63 คน
คิดเป็ นร้อยละ 25.5
สาหรับปั ญหาเรื่ องเสี ยงดังเกินไปจากห้องเรี ยนอื่นๆ ทาให้เรี ยนไม่เข้าใจนั้น ผูต้ อบ
แบบสอบถามเลือกตอบ เป็ นปัญหาน้อย มากที่สุด เป็ นจานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.0
รองลงมาเลือกตอบ ปานกลาง เป็ นจานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.1 ลาดับสุ ดท้ายเลือกตอบ น้อย
ที่สุด เป็ นจานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.7
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สรุ ปว่า ปั ญหาบรรยากาศการเรี ยนการสอนอยูใ่ นระดับน้อย คือ 2.29 – 2.32 โดยปัญหา
เรื่ องเสี ยงดังเกินไปจากห้องเรี ยนอื่น ๆ ทาให้เรี ยนไม่เข้าใจนั้น มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.32 ปัญหาเรื่ อง
ห้องเรี ยนร้อนอบอ้าว ทาให้ไม่น่าเรี ยน มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.30 และนักเรี ยนมีมากเกินไปในแต่ละห้อง
อาจารย์ให้ความสนใจไม่ทวั่ ถึง มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.29 ผลการศึกษาพบว่าในปั จจุบนั โรงเรี ยนต่างๆ
ในจังหวัดภูเก็ตจะจัดทาห้องปฏิบตั ิการภาษาขึ้น สาหรับการเรี ยนการสอนภาษา ในห้องปฏิบตั ิการ
ภาษานี้จะมีโสตทัศนูปกรณ์เพียบพร้อม รวมทั้งติดเครื่ องปรับอากาศ ทาให้นกั เรี ยนไม่ตอ้ งทนกับ
สภาพอากาศร้อนเหมือนสมัยก่อน รวมทั้งสามารถป้ องกันเสี ยงดังจากห้องเรี ยนอื่นๆ มิให้เล็ดลอด
เข้ามารบกวนการเรี ยนการสอนได้
อย่างไรก็ดี ในส่ วนของจานวนนักเรี ยนต่อห้อง ยังมีเป็ นจานวนที่มากอยู่ นัน่ คือประมาณ
35-45 คน จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผสู้ อน ปัญหาจานวนนักเรี ยนที่มีมากเกินไปต่อห้อง ทาให้ไม่
สามารถดูแลเด็กได้อย่างทัว่ ถึง นักเรี ยนมีเวลาฝึ กฝนทักษะด้านต่างๆเป็ นรายบุคคลน้อย แต่ผล
การศึกษาชี้วา่ นักเรี ยนกลับเห็นสิ่ งที่น่าจะเป็ นปั ญหาเกี่ยวกับบรรยากาศการเรี ยนในระดับปาน
กลางถึงน้อย
ตารางที่ 2.16 บรรยากาศการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส

1. สนุก น่าสนใจ
2. น่าเบื่อ ไม่น่าสนใจ
3. ไม่ระบุ

ความถี่
n = 247
216
29
2

ร้อยละ
87.4
11.7
0.8

โดยรวมแล้ว ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นจานวน 216 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.4 คิด
ว่าบรรยากาศการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่ งเศสจะมีความสนุก น่าสนใจ
จากการสัมภาษณ์ นักเรี ยนจะชอบเรี ยนทั้งกับอาจารย์ไทยและอาจารย์ชาวฝรั่งเศส โดย
การเรี ยนการอาจารย์ไทย จะเน้นหนักไปในทางไวยากรณ์ การอ่านเรื่ อง และกิจกรรมอื่ นๆ ซึ่ง
อาจารย์ชาวไทยจะมีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย มีกิจกรรมประกอบการสอนมากมาย ทาให้
นักเรี ยนไม่รู้สึกเบื่อ และรู ้สึกสนุกไปกับการสอน ในส่ วนที่เรี ยนกับอาจารย์ชาวฝรั่งเศส นักเรี ยน
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ก็กล่าวว่ารู ้สึกสนุก เพราะรู ้สึกชอบที่จะได้มีโอกาสพูดกับชาวต่างชาติ ได้ฟัง
สาเนียงชาวต่างชาติจริ งๆ
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ตอนที่ 3 ประสบการณ์ เกีย่ วกับชาวฝรั่งเศสและภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้ง
สภาพการณ์ ของภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ต
ตารางที่ 3.1 ประสบการณ์ ในการพูดคุยกับชาวฝรั่งเศสหรือคนชาติอนื่ ๆทีส่ ามารถพูดภาษาฝรั่งเศส
ได้ ของนักเรียนในฐานะทีเ่ ป็ นนักเรียนในจังหวัดภูเก็ต

ประสบการณ์ ในการพูดคุยกับชาวฝรั่งเศส
1. มี เป็ นนักท่องเที่ยว
2. มี ทางานในประเทศไทย
3. มี อาศัยในประเทศไทยโดยไม่ทางาน
4. อื่น ๆ
5. ไม่มี
6. ไม่ระบุ
ประสบการณ์ ในการพูดคุยกับคนชาติอนื่ ๆทีส่ ามารถพูด
ภาษาฝรั่งเศส
1. มี เป็ นชาวเบลเยีย่ ม
2. มี เป็ นชาวสวิสเซอร์แลนด์
3. มี เป็ นชาวแคนาดา
4. อื่น ๆ
5. ไม่มี
6. ไม่ระบุ

ความถี่
n = 247

ร้อยละ

73
22
6
15
130
1

29.6
8.9
2.4
6.1
52.6
0.4

8
25
4
33
173
4

3.2
10.1
1.6
13.4
70.0
1.6

ในส่ วนประสบการณ์ที่นกั เรี ยนมีกบั ชาวฝรั่งเศสและภาษาฝรั่งเศสของนักเรี ยนในจังหวัด
ภูเก็ตซึ่ งมีชาวต่างประเทศเป็ นจานวนมาก จะเห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ จานวน 130 คน
คิดเป็ นร้อยละ 52.6 ไม่มีประสบการณ์ในการพูดคุยกับชาวฝรั่งเศส และนักเรี ยนจานวน 173 คน
คิดเป็ นร้อยละ 70.0 ก็ไม่มีประสบการณ์ในการพูดคุยกับชาวต่างชาติอื่นๆ ที่สามารถพูดภาษา
ฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ต
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อย่างไรก็ดี เมื่อดูในส่ วนของจานวนนักเรี ยนที่มีประสบการณ์ในการพูดคุยกับชาวฝรั่งเศส
ทั้งที่เป็ นนักท่องเที่ยว หรื อผูท้ ี่เข้ามาอาศัยอยูใ่ นจังหวัดภูเก็ต พบว่า มี จานวนถึง 116 คนคิดเป็ นร้อย
ละ 46.96 และที่เป็ นคนต่างชาติเชื้อสายอื่นๆที่ไม่ใช่ฝรั่งเศส แต่สามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้ ก็มี
เป็ นจานวนถึง 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.34 ซึ่ งนับเป็ นจานวนที่มากพอสมควร และแสดงให้เห็นว่า
นักเรี ยนที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดภูเก็ตก็มีโอกาสที่จะได้พบปะ พูดคุยกับนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสได้ใน
ระดับหนึ่ง รวมทั้งบุคคลเหล่านี้ ยังอาจเป็ นเหตุจูงใจให้นกั เรี ยนเลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศส
ตารางที่ 3.2 การมีญาติหรือคนรู้ จักทีแ่ ต่ งงานกับคนฝรั่งเศส หรือ เคยเดินทางไปประเทศฝรั่ งเศส
หรือ เคยเดินทางไปประเทศไปประเทศอืน่ ๆ ทีใ่ ช้ ภาษาฝรั่งเศส

มีญาติหรือคนรู้ จักทีแ่ ต่ งงานกับคนฝรั่งเศส
1. มี และมีลูกด้วยกัน
2. มี แต่ไม่มีลูกด้วยกัน
3. ไม่มี
มีญาติหรือคนรู้ จักเคยเดินทางไปประเทศฝรั่ง เศส
1. มี เคยไป 1 ครั้ง
2. มี เคยไป 2 ครั้ง
3. มี เคยไป 3 ครั้งและมากกว่านั้น
4. ไม่มี
มีญาติหรือคนรู้ จักเคยเดินทางไปประเทศอืน่ ๆ ทีใ่ ช้ ภาษา
ฝรั่งเศส เช่ น สวิสเซอร์ แลนด์ เบลเยีย่ ม แคนาดา
1. มี เคยไป 1 ครั้ง
2. มี เคยไป 2 ครั้ง
3. มี เคยไป 3 ครั้งและมากกว่านั้น
4. ไม่มี

ความถี่
n = 247

ร้อยละ

22
14
211

8.9
5.7
85.4

36
19
34
158

14.6
7.7
13.8
64.0

27
19
36
165

10.9
7.7
14.6
66.8

ในส่ วนที่เกี่ยวกับบุคคลแวดล้อมของนักเรี ยนที่มีความสัมพันธ์ถึงขั้นแต่งงานกับคน
ฝรั่งเศสรวมทั้งมีบุตรด้วยกัน และบุคคลแวดล้อมที่เคยเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสหรื อประเทศที่
พูดภาษาฝรั่งเศสนั้น จะเห็นได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นจานวน 211 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 85.4 ไม่มีญาติหรื อคนรู ้จกั ที่แต่งงานกับคนฝรั่งเศส ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ จานวน 158
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คน คิดเป็ นร้อยละ 64.0 ไม่มีญาติหรื อคนรู ้จกั เคยเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส ผูต้ อบแบบสอบถาม
จานวน 165 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.8 ไม่มีญาติหรื อคนรู ้จกั เคยเดินทางไปประเทศอื่นๆที่ใช้ภาษา
ฝรั่งเศส เช่นสวิสเซอร์แลนด์ เบลเยีย่ ม หรื อแคนาดา
นอกจากนี้ กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.57 มีญาติหรื อคน
รู ้จกั แต่งงานกับคนฝรั่งเศส ทั้งที่มีบุตรและไม่มีบุตรด้วยกัน ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 89 คน คิด
เป็ นร้อยละ 36.03 มีญาติหรื อคนรู ้จกั เคยเดินทางไปฝรั่งเศส และผูต้ อบแบบสอบถามอีกจานวน 82
คน คิดเป็ นร้อยละ 33.20 มีญาติหรื อคนรู้จกั เคยเดินทางไปประเทศอื่นๆที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส จากการ
สัมภาษณ์ กลุ่มบุคคลเหล่านี้มีอิทธิ พลอย่างสู งในการเลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศสของนักเรี ยน เนื่องจาก
จะเป็ นกลุ่มที่เก็บเล่าเรื่ องราวต่างๆ เกี่ยวกับลักษณะคนฝรั่งเศส วัฒนธรรมของคนฝรั่งเศสหรื อ
ประเทศฝรั่งเศสมาบอกเล่าให้นกั เรี ยนฟัง ทาให้นกั เรี ยนเกิดความชอบ เกิดความชื่นชม รวมทั้งเกิด
ความใฝ่ ฝันที่จะได้ไปเยือนประเทศฝรั่งเศสในอนาคต และการที่คนเหล่านี้ได้แต่งงานกับคน
ฝรั่งเศสทั้งที่มีบุตรหรื อไม่มีบุตรด้วยกัน ทาให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับคนฝรั่งเศส มี
โอกาสรับรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรม วิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคนฝรั่งเศสมากขึ้น รวมทั้งได้ฝึกฝนทักษะ
ทางภาษากับกลุ่มคนเหล่านี้ ส่ งผลให้นกั เรี ยนเกิดความชอบในภาษาฝรั่งเศสมากขึ้น
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ตารางที่ 3.3 การรับรู้ ของนักเรียนเกีย่ วกับสมาคมฝรั่งเศสจังหวัดภูเก็ต

การรับรู้ ของนักเรียน ว่ามีสมาคมฝรั่งเศส ตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต
1. ทราบ เคยไป 1 ครั้ง
2. ทราบ เคยไป 2 ครั้ง
3. ทราบ เคยไป 3 ครั้งและมากกว่านั้น
4. ทราบ แต่ไม่เคยไป
5. ไม่ทราบ
6. ไม่ระบุ
อาจารย์ เคยนานักเรียนไปสมาคมฝรั่งเศส
1. เคย
2. ไม่เคย
3. ไม่ระบุ

ความถี่
n = 247

ร้อยละ

14
5
15
100
112
1

5.7
2.0
6.1
40.5
45.3
0.4

24
222
1

9.7
89.9
0.4

ในส่ วนที่เกี่ยวกับสมาคมฝรั่งเศส ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ จานวน 134 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 54.3 ทราบว่ามีสมาคมฝรั่งเศสตั้งอยูใ่ นจังหวัดภูเก็ต โดยที่มีผตู ้ อบสอบจานวนเกือบครึ่ งนึง
คือ 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.3 ไม่ทราบว่ามีสมาคมฝรั่งเศสตั้งอยูใ่ นจังหวัดภูเก็ต และในบรรดา
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ทราบว่ามีสมาคมฝรั่งเศสอยูใ่ นจังหวัดภูเก็ตนั้น มีผตู ้ อบแบบสอบถาม
จานวนถึง 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.5 ที่ทราบว่ามีสมาคมฝรั่งเศสตั้งอยู่ แต่ไม่เคยไป
จากการสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ที่มาจากโรงเรี ยนที่มีอาจารย์ชาวฝรั่งเศสมาสอน ทุกคน
ทราบว่ามีสมาคมฝรั่งเศสตั้งอยูใ่ นจังหวัดภูเก็ต ส่ วนใหญ่กล่าวว่าอาจารย์เป็ นผูบ้ อกว่ามีสมาคม
ฝรั่งเศสอยูใ่ นจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้เพราะอาจารย์ฝรั่งเศสที่มาสอนที่โรงเรี ยนล้วนมาจากสมาคม
ฝรั่งเศส ทาให้นกั เรี ยนรู ้จกั สมาคมฝรั่งเศสผ่านตัวอาจารย์ อย่างไรก็ดี อาจารย์ชาวฝรั่งเศสก็มิได้
อธิ บายให้แก่นกั เรี ยนฟังว่า ที่สมาคมฝรั่งเศสมีอะไรบ้าง หรื อ นักเรี ยนสามารถทาอะไรได้บา้ งที่
สมาคมฝรั่งเศส เป็ นต้น นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ ได้ทราบว่าการที่ไม่ไปสมาคมฝรั่งเศสเพราะ
กลัวและอายที่จะเดินเข้าไป รวมทั้งไม่รู้วา่ เข้าไปแล้วจะต้องทาอย่างไร ดังนั้นผูใ้ ห้สัมภาษณ์ส่วน
ใหญ่จึงต้องการให้อาจารย์เป็ นคนพาไปสมาคมฝรั่งเศส เพราะเห็นว่าหากตนเองเกิดปั ญหาในการ
สื่ อสารขึ้น อาจารย์จะช่วยได้ จะเห็นได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ จานวน 222 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 89.9 ระบุวา่ อาจารย์ไม่เคยพานักเรี ยนไปสมาคมฝรั่งเศส
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ตารางที่ 3.4 เหตุผลในกรณีที่ได้ ไปสมาคมฝรั่งเศส
n = 247

1. เพื่อเรี ยนภาษา
ฝรั่งเศสเพิ่มเติม
2. เพื่อค้นคว้า
ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเทศฝรั่งเศส
3. เพื่อยืม/เช่า
ภาพยนตร์ภาษา
ฝรั่งเศส
4. เพื่อขอรับ
นิตยสารแจกฟรี
5. เพื่อสนทนากับ
ชาวฝรั่งเศสที่
เดินทางมาที่
สมาคม
6. สอบ DELF

1
น้อย
ที่สุด
6
(2.4%)
5
(2.0%)

2
น้อย

4
มาก

5
มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย


S.D

การแปล
ความหมาย

19
(7.7%)
12
(4.9%)

3
ปาน
กลาง
76
(30.8%)
87
(35.2%)

111
(44.9%)
107
(43.3%)

35
(14.2%)
36
(14.6%)

3.61

.908

มาก

3.64

.863

มาก

14
(5.7%)

52
(21.1%)

87
(35.2%)

63
(25.5%)

31
(12.6%)

3.18

1.080

ปานกลาง

14
(5.7%)
10
(4.0%)

28
(11.3%)
35
(14.2%)

96
(38.9%)
109
(44.1%)

69
(27.9%)
66
(26.7%)

40
(16.2%)
27
(10.9%)

3.38

1.063

ปานกลาง

3.26

.971

ปานกลาง

24
(9.7%)

38
(15.4%)

115
(46.6%)

46
(18.6%)

24
(9.7%)

3.03

1.059

ปานกลาง

การศึกษาครั้งนี้ ได้คน้ หาคาตอบที่เป็ นไปได้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของนักเรี ยนในการไป
สมาคมฝรั่งเศส ซึ่ งสมาคมฝรั่งเศสถือว่าเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่อยูใ่ นบริ บทสิ่ งแวดล้อมใกล้ตวั
ของนักเรี ยนที่จะช่วยสนับสนุนและพัฒนาความรู ้ในด้านต่างๆของนักเรี ยนได้ ในเรื่ องการไปเรี ยน
ภาษาฝรั่งเศสเพิม่ เติม ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ มาก เป็ นจานวนมากที่สุด คือ 111 คน คิด
เป็ นร้อยละ 44.9 รองลงมาเลือกตอบปานกลาง เป็ นจานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.8 ลาดับ
สุ ดท้าย เลือก มากที่สุด เป็ นจานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.2
ในส่ วนของคาตอบเพื่อไปค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส ผูต้ อบแบบสอบถาม
เลือกตอบ มาก เป็ นจานวนมากที่สุด คือ 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.3 รองลงมาเลือกตอบปานกลาง
เป็ นจานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.2 ลาดับสุ ดท้ายเลือกตอบ มากที่สุด เป็ นจานวน 36 คน คิด
เป็ นร้อยละ 14.6
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สาหรับเหตุผลเพื่อยืมหรื อเช่าภาพยนตร์ ฝ รั่งเศส ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ ปานกลาง
มากที่สุด เป็ นจานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.2 รองลงมาเลือก มาก เป็ นจานวน 63 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 25.5 ลาดับสุ ดท้าย เลือก น้อย เป็ นจานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.1
ในส่ วนของการไปสมาคมฝรั่งเศสเพื่อขอรับนิตยสารแจกฟรี น้ นั ผูต้ อบแบบสอบถาม
เลือกตอบ ปานกลาง มากที่สุด เป็ นจานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.9 รองลงมา เลือก มาก เป็ น
จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.9 ลาดับสุ ดท้ายเลือก น้อย เป็ นจานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.2
สาหรับเหตุผลเพื่อสนทนากับชาวฝรั่งเศสที่เดินทางมาที่สมาคม ผูต้ อบแบบสอบถาม
เลือกตอบ ปานกลาง มากที่สุด เป็ นจานวน 109 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.1 รองลงมา เลือก มาก เป็ น
จานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.7 ลาดับสุ ดท้าย เลือก น้อย เป็ นจานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.2
และคาตอบสุ ดท้ายคือ เรื่ องการไปเพื่อสอบ DELF ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ ปาน
กลางมากที่สุด เป็ นจานวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.6 รองลงมา เลือก มาก เป็ นจานวน 46 คน
คิดเป็ นร้อยละ 18.6 ลาดับสุ ดท้ายเลือก น้อย เป็ นจานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.4
โดยสรุ ป เมื่อดูค่าเฉลี่ยแล้ว เหตุผลที่ผตู ้ อบแบบสอบถามเลือกทาหากได้ไปสมาคม
ฝรั่งเศส อันดับแรกคือ เพือ่ ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.64 รองลงมา
คือ เพื่อเรี ยนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม 3.61 และอันดับสุ ดท้ายคือ เพื่อขอรับนิตยสารแจกฟรี
ตารางที่ 3.5 การรับรู้ ของนักเรียนเกีย่ วกับสถานกงสุ ลของฝรั่งเศส ในจังหวัดภูเก็ต

1. ทราบ
2. ไม่ทราบ
3. ไม่ระบุ

ความถี่
n = 247
49
189
9

ร้อยละ
19.8
76.5
3.6

ผูต้ อบแบบสอบส่ วนใหญ่ จานวน 189 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.5 ไม่ทราบว่ามีสถานกงสุ ล
ฝรั่งเศสตั้งอยูใ่ นจังหวัดภูเก็ต เหตุผลส่ วนหนึ่งที่นกั เรี ยนไม่ทราบมาจาก 1) อาจารย์ผสู ้ อนก็ไม่
ทราบว่าในจังหวัดภูเก็ตมีสถานกงสุ ลตั้งอยู่ ทาให้ไม่สื่อสารให้นกั เรี ยนทราบ 2) จากเหตุผลที่
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นักเรี ยนส่ วนใหญ่ไม่เคยไปสมาคมฝรั่งเศส ทาให้ไม่ได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับสถานกงสุ ล
ฝรั่งเศส
ตารางที่ 3.6 การรับรู้ ของนักเรียนเกีย่ วกับการอยู่อาศัยของชาวฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ต

1. ทราบ
2. ไม่ทราบ
3. ไม่ระบุ

ความถี่
n = 247
129
108
10

ร้อยละ
52.2
43.7
4.0

ตารางที่ 3.6 ชี้ให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นจานวน 129 คน คิดเป็ นร้อยละ
52.2 ทราบว่ามีชาวฝรั่งเศสเป็ นจานวนมากอาศัยอยูใ่ นจังหวัดภูเก็ต
จากการสัมภาษณ์นกั เรี ยน สาเหตุที่นกั เรี ยนทราบว่ามีชาวฝรั่งเศสอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ก็
เนื่องจากคิดว่าจังหวัดภูเก็ตเป็ นจังหวัดท่องเที่ยว มีทะเลสวยงาม และภูมิอากาศที่เป็ นที่ชื่นชอบ
ของนักท่องเที่ยว ดังนั้นจึงน่าจะมีชาวฝรั่งเศสเข้ามาอยูอ่ าศัยในจังหวัดภูเก็ตเป็ นจานวนมาก
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ตารางที่ 3.7 ความคาดหวังของนักเรียนทีต่ ้ องการให้ คนฝรั่งเศสทีอ่ ยู่ในจังหวัดภูเก็ตทาเพือ่
ส่ งเสริมภาษาฝรั่งเศส
n = 247

1. จัดกิจกรรม
ร่ วมกับคนท้องถิ่น
2. ช่วยสอนภาษา
ให้กบั นักเรี ยนใน
โรงเรี ยนต่าง ๆ
3. จัดกิจกรรมเช่น
เทศกาลอาหาร
ฝรั่งเศส ดนตรี หรื อ
ภาพยนตร์ฝรั่งเศส
เป็ นต้น

1
น้อย
ที่สุด
10
(4.0%)
8
(3.2%)
11
(4.5%)

2
น้อย

4
มาก

5
มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย


S.D

การแปล
ความหมาย

18
(7.3%)
16
(6.5%)

3
ปาน
กลาง
98
(39.7%)
73
(29.6%)

84
(34.0%)
101
(40.9%)

37
(15.0%)
49
(19.8%)

3.49

.971

ปานกลาง

3.68

.971

มาก

13
(5.3%)

56
(22.7%)

76
(30.8%)

91
(36.8%)

3.90

1.096

มาก

สาหรับสิ่ งที่ผตู ้ อบแบบสอบถามต้องการให้คนฝรั่งเศสที่อยูใ่ นจังหวัดภูเก็ตทาเพื่อส่ งเสริ ม
ภาษาฝรั่งเศสนั้น ในส่ วนของการจัดกิจกรรมร่ วมกับคนท้องถิ่น ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ
ปานกลาง มากที่สุด เป็ นจานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.7 รองลงมาเลือก มาก เป็ นจานวน 84 คน
คิดเป็ นร้อยละ 34.0 ลาดับสุ ดท้ายเลือก มากที่สุด เป็ นจานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.0
สาหรับความต้องการที่จะให้คนฝรั่งเศสช่วยสอนภาษาฝรั่งเศสให้กบั นักเรี ยนในโรงเรี ยน
ต่างๆ นั้น ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ มาก เป็ นจานวนมากที่สุด คือ 101 คน คิดเป็ นร้อยละ
40.9 รองลงมาเลือกตอบ ปานกลาง เป็ นจานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.6 ลาดับสุ ดท้ายเลือก มาก
ที่สุด เป็ นจานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.8
ในส่ วนของความต้องการให้ชาวฝรั่งเศสมาจัดกิจกรรม เช่น เทศกาลอาหารฝรั่งเศส
ดนตรี หรื อภาพยนตร์ ฝรั่งเศส เป็ นต้น ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ มากที่สุด เป็ นจานวนมาก
ที่สุด คือ 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.8 รองลงมาเลือก มาก เป็ นจานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.8
ลาดับสุ ดท้าย เลือกปานกลาง เป็ นจานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.7
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โดยภาพรวม นักเรี ยนต้องการให้ชาวฝรั่งเศสที่อยูใ่ นจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมเช่น เทศกาล
อาหารฝรั่งเศส ดนตรี หรื อภาพยนตร์ ฝรั่งเศส มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.90 รองลงมาคือ ช่วย
สอนภาษาให้กบั นักเรี ยนในโรงเรี ยนต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และอันดับสุ ดท้ายคือ จัด
กิจกรรมร่ วมกับคนท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49
ตารางที่ 3.8 ความคิดเห็นของนักเรียนเกีย่ วกับการแพร่ หลายของ นิตยสาร หนังสื อพิมพ์ หรือ
สิ่ งพิมพ์ภาษาฝรั่งเศส รวมทั้งแผ่นซีดีเพลงและหนัง ในจังหวัดภูเก็ต

1. ยาก
2. ไม่ยาก
3. ไม่ระบุ

ความถี่
n = 247
148
96
3

ร้อยละ
59.9
38.9
1.2

จากตารางที่ 3.8 เราจะเห็นได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นจานวน 148 คน คิด
เป็ นร้อยละ 59.9 คิดว่า ในจังหวัดภูเก็ต นิตยสาร หนังสื อพิมพ์ หรื อสิ่ งพิมพ์ภาษาฝรั่งเศส รวมทั้ง
แผ่นซี ดีเพลงและหนัง เป็ นสิ่ งที่หายาก
โดยปกติแล้ว นิตยสาร หนังสื อพิมพ์และสิ่ งพิมพ์ รวมทั้งแผ่นซี ดีเพลงและหนัง จะหาได้
ตามร้านหนังสื อที่ต้ งั อยูใ่ นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ งจากการสัมภาษณ์ แทบไม่มีนกั เรี ยนซื้ อนิตยสาร
หรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์ภาษาฝรั่งเศสเลย เนื่องจากราคาของสื่ อสิ่ งพิมพ์ภาษาฝรั่งเศส ราคาค่อนข้างแพง ทา
ให้นกั เรี ยนไม่สามารถซื้ อได้ แต่อย่างไรก็ดี นักเรี ยนผูใ้ ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่ าวว่า ที่บา้ นของตน
ติดตั้งสัญญาณเคเบิลที่สามารถเลือกรับดูช่องโทรทัศน์ (TV5) ของฝรั่งเศสได้ ทาให้นกั เรี ยนไม่
จาเป็ นต้องหาซื้ อแผ่นซี ดีเพลงและหนังภาษาฝรั่งเศส แต่เลือกใช้วธิ ี ดูโทรทัศน์ช่องฝรั่งเศสแทน
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ตารางที่ 3.9 การรับรู้ ของนักเรียนเกีย่ วกับเรื่องนิตยสารภาษาฝรั่งเศสแจกฟรี ในจังหวัดภูเก็ต

1. ทราบ
2. ไม่ทราบ
3. ไม่ระบุ

ความถี่
n = 247
72
172
3

ร้อยละ
29.1
69.6
1.2

ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นจานวน 172 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.6 ไม่ทราบว่ามี
นิตยสารฝรั่งเศสแจกฟรี และในส่ วนผูต้ อบแบบสอบถามที่ทราบว่ามีนิตยสารแจกฟรี เป็ นจานวน
72 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.1 ก็จาชื่อของนิตยสารไม่ได้ ส่ วนใหญ่แล้ว นิตยสารภาษาฝรั่งเศสแจกฟรี
นั้น มักจะวางไว้ที่สมาคมฝรั่งเศส บริ ษทั ท่องเที่ยวที่มีนกั ท่องเที่ยวฝรั่งเศส เป็ นต้น คาตอบข้อนี้จะ
เชื่อมโยงไปสู่ คาถามที่วา่ นักเรี ยนทราบหรื อไม่ว่ามีสมาคมฝรั่งเศสอยูท่ ี่จงั หวัดภูเก็ต หากผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ไม่ทราบ หรื อไม่เคยไปสมาคมฝรั่งเศส ก็จะไม่ทราบว่ามีนิตยสารภาษา
ฝรั่งเศสแจกฟรี จากการสัมภาษณ์อาจารย์บางโรงเรี ยนที่มีอาจารย์ชาวฝรั่งเศสซึ่ งโรงเรี ยนจ้างมา
สอน อาจารย์เหล่านี้ จะนาหนังสื อหรื อนิตยสารแจกฟรี ที่วางไว้อยูท่ ี่สมาคม นามาแจกจ่ายให้แก่
โรงเรี ยนนั้นๆ ด้วย อนึ่ง ในแต่ละโรงเรี ยน มีการจัดมุมฝรั่งเศสไว้ และอาจารย์ผสู ้ อนพยายามนา
หนังสื อนิตยสารภาษาฝรั่งเศสมาวางไว้เพื่อให้นกั เรี ยนได้ศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติม
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ตารางที่ 3.10 ความรู้ ของนักเรียนเกีย่ วกับร้ านอาหารฝรั่งเศส ในจังหวัดภูเก็ต

1. ทราบ ดูจากป้ ายโฆษณา หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น
รายการโทรทัศน์ทอ้ งถิ่น
2. ทราบ จากบุคคลในครอบครัว ญาติหรื อเพื่อน
3. ทราบ จากอาจารย์
4. ทราบ โดยทางอื่น ๆ
5. ไม่ทราบ

เลือกตอบ
ความถี่
ร้อยละ
n = 247
149
60.3
54
41
12
51

21.9
16.6
4.9
20.6

ไม่เลือกตอบ
ความถี่
ร้อยละ
n = 247
98
39.7
193
206
235

78.1
83.4
95.1

จากตารางที่ 3.10 ซึ่งตอบคาถามเกี่ยวกับร้านอาหารฝรั่งเศส ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เป็ นจานวน 149 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.3 ทราบว่ามีร้านอาหารฝรั่งเศสโดยดูจากป้ ายโฆษณา
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น รายการโทรทัศน์ทอ้ งถิ่น อันดับถัดมา ผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นจานวน 54
คน คิดเป็ นร้อยละ 21.9 ทราบจากบุคคลในครอบครัว ญาติและเพื่อน ลาดับสุ ดท้าย ผูต้ อบ
แบบสอบถามจานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.6 ไม่ทราบ
จะสังเกตเห็นได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ทราบเรื่ องร้านอาหารฝรั่งเศสจากสื่ อ
โฆษณามากกว่าบุคคลที่อยูร่ อบข้าง ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลในครอบครัว ญาติ เพื่อน หรื อ อาจารย์ จาก
การสัมภาษณ์อาจารย์ อาจารย์ส่วนใหญ่ก็มิได้แจ้งหรื อสื่ อสารให้นกั เรี ยนทราบเกี่ยวกับร้านอาหาร
ฝรั่งเศส ที่มีอยูใ่ นจังหวัดภูเก็ต อาจารย์ส่ วนใหญ่คิดว่า นักเรี ยนจะสามารถทราบได้เองจากสื่ ออื่นๆ
ที่มีอยูท่ วั่ ไป ตามท้องถนน ตามป้ ายโฆษณาตามชายหาด แผ่นพับต่างๆ เป็ นต้น
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ตารางที่ 3.11 ประสบการณ์ของนักเรียนในการรับประทานอาหารฝรั่งเศสหรือดื่มเครื่องดื่ม
ฝรั่งเศส (เช่ น ไวน์ )

1. เคย
2. ไม่เคย
3. ไม่ระบุ

ความถี่
n = 247
153
93
1

ร้อยละ
61.9
37.7
0.4

ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ จานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.9 เคยรับประทานอาหาร
ฝรั่งเศสและดื่มเครื่ องดื่มฝรั่งเศส จากการสัมภาษณ์ อาหารฝรั่งเศสส่ วนใหญ่ที่นกั เรี ยนเคย
รับประทาน ก็มีอาทิเช่น ครัวซองท์ (Croissant) เครป (Crêpe) ซึ่งเป็ นอาหารที่สามารถหา
รับประทานได้ทวั่ ไป แม้กระทัง่ ในห้างสรรพสิ นค้า อีกทั้งราคาของอาหารทั้งสองอย่าง ก็มีราคาไม่
สู งจนเกินไป ผูส้ ัมภาษณ์ได้ถามถึง การได้ไปรับประทานอาหารฝรั่งเศสในร้านอาหารฝรั่งเศส
ส่ วนใหญ่ตอบว่า ไม่สามารถไปรับประทานได้ เพราะมีราคาค่อนข้างสู ง อย่างไรก็ดี จากการ
สัมภาษณ์ อาจารย์บางคนจะนานักเรี ยนไปรับประทานอาหารยุโรปที่โรงแรม เพื่อให้นกั เรี ยนได้
เรี ยนรู้วธิ ีการรับประทานอาหารแบบตะวันตก และบางครั้งได้ดื่มไวน์ฝรั่งเศสด้วย นอกจากนี้ ใน
โอกาสที่โรงเรี ยนจัดกิจกรรมต่างๆ อาจารย์ก็จดั ให้มี ซุม้ อาหารฝรั่งเศส เหล่านี้ เป็ นโอกาสที่ทาให้
นักเรี ยนได้มีโอกาสรับประทานอาหารฝรั่งเศส
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ตอนที่ 4 แนวโน้ มการเรียนและการใช้ ภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ตในอนาคต
ตารางที่ 4.1 ความคิดของนักเรียนเกีย่ วกับการใช้ ภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ต ในปัจจุบัน

1. มีการใช้มาก
2. มีการใช้ปานกลาง
3. มีการใช้นอ้ ย
4. ไม่ระบุ

ความถี่
n = 247
36
111
98
2

ร้อยละ
14.6
44.9
39.7
0.8

จากตาราง เราจะเห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ จานวน 111 คน คิดเป็ นร้อยละ
44.9 คิดว่าการใช้ภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ตในปั จจุบนั มีการใช้ปานกลาง รองลงมา เป็ นจานวน
98 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39.7 คิดว่า มีการใช้นอ้ ย จากการสัมภาษณ์นกั เรี ยน เหตุผลส่ วนหนึ่งที่
นักเรี ยนคิดว่า ภาษาฝรั่งเศสมีการใช้ปานกลางถึงน้อย ก็เนื่องมาจาก จานวนคนที่เรี ยนภาษา
ฝรั่งเศสมีไม่มากเท่าเทียมกับจานวนคนที่เรี ยนภาษาอังกฤษ หรื อภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น
ภาษาจีน เป็ นต้น
ตารางที่ 4.2 แนวโน้ มความต้ องการภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ต

1. เป็ นที่ตอ้ งการน้อยลง
2. เป็ นที่ตอ้ งการเท่าเดิม
3. เป็ นที่ตอ้ งการมากขึ้น
4. ไม่ระบุ

ความถี่
n = 247
30
71
143
3

ร้อยละ
12.1
28.7
57.9
1.2

จากตาราง จะเห็นว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่ เป็ นจานวน 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.9 คิดว่า ใน
อนาคตความต้องการในการใช้ภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ตจะมีมากขึ้น จากการสัมภาษณ์นกั เรี ยน
นักเรี ยนให้สัมภาษณ์วา่ เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็ นจังหวัดท่องเที่ยว อีกทั้งมีนกั ท่องเที่ยวชาว
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ฝรั่งเศสเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็ นจานวนมาก รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มาอยูเ่ ป็ น
เวลานาน ทาให้ความต้องการใช้ภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ต ย่อมมีมากขึ้น
ตารางที่ 4.3 ความคิดของนักเรียนในการแนะนาให้ ญาติหรือคนรู้ จักเลือกเรียนภาษาฝรั่งเศส

1. เรี ยน
2. ไม่เรี ยน
3. ไม่ระบุ

ความถี่
n = 247
216
30
1

ร้อยละ
87.4
12.1
0.4

จากแบบสอบถาม จะเห็นได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นจานวน 216 คน คิด
เป็ นร้อยละ 87.4 จะแนะนาให้ญาติหรื อคนรู ้จกั เรี ยนภาษาฝรั่งเศส คาตอบในข้อนี้ สื บเนื่องจาก
คาถามเกี่ยวกับความชอบของนักเรี ยนในการเรี ยนภาษาฝรั่งเศส ซึ่ งจะเห็นได้วา่ ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ชอบเรี ยนภาษาฝรั่งเศส ดังนั้นจึงคิดว่าจะแนะนาให้ผทู ้ ี่อยูใ่ กล้ชิดตนเอง
เรี ยนบ้าง
ตารางที่ 4.4 ความคิดเห็นของนักเรียนเกีย่ วกับการเปิ ดหลักสู ตรเกีย่ วกับภาษาฝรั่งเศสใน
มหาวิทยาลัยท้องถิ่น

1. ควรเปิ ด
2. ไม่ควรเปิ ด

ความถี่
n = 247
234
13

ร้อยละ
94.7
5.3

จากตาราง จะเห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นจานวน 234 คน คิดเป็ นร้อยละ
94.7 มีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยในท้องถิ่นควรเปิ ดหลักสู ตรที่เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของจังหวัดภูเ ก็ตในการผลิตกาลังคนที่มีความรู ้ความสามารถด้าน
ภาษาฝรั่งเศสออกมาเพื่อทางานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
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ตารางที่ 4.5 ความคิดเห็นของนักเรียนเกีย่ วกับความสนใจในการเรียนในหลักสู ตรภาษาฝรั่งเศสใน
ระดับมหาวิทยาลัย

1. เรี ยน
2. ไม่เรี ยน

ความถี่
n = 247
184
63

ร้อยละ
74.5
25.5

จากตาราง จะเห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นจานวน 184 คน คิดเป็ นร้อยละ
74.5 มีความสนใจที่จะเรี ยนต่อในหลักสู ตรภาษาฝรั่งเศสในระดับมหาวิทยาลัย
จากการสัมภาษณ์นกั เรี ยน นักเรี ยนจานวน 4 คนจาก 24 คนคิดเป็ นร้อยละ 16.67 มีความ
สนใจที่จะเรี ยนต่อด้านภาษาฝรั่งเศส หรื อภาษาต่างประเทศ เพื่อทางานในโรงแรม หรื อเป็ น
มัคคุเทศก์นาเที่ยว
โดยสรุ ป ในปั จจุบนั ผูต้ อบแบบสอบถามคิดว่า มีการใช้ภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ตใน
ระดับปานกลาง ส่ วนในอนาคต คาตอบที่ได้รับจากผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ คือ ภาษา
ฝรั่งเศสจะเป็ นที่ตอ้ งการมากขึ้นในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากคาดว่าน่าจะมีนกั ท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส
และนักท่องเที่ยวที่พดู ภาษาฝรั่งเศสเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ความรู ้ดา้ นภาษาฝรั่งเศสจึง
เป็ นสิ่ งจาเป็ น ดังนั้นจึงจะแนะนาให้ญาติและคนรู ้จกั เรี ยนภาษาฝรั่งเศส นอกจากนี้ ยังมีความเห็น
ว่ามหาวิทยาลัยในท้องถิ่นควรเปิ ดหลักสู ตรที่เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสเพื่อเตรี ยมบุคลากรให้แก่
หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและหน่วยงานภาครัฐ เช่น เป็ นอาจารย์ในโรงเรี ยนต่างๆ และหากมี
การเปิ ดหลักสู ตรภาษาฝรั่งเศสในระดับมหาวิทยาลัย ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความสนใจที่
จะเรี ยน เนื่องจาก เป็ นมหาวิทยาลัยที่อยูใ่ นท้องถิ่น ทาให้ไม่ตอ้ งเดินทางไปเรี ยนที่
กรุ งเทพมหานครหรื อที่อื่นๆ รวมทั้ง คาดว่าหลักสู ตรในมหาวิทยาลัย น่าจะมีความน่าสนใจ
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4.5 ผลการสั มภาษณ์อาจารย์ ผ้ สู อน
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการสัมภาษณ์อาจารย์ไทยทั้งหมด 6 คนและอาจารย์ชาวฝรั่งเศสจานวน 2 คน
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 ถึงเดือนพฤษภาคม 2553 ปัญหาที่ประสบคือ การ
สัมภาษณ์มีการเลื่อนเวลาหลายครั้ง เนื่องจากอาจารย์ติดภาระกิจงานสอนและงานอื่นๆ เช่น
กิจกรรมเข้าค่าย กิจกรรมลูกเสื อเนตรนารี หรื อ การเดินทางไปอบรมที่กรุ งเทพฯ เป็ นต้น
4.5.1 ข้ อมูลทัว่ ไป
4.5.1.1 ประสบการณ์การสอน
อาจารย์ผสู้ อนมีประสบการณ์ การสอนตั้งแต่ 6 เดือนถึง 30 ปี โดยอาจารย์สามคนเพิ่ง
ได้รับการบรรจุเป็ นข้าราชการประจาเพียงไม่ถึง 6 เดือน แต่มีประสบการณ์ในการสอนมาแล้ว
ประมาณ 1-3 ปี ส่ วนประสบการณ์การสอนก่อนหน้าที่จะมาสอนที่จงั หวัดภูเก็ตนั้น อาจารย์ส่วน
ใหญ่เริ่ มสอนครั้งแรกที่จงั หวัดภูเก็ตเลย มีอาจารย์เพียงหนึ่งคนที่เคยสอนที่จงั หวัดปราจีนบุรีมา
ก่อนที่จะมาสอนที่จงั หวัดภูเก็ต
4.5.1.2 ประสบการณ์ในการเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศทีใ่ ช้ ภาษาฝรั่งเศส
เนื่องจากอาจารย์บางคน เป็ นอาจารย์บรรจุใหม่ จึงยังไม่เคยเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส
และอาจารย์บางคนมีขอ้ จากัดด้านครอบครัว จึงยังไม่เคยเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสเช่นเดียวกัน
ทาให้ประสบการณ์ตรงของอาจารย์ในประเทศฝรั่งเศศไม่มี อย่างไรก็ดี จากการสัมภาษณ์ อาจารย์
ที่เพิ่งบรรจุใหม่ทุกคน ล้วนมีความต้องการและความใฝ่ ฝันที่จะเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสสักครั้ง
เพื่อจะได้มีโอกาสสัมผัสกับความเป็ นอยู่ วัฒนธรรมของคนฝรั่งเศส และได้เดินทางท่องเที่ยวไป
ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของประเทศฝรั่งเศส เป็ นการสร้างความมัน่ ใจเมื่อต้องอธิบายสถานที่
หรื อเรื่ องราวต่างๆให้แก่นกั เรี ยน รวมทั้งเป็ นการพัฒนาทักษะทางภาษาของตนเองด้วย อนึ่ง ใน
การไปประเทศฝรั่งเศส อาจารย์ทุกคนมีความต้องการที่จะให้หน่วยงานฝรั่งเศสสนับสนุนเรื่ อง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ให้ทุนไปศึกษาดูงาน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บ่งว่า เนื่องจากมีการให้
ทุนศึกษาดูงานโดยหน่วยงานฝรั่งเศสน้อยลง ทาให้อาจารย์บางส่ วนต้องขวนขวายไปประเทศ
ฝรั่งเศสโดยใช้ทุนส่ วนตัว
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4.5.1.3 ภาระงานสอนภาษาฝรั่งเศสและภาระงานด้ านอืน่ ๆ
ในส่ วนของภาระงานสอน อาจารย์ทุกคนจะมีชวั่ โมงสอนประมาณ 15 – 19 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์โดยจะรับผิดชอบสอนเฉพาะรายวิชาภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น ไม่ตอ้ งสอนรายวิชาอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากภาระงานสอนแล้ว อาจารย์ทุกคนต้องรับผิดชอบภาระงานด้านอื่นๆ
ในโรงเรี ยน อาทิเช่น เป็ นหัวหน้าฝ่ ายพัสดุ ดูแลงานทะเบียน เนตรนารี ลูกเสื อ เป็ นต้น ซึ่ งภาระ
งานที่มีมากมายนี้ ทาให้อาจารย์บางคนไม่สามารถจัดทากิจกรรมพิเศษเพิ่มเติมให้แก่นกั เรี ยนได้
รวมทั้งการพัฒนาบทเรี ยนเสริ มอื่นๆ
4.5.1.4 การอบรมสั มมนาเกีย่ วกับการเรียนการสอน
ในเรื่ องการไปฝึ กอบรมด้านการเรี ยนการสอน อาจารย์ชาวไทยทุกคนให้สัมภาษณ์วา่ ได้
เข้าร่ วมอบรมเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนอย่างสม่าเสมอ เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนของตน และ
ทาให้สามารถรับทราบว่า โรงเรี ยนอื่นๆ มีพฒั นาการหรื อความก้าวหน้าอย่างไร ทั้งที่
กรุ งเทพมหานครที่จดั โดยสมาคมครู ภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย และที่โรงเรี ยนภูเก็ตวิทยาลัย
จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็ นศูนย์พฒั นาการเรี ยนรู ้ภาษาฝรั่งเศส ภาคใต้ตอนบน ดังนั้นหนึ่งในภาระหน้าที่
ที่สาคัญของศูนย์คือ การพัฒนาศักยภาพการเรี ยนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
แต่สาหรับอาจารย์ชาวฝรั่งเศส จากการสัมภาษณ์ อาจารย์มีโอกาสอบรมสัมมนาค่อนข้างน้อย
เนื่องจากภาระงานที่มีมาก และหน่วยงานแม่ที่กรุ งเทพมหานคร คือ สมาคมฝรั่งเศสส่ วนกลางมี
การจัดสัมมนาการเรี ยนการสอนสาหรับชาวฝรั่งเศสไม่บ่อยครั้งนัก
4.5.2. การจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส
4.5.2.1 จานวนห้ องเรียนทีเ่ ปิ ดสอนและระดับชั้น
จากการสัมภาษณ์ โรงเรี ยนในจังหวัดภูเก็ตส่ วนใหญ่จะเปิ ดสอนภาษาฝรั่งเศสให้แก่
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 – 6 จานวนหนึ่งห้อง ยกเว้นโรงเรี ยนภูเก็ตวิทยาลัยที่เปิ ดสอนชั้นเรี ยน
ละสองห้้อง และเปิ ดให้นกั เรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1- 3 ได้เลือกเรี ยนด้วย จากการ
สัมภาษณ์อาจารย์ผสู้ อน ทาให้ทราบว่า โรงเรี ยนส่ วนใหญ่กาลังยกระดับ ตัวเองให้เป็ นโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล (International Standard School) นัน่ คือ นักเรี ยนทุกคนจะต้องมีความรู ้ใน
ภาษาต่างประเทศที่สองนอกเหนือไปจากภาษาอังกฤษ ทาให้แนวโน้มการขยายตัวของภาษา
ฝรั่งเศส โดยการเปิ ดห้องเรี ยนเพิ่ม และรับอาจารย์เพิ่ม น่าจะมีมากขึ้นในอนาคต
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4.5.2.2 จานวนนักเรียนและคุณภาพนักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 – 6 โรงเรี ยนภูเก็ตวิทยาลัยจะมีช้ นั ปี ละสองห้อง ส่ วน
โรงเรี ยนอื่นๆ จะมีช้ นั ปี ละหนึ่งห้อง แต่ละห้องมีจานวนนักเรี ยนประมาณ 35 – 45 คน ในส่ วนของ
นักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3 ซึ่งมีเฉพาะที่โรงเรี ยนภูเก็ตวิทยาลัย มีนกั เรี ยนประมาณ
ห้องละ 25 – 35 คน
ในสภาพการณ์ปัจจุบนั ซึ่ งภาษาจีนและภาษาเกาหลีกาลังได้รับความนิยม เพราะมีโอกาส
ในการหางานสู งกว่าภาษาอื่นๆ ในขณะที่ความนิยมในตัวภาษาฝรั่งเศสเองลดน้อยลง จากการ
สัมภาษณ์ อาจารย์ส่วนใหญ่ตอบว่า ปั จจุบนั ทุนทัศนศึกษาหรื อทุนอื่นๆจากหน่วยงานฝรั่งเศสมี
น้อยลงมาก เมื่อเทียบกับทุนจากประเทศอื่นๆ ทาให้นกั เรี ยนหันไปนิยมเรี ยนภาษาอื่นมากขึ้น
นอกจากนี้ นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความคิดว่า ภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาที่ยาก เรี ยนแล้วก็ไม่รู้จะเอาไป
ทาอะไร เหล่านี้เป็ นสาเหตุทาให้นกั เรี ยนมีแนวโน้มจะเลือกเรี ยนน้อยลง
อย่างไรก็ดี ปั จจัยในการเลือกเรี ยนภาษาของนักเรี ยนขึ้นอยูก่ บั อาจารย์ผสู้ อน อาจารย์ที่ใจ
ดี ไม่ดุ สอนสนุก เป็ นกันเองกับนักเรี ยน จะเป็ นที่ชื่นชอบของนักเรี ยน ดังนั้นนักเรี ยนที่เรี ยนอยูจ่ ะ
แนะนาให้รุ่นน้องเลือกเรี ยน แต่ในทางตรงกันข้าม อาจารย์ที่ ไม่เป็ นที่ชื่นชอบของนักเรี ยน ก็ทาให้
นักเรี ยนเลือกเรี ยนภาษานั้นๆ น้อยลง
ในส่ วนคุณภาพนักเรี ยน จากการสัมภาษณ์ มีโรงเรี ยนเพียงหนึ่งโรง ซึ่งเป็ นโรงเรี ยน
ประจาจังหวัด ที่จะมีการคัดเลือกนักเรี ยนเข้าเรี ยน โดยดูจากคะแนนผลการเรี ยน ทาให้นกั เรี ยน
ส่ วนใหญ่ค่อนข้างมีความสนใจในภาษาฝรั่งเศส สาหรับโรงเรี ยนอื่นๆ นักเรี ยนมีคุณภาพไม่สูงมาก
มีนกั เรี ยนเพียงประมาณ 30 – 40 % ต่อห้องเรี ยนที่สนใจเรี ยนภาษาฝรั่งเศสอย่างจริ งจัง นักเรี ยนที่
เหลือจะเลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศส เนื่องจากเหตุผลหลายประการ อาทิเช่น ไม่ชอบเรี ยนคณิ ตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (รวมทั้งภาษา) ห้องเรี ยนภาษาจีนเต็มหมดแล้ว หรื อ ไม่มีทางเลือกอื่น เป็ นต้น
ดังนั้น นักเรี ยนกลุ่มนี้ จะไม่ค่อยสนใจเรี ยนภาษาฝรั่งเศสมากนัก อีกทั้งเป็ นนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยน
ค่อนข้างต่าทาให้ไม่สนใจเรี ยน สร้างปั ญหาให้แก่อาจารย์และนักเรี ยนคนอื่นๆ
สาหรับวิธีการแก้ไข อาจารย์แต่ละคนพยายามใช้วธิ ีการสอนที่หลากหลาย เพื่อกระตุน้
ความสนใจของนักเรี ยน บางครั้งประสบผลสาเร็ จ บางครั้งก็ลม้ เหลว แต่อาจารย์ทุกคนมีความเห็น
พ้องกันว่า เป็ นภาระหน้าที่ของตนที่จะทาให้นกั เรี ยนตั้งใจเรี ยน และเห็นความสาคัญของภาษา
ฝรั่งเศสมากขึ้น
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ในส่ วนของจานวนนักเรี ยนที่เลือกเรี ยนต่อภาษาฝรั่งเศสระดับมหาวิทยาลัย จากการ
สัมภาษณ์อาจารย์ พบว่า นักเรี ยนที่เลือกเรี ยนต่อภาษาฝรั่งเศสมีนอ้ ยมาก บางปี มีเพียง 1-2 คนจาก
โรงเรี ยนทั้งหมด บางปี ไม่มีเลย สาเหตุมาจาก 1) ไม่แน่ใจว่า เรี ยนจบแล้วจะมีงานทาหรื อไม่ 2)
กลัวว่าจะยาก เรี ยนไม่ไหว 3) ไม่อยากเป็ นครู และ 4) มีอาชีพที่ใฝ่ ฝันอยูแ่ ล้ว
4.5.2.3 อาจารย์ ผ้ สู อน
โรงเรี ยนทุกโรงเรี ยน จะมีอาจารย์ช าวไทย 1-3 คนเป็ นอาจารย์ประจา โรงเรี ยนจานวนสอง
ในสี่ โรงจะมีอาจารย์ชาวฝรั่งเศสเป็ นอาจารย์พิเศษ ซึ่ งเป็ นอาจารย์จา้ งรายชัว่ โมงมาสอนให้นกั เรี ยน
ทุกชั้นเรี ยน จานวนสัปดาห์ละหนึ่งชัว่ โมง ในโรงเรี ยนที่ มีอาจารย์ชาวฝรั่งเศสมาร่ วมสอนนั้น
อาจารย์ชาวฝรั่งเศสจะเน้นทักษะด้านการฟังและพูด ส่ วนอาจารย์ชาวไทยจะเน้นทักษะอ่านและ
เขียน รวมทั้งไวยากรณ์ต่างๆ
สาหรับโรงเรี ยนที่ไม่มีอาจารย์ชาวฝรั่งเศสมาร่ วมสอน อาจารย์ผสู ้ อนชาวไทยจะ
รับผิดชอบสอนทุกทักษะ อย่างไรก็ดี จากการสัมภาษณ์ โรงเรี ยนที่ไม่มีอาจารย์ชาวฝรั่งเศสเหล่านี้
ก็มีแผนการที่จะจัดจ้างอาจารย์ชาวฝรั่งเศสมาสอนในลักษณะเป็ นรายชัว่ โมงเช่นกันในภาคเรี ยน
หรื อปี การศึกษาถัดไป ทั้งนี้ก็เพื่อให้นกั เรี ยนของตนมีโอกาสฝึ กฟังและพูดกับอาจารย์เจ้าของภาษา
เช่นเดียวกับโรงเรี ยนอื่นๆ
สาหรับการจ้างอาจารย์ชาวฝรั่งเศสนั้น โรงเรี ยนทุกโรงเรี ยนได้ติ ดต่อจ้างอาจารย์จาก
สมาคมฝรั่งเศสจังหวัดภูเก็ต โดยที่สมาคมฝรั่งเศส จังหวัดภูเก็ต เป็ นผูร้ ับรองคุณสมบัติและ
ความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ชาวฝรั่งเศส
ในส่ วนของจุดแข็งและจุดอ่อนของอาจารย์ผสู ้ อน อาจารย์ผสู ้ อนส่ วนใหญ่ คิดว่า ตนเองมี
ความรู้ความสามารถในการสอนภาษาฝรั่งเศสทุกทักษะ อย่างไรก็ดี อาจารย์บางคน ยอมรับว่า ไม่
ค่อยมีความมัน่ ใจหากต้องใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสอนทั้งชัว่ โมง เนื่องจากไม่มนั่ ใจในความถูกต้อง
ของไวยากรณ์ คาศัพท์ ดังนั้น อาจารย์ผสู ้ อนส่ วนใหญ่ จึงใช้ภาษาไทยสลับกับภาษาฝรั่งเศส และ
จากการสัมภาษณ์อาจารย์ชาวฝรั่งเศส อาจารย์บางคนไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ ทาให้บางครั้ง
ประสบความยากลาบากในการอธิ บายคาศัพท์บางคาหรื อคาสัง่ บางคาสัง่
อย่างไรก็ดี จากการสัมภาษณ์ ปัญหาอย่างหนึ่งเกี่ยวกับอาจารย์ผสู ้ อนชาวไทย คือ การขาด
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติดีพอที่จะมาสมัครเป็ นอาจารย์ เนื่องจากขาดแรงจูงใจในด้านเงินเดือน
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ค่าตอบแทน รวมทั้งเมื่อต้องมาทางานในจังหวัดภูเก็ตซึ่ งมีค่าครองชีพสู ง ทาให้ตอ้ งทางานพิ เศษ
อื่นๆ เพิ่มเติม นอกจากนี้ การที่ค่าตอบแทนในภาคธุ รกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวสู งกว่า ทาให้
นักศึกษาที่เรี ยนจบวิชาเอกภาษาฝรั่งเศสส่ วนใหญ่เลือกที่จะไปทางานด้านโรงแรมและท่องเที่ยว
มากกว่าที่จะมาเป็ นอาจารย์ ในบางโรงเรี ยนจึงเกิดปั ญหาเกี่ยวกับคุณภาพของอาจารย์ มีการสอน
ผิดหรื อออกเสี ยงผิด เป็ นต้น นอกจากนี้ ปั ญหาของอาจารย์ชาวไทย คือ ไม่กล้าพูดเนื่องจากกลัวพูด
ผิด ทาให้การเรี ยนการสอนของอาจารย์ชาวไทยส่ วนใหญ่ จะเน้นการสอนไวยากรณ์เป็ นหลัก
เนื่องจากคนไทยจะเรี ยนไวยากรณ์ อ่านเขียนค่อนข้างมาก จะไม่เน้นการฟังพูด ประกอบกับความ
เป็ นจริ งที่วา่ เราไม่ได้อยูใ่ นสังคมที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาในชีวติ ประจาวัน ทาให้ขาดการ
ฝึ กฝน ไม่มีความมัน่ ใจ วิธีแก้ คือ อาจารย์ตอ้ งฝึ กใช้ภาษาฝรั่งเศสกับอาจารย์ชาวฝรั่งเศสที่มาสอน
ที่โรงเรี ยนของตนให้มากขึ้น รวมทั้ง อาจารย์อาจต้องหาเพื่อนชาวฝรั่งเศสที่หาได้ในจังหวัดภูเก็ต
เป็ นต้น
4.5.2.4 วิธีการสอน
จากการสัมภาษณ์ อาจารย์ทุกท่านใช้วธิ ี สอนหลากหลายรู ปแบบ ทั้งที่เป็ นวิธีสอนแบบครู
เป็ นศูนย์กลาง (Teacher – centered Method) เช่น การสอนบรรยายในส่ วนที่เป็ นการอธิ บาย
ไวยากรณ์ การสอนแบบใช้คาถาม หรื อ ใช้หนังสื อ และใช้วธิ ีสอนแบบนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง
(Student – centered Method) คือ สอนแบบแบ่งกลุ่มทากิจกรรม แบบบทบาทสมมุติ เป็ นต้น
รวมทั้งใช้วธิ ี การสอนแบบผสมผสานอื่นๆ เช่น การสอนแบบดั้งเดิม (Traditional Approch) คือ
สอนแบบวิธีการแปล เช่น แปล text หรื อบทอ่าน สอนแบบเน้นการสื่ อสาร (Communicative
Approch) คือ เน้นการฟัง-พูดเพื่อการสื่ อสาร และสอนแบบเปรี ยบเทียบระหว่างวัฒนธรรม
(Intercultural Approch) ในส่ วนที่เกี่ยวกับการอธิ บายด้านวัฒนธรรม
4.5.2.5 หนังสื อทีใ่ ช้ ประกอบการสอน
สาหรับหนังสื อที่ใช้ประกอบการสอน จากการสัมภาษณ์ อาจารย์ส่วนใหญ่เลือกใช้
หนังสื อ Fréquence Jeunes มีบางส่ วนเลือกใช้ Le Mag การเลือกหนังสื อเรี ยนนี้ อาจารย์ในแต่ละ
โรงเรี ยนเป็ นผูเ้ ลือกเอง โดยใช้วธิ ีการสอบถามเพื่อนอาจารย์ตามโรงเรี ยนอื่นๆ ทั้งในจังหวัดภูเก็ต
และจังหวัดอื่นๆ นอกจากอาจารย์จะมีหนังสื อเรี ยนหลักสาหรับนักเรี ยนแล้ว อาจารย์ทุกคนให้
สัมภาษณ์วา่ ยังได้นาบทเรี ยน รวมทั้งแบบฝึ กหัดเพิ่มเติมจากหนังสื อเล่มอื่นๆ ด้วย สรุ ปว่า ในการ
เรี ยนการสอนจะมีการใช้หนังสื อเล่มหลัก และหนังสื ออื่นๆ หลายเล่มประกอบกันไป
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4.5.2.6 สื่ อและกิจกรรมการสอน
อาจารย์แต่ละคนที่ให้สัมภาษณ์ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ น แผ่นซี ดีเพลง
แผ่นภาพยนตร์ สิ่ งพิมพ์ หนังสื อ วารสาร แผ่นภาพ ของจาลองต่างๆ หรื อเวปไซด์ทางอินเตอร์เนท
ประกอบการเรี ยนการสอน ทาให้นกั เรี ยนรู ้สึกสนุกสนานไปในระหว่างเรี ยน
อย่างไรก็ดี จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผสู ้ อนถึงการนาสื่ อการเรี ยนการสอนที่เป็ นของจริ ง
(authentic documents) ซึ่งสามารถหาได้ในจังหวัดภูเก็ต เช่น นิตยสารที่เป็ นภาษาฝรั่งเศสที่ผลิตขึ้น
ในจังหวัดภูเก็ต แผ่นพับด้านการท่องเที่ยวต่างๆ หรื อ ภาพป้ ายโฆษณาที่เป็ นภาษาฝรั่งเศส ได้
ทราบว่าแทบจะไม่มีการนามาใช้ อาจารย์เกือบทุกคนให้สัมภาษณ์วา่ ไม่ได้นามาปรับใช้ใน
ห้องเรี ยน ยกเว้น อาจารย์ที่ สอนทางด้านวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว ที่จะนาเอกสารจริ ง
เหล่านี้มาใช้ประกอบการเรี ยนการสอน ซึ่ งมีจานวนเพียงหนึ่งคนเท่านั้น
สาหรับกิจกรรมที่ใช้ในการเรี ยนการสอน อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละท่านใช้กิจกรรมการสอนที่
หลากหลาย เช่น กิจกรรมกลุ่มทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย การจับคู่ รวมทั้งมีการสอนร้องเพลง เล่น
เกม เป็ นต้น
4.5.2.7 ห้ องปฏิบัติการภาษาและศูนย์ การเรียนรู้ หรือมุมภาษา
ในส่ วนของห้องปฎิบตั ิการภาษา โรงเรี ยนแทบทุกโรงมีหอ้ งปฏิบตั ิการภาษา ภายในห้อง
จะมีการติดตั้งเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ทนั สมัย อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ จอแอลซีดี ลาโพง โดยอุปกรณ์
เหล่านี้ จะมีเพียงห้องละหนึ่งชุดเท่านั้น เพื่อช่วยสนับสนุนการสอนให้แก่อาจารย์เท่านั้น นักเรี ยน
จะไม่มีคอมพิวเตอร์ สาหรับการเรี ยนเป็ นของตนเองในห้องปฏิบตั ิการภาษาแห่งนี้
อย่างไรก็ดี ในบางโรงเรี ยนจะมีการจัดศูนย์การเรี ยนรู ้ภาษาหรื อมุ มภาษาให้แก่นกั เรี ยนที่
สนใจจะพัฒนาภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติมด้วยตนเอง โดยในศูนย์การเรี ยนรู ้น้ ี จะมีการจัดหนังสื อ สื่ อ
ต่างๆ โดยศูนย์การเรี ยนรู ้น้ ี จะอยูภ่ ายในหรื อติดกับห้องพักอาจารย์ ดังนั้น อาจารย์จะเป็ นผูด้ ูแล
ศูนย์แห่งนี้ไปด้วยในตัว ดังนั้น เวลาเปิ ดปิ ดจึงยังไม่ แน่นอน รวมทั้งยังต้องมีการพัฒนาในเรื่ อง
ความพร้อมด้านอื่นๆ เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องช่วยการฟัง เป็ นต้น
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สาหรับบางโรงเรี ยนที่ไม่มีหอ้ งปฏิบตั ิการภาษาหรื อศูนย์การเรี ยนรู ้ โรงเรี ยนเหล่านี้ จะมี
การจัดมุมภาษาฝรั่งเศสให้แก่นกั เรี ยนที่เลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศส ซึ่งประกอบด้วยตูห้ นังสื อภาษา
ฝรั่งเศส นิตยสารภาษาฝรั่งเศส สาหรับนักเรี ยนได้มาอ่าน และชั้นวางโชว์สื่อที่เกี่ยวกับฝรั่งเศส
เช่น หอไอเฟล แผ่นภาพเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศฝรั่งเศส เป็ นต้น
4.5.2.8 การสนับสนุนจากผู้บริหาร
จากการสัมภาษณ์เรื่ องการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร อาจารย์ทุกคนให้สัมภาษณ์วา่ ผูบ้ ริ หาร
ของตนให้การสนับสนุนในทุกเรื่ อง ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอน เช่น การจัดซื้ อ
วัสดุ อุปกรณ์ที่จาเป็ นต้องใช้ในการเรี ยนการสอน การจัดกิจกรรมนอกชั้นเรี ยน การไปเข้าค่าย
ภาษาฝรั่งเศส หรื อ การส่ งนักเรี ยนไปแข่งขันในเรื่ องที่เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส และการอบรมเพิม่ พูน
ความรู ้ความสามารถของอาจารย์ในที่ต่างๆ ทั้งในจังหวัดภูเก็ต และที่กรุ งเทพมหานคร
4.5.2.9 สรุ ปปัญหาและอุปสรรค
จากการสัมภาษณ์ พบว่ามีปัญหาหลายประการ นอกเหนือจากปั ญหาเรื่ องคุณภาพนักเรี ยน
ปัญหาเรื่ องนักเรี ยนไม่ต้ งั ใจเรี ยน ปั ญหาเรื่ องการออกเสี ยงสาหรับนักเรี ยนไทย หรื อปั ญหาการ
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็ นการให้ทุนนักเรี ยนไปทัศนศึกษา
หรื อการให้ทุนอาจารย์เพื่อไปพัฒนาทักษะและประสบการณ์ ทางภาษาของตนที่ประเทศฝรั่งเศส
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาอื่นๆ เช่น การขาดแคลนอาจารย์ผสู ้ อนภาษาฝรั่งเศส ทั้งนี้ เนื่องจาก 1)
จานวนนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อภาษาฝรั่งเศสในระดับปริ ญญาตรี มีนอ้ ยลง 2) นักศึกษาที่เรี ยนจบ
วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส มักนิยมไปทางานให้กบั โรงแรม บริ ษทั ท่องเที่ยว เนื่องจากได้รับเงินเดือน
หรื อค่าตอบแทนสู งกว่า
ปัญหาเรื่ อง โรงเรี ยนเน้นสอนเพื่อสอบประกาศนียบัตร DELF มากเกินไป จากการ
สัมภาษณ์อาจารย์ชาวฝรั่งเศส จะพบว่า โรงเรี ยนบางโรงเน้นการเรี ยนการสอนเพื่อสอบ
ประกาศนียบัตร DELF เท่านั้น ทาให้ไม่สามารถใช้กิจกรรมการสอนอื่นๆ เช่น การสอนร้องเพลง
หรื อ การฝึ กให้นกั เรี ยนพูด มาประกอบการเรี ยนการสอนได้มากนัก เพราะต้องใช้เวลาในการสอน
เพื่อสอบให้ได้ นอกจากนี้ จานวนนักเรี ยนที่มากเกินไปในแต่ละห้อง ทาให้การสอนภาษาซึ่ งเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง เป็ นไปด้วยความยากลาบาก
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4.5.3. แนวโน้ มการเรียนการสอนและความต้ องการภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ต
4.5.3.1 ความร่ วมมือกับสมาคมฝรั่งเศส
จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความร่ วมมือกับสมาคมฝรั่งเศสจังหวัดภูเก็ต โรงเรี ยนส่ วนใหญ่
แบ่งความร่ วมมือออกเป็ น 2 ด้านด้วยกันคือ การจ้างอาจารย์ชาวฝรั่งเศสจากสมาคมฝรั่งเศสมาสอน
ให้กบั นักเรี ยนในโรงเรี ยนของตน ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่แล้ว จะจ้างเป็ นรายชัว่ โมง โดยมีภาระงานให้
สอนนักเรี ยนชั้นปี ละ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ และเน้นการสอนฟัง-พูดเป็ นหลัก และหากโรงเรี ยนมี
กิจกรรมนานักเรี ยนไปแข่งขันที่เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส ก็จะให้อาจารย์ชาวฝรั่งเศสเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการฝึ กฝนนักเรี ยนผูเ้ ข้าแข่งขัน
ในส่ วนของข้อดีและข้อเสี ยในการจ้างอาจารย์ชาวฝรั่งเศสจากสมาคมฝรั่งเศสนั้น มีขอ้ ดี
คือ โรงเรี ยนไม่ตอ้ งจัดจ้างอาจารย์ต่างชาติเอง ทาให้ไม่เปลืองเวลาในการเลือกสรรผูส้ มัคร และ
ดาเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตเข้าเมืองและใบอนุญาตทางาน รวมทั้ง ต้องจ้างด้วยอัตราเงินเดื อนที่
สู งกว่าจ้างอาจารย์ชาวไทยมาก แต่ขอ้ เสี ยก็คือ อัตราค่าสอนของอาจารย์จากสมาคมฯ ค่อนข้างสู ง
ทาให้โรงเรี ยนไม่สามารถจ้างอาจารย์มาสอนหลายชัว่ โมงต่อสัปดาห์ได้ และเมื่ออาจารย์สอนเสร็ จ
อาจารย์จะต้องรี บไปสอนที่สถานศึกษาอื่น ทาให้ท้ งั อาจารย์และนักเรี ยนไม่ค่อยได้มี โอกาสฝึ กฝน
ภาษานอกห้องเรี ยนมากนัก
ความร่ วมมือประการที่สอง คือ การเชิญอาจารย์ชาวฝรั่งเศสจากสมาคมฝรั่งเศสเข้ามาช่วย
ในการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เช่น กิจกรรมค่ายภาษาฝรั่งเศส ที่จดั ตามบริ เวณแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต โดยกิจกรรมนี้ จะมีนกั เรี ยนจากโรงเรี ยนต่างๆ ในเขตจังหวัดภูเก็ต และเขต
ภาคใต้ตอนบนเข้าร่ วม รวมทั้งทาให้นกั เรี ยนจากโรงเรี ยนอื่นๆ ในจังหวัดภูเก็ตและในเขตภาคใต้
ตอนบนได้มีโอกาสสัมผัสกับอาจารย์ชาวฝรั่งเศสโดยตรงเพิ่มขึ้น
นอกเหนือจากความร่ วมมือทั้งสองด้าน ดังที่กล่าวมาแล้ว โรงเรี ยนต่างๆ ยังมีความ
ต้องการให้สมาคมฝรั่งเศสเป็ นผูร้ ิ เริ่ มจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการเรี ยนการสอน
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสให้แก่นกั เรี ยนและโรงเรี ยนต่างๆ เช่น กิจกรรมวันฝรั่งเศส เทศกาล
อาหารฝรั่งเศส เหล่านี้ เป็ นต้น นอกเหนือจากนี้แล้ว โรงเรี ยนต่างๆ ยังมีความเห็นว่า สมาคม
ฝรั่งเศสสามารถเป็ นตัวกลางประสานกับกลุ่มชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัด ให้เข้ามามีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมต่างๆ ร่ วมกับโรงเรี ยนและนักเรี ยน ทั้งนี้ ส่ วนหนึ่ง ก็เพื่ อให้นกั เรี ยนได้มีประสบการณ์
พบเจอ พูดคุยกับชาวฝรั่งเศส เป็ นการกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้สึกชอบในภาษาฝรั่งเศสและ
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ประเทศฝรั่งเศสมากยิง่ ขึ้น เนื่องจาก นักเรี ยนส่ วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ ในการไปประเทศ
ฝรั่งเศส เพราะมีค่าใช้จ่ายสู ง รวมทั้งไม่มีโอกาสได้พบเจอกับคนฝรั่งเศสในลักษณะที่ใกล้ชิด
4.5.3.2 ความคาดหวังเกีย่ วกับภาษาฝรั่งเศส
จากการสัมภาษณ์ถึงความคาดหวังเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ต อาจารย์ผสู ้ อนทุก
คนให้สัมภาษณ์วา่ เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็ นจังหวัดท่องเที่ยว มีภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เป็ นที่
ชื่นชอบของชาวฝรั่งเศส ทาให้ชาวฝรั่งเศสนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเป็ นจานวนมาก ซึ่งนอกจาก
นักท่องเที่ยวแล้ว ขณะนี้ ยังมีคนฝรั่งเศสอีกเป็ นจานวนมาก ที่เดินทางมาอยูอ่ าศัยในจังหวัดภูเก็ต
เป็ นระยะเวลาหลายเดือนต่อปี ไม่วา่ จะเป็ นคนเกษียณอายุ หรื อคนทางาน ที่เข้ามาทาธุ รกิจต่างๆใน
จังหวัดภูเก็ต ทาให้คาดว่า ความต้องการภาษาฝรั่งเศสในธุ รกิจหลากหลายรู ปแบบ ยังมีความจา
เป็ นอยู่ สิ่ งที่ควรต้องทาอย่างเร่ งด่วน คือ หน่วยงานของฝรั่งเศส จะต้องเร่ งฟื้ นฟูภาษาฝรั่งเศสให้
กลับมามีความสาคัญเหมือนที่ผา่ นมา รวมทั้งพยายามกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเห็นความสาคัญและความ
จาเป็ นในการศึกษาภาษาฝรั่งเศส และควรให้การสนับสนุนสถานศึกษาของไทย อาจารย์ และ
นักเรี ยน ในส่ วนของวัสดุอุปกรณ์การเรี ยนการสอน การจัดฝึ กอบรม การให้ทุนไปศึกษาดูงาน
หรื อทัศนศึกษา รวมทั้ง การจัดงานที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ต เพื่อ
กระตุน้ ให้คนทัว่ ไปได้รู้จกั มากขึ้น นอกจากนี้ สถานศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยก็ควรเปิ ด
หลักสู ตรที่เกี่ยวเนื่องกับภาษาฝรั่งเศสเพื่อสนองตอบต่อความต้องการบุคลากรทั้งในส่ วนของ
ภาครัฐและภาคธุ รกิจการท่องเที่ยว
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บทที่ 5 สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1) ศึกษาสภาพการณ์การเรี ยนการ
สอนภาษาฝรั่งเศสในปั จจุบนั ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต 2) ศึกษาปัญหาในการเรี ยน
การสอนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในจังหวัดภูเก็ต 3) ศึกษาประสบการณ์เกี่ยวกับชาว
ฝรั่งเศสและภาษาฝรั่งเศสของนักเรี ยนในบริ บทจังหวัดภูเก็ตในปั จจุบนั
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีการศึกษา โดยการออกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์นกั เรี ยนและอาจารย์ผสู ้ อน แล้วนาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์
สรุ ปผล โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้รวมทั้งหมด 247 คน เป็ นนักเรี ยนที่เลือกเรี ยน
ภาษาฝรั่งเศสในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ ในจังหวัดภูเก็ต
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม คาถามในแบบสอบถามแบ่งเป็ นแบบลักษณะ
ตรวจสอบรายการ (checklist) มาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ของ Best โดยให้ค่า
คะแนนเป็ น 5, 4, 3, 2, 1 ตามลาดับ และมีคาถามปลายเปิ ดให้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ
ผูว้ จิ ยั ได้ทดลองใช้แบบสอบถาม (pilot study) ด้วยการนาแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั
นักเรี ยนซึ่ งเป็ นคนละกลุ่มกับกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถาม หลังจากนั้นนาแบบสอบถามมาปรับแก้
แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบให้ผตู้ อบแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยผูว้ จิ ยั นา
แบบสอบถามไปให้แก่อาจารย์ผสู ้ อนภาษาฝรั่งเศสในแต่ละโรงเรี ยนเป็ นผูน้ าแบบสอบถามไปให้
นักเรี ยนเป็ นคนตอบ หลังจากนั้นผูว้ จิ ยั จึงไปรับแบบสอบถามกลับคืนมา ในส่ วนของการสัมภาษณ์
นักเรี ยน ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ี การติดต่อผ่านอาจารย์ผสู ้ อนภาษาฝรั่งเศสในแต่ละโรงเรี ยน และนัดหมายเวลา
สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีต่อนักเรี ยน 1 คน ในส่ วนของการสัมภาษณ์
อาจารย์ ผูว้ จิ ยั ได้ติดต่อนัดหมายวันและเวลาสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยใช้เวลาสัมภาษณ์อาจารย์
คนละประมาณ 15 – 20 นาที ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลและใช้ค่าสถิติร้อยละ
ค่าเฉลี่ย แล้ววิเคราะห์ผล
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5.1 สรุ ปผลการวิจัย
5.1.1 คุณลักษณะส่ วนตัวของกลุ่มตัวอย่ าง
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง คิดเป็ นร้อยละ 70.4 ส่ วนผูช้ ายคิดเป็ นร้อย
ละ 29.6 ส่ วนใหญ่อายุ 17 ปี คิดเป็ นร้อยละ 28.3 อายุ 16 ปี คิดเป็ นร้อยละ 23.1 เป็ นนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็ นร้อยละ 81.4 เป็ นนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็ นร้อยละ 18.75
ส่ วนใหญ่เรี ยนอยูใ่ นแผนการเรี ยนศิลป์ -ฝรั่งเศส คิดเป็ นร้อยละ 82.2 และอยูใ่ นแผนการเรี ยนคณิ ตวิทย์ คิดเป็ นร้อยละ 17.8 เรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยนภูเก็ตวิทยาลัย คิดเป็ นร้อยละ 39.7 โรงเรี ยนสตรี ภูเก็ต
คิดเป็ นร้อยละ 22.3 โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติ 19.0 โรงเรี ยนเมืองถลาง คิดเป็ นร้อยละ 19.0 ส่ วน
ใหญ่มีคะแนนวิชาภาษาฝรั่งเศสอยูใ่ นระดับ 3.00-3.99 คิดเป็ นร้อยละ 41.8 และมีคะแนนวิชาภาษา
ฝรั่งเศสอยูใ่ นระดับ 4.0 คิดเป็ นร้อยละ 29.1
5.1.2 สรุ ปผลและอภิปรายผลการวิจัย
ก่อนเลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศส นักเรี ยนรู ้จกั ประเทศฝรั่งเศสด้านภาษาหรื อวัฒนธรรม
ฝรั่งเศส โดยผ่านทางสื่ อต่างๆ เช่นโทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร ผ่านทางหนังสื อเรี ยนในวิชาต่างๆ เช่ น
วิชาด้านสังคมศาสตร์ และ ผ่านทางคนรอบข้าง เช่น ครอบครัว ญาติ และเพื่อน ส่ วนใหญ่แล้ว
นักเรี ยนเป็ นผูเ้ ลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศสด้วยตนเอง บุคคลแวดล้อม ไม่วา่ จะเป็ นพ่อแม่พี่นอ้ งหรื อ
ญาติ มีอิทธิพลในการเลือกภาษาของนักเรี ยนน้อย เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มีประสบการณ์นอ้ ยใน
การรู ้จกั หรื อทางานกับคนฝรั่งเศสหรื อแต่งงานกับคนฝรั่งเศส หรื อเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสหรื อ
ประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส
การเลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศสของนักเรี ยนจะเป็ นไปในลักษณะที่เลือกเรี ยนด้วยตนเอง ด้วย
ความชอบในภาษาต่างประเทศ คิดว่าภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาที่ไพเราะและประเทศฝรั่งเศสเป็ น
ประเทศที่มีวฒั นธรรมที่เก่าแก่ สวยงามและมีเอกลักษณ์เป็ นของตน อีกทั้งเป็ นประเทศที่มี
เทคโนโลยีที่กา้ วหน้าทันสมัยกว่าประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีความต้องการศึกษาวิชาภาษา
ฝรั่งเศสต่อในระดับมหาวิทยาลัย
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จากเหตุผลข้างต้น ทาให้เห็นว่านักเรี ยนที่เรี ยนภาษาฝรั่งเศสมีลกั ษณะคุณสมบัติ แตกต่าง
กัน(heterogene) เนื่องจากนักเรี ยนมีพ้นื ฐานความรู ้ มีประสบการณ์ส่วนตัวไม่เท่ากัน และมีความ
ต้องการในการเรี ยน (motivation) ไม่เท่ากัน ในห้องเรี ยนเดียวกัน จึงมีนกั เรี ยนที่มีลกั ษณะ
ผสมผสาน ซึ่ งทาให้บางครั้งเป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนการสอนสาหรับอาจารย์
ในส่ วนของตัวอาจารย์ อาจารย์ก็มีลกั ษณะที่เป็ นแบบ heterogene เช่นเดียวกัน เนื่องมาจาก
การมีอายุที่ต่างกัน มีประสบการณ์การสอน ประสบการณ์ตรงในประเทศฝรั่งเศสไม่เท่ากัน ทาให้มี
ความเชี่ยวชาญและความมัน่ ใจในการสอนไม่เท่ากัน
อนึ่ง ในการเลือกเรี ยนภาษาของนักเรี ยน อาจารย์ผสู ้ อนภาษาก็มีอิทธิ พล ดังเช่นที่
เพ็ญพรรณ ทิพย์คง (1994 : 45) กล่าวว่า อาจารย์เป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการกระตุน้ การเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยน คุณลักษณะของอาจารย์เป็ นหนึ่งในเกณฑ์การเลือกเรี ยนภาษาของนักเรี ยน นัน่ คือ หาก
อาจารย์มีบุคลิกกระตือรื อร้น (active) ใจดี เป็ นที่ชื่นชอบของนักเรี ยน นักเรี ยนก็จะมีแรงกระตุน้ ใน
การเรี ยน แต่หากอาจารย์มีบุคลิกลักษณะที่เฉื่ อยชา ไม่กระตือรื อร้น (passive) หรื อดุเกินไป
นักเรี ยนก็จะเลือกเรี ยนภาษานั้นๆ น้อยลง
ในเรื่ องการเรี ยน โดยรวมนักเรี ยนชอบเรี ยนภาษาฝรั่งเศสในระดับมาก เรื่ องของ
วัฒนธรรมจะเป็ นเรื่ องที่ นกั เรี ยนสนใจมากที่สุด ซึ่ งเรื่ องของวัฒนธรรมส่ งผลมาจากการได้เห็น
วัฒนธรรมของคนอื่นที่แปลกไปจากของตน เป็ นสิ่ งที่น่าสนใจใคร่ รู้สาหรับผูท้ ี่เลือกเรี ยน
ภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้เพราะการเรี ยนภาษาต่างประเทศก็คือการเรี ยนวัฒนธรรมต่างประเทศด้วย
นัน่ เอง ในเรื่ องนี้ J-L Beacco (2000) ได้ระบุวา่ ห้องเรี ยนเป็ นเสมือนสถานที่ที่ทาให้นกั เรี ยนได้มี
โอกาสมีปฏิสัมพันธ์กบั วัฒนธรรมต่างชาติ (lieu de contact culturel หรื อ place of cultural contact)
ในขณะที่ R. Galisson (2002) ให้มุมมองในเรื่ องวัฒนธรรมว่า อาจารย์จะต้องเปลี่ยนบทบาทของ
ตนเองจากการเป็ นนักไวยากรณ์ (grammarian) ในสมัยก่อนให้เป็ น นักวัฒนธรรม (culturologue)
โดยที่อาจารย์แต่ละคนจะต้องมีความเชี่ยวชาญในวัฒนธรรมต่างชาติน้ นั ๆ เพื่อที่จะสามารถ
ถ่ายทอดให้แก่นกั เรี ยนได้
ในส่ วนของเทคนิควิธีการสอน อาจารย์ทุกคนพยายามใช้เทคนิคการสอนแบบผสมผสาน
มีการใช้กิจกรรมการสอนที่หลากหลายเพื่อกระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยน แต่เนื่องจากนักเรี ยนมี
คุณลักษณะที่ไม่เท่าเทียมกัน บางครั้งเกิดความยากลาบากในการสอน
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สิ่ งที่น่าสนใจอีกประการคือ การที่นกั เรี ยนชอบเรี ยนเกี่ยวกับการพูดและการฟัง แต่มี
จุดอ่อนในทักษะการเขียน การฟังและการอ่านตามลาดับ ทั้งๆที่การเรี ยนการสอนภาษา
ภาษาต่างประเทศในประเทศไทยจะเน้นการสอนไวยากรณ์และคาศัพท์เป็ นสาคัญ ทั้งนี้ เป็ นเพราะ
อาจารย์ผสู้ อนชาวไทยมีความถนัดในการสอนไวยากรณ์ การสอนฟัง-พูดจะเน้นโดยอาจารย์ชาว
ฝรั่งเศส จากการศึกษาวิทยานิพนธ์ปริ ญญาเอกของ P. Yanaprasart (2000 : 53) กล่าวว่า นักเรี ยน
ไทยไม่เข้าใจบทเรี ยนภาษาฝรั่งเศส ไม่สามารถตอบคาถามหรื อพูดอธิบายเป็ นภาษาพูดได้ และมี
ความยากลาบากในการเขียนเป็ นภาษาฝรั่งเศสอย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพราะขาดทักษะการพินิจ
พิเคราะห์ รวมทั้งขาดความรู ้ดา้ นรู ปประโยค โครงสร้างไวยากรณ์ คาศัพท์ และการสะกดคาที่
ถูกต้องด้วย ซึ่งจากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ พบว่าการที่นกั เรี ยนไทยมีทกั ษะการเขียนอ่อน ทั้งๆที่
อาจารย์ผสู ้ อนชาวไทยเน้นสอนไวยากรณ์เป็ นพิเศษ ก็เนื่องจาก 1) ปั ญหานักเรี ยนรู ้คาศัพท์ไม่
เพียงพอ 2) ไวยากรณ์ฝรั่งเศสมีความแตกต่างอย่างมากกับไวยากรณ์ไทย โดยเฉพาะในเรื่ องของ
การผันคากริ ยาให้ถูกต้องตามกาล ตามเพศและพจน์ของประธาน และกฎข้อยกเว้นต่างๆ ทาให้
นักเรี ยนต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการท่องจา ศึกษากฎไวยากรณ์ต่างๆ 3) การกลัวทาผิด
เป็ นต้น เหล่านี้ทาให้นกั เรี ยนไม่สามารถเขียน รวมทั้งพูดภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สาเหตุอีกประการหนึ่งก็เนื่องมาจากความเป็ นจริ งที่ประเทศไทยไม่ได้มีบริ บทในการใช้
ภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาแรกหรื อภาษาแม่ ดังนั้น การมีโอกาสได้ฟัง-พูดภาษาฝรั่งเศสนอกชั้นเรี ยน
จึงน้อย แต่การได้อยูใ่ นบรรยากาศนานาชาติแบบจังหวัดภูเก็ต การได้พบเห็นพูดคุยกับชาวต่างชาติ
สามารถทาได้ง่ายกว่าในจังหวัดอื่นๆ แต่สาเหตุที่นกั เรี ยนยังมีความสามารถด้านการฟัง -พูดฝรั่งเศส
น้อยอยูก่ ็เนื่องมาจาก นักเรี ยนมิได้เข้าไปคลุกคลีกบั นักท่องเที่ยวในลักษณะที่สนิทสนมในขั้นที่
ต้องมีการสนทนาแบบเป็ นเรื่ องเป็ นราว หรื ออยูใ่ นสถานการณ์ที่ตอ้ งพูดคุยกับชาวฝรั่งเศสอย่าง
ต่อเนื่อง เป็ นประจาซ้ าๆกัน อีกทั้งการที่นกั เรี ยนไทยมีลกั ษณะนิสัยเขินอาย กลัว ไม่กล้าพูด ทาให้
การเข้าไปพูดคุยกับนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสหรื อกับคนฝรั่งเศสเป็ นไปได้ยาก ดังนั้นความคิดเห็น
ของนักเรี ยนเพื่อแก้ไขจุดอ่อนในการเรี ยนภาษาฝรั่งเศสจึงมี 3 วิธีใหญ่ๆ คือ การเลือกทา
แบบฝึ กหัดในหนังสื อหลายๆ เล่ม การดูภาพยนตร์ และรายการโทรทัศน์ภาษาฝรั่งเศส และเรี ยน
พิเศษเพิ่มเติมกับโรงเรี ยนสอนภาษาหรื ออาจารย์พิเศษ
ในเรื่ องเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน ภาษาที่อาจารย์ชาวไทยใช้สอนใน
ห้องเรี ยน ส่ วนใหญ่จะใช้ท้ งั สองภาษา โดยปกติแล้ว อาจารย์ชาวไทยจะใช้ภาษาไทยในการอธิบาย
ไวยากรณ์ กฏเกณฑ์การใช้ภาษาต่างๆ รวมทั้งการอธิ บายด้านวัฒนธรรม ในส่ วนของภาษาฝรั่งเศส
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ก็จะเป็ นการพูดเป็ นประโยค การพูดบทสนทนาตามหนังสื อ และการออกเสี ยง เป็ นต้น สาเหตุที่
อาจารย์ชาวไทยใช้ภาษาไทยในการอธิบาย เนื่องจากความรู้ความสามารถทางด้านภาษาของ
นักเรี ยน ยังไม่เพียงพอที่จะเข้าใจบทเรี ยนทั้งหมดเป็ นภาษาฝรั่งเศสได้ การใช้ภาษาแม่ นอกจากจะ
ทาให้นกั เรี ยนเข้าใจบทเรี ยนได้ดีข้ ึนแล้ว ยังทาให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้สึกว่า การเรี ยน
ภาษาต่างประเทศไม่ได้ยากจนเกินไปนัก ในเรื่ องนี้ J.M. Defay (2003 : 28) อธิ บายว่า ภาษาแม่เป็ น
ตัวกาหนดพัฒนาการด้านความชอบ ความเข้าใจ และพัฒนาการด้านสังคมสาหรับแต่ละบุคคล ซึ่ ง
จะส่ งผลไปสู่ การเกิดแรงกระตุน้ และความสามารถในการเรี ยนภาษาอื่นๆ ต่อไป
ในส่ วนของอาจารย์ชาวฝรั่งเศส การเรี ยนการสอนจะเป็ นภาษาฝรั่งเศสเป็ นส่ วนใหญ่
อาจารย์ฝรั่งเศสที่มีความรู้ภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยช่วยในการอธิ บายคาศัพท์ที่นกั เรี ยนมีปัญหา
ในการทาความเข้าใจ อนึ่ง อาจารย์ชาวฝรั่งเศสจะสอนเน้นเนื้อหาด้านการฟัง-พูดมากกว่าด้านการ
เขียน เนื่องจากความเป็ นเจ้าของภาษา ทาให้การสอนฟั ง-พูดเป็ นธรรมชาติมากกว่าอาจารย์ชาวไทย
ซึ่ งในเรื่ องนี้ L. Dabene (1990 : 13 อ้างใน P. Yanaprasart 2000 : 122) กล่าวว่า การที่นกั เรี ยนได้มี
ประสบการณ์ตรงกับเจ้าของภาษา จะทาให้นกั เรี ยนได้มีพฒั นาการในเรื่ องกระบวนการเพิ่มความรู ้
และการถ่ายทอดด้านวัฒนธรรม นัน่ คือ ทั้งอาจารย์และนักเรี ยนจะรับรู ้ถึงความเหมือนและความ
ต่างระหว่างวัฒนธรรมทั้งสอง ซึ่ งจะส่ งผลให้นกั เรี ยนเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมของผูอ้ ื่น
ได้
จากการศึกษาวิจยั พบว่า ส่ วนหนึ่งที่อาจารย์ชาวไทยไม่อธิ บายเป็ นภาษาฝรั่งเศสทั้งหมด
เนื่องจากขาดความมัน่ ใจในความสามารถในภาษาฝรั่งเศสของตน (insécuritélinguistique หรื อ
ภาษาอังกฤษ คือ linguistic insecurity) เช่น ความสามารถด้านการพูดภาษาฝรั่งเศส เนื่องจาก
ประเทศไทยมิได้เป็ นประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาแม่หรื อภาษาราชการ ทาให้ อาจารย์ไม่มี
โอกาสได้พดู ภาษาฝรั่งเศสมากนัก ทาให้กลัวพูดผิดไวยากรณ์ รู้สึกอายหากนักเรี ยนจับได้ และ
บางครั้งอาจารย์ไม่สามารถหาคาศัพท์ที่ตรงและถูกต้องมาใช้ได้ การสอนเป็ นภาษาไทยทาให้
ตนเองมีความมัน่ ใจมากกว่า
ในส่ วนของกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสที่เคยจัดที่ โรงเรี ยน มีอยูค่ ่อนข้าง
น้อย โดยกิจกรรมที่จดั มากที่สุด คือ ร้องเพลง จัดนิทรรศการ และจัดแคมป์ ภาษาฝรั่งเศส อย่างไรก็
ดี นักเรี ยนก็ยงั มีโอกาสได้เข้าร่ วมกิจกรรมที่จดั โดยสถานศึกษาอื่นๆ ทั้งในตัวจังหวัดภูเก็ตเอง และ
ที่กรุ งเทพมหานคร สาหรับกิจกรรมที่อาจารย์เน้นในห้องเรี ยน จากจุดอ่อนของนักเรี ยนไทยในการ
เรี ยนภาษาฝรั่งเศส จะอยูท่ ี่เรื่ องการออกเสี ยง และการฟัง ทาให้กิจกรรมการฝึ กพูดและฝึ กออกเสี ยง
เป็ นกิจกรรมที่อาจารย์เน้นมากที่สุดในชั้นเรี ยน ทั้งโดยอาจารย์ชาวไทยและชาวฝรั่งเศส อย่างไรก็ดี
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ในโรงเรี ยนที่มีอาจารย์ชาวฝรั่งเศสมาร่ วมสอน การฝึ กพูดและฝึ กออกเสี ยงจะเน้นหนักโดยอาจารย์
ชาวฝรั่งเศส ส่ วนอาจารย์ชาวไทยจะเน้นการสอนไวยากรณ์ การอ่านความเรี ยง เป็ นต้น อนึ่ง ใน
โรงเรี ยนที่ไม่มีอาจารย์ชาวฝรั่งเศส นักเรี ยนจะมีโอกาสได้เรี ยนฟังพูดโดยผ่านทางวีดีโอเทป หรื อ
ซี ดีที่เป็ นส่ วนประกอบหนึ่งของหนังสื อเรี ยนเป็ นส่ วนใหญ่ อาจารย์บางคนจะพยายามหาสื่ ออื่นๆ
เช่น แผ่นซีดีเพลงหรื ออื่นๆ เวบไซด์ภาษาฝรั่งเศสในอินเตอร์เน็ต มาทดแทนในส่ วนนี้ จากงานวิจยั
ของศิริมา ปุรินทราภิบาล (2553) ระบุวา่ การใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อประกอบการเรี ยนการสอน
โดยเห็นว่าการใช้สื่ออินเตอร์ เน็ตทาให้นกั ศึกษาสามารถพัฒนาทักษะฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษา
ฝรั่งเศส รวมทั้งความรู ้ดา้ นคาศัพท์ภาษาฝรั่งเศส
สาหรับการใช้เอกสารจริ ง (authentic documents) ที่หาได้ในจังหวัดภูเก็ต ภาพสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดภูเก็ต ตารางเดินรถ เครื่ องบิน หรื อแผ่นพับโฆษณาร้านอาหาร โรงแรม
เพื่อใช้เป็ นสื่ อการสอนอาจารย์ในระดับมัธยมศึกษาไม่ค่อยได้นามาใช้มากนัก เนื่องมาจาก มี
เนื้อหาที่ตอ้ งสอนในบทเรี ยนมากมายอยูแ่ ล้ว อาจารย์ไม่ สามารถแทรกเนื้อหาอื่นๆเข้าไปอีก J-P
Cuq และ I. Gruca (2003 : 392) กล่าวว่า เอกสารจริ งจะทาให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสสัมผัสตรงกับการ
ใช้ภาษาจริ ง รวมทั้งเอกสารเหล่านี้ จะแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่นกั เรี ยนอาจต้องเผชิญเมื่อ
ตนเองต้องเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศเจ้าของภาษา นอกจากนี้เอกสารจริ ง ยังเป็ นแหล่ง
กระตุน้ ความสนใจแหล่งใหญ่ให้แก่นกั เรี ยน จะทาให้นกั เรี ยนเกิดความสุ ขว่าผลสาเร็ จจากการ
พยายามศึกษาเล่าเรี ยนของตนนาไปสู่ ‚การเข้าใจในภาษาของคนอื่น‛
นอกจากนี้ ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของการใช้เอกสารจริ ง คือ อาจารย์ผสู ้ อนมีโอกาสใช้
สื่ อที่หลากหลายเพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจ รู ้สึกแปลกใจ หรื อแม้แต่ทาให้นกั เรี ยน
ประหลาดใจ นอกจากนี้ยงั ทาให้นกั เรี ยนได้เห็นถึงภาษาและการใช้ภาษาในทุกรู ปแบบและทุก
สถานการณ์ นอกเหนือจากบทความและความเรี ยงต่างๆ ในหนังสื อนิตยสาร ผูส้ อนยังสามารถ
เลือกเฉพาะหน้าโฆษณาเพื่อสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศส อนึ่ง ภาษาที่ใช้ในหน้านิตยสาร อาจ
ยากเกินความรู ้ความสามารถของนักเรี ยน อาจารย์สามารถใช้ภาษาแม่ในการอธิ บายเนื้อหาด้าน
วัฒนธรรมได้ (P. Trescases 1982 : 18)
ปัญหาในการนาเอกสารจริ งมาใช้สาหรับอาจารย์ชาวไทยคือ ระดับของภาษาสู งที่ใช้ใน
เอกสารมักจะยากหรื อสู งเกินไป นักเรี ยนไม่สามารถเข้าใจได้ ทาให้หากต้องมีการนาไปใช้ อาจารย์
จะต้องนามาปรับความยากของภาษาให้ลดลง รวมทั้งต้องมี การตรวจแก้ และสร้างแบบฝึ กหัด
เพิ่มเติมจากเอกสารดังกล่าว เป็ นการเพิ่มภาระงานให้แก่อาจารย์ ประกอบกับอาจารย์ส่วนใหญ่ตอ้ ง
ทางานอย่างอื่นนอกเหนือจากการสอนในชั้นเรี ยน เช่น งานบริ หารของโรงเรี ยน งานกิจกรรมอื่นๆ
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เป็ นต้น ทาให้อาจารย์ไม่มีเวลาในการเตรี ยม รวมทั้ง การที่อาจารย์เลือกหนังสื อเรี ยนที่เขียนขึ้นโดย
คนฝรั่งเศส และจัดทาขึ้นเพื่อนักเรี ยนต่างชาติมาใช้สอนอยูแ่ ล้ว ทาให้อาจารย์คิดว่าไม่จาเป็ นต้อง
หาเอกสารจริ งอื่นๆ มาประกอบอีก
สาหรับบรรยากาศการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศส ซึ่ งประกอบด้วยบรรยากาศที่เป็ น
สิ่ งแวดล้อมทัว่ ไป เช่น ห้องเรี ยน เสี ยง และอื่นๆ จากผลการวิจยั พบว่า ในโรงเรี ยนในจังหวัดภูเก็ต
ไม่มีปัญหาเรื่ องห้องเรี ยนร้อนอบอ้าวหรื อเสี ยงดังเกินไปจากห้องเรี ยนอื่นๆ เนื่องจากในแต่ละ
โรงเรี ยนจะมีหอ้ งปฏิบตั ิการภาษาเพื่อใช้สาหรับการเรี ยนการสอนภาษา โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์อย่างครบถ้วน รวมทั้งติดเครื่ องปรับอากาศ ทาให้นกั เรี ยนไม่ตอ้ งทนกับสภาพ
อากาศร้อนเหมือนสมัยก่อน รวมทั้งสามารถป้ องกันเสี ยงดังจากห้องเรี ยนอื่นๆ มิให้เล็ดลอดเข้ามา
รบกวนการเรี ยนการสอนได้ ในส่ วนของบรรยากาศการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศสโดยรวมมี
ความสนุกและน่าสนใจ ซึ่งในเรื่ องนี้ G. Gregory และ C. Chapman (แปลโดยอรจรี ย ์ ณ ตะกัว่ ทุ่ง,
2547 : 37) กล่าวว่า บรรยากาศเกิดจากลักษณะทางกายภาพของสิ่ งที่มีอยูใ่ นห้องเรี ยน เช่น แสง
สว่าง ความสะอาด ความเป็ นระเบียบ หรื อผลงานของนักเรี ยนที่ติดแสดงไว้ ทรัพยากรของการ
เรี ยนรู้ที่ครู จดั หาให้นกั เรี ยนเพื่อช่วยในการเรี ยนรู ้ เช่น คอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ ก็ช่วยทาให้เกิด
บรรยากาศด้านบวก บรรยากาศที่ดีตอ้ งส่ งเสริ มการมีปฏิสัมพันธ์ ส่ งเสริ มสังคมของนักเรี ยน และ
ส่ งเสริ มการเติบโตทางปั ญญา จากการศึกษาวิจยั พบว่านักเรี ยนชอบเรี ยนทั้งกับอาจารย์ไทยและ
อาจารย์ชาวฝรั่งเศส ซึ่ งอาจารย์ชาวไทยจะมีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย มีกิจกรรมประกอบการ
สอนมากมาย ทาให้นกั เรี ยนไม่รู้สึกเบื่อ และรู ้สึกสนุกไปกับการสอน ในส่ วนที่เรี ยนกับอาจารย์
ชาวฝรั่งเศส นักเรี ยนชอบที่จะได้มีโอกาสพูดกับชาวต่างชาติ ได้ฟังสาเนียงฝรั่งเศสจริ งๆ
ในส่ วนที่เป็ นเรื่ องของจานวนนักเรี ยนที่มากเกินไปในแต่ละห้อง ทาให้อาจารย์ไม่สามารถ
ดูแลได้อย่างทัว่ ถึงนั้น สาหรับนักเรี ยนแล้ว ไม่เป็ นสิ่ งที่มีปัญหา แต่สาหรับอาจารย์ การมีจานวน
นักเรี ยนที่มากเกินไป เป็ นอุปสรรคสาคัญในการเรี ยนการสอนวิชาทางด้านภาษา เนื่องจาก การ
เรี ยนการสอนภาษา นักเรี ยนจะต้องฝึ กหัดพูด โต้ตอบ ซึ่งหากต้องฝึ กเป็ นรายคน จะต้องใช้เวลา
มาก ทาให้อาจารย์ไม่มีเวลาพอที่จะสอนเนื้อหาในส่ วนอื่นๆ ดังนั้น หากมีนกั เรี ยนแต่ละชั้นเรี ยน
มาก อาจารย์ตอ้ งใช้วธิ ี อื่นในการสอน หรื อ อาจให้ทาตัวอย่างเพียงหนึ่งหรื อสองตัวอย่างเท่านั้น ไม่
สามารถให้นกั เรี ยนฝึ กพร้อมกันทั้งชั้นเรี ยนได้
ในส่ วนประสบการณ์ที่นกั เรี ยนมีกบั ชาวฝรั่งเศสและภาษาฝรั่งเศสของนักเรี ยนในจังหวัด
ภูเก็ต รวมทั้งประสบการณ์ที่นกั เรี ยนมีกบั ชาวต่างชาติอื่นๆที่สามารถพูดภาษาฝรั่งเศสในจังหวัด
ภูเก็ตได้น้ นั จากการศึกษาวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่อยูใ่ นจังหวัดภูเก็ตมีโอกาสที่จะได้พบปะพูดคุยกับ
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นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส และนักท่องเที่ยวอื่นๆที่พดู ภาษาฝรั่งเศสได้ ในระดับ หนึ่ง (ร้อยละ 29.6)
ไม่วา่ จะเป็ นการมีโอกาสได้เรี ยนกับอาจารย์ชาวฝรั่งเศสในห้องเรี ยน หรื อการได้ พบปะที่อาจ
เกิดขึ้นได้ในชีวติ ประจาวัน หรื อในระหว่างการทากิจกรรมนอกสถานที่ เช่น ค่ายภาษา เป็ นต้น
เหตุผลอีกประการหนึ่งที่สาคัญที่นกั เรี ยนไม่ค่อยได้มีประสบการณ์ในการพบปะพูดคุยกับ
ชาวฝรั่งเศส คือ นักเรี ยนไทยอายที่จะเริ่ มพูดกับชาวต่างชาติ เนื่องจากกลัวพูดผิด ทาให้ขาดโอกาส
ในการได้ฝึกภาษากับชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม บุคคลแวดล้อมใกล้ชิดกับนักเรี ยน มีจานวนไม่
มากนักที่มีประสบการณ์ในการรู ้จกั หรื อแต่งงานกับคนฝรั่งเศส รวมทั้งไม่เคยเดินทางไปประเทศ
ฝรั่งเศสหรื อประเทศอื่นๆที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเลย ซึ่ งก็นบั เป็ นเรื่ องปกติทวั่ ไป เนื่องจากการเดินทาง
ไปประเทศฝรั่งเศส มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่อนข้างสู งและยุง่ ยาก แต่สาหรับคนที่มีโอกาสได้
ไป ต่างก็ชื่นชมในความสวยงามของฝรั่งเศส จากการศึกษา กลุ่มคนเหล่านี้มีอิทธิ พลสู งต่อการ
เลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศสของนักเรี ยน เนื่องจากจะเป็ นกลุ่มที่เก็บเล่าเรื่ องราวต่างๆ เกี่ยวกับลักษณะ
คนฝรั่งเศส วัฒนธรรมของคนฝรั่งเศสหรื อประเทศฝรั่งเศสมาบอกกล่าวให้นกั เรี ยนฟัง ทาให้
นักเรี ยนเกิดความชอบ เกิดความชื่นชม รวมทั้งเกิดความใฝ่ ฝันที่จะได้ไปเยือนประเทศฝรั่งเศสใน
อนาคต
อย่างไรก็ดี ประสบการณ์หนึ่งที่นกั เรี ยนควรจะมี หรื อควรจะใฝ่ หา ก็คือ การได้รู้จกั กับ
หน่วยงานของฝรั่งเศสที่ต้ งั อยูใ่ นจังหวัดภูเก็ต ปรากฏว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีสมาคม
ฝรั่งเศส ไม่เคยไปสมาคมฝรั่งเศสและไม่ทราบว่ามีสถานกงสุ ลฝรั่งเศสตั้งอยูใ่ นจังหวัดภูเก็ต ซึ่ งใน
เรื่ องนี้ อาจารย์ผสู้ อนควรจะเป็ นผูแ้ จ้งเรื่ องเหล่านี้ให้นกั เรี ยนที่เลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศสได้รับรู้ และ
อาจารย์ควรจะเป็ นผูพ้ านักเรี ยนของตนไปสมาคมฝรั่งเศสเพื่อให้นกั เรี ยนได้รับประสบการณ์เพิ่ม
มากขึ้น ได้แหล่งเรี ยนรู ้เพิม่ ขึ้น เหตุผลส่ วนหนึ่งที่นกั เรี ยนไม่ทราบมาจาก 1) อาจารย์ผสู้ อนมีภาระ
งานอื่นที่นอกเหนือจากงานสอนมาก ทาให้ไม่มีเวลานานักเรี ยนไปสมาคมฝรั่งเศส นอกจากนี้ การ
นานักเรี ยนไปเยีย่ มชมสมาคมฝรั่งเศส อาจารย์คิดว่าจะต้องดาเนินการหลายขั้นตอน จะต้องทา
หนังสื อติดต่อเป็ นภาษาฝรั่งเศส หรื อมิเช่นนั้น อาจารย์ขาดความไม่เชื่อมัน่ ในภาษาฝรั่งเศสของ
ตนเองเพราะอาจารย์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกล้าพูดภาษาฝรั่งเศส กลัวที่จะพู ดคุยกับคนฝรั่งเศส 2)
อาจารย์ไม่ทราบว่าจะนานักเรี ยนไปทาอะไรที่สมาคมฝรั่งเศส เรี ยกได้วา่ อาจารย์ไม่มีวตั ถุประสงค์
ในการนานักเรี ยนไปสมาคมฝรั่งเศส 3) อาจารย์คิดว่านักเรี ยนควรจะไปเองก็ได้ ซึ่ งจากการศึกษา
ทาให้ทราบว่า นักเรี ยนมีความต้องการให้อาจารย์เป็ นผูน้ าไปสมาคมฝรั่งเศส เพราะกลัวว่าจะไม่
สามารถสื่ อสารเป็ นภาษาฝรั่งเศสได้และอายหากพูดผิด และคิดว่าหากอาจารย์เป็ นคนนานักเรี ยน
ไป หากเกิดปั ญหาเรื่ องการสื่ อสารเกิดขึ้น อาจารย์จะเป็ นผูช้ ่วยได้ และ 4) อาจารย์ผสู้ อนเองก็ไม่
ทราบว่าในจังหวัดภูเก็ตมีสถานกงสุ ลตั้งอยู่ ทาให้ไม่ได้แจ้งให้นกั เรี ยนทราบ
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อย่างไรก็ดี ในโรงเรี ยนที่เชิญอาจารย์จากสมาคมฝรั่งเศสมาช่วยสอน นักเรี ยนจะทราบว่ามี
สมาคมฝรั่งเศสอยูใ่ นจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากอาจารย์ชาวฝรั่งเศสเป็ นผูบ้ อกกล่าวให้นกั เรี ยนทราบ
แต่ อาจารย์ชาวฝรั่งเศสก็มิได้อธิ บายให้แก่นกั เรี ยนฟังว่า ที่สมาคมฝรั่งเศสมีอะไรบ้าง หรื อ
นักเรี ยนสามารถทาอะไรได้บา้ งที่สมาคมฝรั่งเศส เป็ นต้น จากการศึกษาวิจยั นักเรี ยนคาดหวังว่า
หากได้ไปสมาคมฝรั่งเศส สิ่ งที่นกั เรี ยนคาดหวังว่าจะทาคือ ไปเพื่อค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ
ฝรั่งเศส เรี ยนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติมและเพื่อขอรับนิตยสารแจกฟรี
ด้วยเหตุผลที่จงั หวัดภูเก็ตเป็ นจังหวัดท่องเที่ยว มีทะเลสวยงาม และภูมิอากาศที่เป็ นที่ชื่น
ชอบของนักท่องเที่ยว ทาให้นกั เรี ยนคาดเดาได้วา่ น่าจะมีนกั ท่องเที่ยวฝรั่งเศสเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ส่ งผลให้อาจจะมีชาวฝรั่งเศสเป็ นจานวนมากอาศัยอยู่ ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่ง
จากการศึกษา พบว่า นักเรี ยนมีความต้องการให้ชาวฝรั่งเศสที่อยูใ่ นจังหวัดภูเก็ตมาจัดกิจกรรมเช่น
เทศกาลอาหารฝรั่งเศส ดนตรี หรื อภาพยนตร์ ฝรั่งเศส ช่วยสอนภาษาให้กบั นักเรี ยนในโรงเรี ยนต่าง
ๆ และ จัดกิจกรรมร่ วมกับคนท้องถิ่ น เพื่อที่นกั เรี ยนจะได้มีโอกาสได้รับประสบการณ์ท้ งั ทางด้าน
ภาษาและการถ่ายทอดความรู ้ดา้ นวัฒนธรรมจากคนฝรั่งเศสที่อยูใ่ นท้องถิ่น
นอกจากนี้ จากการที่จงั หวัดภูเก็ตเป็ นจังหวัดท่องเที่ยวทาให้มีโอกาสมากกว่าจังหวัดอื่นๆ
นัน่ คือ มีชาวต่างชาติ รวมทั้งชาวฝรั่งเศส เข้ามาอาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ซึ่ งมีผลพลอยได้คือ การมี
ร้านอาหารฝรั่งเศส มีสื่อสิ่ งพิมพ์ ป้ ายโฆษณาเป็ นภาษาฝรั่งเศส ทาให้นกั เรี ยนได้มีประสบการณ์
ใกล้ชิดกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส อย่างไรก็ดี อาจารย์ควรเป็ นผูแ้ นะนาให้นกั เรี ยนรู ้จกั การ
สังเกต รวมทั้งกระตุน้ ให้นกั เรี ยนหาประสบการณ์จากสิ่ งรอบตัวด้วย จากการศึกษา นักเรี ยนคิดว่า
ในจังหวัดภูเก็ต นิตยสาร หนังสื อพิมพ์ หรื อสิ่ งพิมพ์ภาษาฝรั่งเศส รวมทั้งแผ่นซี ดีเพลงและหนัง
เป็ นสิ่ งที่หายาก สาหรับความเห็นของผูว้ จิ ยั โดยปกติแล้ว นิตยสาร หนังสื อพิมพ์และสิ่ งพิมพ์
รวมทั้งแผ่นซี ดีเพลงและหนัง จะหาได้ตามร้านหนังสื อที่ต้ งั อยูใ่ นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ งจากวิจยั พบว่า
แทบไม่มีนกั เรี ยนซื้ อนิตยสาร หรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์ภาษาฝรั่งเศสเลย เนื่องจากราคาของสื่ อสิ่ งพิมพ์
ภาษาฝรั่งเศส ราคาค่อนข้างแพง ทาให้นกั เรี ยนไม่สามารถซื้ อได้ แต่อย่างไรก็ดี นักเรี ยนส่ วนใหญ่
กล่าวว่า ที่บา้ นของตนติดตั้งสัญญาณเคเบิลที่สามารถเลือกรับดูช่องโทรทัศน์ (TV5) ของฝรั่งเศส
ได้ ทาให้นกั เรี ยนไม่จาเป็ นต้องหาซื้ อแผ่นซี ดีเพลงและหนังภาษาฝรั่งเศส แต่เลือกใช้วธิ ี ดูโทรทัศน์
ช่องฝรั่งเศสแทน
ในส่ วนของนิตยสารฝรั่งเศสที่แจกฟรี โดยเฉพาะให้แก่นกั ท่องเที่ยว หรื อชาวฝรั่งเศสที่อยู่
ในจังหวัดภูเก็ต โดยส่ วนใหญ่แล้ว นิตยสารภาษาฝรั่งเศสแจกฟรี น้ นั มักจะวางไว้ที่สมาคมฝรั่งเศส
บริ ษทั ท่องเที่ยวที่มีนกั ท่องเที่ยวฝรั่งเศส เป็ นต้น ทาให้นกั เรี ยนซึ่ งส่ วนใหญ่ไม่เคยไปสมาคม
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ฝรั่งเศส ไม่ทราบว่ามีนิตยสารแจกฟรี อยู่ อย่างไรก็ดี ผลดีส่วนหนึ่งในการว่าจ้างอาจารย์ชาว
ฝรั่งเศสของสมาคมฝรั่งเศสไปสอนที่โรงเรี ยน อาจารย์เหล่านี้ก็จะนาหนังสื อหรื อนิตยสารแจกฟรี
ที่วางไว้อยูท่ ี่สมาคม นามาแจกจ่ายให้แก่โรงเรี ยนนั้นๆ ด้วย ในแต่ละโรงเรี ยน ก็จะมีการจัดมุม
ฝรั่งเศสไว้ และอาจารย์ผสู ้ อนจะพยายามนาหนังสื อนิตยสารภาษาฝรั่งเศสมาวางไว้เพื่อให้นกั เรี ยน
ได้มาศึกษาหาความรู ้เพิม่ เติมได้
นอกจากนี้ การอยูใ่ นจังหวัดภูเก็ต ทาให้นกั เรี ยนมีโอกาสทราบว่ามีร้านอาหารฝรั่งเศสโดย
ดูจากป้ ายโฆษณา ทั้งที่ตามชายหาดและตามท้องถนนทางไปแหล่งท่องเที่ยว แผ่นพับต่างๆ
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น รายการโทรทัศน์ทอ้ งถิ่น รวมไปถึงบุคคลในครอบครัว ญาติและเพื่อน
นอกจากการได้รับทราบแล้ว นักเรี ยนยังมีโอกาสได้รับประทานอาหารและเครื่ องดื่มฝรั่งเศส โดย
ไม่จาเป็ นต้องเดินทางไปถึ งกรุ งเทพมหานครหรื อประเทศฝรั่งเศส อย่างไรก็ดี ราคาอาหารและ
เครื่ องดื่มในร้านอาหารก็มกั จะมีราคาสู งมาก ทาให้โอกาสที่จะไปรับประทานเป็ นประจาทาได้ยาก
แต่อาหารที่นกั เรี ยนสามารถซื้ อหารับประทานได้ เป็ นอาหารพื้นๆ เช่น ครัวซองท์ (croissant)
เครป (crêpe) ซึ่งเป็ นอาหารทานเล่นที่สามารถหารับประทานได้ทวั่ ไป ส่ วนไวน์ ก็มีราคาค่อนข้าง
แพง ทาให้โอกาสที่นกั เรี ยนจะมีโอกาสได้ชิมเป็ นไปได้ค่อนข้างยาก อย่างไรก็ดี อาจารย์ในแต่ละ
โรงเรี ยนพยายามสร้างโอกาสให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสทานอาหารตะวันตก โดยการจัดกิจกรรมนอก
สถานที่ เช่น นานักเรี ยนไปทานอาหารตามโรงแรมต่างๆ
ในส่ วนของการใช้ภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ตในปั จจุบนั นักเรี ยนคิดว่ามีการใช้ใน
ระดับปานกลาง เนื่องจากจานวนคนที่เรี ยนภาษาฝรั่งเศสมีไม่มาก เมื่อเทียบกับจานวนคนที่เรี ยน
ภาษาอังกฤษ หรื อภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น ภาษาจีน เป็ นต้น อย่างไรก็ดี นักเรี ยนคิดว่า ใน
อนาคตความต้องการในการใช้ภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ตจะมีมากขึ้น แต่เนื่องจากจังหวัดภูเก็ต
เป็ นจังหวัดท่องเที่ยว อีกทั้งมีนกั ท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็ น
จานวนมาก รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มาอยูเ่ ป็ นเวลานาน ทาให้ความต้องการใช้ภาษาฝรั่ง เศสใน
จังหวัดภูเก็ต ย่อมมีมากขึ้น ซึ่ งจากการคาดการณ์แบบนี้ รวมทั้งความชอบในภาษาฝรั่งเศสของ
นักเรี ยนทาให้นกั เรี ยนคิดว่าจะแนะนาให้ผทู ้ ี่อยูใ่ กล้ชิดตนเองเรี ยนบ้าง นอกจากนี้ นักเรี ยนก็ยงั มี
ความต้องการที่จะศึกษาต่อด้านภาษาฝรั่งเศสในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่ งนักเรี ยนมีความเห็นว่า
มหาวิทยาลัยในท้องถิ่นควรเปิ ดหลักสู ตรที่เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส ทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของจังหวัดภูเก็ตในเรื่ องที่จะผลิตกาลังคนที่มีความรู ้ความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศส
ออกมาเพื่อทางานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น งานโรงแรม หรื อมัคคุเทศก์นาเที่ยวเป็ นต้น
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5.2 ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการลดภาระงานด้านอื่นๆ สาหรับอาจารย์ชาวไทย เพื่อ ให้อาจารย์ได้มีโอกาส
พัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านความรู ้ความสามารถด้านภาษา ความรู้ดา้ นไวยากรณ์ ด้านการฟัง-พูด
เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจในการสอนมากขึ้น รวมทั้งสามารถพัฒนาสื่ อการสอนจากสิ่ งที่มีอยูใ่ น
ท้องถิ่น เช่น ภาพป้ ายโฆษณาที่เป็ นภาษาฝรั่งเศส นิตยสารภาษาฝรั่งเศส และนามาใช้ประกอบการ
เรี ยนการสอน เพื่อให้นกั เรี ยนได้ตระหนักถึงความสาคัญของภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดท่องเที่ยว
อย่างจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ อาจารย์ควรสอนนักเรี ยนให้พฒั นาความรู้ความสามารถทางภาษา
ฝรั่งเศสของตน โดยการนานักเรี ยนไปสมาคมฝรั่งเศส ซึ่ งเป็ นสถานที่นกั เรี ยนสามารถศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง รวมทั้งฝึ กทักษะการฟัง-พูดกับชาวฝรั่งเศสที่มาที่สมาคมฝรั่งเศส เป็ นต้น
2. ควรมีการลดจานวนนักเรี ยนในแต่ละห้อง เป็ นจานวนห้องละประมาณ 20 – 25 คน
เพื่อให้การเรี ยนการสอนภาษามีประสิ ทธิภาพมากย้ิ้่งขึ้น
3. สาหรับโรงเรี ยนที่ไม่มีอาจารย์ชาวฝรั่ง เศสมาร่ วมสอน ควรพิจารณาในเรื่ องการจ้าง
อาจารย์ชาวฝรั่งเศสมาเพื่อสอนด้านการฟัง -พูดให้แก่นกั เรี ยน รวมทั้งถ่ายทอดในเรื่ องของ
วัฒนธรรมฝรั่งเศสให้แก่นกั เรี ยน
4. สมาคมฝรั่งเศสจังหวัดภูเก็ต ควรให้การสนับสนุนด้านสื่ อการเรี ยนการสอนภาษา
ฝรั่งเศส การจัดกิจกรรมร่ วมกัน ระหว่างโรงเรี ยนและสมาคมฝรั่งเศส รวมไปถึงการจัดกิจกรรม
ร่ วมกันกับชาวฝรั่งเศสที่อยูใ่ นจังหวัดภูเก็ต เช่น การจัดเทศกาลอาหารฝรั่งเศส ดนตรี หรื อ
ภาพยนตร์ ฝรั่งเศส การนาชาวฝรั่งเศสมาให้พดู คุยกับนักเรี ยนตามโรงเรี ยนต่างๆ นอกจากนี้
สมาคมฝรั่งเศสควรเป็ นหน่วยประสานในการจัดหาทุนไปศึกษาดูงานในประเทศฝรั่งเศสให้แก่
อาจารย์และนักเรี ยนด้วย
5. ทุกฝ่ าย ทั้งโรงเรี ยน สมาคมฝรั่งเศส ควรเร่ งเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสให้แก่
นักเรี ยนและบุคคลรอบข้าง ว่าภาษาฝรั่งเศสมีความสาคัญสาหรับเมืองท่องเที่ยวอย่างจังหวัดภูเก็ต
ที่มีนกั ท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสเดินทางมาเที่ยวเป็ นจานวนมาก ดังนั้น ควรต้องมีบุคลากรในแวดวง
ท่องเที่ยวที่มีความรู ้ความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศสมากขึ้น ดังแผนภาพที่จะแสดงให้เห็นต่อไปนี้
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สถานศึกษา
- โรงเรียน
- มหาวิทยาลัย

ผู้เรียน

ชุ มชนฝรั่งเศส

สมาคมฝรั่งเศส

5.3 ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยต่ อไป
จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะหัวข้อในการทาวิจยั ต่อไปดังนี้
1. วิจยั เรื่ องสภาพการเรี ยนการสอนและปั ญหาในการเรี ยนภาษาฝรั่งเศสของนักเรี ยนใน
14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อพัฒนา ปรับปรุ งให้การเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศสมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2. วิจยั เรื่ องบทบาทของชาวฝรั่งเศสต่อการกระตุน้ การเรี ยนการสอนของนั กเรี ยนใน
จังหวัดภูเก็ตในการเรี ยนภาษาฝรั่งเศส เพื่อหาลู่ทางในการพัฒนาการเรี ยนการสอน และการเรี ยนรู้
ของนักเรี ยนไทย และต่อการมีงานทาในอนาคตในจังหวัดท่องเที่ยวอย่างจังหวัดภูเก็ต
หลังจากผูว้ จิ ยั เริ่ มทาการวิจยั และได้สัมภาษณ์พดู คุยกับอาจารย์ผสู ้ อนในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา ในจังหวัดภูเก็ต ได้มีการพูดคุยประเด็นเรื่ องการเชิญอาจารย์ฝรั่งเศสจากสมาคม
ฝรั่งเศส มาสอนทักษะฟังพูดให้แก่นกั เรี ยน โดยในช่วงปลายปี พ.ศ. 2553 โรงเรี ยนเมืองถลางและ
โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติได้ติดต่ออาจารย์จากสมาคมฝรั่งเศสให้ไปสอนชั้นเรี ยนละ 1 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์ ซึ่ งนับเป็ นความก้าวหน้าของงานวิจยั ในครั้งนี้
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
สภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดภูเก็ต
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามนีม้ ีจุดมุ่งหมายเพือ่
1.1 ศึกษาสภาพการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศสในปั จจุบนั ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดภูเก็ต
1.2 ศึกษาปั ญหาในการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในจังหวัด
ภูเก็ต
1.3 ศึกษาแนวโน้มการเรี ยนการสอนและการใช้ภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ตในอนาคต
2. แบบสอบถามฉบับนีแ้ บ่ งออกเป็ น 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เหตุผลของการเลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศสและปั ญหาในการเรี ยน
ตอนที่ 3 ประสบการณ์เกี่ยวกับชาวฝรั่งเศสและภาษาฝรั่งเศสของนักเรี ยนในจังหวัดภูเก็ต
รวมทั้งสภาพการณ์ของภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ต
ตอนที่ 4 แนวโน้มการเรี ยนและการใช้ภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ตในอนาคต
ขอขอบคุณนักเรี ยนทุกคนที่ให้ความร่ วมมือตอบแบบสอบถาม
**********************************************************
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่ องทีต่ รงกับข้ อมูลของท่ าน หรือเขียนตอบ และกรุ ณาตอบ
ทุกข้ อ
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ....................................ปี
3. กาลังศึกษาอยูช่ ้ นั มัธยมศึกษาปี ที่...........................................................
4. กาลังศึกษาอยูส่ าย
 ศิลป์ - ฝรั่งเศส
 คณิ ต –วิทย์
5. กาลังศึกษาอยูโ่ รงเรี ยน....................................................................
6. เกรดวิชาภาษาฝรั่งเศสในภาคการศึกษาที่ผา่ นมา..............................
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ตอนที่ 2 เหตุผลของการเลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสและปัญหาในการเรียน
คาชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่ องทีต่ รงกับข้ อมูลของท่ าน หรือเขียนตอบ และกรุ ณาตอบ
ทุกข้ อ
1. นักเรี ยนเลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศสเพราะเหตุใด
1
น้ อยทีส่ ุ ด
1. ชอบประเทศ
ฝรั่งเศส รวมทั้ง
ภาษาและวัฒนธรรม
ฝรั่งเศส
2. ต้องการศึกษาต่อ
วิชาภาษาฝรั่งเศสใน
ระดับมหาวิทยาลัย
3. ต้องการทางานที่
ต้องใช้ภาษาฝรั่งเศส
ในอนาคต
4. ชอบเรี ยน
ภาษาต่างประเทศ
5. ประเทศฝรั่งเศสมี
ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสูง
6. จาเป็ นต้องเลือก
เรี ยนภาษาฝรั่งเศส
เพราะไม่มี
โปรแกรม/ภาษาอื่น
ให้เลือก

2
น้ อย

3
ปานกลาง

4
มาก

5
มากทีส่ ุ ด
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2. ก่อนเลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศส นักเรี ยนรู ้จกั ประเทศ ภาษาหรื อวัฒนธรรมฝรั่งเศสได้อย่างไร
1
น้ อยทีส่ ุ ด

2
น้ อย

3
ปานกลาง

4
มาก

5
มากทีส่ ุ ด

1. ผ่านทางสื่ อต่างๆ
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
นิตยสาร เป็ นต้น
2. ผ่านทางคนรอบ
ข้าง เช่น ครอบครัว
ญาติ เพื่อน
3. ผ่านทางหนังสื อ
เรี ยนในวิชาต่างๆ
เช่น วิชาด้าน
สังคมศาสตร์ เป็ น
ต้น
3. ผูแ้ นะนาการเลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศสให้แก่นกั เรี ยนคือใคร (สามารถตอบได้หลายข้อ)
 พ่อแม่พี่นอ้ ง
 เพื่อน
 ญาติ
 อาจารย์
 ไม่มี
4. บุคคลในครอบครัวหรื อบุคคลใกล้ชิดของนักเรี ยนที่เคยมีประสบการณ์ในการใช้ภาษา
ฝรั่งเศสมีใครบ้าง (สามารถตอบได้หลายข้อ)
 พ่อแม่พี่นอ้ ง
 เพื่อน
 ญาติ
 บุคคลอื่นๆ (กรุ ณาระบุ)...................................
 ไม่มี
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5. นักเรี ยนชอบภาษาฝรั่งเศสในระดับใด
1
ไม่ ชอบเลย

2
ชอบน้ อย

3
ชอบปาน
กลาง

4
ชอบมาก

5
ชอบมากทีส่ ุ ด

6. นักเรี ยนชอบเรี ยนภาษาฝรั่งเศส ในด้านต่างๆต่อไปนี้ ในระดับใด
1
ไม่ ชอบเลย

2
ชอบน้ อย

3
ชอบปาน
กลาง

4
ชอบมาก

5
ชอบมาก
ทีส่ ุ ด

4
มาก

5
มากทีส่ ุ ด

1. การอ่าน
2. การเขียน
3. การฟัง
4. การพูด
5. คาศัพท์
6. ไวยากรณ์
7. วัฒนธรรม
8. การศึกษาเพิ่มเติม
ด้วยตนเอง
7. ในการเรี ยนภาษาฝรั่งเศส นักเรี ยนมีจุดอ่อนในทักษะใด
1
น้ อยทีส่ ุ ด
1. ทักษะการฟัง
2. ทักษะการพูด
3. ทักษะการอ่าน
4. ทักษะการเขียน

2
น้ อย

3
ปานกลาง
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8. ความยากง่ายในการเรี ยนภาษาฝรั่งเศสของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับใด
ระดับความยากง่ าย

1 (ง่ ายมาก) 2 (ง่ าย)

3 (ปาน
กลาง)

4 (ยาก)

5 (ยากมาก)

4
มาก

5
มากทีส่ ุ ด

การฟัง
การอ่าน
การเขียน
การพูด
การออกเสี ยง
9. นักเรี ยนคิดว่า สาเหตุใดที่ทาให้นกั เรี ยนไม่เก่งภาษาฝรั่งเศส
1
น้ อยทีส่ ุ ด
1. กลัวทาผิด
2. อาย ไม่กล้า
แสดงออก
3. รู ้คาศัพท์ไม่
เพียงพอ
4. ความรู้ทาง
ไวยากรณ์ไม่ดีพอ

2
น้ อย

3
ปานกลาง
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10. นักเรี ยนทาอย่างไรเพื่อยกระดับภาษาฝรั่งเศสหรื อแก้ไขจุดอ่อนในการเรี ยนฝรั่งเศสของ
ตัวเอง
1
น้ อยทีส่ ุ ด
1. ทาแบบฝึ กหัดในหนังสื อ
หลายๆเล่ม
2. ทาแบบฝึ กหัดบนเว็ปไซต์
ต่างๆ
3. ทาแบบฝึ กหัดจากบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI)
4. ดูภาพยนตร์และรายการ
โทรทัศน์ภาษาฝรั่งเศส
5. อ่านนิตยสาร วารสารและ
หนังสื อพิมพ์ภาษาฝรั่งเศส
6. สนทนากับชาวฝรั่งเศสหรื อผู ้
ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาแม่
7. ติดต่อทางจดหมายกับเพื่อน
ชาวฝรั่งเศสหรื อผูท้ ี่ใช้ภาษา
ฝรั่งเศสเป็ นภาษาแม่
8. เรี ยนพิเศษเพิ่มเติมกับ
โรงเรี ยนสอนภาษาหรื ออาจารย์
พิเศษ

2
น้ อย

3
ปานกลาง

4
มาก

5
มากทีส่ ุ ด
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11. โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนเรี ยนอยูเ่ คยจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสดังต่อไปนี้ให้นกั เรี ยน
หรื อไม่
1
น้ อยทีส่ ุ ด

2
น้ อย

3
ปานกลาง

4
มาก

5
มากทีส่ ุ ด

4
มาก

5
มากทีส่ ุ ด

1. ร้องเพลง
2. ทาอาหารฝรั่งเศส
3. จัดนิทรรศการ
4. ตอบปัญหา
5. แคมป์ ภาษาฝรั่งเศส
6. สัมภาษณ์ชาวฝรั่งเศส
12. ในห้องเรี ยน อาจารย์ใช้ภาษาใดในการสอนเป็ นส่ วนใหญ่
 ภาษาไทย
 ภาษาฝรั่งเศส
 ภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศสในอัตราส่ วนที่เท่าๆกัน
13. ในห้องเรี ยน อาจารย์เน้นกิจกรรมการสอนแบบใดบ้าง
1
น้ อยทีส่ ุ ด
1. เรี ยนไวยากรณ์
2. อ่านเรื่ อง
3. ฟังเทป
4. ดูวดี ีโอ
5. สอนด้านวัฒนธรรม
6. ฝึ กพูดและฝึ กออกเสี ยง

2
น้ อย

3
ปานกลาง
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14. ในห้องเรี ยน อาจารย์ใช้สื่อการสอนแบบของจริ งที่หาได้ในจังหวัดภูเก็ตประเภทใดบ้าง
1
น้ อยทีส่ ุ ด

2
น้ อย

3
ปานกลาง

4
มาก

5
มากทีส่ ุ ด

1. แผ่นพับโฆษณาโรงแรม
2. แผ่นพับโฆษณาของบริ ษทั
ทัวร์
3. ภาพสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
4. แผ่นภาพโฆษณาจาก
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น
5. แผ่นภาพโฆษณาจาก
นิตยสารท้องถิ่น
6. แผนที่จงั หวัดภูเก็ต
7. ตารางเดินรถ/เครื่ องบิน
15. นักเรี ยนคิดว่า ข้อใดที่เป็ นปั ญหาบรรยากาศการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศส
1
น้ อยทีส่ ุ ด

2
น้ อย

3
ปานกลาง

4
มาก

5
มากทีส่ ุ ด

1. นักเรี ยนมีมากเกินไปในแต่
ละห้อง อาจารย์ให้ความสนใจ
ไม่ทวั่ ถึง
2. ห้องเรี ยนร้อนอบอ้าว ทาให้
ไม่น่าเรี ยน
3. เสี ยงดังเกินไปจากห้องเรี ยน
อื่นๆ ทาให้เรี ยนไม่เข้าใจ
16. นักเรี ยนคิดว่า บรรยากาศการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศสโดยรวมเป็ นอย่างไร
 สนุก น่าสนใจ (กรุ ณาระบุเหตุผล) .................................................................
 น่าเบื่อ ไม่น่าสนใจ (กรุ ณาระบุเหตุผล) ...........................................................
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ตอนที่ 3 ประสบการณ์เกีย่ วกับชาวฝรั่งเศสและภาษาฝรั่ง เศสของนักเรียนในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้ง
สภาพการณ์ ของภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ต
คาชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่ องทีต่ รงกับข้ อมูลของท่ าน หรือเขียนตอบ และกรุ ณาตอบ
ทุกข้ อ
1. ในฐานะที่เป็ นนักเรี ยนในจังหวัดภูเก็ตซึ่ งมีชาวต่างประเทศเป็ นจานวนมาก นักเรี ยนเคยมี
ประสบการณ์ในการพูดคุยกับชาวฝรั่งเศสหรื อไม่
 มี เป็ นนักท่องเที่ยว
 มี ทางานในประเทศไทย
 มี อาศัยในประเทศไทยโดยไม่ทางาน
 มี (อื่นๆ กรุ ณาระบุ) ...............................
 ไม่มี
2. นักเรี ยนเคยมีประสบการณ์ในการพูดคุยกับคนชาติอื่นๆที่สามารถพูดภาษาฝรั่งเศส
หรื อไม่
 มี เป็ นชาวเบลเยีย่ ม
 มี เป็ นชาวสวิสเซอร์แลนด์
 มี เป็ นชาวแคนาดา
 มี เป็ นชาว (กรุ ณาระบุ) .................................................
 ไม่มี
3. นักเรี ยนมีญาติหรื อคนรู ้จกั ที่แต่งงานกับคนฝรั่งเศสหรื อไม่
 มี และมีลูกด้วยกัน
 มี แต่ไม่มีลูกด้วยกัน
 ไม่มี
4. นักเรี ยนมีญาติหรื อคนรู ้จกั เคยเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสหรื อไม่
 มี เคยไป 1 ครั้ง
 มี เคยไป 2 ครั้ง
 มี เคยไป 3 ครั้งและมากกว่านั้น
 ไม่มี
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5. นักเรี ยนมีญาติหรื อคนรู ้จกั เคยเดินทางไปประเทศอื่นๆที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส เช่น
สวิสเซอร์แลนด์
เบลเยีย่ ม แคนาดา หรื อไม่
 มี เคยไป 1 ครั้ง
 มี เคยไป 2 ครั้ง
 มี เคยไป 3 ครั้งและมากกว่านั้น
 ไม่มี
6. นักเรี ยนทราบหรื อไม่วา่ มีสมาคมฝรั่งเศส ตั้งอยูใ่ นจังหวัดภูเก็ต
 ทราบ เคยไป 1 ครั้ง
 ทราบ เคยไป 2 ครั้ง
 ทราบ เคยไป 3 ครั้งและมากกว่านั้น
 ทราบ แต่ไม่เคยไป
 ไม่ทราบ
7. อาจารย์ของนักเรี ยนเคยพานักเรี ยนไปสมาคมฝรั่งเศสหรื อไม่
 เคย
 ไม่เคย
8. นักเรี ยนคิดว่า หากนักเรี ยนได้ไปสมาคมฝรั่งเศส นักเรี ยนจะไปเพื่อทาอะไร
1
น้ อยทีส่ ุ ด
1. เพื่อเรี ยนภาษาฝรั่งเศส
เพิ่มเติม
2. เพื่อค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเทศฝรั่งเศส
3. เพื่อยืม/เช่า ภาพยนตร์ ภาษา
ฝรั่งเศส
4. เพื่อขอรับนิตยสารแจกฟรี
5. เพื่อสนทนากับชาวฝรั่งเศสที่
เดินทางมาที่สมาคม
6. สอบ DELF

2
น้ อย

3
ปานกลาง

4
มาก

5
มากทีส่ ุ ด
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9. นักเรี ยนทราบหรื อไม่วา่ ในจังหวัดภูเก็ตมีสถานกงสุ ลของฝรั่งเศสตั้งอยู่
 ทราบ
 ไม่ทราบ
10. นักเรี ยนทราบหรื อไม่วา่ มีชาวฝรั่งเศสเป็ นจานวนมากอาศัยอยูใ่ นจังหวัดภูเก็ต
 ทราบ
 ไม่ทราบ
11. นักเรี ยนอยากให้คนฝรั่งเศสที่อยูใ่ นจังหวัดภูเก็ตทาอย่างไรบ้างเพื่ อส่ งเสริ มภาษาฝรั่งเศส
1
น้ อยทีส่ ุ ด

2
น้ อย

3
ปานกลาง

4
มาก

5
มากทีส่ ุ ด

1. จัดกิจกรรมร่ วมกับคน
ท้องถิ่น
2. ช่วยสอนภาษาให้กบั นักเรี ยน
ในโรงเรี ยนต่างๆ
3. จัดกิจกรรมเช่น เทศกาล
อาหารฝรั่งเศส ดนตรี หรื อ
ภาพยนตร์ ฝรั่งเศส เป็ นต้น
12. นักเรี ยนคิดว่า ในจังหวัดภูเก็ต นิตยสาร หนังสื อพิมพ์ หรื อสิ่ งพิมพ์ภาษาฝรั่งเศส รวมทั้ง
แผ่นซี ดีเพลงและหนัง เป็ นสิ่ งที่หาได้ยากหรื อไม่
 ยาก
 ไม่ยาก
13. นักเรี ยนทราบหรื อไม่วา่ ในจังหวัดภูเก็ต มีนิตยสารภาษาฝรั่งเศสแจกฟรี
 ทราบ
 ไม่ทราบ
14. นักเรี ยนทราบหรื อไม่วา่ ในจังหวัดภูเก็ตมีร้านอาหารฝรั่งเศส (สามารถตอบได้หลายข้อ)
 ทราบ
ดูจากป้ ายโฆษณา หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น รายการโทรทัศน์ทอ้ งถิ่น
 ทราบ
 ทราบ
 ทราบ
 ไม่ทราบ

จากบุคคลในครอบครัว ญาติหรื อเพื่อน
จากอาจารย์
โดยทางอื่นๆ (กรุ ณาระบุ)..........................................................
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15. นักเรี ยนเคยรับประทานอาหารฝรั่งเศสหรื อดื่มเครื่ องดื่มฝรั่งเศส (เช่น ไวน์) หรื อไม่
 เคย
 ไม่เคย
16. นักเรี ยนคิดว่าการใช้ภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ตในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร
 มีการใช้มาก
 มีการใช้ปานกลาง
 มีการใช้นอ้ ย
ตอนที่ 4 แนวโน้ มการเรียนและการใช้ ภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ตในอนาคต
คาชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่ องทีต่ รงกับข้ อมูลของท่ าน หรือเขียนตอบ และกรุ ณาตอบ
ทุกข้ อ
1. นักเรี ยนคิดว่า ในอนาคตความต้องการในการใช้ภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ตจะเป็ น
อย่างไร
 เป็ นที่ตอ้ งการน้อยลง
 เป็ นที่ตอ้ งการเท่าเดิม
 เป็ นที่ตอ้ งการมากขึ้น
เพราะ ...................................................................................................................................
2. นักเรี ยนคิดว่า ในอนาคต จะแนะนาให้ญาติหรื อคนรู ้จกั เรี ยนภาษาฝรั่งเศสหรื อไม่
 เรี ยน
 ไม่เรี ยน
เพราะ ...................................................................................................................................
3. นักเรี ยนคิดว่า มหาวิทยาลัยในท้องถิ่น ควรเปิ ดหลักสู ตรที่เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสหรื อไม่
 ควรเปิ ด
 ไม่ควรเปิ ด
เพราะ ...................................................................................................................................
4. นักเรี ยนคิดว่า หากมีการเปิ ดหลักสู ตรภาษาฝรั่งเศสในระดับมหาวิทยาลัย นักเรี ยนมีความ
สนใจจะเรี ยนหรื อไม่
 เรี ยน
 ไม่เรี ยน
เพราะ ...................................................................................................................................
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5. ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศส (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
********** ขอขอบคุณสาหรับความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม **********
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คาถามสั มภาษณ์นักเรียน
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของนักเรียน
1. นักเรี ยนเรี ยนอยูช่ ้ นั อะไร
2. นักเรี ยนเป็ นคนภูเก็ตโดยกาเนิดมั้ย
3. ผลการเรี ยนของนักเรี ยนเกี่ยวกับวิชาภาษาฝรั่งเศสอยูใ่ นระดับใด ดีหรื อไม่
2. ความคิดเห็นของนักเรียนเกีย่ วกับภาษาฝรั่งเศส
1. นักเรี ยนคิดว่าภาษาฝรั่งเศสเป็ นอย่างไร นักเรี ยนเคยได้ยนิ คนพูดถึงภาษาฝรั่งเศสว่า
อย่างไร เห็นด้วยหรื อไม่ เคยรู ้เกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสหรื อวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเทศ
ฝรั่งเศสมาก่อนมั้ย อย่างไร
2. ทาไมเลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศส การเลือกเรี ยนเลือกเรี ยนเองหรื อมีบุคคลใกล้ชิดแนะนา
3. ภาษาฝรั่งเศสยากหรื อง่าย อย่างไร
4. นักเรี ยนชอบเรี ยนภาษาฝรั่งเศสมั้ย ทาไมถึ งชอบ ทาไมถึงไม่ชอบ
3. การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

อาจารย์ใช้เทคนิคใดในการสอน อาจารย์สอนเน้นอะไร ชอบหรื อไม่ อย่างไร
อาจารย์ไทยใช้ภาษาใดในการสอน อย่างไร
อาจารย์ใช้สื่อการสอนที่หาได้ในจังหวัดภูเก็ตมาสอนบ้างหรื อไม่ ถ้ามี อะไรบ้าง
นักเรี ยนมีปัญหาหรื อจุดอ่อนอะไรในการเรี ยนภาษาฝรั่งเศส นักเรี ยนแก้ไขจุดอ่อนหรื อ
พัฒนาตนเองอย่างไร
นักเรี ยนชอบเรี ยนอะไรมากที่สุด ทาไม
ที่โรงเรี ยน มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสบ้างหรื อไม่ อย่างไร
นักเรี ยนชอบทากิจกรรมใดบ้าง หรื อ อยากให้อาจารย์จดั กิ จกรรมใดบ้าง
นักเรี ยนคิดว่า สภาพบรรยากาศการเรี ยนการสอนขณะนี้ เป็ นอย่างไร
(กรณี ที่มีอาจารย์ชาวฝรั่งเศส) อาจารย์สอนเน้นทักษะใดเป็ นส่ วนใหญ่ นักเรี ยนชอบเรี ยน
กับอาจารย์ชาวฝรั่งเศสหรื อไม่ ทาไม (กรณี ไม่มีอาจารย์ชาวฝรั่งเศส) นักเรี ยนอยากให้มี
อาจารย์ชาวฝรั่งเศสมาสอนหรื อไม่ ทาไม
นักเรี ยนเคยรู ้หรื อเคยไปสมาคมฝรั่งเศส สถานกงสุ ลฝรั่งเศสหรื อไม่ อย่างไร
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10. ประสบการณ์ของนักเรี ยนในการพูดคุยกับชาวฝรั่งเศสหรื อชาวต่างชาติอื่นๆ ที่สามารถ
พูดภาษาฝรั่งเศสได้ เป็ นอย่างไร
4. แนวโน้ มการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ตในอนาคต
1. นักเรี ยนอยากให้สมาคมฝรั่งเศสหรื อคนฝรั่งเศสที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดภูเก็ตทาอะไรบ้าง
เพื่อช่วยส่ งเสริ มภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ตของเรา
2. นักเรี ยนคิดว่า ภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ตในอนาคตจะเป็ นอย่างไร ทาไมจึงเป็ นเช่นนั้น
3. นักเรี ยนมีความต้องการจะทางานที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ตหรื อไม่ อย่างไร
4. นักเรี ยนคิดว่าตนเองจะแนะนาให้ญาติพี่นอ้ งเรี ยนภาษาฝรั่งเศสหรื อไม่ อย่างไร
5. นักเรี ยนอยากให้มหาวิทยาลัยในท้องถิ่นเปิ ดหลักสู ตรภาษาฝรั่งเศสหรื อไม่ ทาไม
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หัวข้ อสั มภาษณ์อาจารย์
ข้ อมูลส่ วนตัว
1. ประสบการณ์การสอนภาษาฝรั่งเศสที่จงั หวัดภูเก็ต (และที่อื่น หากมี)
2. ประสบการณ์ในการไปประเทศฝรั่งเศส หรื อประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส
3. ภาระงานสอนภาษาฝรั่งเศสและภาระงานด้านอื่นๆ
4. การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศส
การจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส
5. จานวนห้องเรี ยนที่เปิ ดสอนและระดับชั้น
6. จานวนนักเรี ยนและคุณภาพนักเรี ยน
7. อาจารย์ผสู้ อน (อาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวฝรั่งเศส) ทักษะทางภาษาที่อาจารย์ชาว
ไทยเน้น และที่อาจารย์ชาวฝรั่งเศสเน้น รู ปแบบการจ้าง จานวนชัว่ โมงสอนของอาจารย์
ชาวฝรั่งเศส ปั ญหาของอาจารย์ผสู้ อนด้านการสอน ปัญหาด้านบุคลากร
8. วิธีการสอน
9. หนังสื อที่ใช้ประกอบการสอน
10. สื่ อและกิจกรรมการสอน
11. ห้องปฏิบตั ิการภาษาและศูนย์การเรี ยนรู้หรื อมุมภาษา
12. การสนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร
13. ปัญหาและอุปสรรค

แนวโน้ มภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดภูเก็ต
14. ความร่ วมมือกับสมาคมฝรั่งเศสในด้านต่างๆ รวมทั้งการประสานงานกับชาวฝรั่งเศสที่
อาศัยอยูใ่ นจังหวัดภูเก็ต
15. ความคาดหวังเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส
16. การเปิ ดสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับมหาวิทยาลัยในจังหวัดภูเก็ต
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ข้ อมูลการเปิ ดสอนภาษาฝรั่งเศสในสถาบันการศึกษา 1
รศ. ดร. ธิดา บุญธรรม และ ดร. จงกล สุ ภาเวชย์
ตามหลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2544 ภาษาอังกฤษได้รับการ
กาหนดให้เป็ นสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศที่นกั เรี ยนทุกคนต้องเรี ยนในทุกระดับ ส่ วน
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุน จีน และภาษาอื่นๆ ได้ถูกกาหนดให้เป็ นสาระ
การเรี ยนรู ้เพิ่มเติมซึ่ งผูเ้ รี ยนรู ้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งผูเ้ รี ยนที่เน้น
ทางภาษาและผูเ้ รี ยนที่เน้นทางคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สามารถเลือกเรี ยนได้ 1 ภาษาควบคู่กบั
การเรี ยนภาษาอังกฤษ ตามความสนใจ หรื อตามที่คิดว่าจะใช้ภาษานั้นในการประกอบอาชีพ หรื อ
ในการศึกษาค้นคว้าในอนาคต ทั้งนี้การเปิ ดสอนภาษาใด เพื่อสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนต้อง
ขึ้นอยูก่ บั ความพร้อมของโรงเรี ยนว่ามีครู ผสู ้ อนที่มีวฒ
ุ ิในภาษานั้นหรื อไม่
ในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชนมีคณะต่างๆ ที่เปิ ดสอน
ภาษาฝรั่งเศสต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษา ผูเ้ รี ยนสามารถเลือกภาษาฝรั่งเศสเป็ นวิชาหนึ่งในสาม
วิชาในการสอบ A NET เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย ภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาต่างประเทศที่มีผเู ้ ลือกเรี ยนมากเป็ นอันดับ 1 แต่ละ
ปี มีผเู ้ ลือกเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า 41000 คน เหตุผลในการเลือกเรี ยนภาษา
ฝรั่งเศสโดยทัว่ ไปก็คือ เป็ นภาษาที่มีเสี ยงไพเราะ นุ่มนวล อยากไปเที่ยวประเทศฝรั่งเศส เพราะ
เป็ นดินแดนแห่งศิลปวัฒนธรรมสวยงามมาก อยากร้องเพลง อ่านป้ ายสิ นค้า เครื่ องสาอาง น้ าหอม
ฝรั่งเศสได้ และอยากรับประทานอาหารฝรั่งเศส เพราะมีชื่อเสี ยงระดับโลกว่าอร่ อย น่ารับประทาน
และมีวธิ ีรับประทานที่หรู หรา ต้องดื่มเหล้าองุ่นขาวหรื อองุ่นแดงแล้วแต่ประเภทอาหาร ซึ่งเป็ น
วัฒนธรรมในการรับประทานที่เป็ นที่ยอมรับในสังคมชั้นสู ง นัน่ คือความสนใจเบื้องต้น
การเลือกเรี ยนภาษาต่างประเทศอีกหนึ่งภาษา ควบคู่กบั ภาษาอังกฤษ ควรมีวจิ ารณญาณ
และเหตุผลที่ชดั เจนในการเลือก เห็นความสาคัญและประโยชน์ที่กว้างขวาง มิใช่การเลือกตาม
แฟชัน่ ผูเ้ รี ยนทุกคนคงอยากจะนาภาษาที่เรี ยนไปใช้ได้ในหลายๆ ประเทศ ภาษาฝรั่งเศสมิได้ใช้พดู
เฉพาะในประเทศฝรั่งเศสเท่านั้น ภาษาฝรั่งเศสใช้พดู ใน 35 ประเทศในโลก ประเทศเหล่านี้
กระจายอยูใ่ น 5 ทวีป ประชากร 120 ล้านคนพูดภาษาฝรั่งเศส เช่น ในยุโรป มีประเทศใหญ่ๆ ที่ใช้
ภาษาฝรั่งเศสคือ ฝรั่งเศส เบลเยีย่ ม สวิสเซอร์แลนด์ ลักเซ็มเบิร์ก ประเทศเล็กๆ ที่ได้ยนิ การ
กล่าวขวัญบ่อยๆ คือ โมนาโค ก็ใช้ภาษาฝรั่งเศส ทวีปอเมริ การเหนือภาษาฝรั่งเศสใช้ในประเทศคา
นาดา ที่เมืองควิเบค และมอนทรี ล ในประเทศอเมริ กา ที่เมือง หลุยส์เซี ยน่า ในอเมริ กาใต้ ที่เกาะ
กัวเดอลู มาร์ ตินิค เฟร้นช์กิอาน่า ในทวีปอาฟริ กามีอาณานิคมเก่าของฝรั่งเศสจานวนมากที่ยงั ใช้
ภาษาฝรั่งเศส ในเอเซี ย ภาษาฝรั่งเศสยังคงใช้อยูใ่ นประเทศลาว เวียตนาม และกัมพูชา หากท่านคิด
1
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ว่าอาจจะติดต่อทางธุ รกิจกับ 35 ประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสหรื อจะไปเที่ยวในประเทศเหล่านี้ ก็ควร
เรี ยนภาษาฝรั่งเศส นอกจากนี้ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปหรื ออียู 25 ประเทศ ก็ยงั ใช้ภาษา
ฝรั่งเศสเป็ นภาษาราชการภาษาหนึ่งควบคู่กบั ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน
การเรี ยนภาษาต่างประเทศเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการค้นคว้า วิจยั ตักตวงความรู้ทาง
วิทยาการและเทคโนโลยี ควรเรี ยนภาษาฝรั่งเศส เพราะประเทศฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ เบลเยีย่ ม
แคนาดา มีความก้าวหน้าสู งมากในหลายๆ ด้าน เช่น ทางด้านวิศวกรรม การสร้างจรวด อาวุธ
ดาวเทียม อวกาศ เคมี อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา เครื่ องสาอาง การแพทย์ เวชภัณฑ์ การ
ทาศัลยกรรมพลาสติก การเกษตร การตัดต่อพันธุ กรรม สถาปั ตยกรรม การวางผังเมือง การ
ออกแบบตกแต่งภายใน ฯ
สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาต่อด้านนิติศาสตร์ หรื อรัฐศาสตร์ ควรเรี ยนภาษาฝรั่งเศสเป็ น
อย่างยิง่ เพราะกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสเป็ นแม่บทกฎหมายที่สาคัญของโลก
ภาษาฝรั่งเศสมีประโยชน์ต่อการเรี ยนทางด้านวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ สาหรับ
ผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาต่อทางด้านอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ครุ ศาสตร์ โบราณคดี นิเทศศาสตร์
ศิลปกรรม การออกแบบ ด้านแฟชัน่ การโรงแรม การท่องเที่ยว การประกอบอาหาร (restauration)
นอกจากนี้ ภาษาฝรั่งเศสยังเป็ นภาษาราชการหนึ่งขององค์การระหว่างประเทศ เป็ นภาษา
ของการกีฬาโอลิมปิ ค เป็ นภาษาราชการของการไปรษณี ยส์ ากล
การทาธุ รกิจการค้าของประเทศไทย ควรเปิ ดตลาดการค้ากับประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส
เพราะมีจานวนมาก โดยเฉพาะกับประเทศต่างๆ ในทวีปอาฟริ กา ซึ่ งมีพลเมืองหนาแน่นและมี
ทรัพยากรน้ ามัน ขณะนี้บริ ษทั ใหญ่ของฝรั่งเศสได้เข้ามาค้าขายทาธุ รกิจในประเทศไทยมากกว่า
350 บริ ษทั สิ นค้าไทยส่ งไปขายในฝรั่งเศสปี ละหลายพันล้าน ไทยไม่เคยเสี ยดุลย์การค้ากับประเทศ
ฝรั่งเศส นักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเข้ามาเที่ยวและใช้เวลาพักผ่อนในประเทศไทยโดยเฉลี่ย
ประมาณ 7-10 วัน มากกว่าปี ละ 3 แสนคน มีโรงแรมในเครื อของฝรั่งเศสมาตั้งในประเทศไทย
หลายโรง เราจึงจาเป็ นต้องสร้างบุ คลากรที่สามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสื่ อสารได้เป็ นอย่างดี
เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพทางด้านธุ รกิจ การโรงแรม การท่องเที่ยว การประกอบอาหาร ภาษา
ฝรั่งเศสมีหลักสู ตรพร้อมสาหรับการศึกษาอาชีพในด้านเหล่านี้
อนึ่ง เพื่อเป็ นการสร้างเยาวชนยุคใหม่ให้มีความรู ้ทางวิทยาการและเทคโนโลยีหลากหลาย
ในปี 2547 รัฐบาลไทยจึงได้ส่งนักเรี ยนทุน "หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน " ไปเรี ยนในประเทศต่างๆ ที่ไม่ได้
ใช้ภาษาอังกฤษ นักเรี ยนทุนรวม 923 คน เลือกไปศึกษาต่อในประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสดังนี้ เลือก
ประเทศฝรั่งเศส 164 คน เลือกสมาพันธรัฐสวิส 25 คน และเลือกราชอาณาจักรเบลเยีย่ ม 23 คน ใน
อนาคตเยาวชนไทยเหล่านี้จะใช้ภาษาฝรั่งเศส และนาวิทยาการจากประเทศที่เรี ยนมาใช้ในการ
พัฒนาประเทศ คาดว่าทุนรัฐบาลไทยในปี 2549 จะมีผเู ้ ลือกไปเรี ยนในประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส
จานวนมากเหมือนเดิม เพราะเป็ นประเทศผูน้ าทางเทคโนโลยี
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รัฐบาลฝรั่งเศส และประเทศใหญ่ๆ ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสให้ทุนแก่ผทู ้ ี่เรี ยนภาษาฝรั่งเศส
จานวนมากในแต่ละปี แก่ผเู ้ รี ยนระดับมัธยมศึกษา ทั้งผูเ้ รี ยนทางภาษา และคณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เป็ นทุนระยะสั้นเพื่อไปเรี ยนภาษาและทัศนศึกษา ระดับอุดมศึกษาก็ให้ทุนในรู ปแบบ
ต่างๆ ด้านกฎหมาย รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม
การเกษตร การใช้ไอที ฯลฯ
เหตุผลประการสุ ดท้ายในการเลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศสก็คือ การเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศส
ในประเทศไทยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็ นเวลามากกว่า 30 ปี ครู ภาษาฝรั่งเศสจานวน
500 กว่าคน ได้รับทุนไปฝึ กอบรมในประเทศฝรั่งเศสทั้งระยะสั้น 1-2 เดือน ระยะยาว 7-9 เดือน
ทุนศึกษาปริ ญญาโท 20 เดือน ครู ทุกคนมีความรู ้ภาษาฝรั่งเศสระดับปริ ญญาตรี ประมาณ 20% มี
ความรู้ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก และครู ประมาณ 50%ได้ไปรับการอบรมในประเทศฝรั่งเศสถึง 2
ครั้ง นอกจากนี้ยงั ได้หมุนเวียนกันเข้ารับการอบรมในประเทศทุกปิ ดภาคเรี ยน เช่น หลักสู ตร
พัฒนาภาษา หลักสู ตรพัฒนาเทคนิคการสอน หลักสู ตรผูน้ าทางวิชาการ หลักสู ตรการใช้ไอทีใน
การสอน เพื่อการอบรมขยายผลต่อในระดับท้องถิ่น ครู ภาษาฝรั่งเศสจึงมีความพร้อมด้านคุณวุฒิ
การสอนภาษาฝรั่งเศสนี้ ได้รับการดูแลอย่างดี จากศึกษานิเทศก์ภาษาฝรั่งเศส สานักฑูตวัฒนธรรม
ฝรั่งเศสและสมาคมครู ภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในแต่ละปี รัฐบาลฝรั่งเศสให้ความสนับสนุน
ด้านทุน สาหรับครู นักเรี ยนและผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน เพื่อไปฝึ กอบรม ทัศนศึกษา และดูงานใน
ประเทศฝรั่งเศส การสอนภาษาฝรั่งเศสมีสื่อการเรี ยนที่น่าสนใจ สอดคล้องกับหลักสู ตรใหม่
กิจกรรมการเรี ยนการสอนสนุกสนาน ภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาเดียวที่จดั งานชุมนุมนักเรี ยน
ระดับประเทศทุกๆ ปี เพื่อให้นกั เรี ยนได้มาแสดงความสามารถทางภาษาและสนุกสนานร่ วมกัน
ในงานนี้ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ นทร์ องค์นายก
กิตติมศักดิ์ของสมาคมครู ภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยเสด็จเป็ นประธาน พระราชทานรางวัลแก่ผู ้
ชนะการแข่งขัน การเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยจึงมีคุณภาพสู ง และความพร้อมใน
ทุกๆ ด้าน

