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Abstract
The concept and methodology of teaching French as a foreign language
had continually evolved. However, application of these concept and
methodology in teaching practices remained an issue to be grasped
further, especially the teaching methods used by French language
instructors, and factors that would explain why such teaching methods
were being used. The objective of this research was to study, and
conduct analysis on French Teaching Methods in Universities-Level
Classes in Thailand. Four French language instructors who taught the
first and second-year students in universities in the vicinity of Bangkok
and upcountry were identified as purposive samples. Data was collected
by way of classroom observation, questionnaires, and instructor interviews.
Based on the qualitative data analysis, overall teaching methods and
techniques of the research samples were not different with the instructors
using both close and open-ended as key technique. As for languages
used in the classrooms, it was found that both Thai, French, and English
were used by the samples in explaining teaching contents, vocabularies,
and grammars. However, the methods used for creating atmosphere,
classroom stimulation and reinforcement, and types of interactive activities
were different depending on each sample’s educational background
and teaching experiences.
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1. บทนํา
การเรียนการสอนภาษาฝรังเศสในฐานะภาษาต่างประเทศมีววิ ฒ
ั นาการมายาวนาน
รูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนได้รบั อิทธิพลจากปั จจัยหลายประการ ซึงได้จากแนวคิด
ของนักปรัชญา นักจิตวิทยา นักภาษาศาสตร์ นักการศึกษา หรือแม้แต่อทิ ธิพลด้านนโยบาย
ทางภาษาของประเทศ (la politique linguistique) และจากกระแสการเปลียนแปลงของสังคมโลก
แนวคิดหรือกระแสต่างๆ เหล่านีได้มบี ทบาทสําคัญในการกําหนดแนวทางการสอนภาษาและ
ทิศทางการวิจยั ทางการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ดังทีนักการศึกษาได้นําวิธกี ารสอน
แบบใหม่ ๆ หรือนวัตกรรมทางการศึกษาทีได้พฒ
ั นาจากผลการวิจยั มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนือง อาทิ การสอนแบบโสตทัศนูอุปกรณ์มาสู่การสอน
ภาษาเพือการสือสาร และการสอนภาษาทีเน้นการทําชินงาน/โครงงาน การลงมือปฏิบตั ิใน
สถานการณ์จริง (Puren et al., 1998) ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
ภาษาดังเช่นในปั จจุบนั
อย่างไรก็ตามนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์และด้านการศึกษาหลายท่าน (i.e. Abdelaziz,
2017; Martinez, 2018) ได้ให้ขอ้ สังเกตเกียวกับการปฏิบตั ิการสอนของครูในสถานการณ์จริง
โดยกล่าวว่าแม้ว่าทฤษฏีและแนวคิดในการสอนภาษาต่างประเทศจะพัฒนาไปมากเพียงใด แต่
ก็ยงั มีขอ้ คําถามเกียวกับรูปแบบและวิธกี ารสอนทีผูส้ อนปฏิบตั จิ ริงในห้องเรียน เทคนิคการเรียน
การสอนทีนํามาประยุกต์ใช้นันได้ช่วยให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ของการเรียนการสอนหรือไม่ จะ
เห็นว่านักวิชาการได้ให้ความสนใจทีจะศึกษาสภาพการเรียนการสอนภาษาฝรังเศสทีเกิดขึนจริง
ในชันเรียน เพือค้นหาความเป็ นมาของปั ญหา ทังนีเพือให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศเกียวกับการปฏิบตั ิ
การสอนของผูส้ อน และอธิบายเหตุผลของการใช้รปู แบบการปฏิบตั กิ ารสอนนันๆ รวมทังวิเคราะห์
ผลลัพธ์ทมีี ต่อการเรียนรูภ้ าษาฝรังเศสของผูเ้ รียนด้วย
ในฐานะทีผู้ว ิจยั เป็ นผู้สอนภาษาฝรังเศสและเป็ นผู้ท ีเกียวข้องโดยตรงในการจัด
การเรียนการสอนภาษาฝรังเศสในสถาบันการศึกษา อีกทังเป็ นผูเ้ ชียวชาญ/วิทยากรผูฝ้ ึ กอบรม
ครูผสู้ อนและผูเ้ รียนภาษาฝรังเศสในสถาบันต่าง ๆ อย่างต่อเนือง จึงนับว่าควรมีบทบาทและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรังเศสด้วยเช่นกัน ผู้วจิ ยั ได้ตระหนักถึงความสําคัญ
และปั ญหาของการเรียนการสอนภาษาฝรังเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ ตลอดจนได้ให้ความ
สนใจทีจะพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรังเศสให้เกิดประสิทธิภาพมากยิงขึน จึงได้รเิ ริมใน
การจัดทําโครงการวิจยั ร่วมระหว่างสถาบันขึน เพือศึกษาข้อมูล เกียวกับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาฝรังเศส และวิเคราะห์เปรียบเทียบด้านการจัดการเรียนรูภ้ าษาฝรังเศสในชันเรียน
ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย ซึงยังไม่ปรากฏว่ามีงานวิจยั ในประเด็นนีมาก่อน ทังนี
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จากการทบทวนงานวิจยั ทีเกียวข้องทีมีมาก่อนหน้านีพบว่ามีงานวิจยั ทีสํารวจการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกเพือการจัดการเรียนการสอนภาษาฝรังเศสในโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต้ (เกศินี ชัยศรี
และศิรมิ า ปุรนิ ทราภิบาล, 2563) ผลการสํารวจความคิดเห็น การสังเกตการสอนในชันเรียน
และการสัมภาษณ์ผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้ พบว่า 1) ครูผูส้ อนภาษา
ฝรังเศสตํากว่าร้อยละ 80 จัดการเรียนการสอนภาษาฝรังเศสเชิงรุก 2) ครูผสู้ อนภาษาฝรังเศส
ทีมีอายุตํากว่า 40 ปี และทีมีอายุตงแต่
ั 40 ปี ขึนไป จัดการเรียนการสอนภาษาฝรังเศสเชิงรุก
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ และ 3) ครูผู้สอนภาษาฝรังเศสทีมีประสบการณ์ใน
การสอนมากกว่า 10 ปี และทีมีประสบการณ์ในการสอนตํากว่า 10 ปี จัดการเรียนการสอน
ภาษาฝรังเศสเชิงรุกไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามการศึกษาในครังนี
เป็ นการศึกษาในบริบทการปฏิบตั กิ ารสอนในชันเรียนในระดับอุดมศึกษา ซึงจะแตกต่างจาก
งานวิจยั ทีเกียวข้องข้างต้นทีเป็ นระดับมัธยมศึกษา
อนึงงานวิจยั ในครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาและวิเคราะห์วธิ กี ารสอนภาษาฝรังเศส
ในชันเรียนในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย ทังนีเพือให้ได้องค์ความรูเ้ กียวกับการปฏิบตั กิ ารสอน
ภาษาฝรังเศสในชันเรียนระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ผลการศึกษาในครังนีจะทําให้ได้
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรังเศสในระดับอุดมศึกษาทีเป็ นรูปธรรมและได้
ข้อมูลเชิงลึกมากขึน ตลอดจนเป็ นแนวทางในการกําหนดนโยบาย/แผนงาน และนวัตกรรมใน
การฝึ กอบรม/พัฒนาผูส้ อน/ผูเ้ รียนภาษาฝรังเศสในระดับอุดมศึกษาต่อไป 1
2. ทฤษฎีทีเกียวข้อง
2.1 วิ วฒ
ั นาการของวิธีการสอนภาษาฝรังเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ
การสอนภาษาต่ างประเทศได้มีวิวฒ
ั นาการมาหลายยุคหลายสมัย มีว ิธีการสอนที
แตกต่างกัน เนืองจากอิทธิพลแนวคิดของนักปรัชญา นักจิตวิทยา และนักภาษาศาสตร์ ดังสรุป
ต่อไปนี 2

1

บทความนีเป็ นส่วนหนึงของรายงานผลการวิจยั ระหว่างสถาบัน เรือง “Étude croisée des didactiques
de classes du français dans les universités thaïlandaises et vietnamiennes” โดยได้รบั ทุนสนับสนุ นการทําวิจยั
จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
ตารางสังเคราะห์รปู แบบวิธกี ารสอนภาษาต่างประเทศได้นําเสนอไว้ในภาคผนวก ก
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2.1.1 การสอนภาษาตามแนวคิ ดขนบนิ ยม (la méthode traditionnelle)
ในระยะเริมแรกการสอนภาษาต่างประเทศมีวิธกี ารสอนตามแนวคิดขนบนิยม (les
méthodologies dites traditionnelles classiques) เริมในศตวรรษที 19 โดยมีแนวคิดว่าการ
เรียนรู้ภาษาของผู้เรียนจะเกิดขึนโดยผ่านการอ่านผลงานวรรณกรรมทีเป็ นแบบฉบับ ดังนัน
ผูเ้ รียนจะต้องอ่าน แปล และต้องจดจําสาระหรือข้อความต่างๆ ของบทอ่านเหล่านัน การเรียนรู้
คําศัพท์และไวยากรณ์จงึ ถือเป็ นวัตถุประสงค์หลัก (Besse, 1985) ในการอธิบายคําศัพท์ ไวยากรณ์
มักใช้ภาษาแม่ของผูเ้ รียน และมีการฝึกเขียนหัวข้อใกล้เคียงกับเรืองทีอ่าน ฝึ กการอ่านออกเสียง
(la lecture à haute voix) บทอ่านวรรณคดี รวมทังให้อ่านประโยคทีแปลมาแล้ว หรือให้ผเู้ รียน
แปลประโยคเป็ นภาษาต่างประเทศทีเรียน ในการสอนไวยากรณ์จะเป็ นการสอนแบบอธิบาย
เนือหา (explicite) และใช้วธิ กี ารสอนแบบนิรนัย (méthode déductive) อธิบายกฎไวยากรณ์
โดยใช้ภาษาแม่ของผูเ้ รียน
2.1.2 การสอนแบบตรง (la méthode directe)
La méthode directe นิยมแพร่หลายในยุโรปและสหรัฐอเมริกาในช่วงตอนปลายของ
ศตวรรษที 19 และตอนต้นของศตวรรษที 20 ซึงเริมมีแนวคิดการสอนภาษาทีมีใช้อยู่จริงใน
ชีวติ ประจําวัน วิธกี ารสอนทีนิยมแพร่หลายในยุคนี ได้แก่ การสอนแบบตรง (la méthode directe)
ซึงได้รบั แนวคิดจากงานของ นักจิตวิทยากลุ่ม Gestalt การสอนภาษาตามแนวคิดนีเน้นว่าต้อง
เรียนทักษะการพูดและการฟั งก่อนทักษะการอ่านและการเขียน เพราะเชือว่าผู้เรียนต้องการ
เรียนภาษาเพือใช้สอสาร
ื
ดังนันควรใช้ภาษาฝรังเศส (la langue cible) ในห้องเรียนเท่านัน จะ
ไม่ใช้การแปลเป็ นภาษาแม่ ไม่เน้นการอธิบายคําศัพท์และไวยากรณ์ และไม่เน้นการเขียน แต่
จะให้ความสําคัญกับการพูด (l’oral) ผูเ้ รียนจะได้ฝึกพูดตามสถานการณ์การใช้ภาษาต่างๆ และ
สังเกตกฎการใช้ภาษาด้วยตนเอง ผูส้ อนจะใช้สอการสอนต่
ื
างๆ ประกอบกับการใช้ท่าทาง สีหน้า
และนําเสียง เพือช่วยให้ผเู้ รียนเกิดความเข้าใจ (Germain, 1993)
2.1.3 การสอนแบบฟัง-พูด (la méthode audio-orale)
ในช่วงระหว่างสงครามโลกครังที 2 ได้มแี นวคิดการสอนภาษาต่างประเทศทีรูจ้ กั กัน
ในชือว่า “The Army Approach” 3 หรือในภาษาฝรังเศสเรียกว่า “la méthode audio-orale”
เป็ นการสอนทีเน้นการฟั งและการพูด การสอนไวยากรณ์เป็ นลักษณะแบบอุปนัยกล่าวคือการสอน
จากตัวอย่างไปสูก่ ารสรุปกฎเกณฑ์การใช้โครงสร้างภาษา มีการใช้ตาราง แผนผังประกอบการ
3

The Army Approach เกิดขึนในระหว่างสงครามทีกองทัพอเมริกนั ต้องการส่งทหารไปประจําการ
ในต่างประเทศ เพือฝึกให้ทหารเหล่านีพูดและเข้าใจภาษาต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว
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อธิบายกฎไวยากรณ์ โดยผู้สอนจะพยายามหลีกเลียงการใช้คําพูดอธิบาย การเรียนจะเน้นที
รูปแบบประโยค (la forme) มากกว่าความหมาย (le sens) การสอนตามแนวคิดการฟั ง-พูด
ยังได้รบั อิทธิพลจากแนวคิดทางจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม (le behaviorisme) โดยเน้นทีการฟั ง
และการพูดก่อนการอ่านและการเขียน การใช้แบบฝึกหัดโดยผูเ้ รียนลงมือปฏิบตั ิ แบบฝึกหัดจะ
เป็ นสิงเร้าให้มกี ารตอบสนอง (les exercices de stimulus-réponse) รวมทังการเสริมแรง (le
renforcement) เพือให้พฤติกรรมนันเป็ นอัตโนมัติ (l’automatisme) ผูเ้ รียนจึงต้องตอบคําถาม
และพูดตามผูส้ อน ผูส้ อนจะมีการชมเชยผูเ้ รียนอยู่เสมอ มีการใช้คําศัพท์ในบทเรียนทีตอบสนอง
ความต้องการใช้ของผู้เรียน ประกอบกับการมีอุปกรณ์ด้านโสตทัศนะ เช่น ไมโครโฟน และ
ห้องปฏิบตั กิ ารทางภาษา (Abry, 1992)
2.1.4 การสอนแบบโสตทัศนะ (la méthode structuro-globale audiovisuelle)
ภายหลังสงครามโลกครังที 2 ทีมีวธิ กี ารสอนแบบฟั ง-พูด ดัง ทีได้กล่าวมาแล้ว ได้มี
การเปลียนแปลงทางรูปแบบการสอนทีสําคัญเนืองมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีทเจริ
ี ญก้าวหน้าขึน
มีการผลิตเครืองอํานวยความสะดวกในการสอนด้านภาพและเสียง เช่น ไมโครโฟน ภาพยนตร์ส ี
จึงได้นํามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนด้วย ดังเช่น การสอนแบบโสตทัศนะ La méthode
structuro-globale audiovisuelle (SGAV) หรือ La méthode audiovisuelle (MAV) ทีเกิดขึน
ประมาณปี 1960-1970 ในการสอนจะให้ความสําคัญกับการพูดมากกว่าการเขียน การสอนโดยใช้
สถานการณ์การใช้ภาษาทีเกียวข้องกับหัวข้อเรืองและหมวดหมู่หวั ข้อคําศัพท์ โดยผูเ้ รียนจะ
ไม่เห็นข้อความทีเป็ นตัวเขียนของบทสนทนา จะมีแต่เพียงรูปภาพประกอบบทสนทนาเท่านัน
เช่น การใช้ภาพนิง (le film fixe) หรือการ์ตูนทีสอดคล้องกับเทปเสียงบทสนทนา การฉายภาพ
ต่างๆ เหล่านีเพือช่วยกระตุ้นให้ผเู้ รียนสนใจและเกิดแรงจูงใจ ช่วยให้การเรียนรูง้ ่ายขึน ซึงไม่
เพียงแต่เชือมโยงการพูดกับภาพเท่านัน แต่ต้องใช้สอทั
ื ศนูปกรณ์ต่าง ๆ ทีช่วยให้เกิดภาพใน
การสอน ทังแผนภูมิ ตาราง บัตรคํา การ์ด และรูปภาพ (les figurines) ส่วนการเขียนจะเน้นเพียง
การเรียนรูค้ าํ ศัพท์ สําหรับการอ่านจะเน้นการอ่านบทความสันๆ ทีเขียนขึนมาเพือใช้ในบทเรียน
การสอนไวยากรณ์เป็ นแบบอ้อม (implicite) และอุปนัย (inductive) เป็ นการสอนจากตัวอย่าง
ไปสู่การสรุปกฎตามแนวคิดของไวยากรณ์โครงสร้าง เน้นทีการใช้ภาษา (la parole) มากกว่า
การใช้ระบบภาษา (la langue) ส่วนแบบฝึกหัดไวยากรณ์โครงสร้าง (les exercices structuraux)
จะเป็ นรูปแบบทีอยู่ในสถานการณ์ (Martinez, 2012; Richards & Rodgers, 2011)
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2.1.5 การสอนภาษาเพือการสือสาร (L’approche communicative)
นับตังแต่ตอนปลายปี 1970 และช่วงต้นปี 1980 แนวคิดการสอนภาษาเพือการสือสาร
(The communicative approach - L’approche communicative) เกิดขึนพร้อมกับการเติบโต
และขยายตัวของประเทศในยุโ รปทีต้องการอบรมความรู้แ ละพัฒ นาผู้อพยพอย่างต่อเนือง
แนวคิดในการสอนภาษาต่างประเทศนีเชือว่าผูเ้ รียนจําเป็ นต้องเรียนรูภ้ าษาเป็ นเครืองมือใน
การสือสารความต้องการของตน ดังนันการเรียนรูภ้ าษาไม่ใช่เฉพาะเข้าใจ พูด อ่าน และเขียน
ประโยคได้เท่านัน แต่ต้องรูว้ ่าจะใช้ประโยคต่างๆ เหล่านันในการสือสารอย่างไร (Germain, 1991)
กล่าวคือเป็ นการสอนทีเน้นความสามารถในการสือสารได้ในสถานการณ์จริง สามารถโต้ตอบ
ได้อย่างทันทีทนั ใดกับอีกฝ่ ายหนึง ซึงนอกจากจะต้องมีความรูเ้ กียวกับรูปแบบ คํากริยา คําศัพท์
ต่างๆ และไวยากรณ์พนฐานแล้
ื
ว ทีสําคัญจะต้องรูว้ ธิ กี ารนํารูปแบบไวยากรณ์ไปใช้ในการสนทนา
กับเจ้าของภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Savignon, 1997) ดังนันความสามารถในการสือสาร
จึงต้องอาศัยองค์ประกอบด้านโครงสร้างไวยากรณ์และความหมายทีสอดคล้องกับบริบท
ทังนี Le cadre européen commun de référence (Le Conseil de l’Europe, 2001)
ได้กําหนดกรอบมาตรฐานเกียวกับสมรรถวิสยั หรือความสามารถในการสือสาร ซึงมีองค์ประกอบ
ดังนี
- องค์ประกอบทางภาษา ได้แก่ ความรู้ในตัวภาษาและความสามารถในการนําไปใช้
เช่น คําศัพท์ การออกเสียง โครงสร้างประโยค
- องค์ประกอบทางสังคม ได้แก่ การใช้ภาษาทีถูกต้องและสอดคล้องกับบริบททาง
สังคมวัฒนธรรม
- องค์ประกอบทางการปฏิบตั ิ ได้แก่ การใช้วจั นกรรมทางภาษา (les actes de parole)
บริบทของการสือสาร หรือความต่อเนืองและเชือมโยงของเนือความทีใช้สอสาร
ื
การใช้กลวิธี
ในการสือความหมาย เช่น การใช้ภาษาท่าทางประกอบการสือความหมาย การใช้คําถามเพือ
ตรวจสอบความเข้าใจในการสือความหมาย เป็ นต้น
แนวคิดการสอนภาษาเพือการสือสารจึงนับว่าเป็ นการศึกษาทีก้าวจากการวิเคราะห์
เฉพาะรูปภาษาและหลักภาษาไปสู่การพูดถึงหน้าที การใช้และเจตนาของผู้พูด ดังนันผู้สอน
จะต้องให้ผเู้ รียนได้รจู้ กั เลือกใช้วจั นกรรมทีเหมาะสม สําหรับการใช้สอการเรี
ื
ยนการสอนภาษา
เพือการสือสารทีนิยมแพร่หลายคือการใช้สอเอกสารจริ
ื
ง (les documents authentiques) โดย
อาจใช้สอเอกสารจริ
ื
งทีเป็ นเสียง (les documents sonores) เช่น รายการวิทยุ เพลง หรือสือ
เอกสารจริงทีเป็ นตัวอักษร (les documents écrits) เช่น หัวข้อข่าวในหนังสือพิมพ์ หรือสือ
เอกสารจริงทีเป็ นภาพ (les documents visuels) อาทิ ภาพโฆษณา ภาพการ์ตูน เป็ นต้น
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2.1.6 แนวคิ ดการสอนภาษาโดยเน้ นการปฏิ บตั ิ (la perspective actionnelle)
ในช่วงปลายปี 1990 ได้มแี นวคิดการสอนภาษาฝรังเศสทีต่อยอดจาก l’approche
communicative ดังทีปรากฏในกรอบมาตรฐานยุโรป (Le cadre européen commun de référence
pour les langue) ทีเรียกว่า la perspective actionnelle ซึงมีแนวคิดว่าผูท้ ใช้
ี ภาษาหรือผูเ้ รียน
ภาษาใดๆ ก็ตามจะต้องมีปฏิสมั พันธ์เสมือนเป็ นสมาชิกส่วนหนึงของสังคม (des acteurs sociaux)
กล่าวคือต้องมีการลงมือปฏิบตั หิ รือมีการทําชินงาน/โครงงาน (les tâches) ซึงอาจไม่ใช่เฉพาะ
ด้านภาษาในบริบทหรือในสภาวการณ์ทเฉพาะเจาะจงเท่
ี
านัน การสอนภาษาตามแนวคิด La
perspective actionnelle นันมิได้มุ่งเน้นทีความสามารถในการสือสาร (savoir communiquer)
เท่านัน แต่ต้องมีความสามารถในการลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง (savoir agir) โดยมีปฏิสมั พันธ์
กับผูอ้ นในสั
ื
งคมได้อย่างเหมาะสม (Robert et al., 2018; Rosen, 2009)
ดังนัน La perspective actionnelle จึงมีแนวคิดในการสอนภาษาทีมุ่งเน้นให้ผเู้ รียน
ได้ลงมือปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริงจากการทําชินงาน หรือโครงงาน ซึงต้องใช้ภาษาสือสารและ
แหล่งความรู้ต่างๆ ต้องอาศัยความสามารถทังด้านพุทธิพสิ ยั ด้านเจตพิสยั รวมทังมีเจตนา
ความมุ่งมัน ความสมัครใจ และกลวิธตี ่างๆ ทีจะทําให้การปฏิบตั ชิ นงานหรื
ิ
อโครงงานบรรลุผล
สําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการสอนกฎไวยากรณ์จะเน้นทีความหมายมากกว่ารูปแบบ
การสอนคําศัพท์จะเป็ นคําศัพท์ทเชื
ี อมโยงกับชินงานทีได้รบั มอบหมาย โดยการมอบหมาย
ชินงาน/โครงงานนันจะต้องมีความหมายในชีวติ จริงและเน้นการเรียนรูค้ วามหลากหลายทาง
วัฒนธรรมผ่านทางสือเอกสารจริงและอินเทอร์เน็ต (Tardieu, 2008)
กล่าวโดยสรุปการสอนภาษาฝรังเศสในฐานะภาษาต่างประเทศมีววิ ฒ
ั นาการสอนมา
เป็ นลําดับ โดยได้รบั อิทธิพลจากแนวความคิดในยุคสมัยต่าง ๆ ของนักปรัชญา นักจิตวิทยา
และนักภาษาศาสตร์ชาวตะวันตก หรือแม้แต่อทิ ธิพลจากนโยบายด้านภาษาของประเทศนัน ๆ
หรือกระแสการเปลียนแปลงของสังคมและของโลก แนวคิดหรือกระแสต่างๆ เหล่านีได้เข้ามามี
บทบาทสําคัญในการกําหนดแนวทางการสอนภาษาต่างประเทศ อย่างไรก็ดนี ักวิชาการได้พยายาม
นําวิธกี ารสอนแบบใหม่ๆ หรือนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ในการพัฒนารูปแบบหรือวิธกี าร
จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนือง เพือให้สอดคล้องกับบริบทของยุคสมัยที
เปลียนแปลงไป
2.2 องค์ประกอบพืนฐานของการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
ตามทีกล่าวมาแล้วข้างต้น ศาสตร์การสอนภาษาต่างประเทศ (la didactique des langues
étrangères) มีเป้ าหมายหลักในการพัฒนาแนวคิดทางระเบียบวิธกี ารสอน และการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนซึงเน้นทีกระบวนการถ่ายโอนความรู้ ทักษะทางสังคม การลงมือปฏิบตั ิ รวมทัง
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ทักษะทีจําเป็ นทีจะเอือต่อความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมของผูเ้ รียน เพือให้บรรลุผล
ตามเป้ าหมายดังกล่าว จึงต้องเน้นกระบวนการบูรณาการในเชิงสหวิทยาการ (l’interdisciplinarité)
ซึงจะมีองค์ประกอบหลายประการทีเกียวข้อง ทังนีในกรอบมาตรฐานยุโรป (Le cadre européen
commun de référence pour les langues) ได้สรุปขอบเขตและเป้ าหมายของศาสตร์การสอน
ภาษาในส่วนทีเกียวข้องกับผูส้ อนว่าควรมีความรูค้ วามสามารถด้านภาษาและการใช้ภาษาใน
การสือสาร ตลอดจนความรูพ้ นฐานด้
ื
านการสอน จิตวิทยาการศึกษา ด้านการจัดชันเรียน เทคนิค
การสอนต่างๆ และการใช้สอเทคโนโลยี
ื
ในการสอน รวมทังควรมีเจตคติและการรู้จกั กลวิธกี าร
ปฏิบตั ติ น ในส่วนของผูเ้ รียนก็ควรต้องมีความรูด้ า้ นภาษา ด้านการสือสาร รวมทังการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
ในเรืองนี Porcher (2004) ได้แสดงทัศนะว่าควรกําหนดขอบเขตและเป้ าหมายของ
การสอนภาษาต่างประเทศให้ชดั เจน กล่าวคือ
- Les savoirs-faire langagiers ได้แก่ ความสามารถในการใช้ภาษาในการสือสาร
- Les savoirs se comporter หรือทีมักเรียกว่า savoirs être การใช้ความรูท้ สอดคล้
ี
อง
กับบริบทในการสือสาร เช่น รูว้ ่าควรพูดอะไร กับใคร อย่างไร เพือให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
- Les savoirs-faire généraux ความสามารถในการนําภาษาไปใช้ได้จริง เช่น ในการ
เดินทาง เป็ นต้น
- Les saviors ความรูเ้ กียวกับภาษา ซึงจะเป็ นเครืองมือสําคัญทีจะทําให้สามารถใช้ภาษา
ในการสือสารได้
ดังนันจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้มปี ระสิทธิภาพนัน
ขึนอยู่กบั ปั จจัยและองค์ประกอบหลายประการ ซึงมีความสัมพันธ์เกียวข้องกัน ครูผสู้ อนภาษา
ต่างประเทศควรมีความเข้าใจเกียวกับปั จจัยและอิท ธิพลทีจะส่งผลให้ก ารเรีย นการสอนนัน
ประสบความสําเร็จ หรือไม่ เพียงใด
3. ข้อมูลและวิ ธีวิจยั
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (recherche qualitative) เพือศึกษาข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงของปรากฏการณ์ทเกิ
ี ดขึน (Exploratory research/une étude exploratoire) โดยใช้
วิธกี ารพรรณนาในการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจยั เพือให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ในการนําเสนอผลการศึกษาในครังนีได้ประมวลข้อมูลจากหลายส่วน
ทีเก็บรวบรวมได้และนําเสนอในภาพรวม
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3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยครังนีเป็ นผู้สอนภาษาฝรังเศสในมหาวิทยาลัยทีเปิ ดหลัก สูต ร
การเรียนการสอนภาษาฝรังเศสในฐานะภาษาต่างประเทศมาอย่างต่อเนืองในระดับปริญญาตรี
จัด การเรียนการสอนโดยคณะอัก ษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ ซึงประชากรในการศึกษาครังนีไม่นับรวมคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ทเป็
ี น
การสอนภาษาฝรังเศสสําหรับผูท้ จะประกอบวิ
ี
ชาชีพครูโดยเฉพาะ
สํา หรับ การคัด เลือ กกลุ ่ม ตัว อย่า งในครั งนี ผู ้ว ิจ ยั ใช้ว ิธ ีก ารเลือ กแบบเจาะจง
(l’échantillonnage dirigé) และเป็ นผูท้ ยิี นดีเข้าร่วมการวิจยั และการสัมภาษณ์ โดยกําหนดเกณฑ์
การคัดเลือกดังนี
1) เป็ นผูส้ อนภาษาฝรังเศสในมหาวิทยาลัยและมีประสบการณ์การสอนภาษาฝรังเศส
ในฐานะภาษาต่างประเทศมาแล้วไม่ตํากว่า 3 ปี
2) เป็ นผู้สอนในรายวิชาภาษาฝรังเศสทัวไป (le français général- FLE.) ในระดับ
ปริญญาตรี ประกอบด้วยผูส้ อนจํานวน 4 คน จากมหาวิทยาลัยทีตังอยู่ในกรุงเทพมหานครและ
เขตปริมณฑล จํานวน 1 แห่ง และในต่างจังหวัด จํานวน 2 แห่ง
นอกจากนีผู้วจิ ยั ยินยอมให้อาสาสมัครออกจากการวิจยั ได้โดยอิสระ รวมทังได้มกี าร
ปกปิ ดข้อมูลและรายชือ 4 โดยสรุปรายวิชาภาษาฝรังเศสและผูส้ อนในรายวิชาทีได้นํามาวิเคราะห์
มีขอ้ มูลดังนี

4

ผูว้ จิ ยั ได้ใช้อกั ษรย่อเป็ นรหัส (code) แทนกลุ่มตัวอย่าง เพือเป็ นการปกปิ ดการเข้าถึงข้อมูลของ
กลุ่มตัวอย่างตามข้อกําหนดจริยธรรมการวิจยั ในคน
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Titre de cours et Code
d’université

Année et nombre
d’étudiants

Cours de français 2 (UT)

1ère année
(N = 15)

Cours de lecture 2 (MSU)

2e année
(N = 26)

Cours de français 1 (UP)

1ère année
(N = 12)

Cours de français IV (UP)

2e année
(N = 13)

Code d’enseignant
Formation
Expériences (ans)
universitaire
FT
23
- Linguistique
(France)
FM
- Linguistique et
17
Didactique
(France)
FP1
12
- Études françaises
(Thaïlande)
FP2
6
- Études françaises
(Thaïlande)

3.2 เครืองมือทีใช้ในการวิ จยั
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ครังนีประกอบด้วย
1) แบบสังเกตการสอน (la fiche d’observation) เพือใช้ประกอบการบันทึกเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากวิดที ศั น์การปฏิบตั กิ ารสอนภาษาฝรังเศสในชันเรียนของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
แบบตรวจสอบรายการ (liste de vérification) พร้อมเกณฑ์การประเมิน (les critères) และ
แบบปลายเปิ ด โดยดัดแปลงจากกรอบแนวคิด Analyse les pratiques de classe ทีนําเสนอโดย
Puren et al. (1998, p. 91)
2) แบบวิเคราะห์หนังสือแบบเรียนภาษาฝรังเศส (la fiche d’analyse du manuel)
เพือใช้ประกอบการบันทึกข้อมูลจากวิดที ศั น์การปฏิบตั กิ ารสอนภาษาฝรังเศสในชันเรียนของ
กลุ่มตัวอย่าง รวมทังประกอบการวิเคราะห์ผลการศึกษา โดยดัดแปลงจากเกณฑ์การวิเคราะห์
แบบเรียน Critères d’analyse d’un manuel/d’une méthode ทีนําเสนอแนวคิดโดย Bertocchini &
Constanzo (2017, pp. 31-36)
3) แบบประเมินการปฏิบตั กิ ารสอนภาษาฝรังเศสในชันเรียนของกลุ่มตัวอย่าง (la
fiche d’analyse-didactique de classe) เป็ นแบบปลายเปิ ด
4) แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผูส้ อนทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็ นแบบสัมภาษณ์กงโครงสร้
ึ
าง
(l’entretien semi-dirigé) เช่น ประวัตกิ ารศึกษา ประสบการณ์การทํางาน/การสอนภาษาฝรังเศส
65

วารสารสมาคมครูภาษาฝรังเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ฉบับที 141 ปี ที 44 เล่ม 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

รายวิชาทีสอน ความคาดหวังและข้อคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนภาษา
ฝรังเศสในอนาคต
อนึงการสร้างเครืองมือวิจยั ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครืองมือวิจยั โดย
ผูเ้ ชียวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาฝรังเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ จํานวน 3 คน ประกอบด้วย
ผูเ้ ชียวชาญชาวไทย ชาวเวียดนาม และชาวฝรังเศสทีมีประสบการณ์ดา้ นการสอนภาษาฝรังเศส
มาแล้วไม่ตํากว่า 10 ปี (ดูตวั อย่างในภาคผนวก ข และภาคผนวก ค)
3.3 ขันตอนและวิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
ในการวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั มีขนตอนและวิ
ั
ธกี ารดําเนินการวิจยั ดังนี
1) ศึกษากรอบทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ทีเกียวข้องเพือให้ได้กรอบแนวคิดและ
กระบวนวิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
2) การกําหนดขอบเขตการวิจยั ประชากรในการศึกษาและกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ท ี
กําหนด
3) การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครืองมือวิจยั โดยผูเ้ ชียวชาญ
4) การปรับแก้ไขเครืองมือวิจยั ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชียวชาญ
5) การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็ น 3 ระยะ โดยผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังนี
5.1 การลงพืนทีภาคสนามเพือเก็บรวบรวมข้อมูลการเรียนการสอนในชันเรียนของผูส้ อน
ทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง โดยความสมัครใจของอาสาสมัครทีเข้าร่วมโครงการวิจยั การเก็บข้อมูลจาก
การสอนในรายวิชาภาษาฝรังเศสทัวไป (FLE.) รวมทังหมด 4 รายวิชา
5.2 การวิเคราะห์หนังสือแบบเรียนภาษาฝรังเศสหรือเอกสารภาษาฝรังเศสทีกลุ่มตัวอย่าง
ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา
5.3 การตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกผูส้ อนในกลุ่มตัวอย่าง หลังการบันทึก
การสังเกตการสอน รวมทังหมด 4 คน
6) การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลเชิงพรรณนา
7) การสรุปผลการวิจยั
8) การเขียนรายงานผลการวิจยั เป็ นภาษาฝรังเศส
9) การประชุมสรุปผลและเผยแพร่ผลการวิจยั ในรูปแบบบทความทังภาษาไทยและ
ภาษาฝรังเศส รวมทังการเผยแพร่ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
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3.4 การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ทําการวิเคราะห์ผลการวิจยั ดังนี
1) การบันทึกเทปวิดที ศั น์การสอนในชันเรียนของกลุ่มตัวอย่าง ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์และ
แปลผลข้อมูลเชิงพรรณนา
2) การสังเกตการปฏิบตั กิ ารสอนในชันเรียนของกลุ่มตัวอย่าง ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงพรรณนา
3) การวิเคราะห์หนังสือแบบเรียนภาษาฝรังเศสหรือเอกสารภาษาฝรังเศสทีกลุ่มตัวอย่าง
ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา
4) การวิเคราะห์การปฏิบตั กิ ารสอนในชันเรียนของผูส้ อนทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง ใช้วธิ กี าร
วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลเชิงพรรณนา
5) การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพือประกอบผลการวิจยั ใช้การสังเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนา
4. ผลการวิ จยั
จากการเก็บ รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์แปลผลการศึกษาในครังนี สามารถสรุ ป
ผลการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี
4.1 ผลจากการวิ เคราะห์วิธีการสอนในชันเรียนของกลุ่มตัวอย่าง
4.1.1 การอธิ บายและการจัดการชันเรียน
จากการสังเกตการปฏิบตั กิ ารสอนของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครังนี พบว่าส่วนใหญ่
เป็ นการอธิบายและให้รายละเอียด โดยพูดอธิบายด้านคําศัพท์ สํานวน โครงสร้างไวยากรณ์
และความรูด้ า้ นวัฒนธรรมแก่ผเู้ รียน บางครังผูส้ อนมีแนวโน้มทีจะพูดอธิบายฝ่ ายเดียวมากกว่า
ให้ผเู้ รียนได้พดู โต้ตอบกัน หรือให้ตงคํ
ั าถามเพือนๆ นอกจากนีพบว่ากลุ่มตัวอย่างทุกคนมีการ
ใช้เทคนิคการถาม-ตอบ (Les questions-réponses) ในการอธิบายและการให้ผเู้ รียนทําความ
เข้าใจบทเรียน
Example :

2FT : Alors, que voyez-vous sur la photo ? Que voyez-vous sur la photo ?
Alors, quelle photo vous allez commencer, de votre droite ou de votre gauche ?
Ah ! Alors, que voyez-vous ? Alors, je vous demande ce que vous voyez. Oui,
hein ! Je vous écoute.
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11FT : Elle est dans son appartement. Et puis eux aussi, mais ils ne sont pas
dans le même appartement, mais ils sont dans le même immeuble, n’est-ce
pas ? N’oubliez pas la différence entre immeuble et appartement. Ah ! Dans
un immeuble, il peut y avoir plusieurs appartements, d’accord ? Très bien, alors,
donc les deux ne sont pas ensemble mais ils s’habitent dans le même immeuble.
Et puis, là, ils sont à côté, alors la dame, qu’est-ce qu’elle fait ? Elle…
26FT : Très bien, c’est un réseau social. C’est une page de réseau social
Facebook. Une page de réseau social facebook. C’est un masculin singulier,
réseau, le réseau social masculin singulier. Parce que si vous parlez les réseaux
sociaux, ça veut dire vous avez Facebook, Instagram, Twitter, d’accord ? (P fait
un geste). Mais, là, c’est simplement un réseau. Alors comment le savez-vous
que c’est une page de réseau social Facebook ? Comment le savez-vous ?
82FP1 : Oui, c’est ça, pour gagner de l’argent, c’est-à-dire หาเงิน หารายได้
[Gagner de l’argent] pour ses études. Donc, si on était étudiant en travaillant,
on travaillait à temps partiel de temps en temps, c’est-à-dire quand vous finissez
vos études, après, vous travaillez à temps partiel pour gagner de l’argent, n’est-ce
pas ? Donc, on va retourner, Jacques Dupont était étudiant et serveur, n’est-ce
pas ?
15FP2 : On fait de l’escalade, d’accord. (P fait un geste.) Cela veut dire quoi
de l’escalade ? (P fait un geste.) ปี นป่ าย d’accord. On fait du ski. On fait quoi
d’autres ? On fait une sorte de la randonnée, n’est-ce pas ? Une promenade.
Ça va. Qui d’autres ? D’accord. On va passer à l’autre chose. J’aimerais vous…
comment dire vous introduire un nouveau mot car hier on a parlé du tourisme
gris, n’est-ce pas ? Le gris, cela veut dire quoi ? La fumée, vous comprenez le
mot « fumée ». Smoke en anglais. Ça va ? Ça vous dit quelque chose. Smoke,
fumée ? Gris, la couleur grise, c’est quand on fume, on rejette quelque chose
par rapport au tabac, aux cigarettes. (P fait un geste.) C’est quelque chose en
air de couleur gris qu’on fait après on fume. C’est la fumée. D’accord. La fumée,
c’est la pollution. Donc, le gris va vous dire quelque chose de comment dire du
mal, non ? Ce sont comment dire le gris, la pollution, la fumée. C’est ça, le
tourisme gris qu’on a parlé hier. C’est comme ça, non ? Quand on parle du
tourisme gris, cela veut dire quoi ? Où exactement on fait ce type de tourisme ?
À la montagne ? À la mer ? Mais où ?
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49FP2 : Candidate d’accord. C’est le verbe candidater. C’est un peu avancé. Il
pose, il dépose sa candidature. (P a écrit ce mot à l’écran.) C’est ce que XX (nom
d’étudiante) vient de nous dire, candidat, c’est-à-dire ใบสมัคร [P traduit le mot
candidature en thaï.] Dépose ou pose, c’est-à-dire ยืน (P fait un geste.) en thaï,
n’est-ce pas ? ยืน [déposer la candidature] c’est-à-dire j’aimerais travailler avec
vous, j’aimerais travailler pour vous. Veuillez considérer ma candidature. C’est
comme ça la situation. Je viens dans une entreprise. Veuillez madame, voici
mon dossier. Donc, j’aimerais travailler avec vous, c’est ça la situation. Ça va ?
Ça va XX (nom d’étudiante). Bon, j’aimerais vous dire un petit peu le mot effectif.
Ici, c’est un nom. Effectif, le synonyme de ce mot est personnel. Personnel,
cela veut dire quoi ? Personnel. Travailleur, cela veut dire quoi ? Salarié ça
veut dire quoi ? Vous connaissez déjà le mot « travailleur »
20FM : De France ? Il vient du Canada. Il appartient au Canada ? Appartenir
à… Le site appartient au Canada. Vous voyez ? À quel endroit que vous savez
que ça vient du Canada ?
28FM : En 2011, Voilà ! Quand vous lisez quelque chose du journal, vous regardez
tout de suite quoi ? Vous regardez tout de suite quoi ? Vous regardez le titre,
vous regardez la source, vous regardez la légende pour savoir de quoi il s’agit.
Voilà ! Ça, c’est comment lire, n’est-ce pas ? Commencer à lire le texte dans un
journal ou le texte d’une revue. Alors maintenant, on revient au texte thé vert, la
boisson miracle.
46FM : Voilà, la grippe, c’est un rhume, un gros rhume avec on appelle une
fièvre. (P a tapé le mot « fièvre » à l’écran). Vous connaissez le mot la fièvre ?
La fièvre, c’est normalement c’est la température de votre corps est 38, 39, 40
degrés. Vous avez de la fièvre. Normalement, le corps, c’est 37 degrés. Si vous
avez 38, 39, 40, vous avez de la fièvre plus le rhume vous avez ce qu’on appelle
la grippe. Vous avez mal au dos, mal dans les os aussi, n’est-ce pas ? Mal
partout. Vous avez mal partout.
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4.1.2 กิ จกรรมการเรียนรูแ้ ละแบบฝึ กหัดในชันเรียน
จากการสังเกตการสอนรายวิชาภาษาฝรังเศสในการวิจยั ครังนีพบว่ากิจกรรมการเรียนรู้
และการใช้แบบฝึ กหัดส่วนใหญ่เป็ นไปตามลําดับของหนังสือแบบเรียนทีกลุ่มตัวอย่างเลือกใช้
แต่มกี ลุ่มตัวอย่างบางรายทีมีการปรับเปลียนแบบฝึกหัดจากการเขียนเป็ นการพูดนําเสนอหน้า
ชันเรียนรายบุคคล (l’exposé) รวมทังมีการมอบหมายงานหรือกิจกรรมฝึ กการเขียนหลัง จาก
ตอบคําถามปากเปล่าจากเนือเรือง ซึงประเด็นนีสอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
ทีกล่าวว่าได้ให้ความสําคัญกับทักษะการเขียนแก่ผเู้ รียนเนืองจากเป็ นนักศึกษาชันปี ท ี 1 จึงให้
ความสําคัญในการเขียนภาษาฝรังเศสให้ถูกต้องตามโครงสร้างภาษาฝรังเศสตังแต่เริมแรก
Example :

46FT : Alors, vous voyez, là, ce sont les questions que je vous ai posées oralement
tout à l’heure. Alors, maintenant, comment on va mettre en écrit. Alors, quel
genre de document ? Donc, là, on utilisera c’est…, vous voyez ?... Il faut
préciser l’utilisateur de cette page s’appelle Romain Tavernier. Il est journaliste.
Ah ! Vous voyez ici je fais une phrase simple. Ah ! C’est mieux phrase simple.
Pourquoi ici je ne fais que des phrases simples ? Parce que ce sont les informations.
C’est plus clair pour vous…. Alors si vous avez fini de recopier sur jusqu’à la
question numéro 5, vous me dites car j’ai quelque chose à expliquer.
6FP1 : Aujourd’hui, on va étudier l’unité 6, leçon 23, La page 110. (La prof projette
la leçon sur l’écran.)
112FP1 : Où est le passé composé ? Soulignez le passé composé en rouge au
tableau. La prof demande à un étudiant de souligner les verbes du passé composé
et de cercler les verbes de l’imparfait au tableau.
129FP1 : Pouvez-vous faire des phrases. Dites le verbe à votre ami et écrivez
la phrase au tableau. X (nom d’une étudiante) propose le verbe à ton ami X (nom
d’un étudiant).

สําหรับด้านการอ่านภาษาฝรังเศสนัน กิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่และแบบฝึ กหัด
เน้นความเข้าใจเรืองในภาพรวม บทอ่านสันๆ จากแบบเรียนหรือจากเว็บไซต์ทตัี ดเนือหาบางส่วน
เช่น Selection Reader’s Digest และ JDF (Journal des Enfants) กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูส้ อน
ได้ใช้กจิ กรรมทีเน้นด้านคําศัพท์จากเรืองทีอ่าน เช่น การให้ผเู้ รียนหาความหมายของคําศัพท์ท ี
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ไม่รจู้ กั หลังจากนันให้ผเู้ รียนอ่านออกเสียง หรือมีการพูดตอบคําถามและเขียนตอบในลักษณะ
ของการทดสอบย่อย
Example :

62FP2 : Bon, je pense que tout le monde a déjà lu le texte en avant. On va
commencer pas la même manière, comment dire ? Quand on a fait chaque
fois. On va commencer avant de… on ne descend pas directement au détail
On va voir ce qui n’est pas dans le texte. Ce qu’on appelle le paratexte. C’est
quoi le paratexte ? Je vous dis tout le temps. Je vous dis toujours. Je répète
tout ça ; qu’est-ce que c’est le paratexte. C’est ce qui n’est pas dans le texte,
n’est-ce pas. Par exemple, le titre est-il le paratexte ? Oui ou non ? Le titre est
le paratexte d’accord.
81FP2 : มีชวี ติ อยู่ [être vivant] Vivant veut dire que vous expliquez quelque chose
qui est en vie, qui est vivant. มีชวี ติ อยู่ [être vivant] En anglais, on dit It’s lively.
Tout simplement, en thaï มีชวี ติ ชีวา (P l’a traduit en thaï) Quelque chose de
vivant บางสิงบางอย่างทีมันมีชวี ติ ชีวา เป็ นแบบใด [Quelque chose de vivant, c’est
comment ?] C’est quoi ? par exemple. Moi, je suis vivant, n’est-ce pas ? Quand
je suis en train de vous expliquer, de vous donner la leçon, je me déplace tout
le temps. Je suis en train de, je suis un peu énergétique, dynamique. Là, c’est
ce qu’on appelle quelque chose de vivant. อะไรทีมีชวี ติ ชีวา เหมือนผมยกตัวอย่าง
ตัวผมเอง เวลาผมสอนคุณ มีการเคลือนไหว มีชวี ติ ชีวา [Quelque chose de vivant,
par exemple moi-même. Quand je vous donne le cours, je me déplace, je bouge,
je suis dynamique.] (P fait un geste.) ใช้นําเสียงในการ animate พวกคุณ นีคือ
ตัวอย่างของสิงทีเราเรียกว่า vivant คือพยายามให้มพี ลัง [Je vous parle avec le ton
vivant. Voilà un exemple d’être vivant, c’est-à-dire des efforts d’une manière
dynamique.] เพราะฉะนัน Maximilian กําลังจะบอกว่าอะไร บอกว่าฉันชืนชอบอาจารย์
ทีมอบสิงทีอยู่นอกเหนือบทเรียน ให้มากกว่าเนือหาทีเรียน และหลายสิงหลายอย่างที
มันมีชวี ติ ชีวา [Alors, Maximilian voudrait dire quoi ? Il voudrait dire qu’il adore
le prof qui lui donne des choses plus que le contenu trouvant dans la leçon et
aussi différentes choses de vivant. ] On peut dire quelque chose par le mot
vivant คําว่ามีชวี ติ ชีวา เราอาจจะตีความได้อกี ขึนอยู่กบั แง่มุมทีเราดูนะครับ [On peut
interpréter le mot vivant d’une façon diverse ; cela dépend de notre point de
vue.] Bon, Pouvez-vous lire la deuxième phrase, s’il vous plait ?
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132FP2 : J’espère que vous comprenez bien ce que le texte a dit. Bon, on va
passer dans la matière de l’exercice. On va commencer par la question numéro 1.
De quel type ? C’est ce qu’on a fait tout le temps lorsqu’on lit quelque chose.
Il faut répondre à ce type de question. De quel type ? De quelle nature du
document s’agit-il ? C’est quoi ? Il s’agit de quoi ?
17FM : Il vient de l’internet ? Ici, est-ce que ça indique quelque chose pour vous ?
Vous voyez ? Ça vient ? Ce texte vient d’où ? Il vient d’où ? Oui Internet, mais
quel est le nom de la revue en ligne ? Quel est le nom du magazine en ligne ?
58FM : La première question, de quoi s’agit-il ce texte ? Essayez de répondre
de quoi s’agit-il ce texte ? Séparez-vous XX (nom d’une étudiante). Vous changez
de place. Vous ne mettez pas ensemble. Q.2 Qui aime tant (beaucoup) cette
boisson ? Q.3 Quelles sont les vertus… les bonnes qualités de cette boisson ?
Q.4 Quel mot dans le texte est le synonyme du mot vertu ? Vertu, cela veut
dire bonne qualité on a dit tout à l’heure. Q.5 Selon le texte, que faut-il que
l’on fasse ?
137FM : L’Asie. Bien sûr. Vous allez trouver le synonyme du nouveau vocabulaire,
par exemple la bête noire, une guêpe. Vous allez regarder le mot que vous ne
connaissez pas. La prochaine fois je vais vous poser des questions. On va
apprendre encore jeudi prochain ce texte.

4.1.3 การมอบหมายชิ นงาน (งานเดียว/งานกลุ่ม)
จากการสังเกตการสอนในรายวิชาภาษาฝรังเศสในครังนีพบว่าการจัดกิจกรรมการสอน
ส่วนใหญ่เป็ นการมอบหมายงานเดียวให้กบั ผูเ้ รียนซึงเป็ นกิจกรรมการฝึ กทักษะการใช้ภาษา
เป็ นรายบุคคล มีรปู แบบปฏิสมั พันธ์ทางเดียว หรือปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รียน (l’interaction
du sens horizontal)
Example :

81FT : Alors, maintenant, il est 10h58 minute. Ah oui. On va compter à partir
de 11h. 11h. Ça ira ? 20 minutes de préparation ? Alors, pour faire un exposé,
c’est vous qui parlez tout seul. Dans ce cas-là, vous allez tout d’abord saluer
les amis. Après, vous vous présentez et puis après vous allez dire aujourd’hui,
je vais vous parler de ou bien aujourd’hui, je vais vous présenter la définition
de… etc.
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100FP1 : Donc, vous devez corriger votre compréhension à côté le 1er dialogue
et le 2ème dialogue aussi
(exercices dans le livre après chaque dialogue – CO, p. 110)
159P : Faux, c’est clair. Il a obtenu 17. C’était excellent. Pouvez-vous me
montrer tous les mots qui abordent le thème de l’école, les mots qui vous
parlent du thème de l’école. Je vous donne deux minutes. Vous pouvez vous
déposer votre réponse à travers l’application Tablet [tablettes]. Vous comprenez
ce que je viens de dire. J’aimerais que vous répondez [répondiez] à cette
question à travers l’application Tablet [tablettes]. Ça va ? Soyez patient. Il
nous reste 10 minutes. Ça va ? Les thèmes de l’école, c’est-à-dire tous les
mots qui concernent l’école, qui vous parlent de l’école. Répondez à travers
Tablet [tablettes], s’il vous plaît.

อย่างไรก็ดใี นรายวิชาการอ่านภาษาฝรังเศสพบว่าผูส้ อนได้มกี ารมอบหมายงานคู่ (le
travail en binôme) ในการค้นหาความหมายของคําศัพท์ ซึงเป็ นปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียนกับ
ผูเ้ รียนนันเอง
Example :

29FM : …Vous cherchez le vocabulaire, d’accord ? Allez ! Je vous donne jusqu'à 40.
Je vous donne un quart d’heure… le vocabulaire le nouveau pour vous. Vous
pouvez travaillez à deux. Vous partagez. Vous pouvez travailler à deux avec
des amis. Ce sera plus rapide pour un quart d’heure. Il faut marquer aussi ce
mot vient de quelle ligne ; la ligne 1, 2, 3… Voyez la ligne no 1, 2.

4.1.4 การชีแนะการเรียนรู้
จากการสังเกตการสอนในการวิจยั ครังนี พบว่าในทุกรายวิชามีการใช้สอเทคโนโลยี
ื
ใน
การเรียนการสอน เช่น PowerPoint, Projecteur, Smartphone CD สือเครืองฉายทึบแสง รวมทัง
เอกสารจริง นอกจากนีผูส้ อนทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างยังมีการใช้ท่าทาง (les gestes et kinésiques)
ประกอบการอธิบาย บางรายมีการใช้คาํ ถามนําหรือปรับวิธกี ารตังคําถามให้ง่ายขึนเพือช่วยให้
ผูเ้ รียนเกิดความเข้าใจมากขึน หรือบางครังมีการเรียบเรียงประโยคใหม่โดยให้คงความหมายเดิม
(le paraphrase) และการพูดซํายําทวน เป็ นต้น
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Example :

13FT : Elle est curieuse. Elle écoute. (P fait un geste) Elle a mis son oreille
contre le mur (P fait un geste) pour essayer de voir… qu’est-ce qu’ils font les
voisins. Alors, dans ce dossier, de quoi on va parler ? Dans ce dossier, de quoi
on va parler ?
98FP1 : Deux filles parlent de Jacques Dupont dans la 1ère photo, n’est-ce pas ?
Et après, elle parle de la personne dans la 2ème photo. Elle dit à l’autre personne
que c’est la même personne. Donc, cette fille dit Oh là, là, Comment est Jacques
Dupont ?
15FP2 : On fait de l’escalade, d’accord. (P fait un geste.) Cela veut dire quoi
de l’escalade ? (P fait un geste.) ปี นป่ าย d’accord. On fait du ski. On fait quoi
d’autres ? On fait une sorte de la randonnée, n’est-ce pas ? Une promenade.
Ça va. Qui d’autres ? D’accord. On va passer à l’autre chose. J’aimerais vous…
comment dire vous introduire un nouveau mot car hier on a parlé du tourisme
gris, n’est-ce pas ? Le gris, cela veut dire quoi ? La fumée, vous comprenez le
mot « fumée ». Smoke en anglais. Ça va ? Ça vous dit quelque chose. Smoke,
fumée ? Gris, la couleur grise, c’est quand on fume, on rejette quelque chose
par rapport au tabac, aux cigarettes. (P fait un geste.) C’est quelque chose en
air de couleur gris qu’on fait après on fume. C’est la fumée. D’accord. La fumée,
c’est la pollution. Donc, le gris va vous dire quelque chose de comment dire du
mal, non ? Ce sont comment dire le gris, la pollution, la fumée. C’est ça,
le tourisme gris qu’on a parlé hier. C’est comme ça, non ? Quand on parle du
tourisme gris, cela veut dire quoi ? Où exactement on fait ce type de tourisme ?
À la montagne ? À la mer ? Mais où ?
142FP2 : Carte postale ou post card นะครับ c’est comme ça non ? On a un timbre,
on a une espace pour écrire quelque chose. On a l’adresse de nos amis, par
exemple. C’est pas la carte postale. C’est une carte pour dire quelque chose,
pour remercier quelqu’un. Donc, c’est la carte de remerciement, n’est-ce pas ?
Tout au long de ce texte, quand on a parlé de oui je vous remercie, j’ai de bon
souvenirs pour ce monsieur-là, pour ce monsieur-ci, donc je vous remercie. Le
but de cette carte, c’est pour remercier quelqu’un, n’est-ce pas ? Donc, c’est
une carte de remerciement. Vous pouvez écrire le mot ? Carte de remerciement.
(P a écrit ce mot à l’écran.) Voilà ! D’accord ? Bon, observer le timbre, à quel
événement est-il associé ?
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29FM: Maintenant, chacun, vous prenez votre téléphone, vous regardez le mot
difficile, le nouveau vocabulaire. Prenez votre téléphone et vous allez écrire la
page suivante, j’avais fait la page, une demi-page libre pour vous. Ecrivez le
vocabulaire en français ; le vocabulaire qu’est-ce que (que) vous avez trouvé ?
Qu’est-ce que cela veut dire en français ?...
92FM : Vous voyez le mot « là-bas », là-bas se réfère à quoi ? C’est-à-dire quoi ?
Là-bas, c’est-à-dire la Corse et le sud-est. Vous connaissez le mot le ciel est
dégagé. Vous ne connaissez pas ce mot. Vous regardez ici (P a montré des
images prises de l’Internet). Il y a très peu de nuages. On voit très bien dans
le ciel dégagé. Par contre, quand le ciel est comme ça, plein de nuages, vous
ne voyez rien.
97FM : Voilà, une teinte, c’est une couleur. Les Français ne répètent pas toujours
le même mot. Ils disent déjà le mot changer de… une couleur maintenant, ils
disent prendre une teinte. Vous voyez ! Voilà ! C’est un exemple. Pas de répétition
dans le même texte. Vous voyez, si vous écrivez un texte en français, vous
utilisez le synonyme. Ce sera plus joli. Votre texte sera plus joli. On ne répète
pas toujours le même mot. Voilà ! Allez…
108FM : Aligner, c’est un verbe qui vient du mot ligne, c’est-à-dire dans la même
ligne, on dit aligner. Vous êtes toutes les quatre alignées. Vous êtes toutes
alignées ; c’est-à-dire vous êtes toutes dans la même ligne. อยู่ในแถวเดียวกัน
อยู่ในเส้นตรงเดียวกัน [Être dans la même ligne]. Aligner Ici, c’est un adjectif parce
que aligné est utilisé avec quel verbe ? Verbe être… sont presque aligné.

4.1.5 การแก้ข้อผิดพลาดและการเสริมแรง
จากการสังเกตการปฏิบตั กิ ารสอนของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครังนีพบว่าผูส้ อนได้
มีการแก้ไขข้อผิดพลาดของผูเ้ รียน โดยเป็ นการแก้ไขศัพท์หรือการออกเสียงคําให้ถูกต้องทันที
(hétéro-correction par l’enseignant) และการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ผดิ เช่น การใช้โครงสร้าง
คํากริยาทีไม่ถูกต้อง
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Example :

45FT : (XX – nom de cette étudiante), vous faites attention en lisant par exemple
la phrase « les amis, c’est pas comme des chaussures, on ne les classe pas
dans les catégories ». Alors, là, vous stoppez un peu, vous vous arrêtez un
peu après l’amitié, parce que sinon vous dites dans les catégories l’amitié. Ça
fait un petit peu bizarre comme sens.
33FP2 : รับสมัครงาน [faire le recrutement] On dit « on recrute », d’accord. Donc,
on voit déjà qu’il y a un homme, une femme sur (dans) son bureau. Chez son
bureau, il y a… il y a comment dire… est-ce que vous pouvez lire le mot ? C’est
quoi ? C’est RH. Ça veut dire quoi « RH » ?
35FP2 : Je vais noter « réceptionniste ». Mais j’ai marqué un mot d’interrogation.
On n’en est pas sûr qu’elle est (soit) réceptionniste. Mais le mot commence
exactement par la lettre R. Donc, ce n’est pas réceptionniste. Si je vous dis le
mot en anglais, vous avez dit « Ah ! » je connaissais ce mot-là. En anglais,
c’est quoi ? À l’inverse, c’est HR en anglais. Ça vous dit quelque chose HR ?
C’est celui ou celle que vous devez contacter pour faire quoi ? Pour trouver un
emploi, oui. C’est HR en anglais ou RH en français.
32FM : Oui, c’est voyelle ; un état, c’est un mot masculin. Si c’est voyelle on
prononce bonne pas bon état. Vous répétez un os en bonne état.
113FM : On ne dit pas l’une, on dit la une. Qu’est-ce que c’est la une dans un
journal ? La une, c’est la première page du journal. En général, ce sont des nouvelles.
Des nouvelles, il y a le synonyme… des actualités.
54FM : Ah ! Tant… Aimer tant. Ici ce n’est pas tant de, c’est tant. Aimer tant,
cela veut dire aimer beaucoup. Bien sûr. Très bien. Aimer beaucoup. Tant, cela
veut dire beaucoup. Vous pouvez dire beaucoup d’étudiants aujourd’hui ; vous
pouvez aussi dire tant d’étudiants. C’est la même chose. Mais ici, c’est aimer
tant, pas tant de. Ici, des Japonais… qu’aiment tant des Japonais. Qu’est-ce
que c’est ? Si vous faites une autre phrase, vous allez dire des Japonais aiment
tant le thé vert. Aimer + (plus) le, la, les. Aimer tant, aimer beaucoup.
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นอกจากนีพบว่ากลุ่มตัวอย่างทีมีประสบการณ์การสอนได้มกี ารใช้เทคนิคการชมเชย
และการเสริมแรงผูเ้ รียนอย่างสมําเสมอตลอดทังคาบเรียน อีกทังมีลกั ษณะเป็ นธรรมชาติ และมี
การใช้คําชมเชยเป็ นภาษาฝรังเศสทีหลากหลายและเหมาะสมกับบริบท
Example :

4FT : Voilà. Très bien. Donc, après le verbe voir, entendre, écouter, regarder.
Quatre verbes ont suivi par infinitif…
43FT : Voilà ! Merci. Ensuite, (XX – nom d’un étudiant), allez-y ! Je vous écoute.
11FP2 : D’accord. Merci, vous avez bien révisé la leçon d’hier. Je suis content.
Bon, vous avez dit tout à l’heure que le tourisme blanc concerne la montagne,
n’est-ce pas ? En fait, cela ne se réfère pas directement à la montagne, c’est
plutôt la neige qui comment dire… qui couvre les montagnes. Donc, hier je vous
ai posé une question. Y a-t-il le tourisme blanc ici en Thaïlande ? Oui ou Non ?
22FP2 : La réponse est oui. Oui, c’est ça. Par exemple, je suis français. Je
viens en Thaïlande. Pourquoi je viens ici en Thaïlande ? Parce que les frais de
soins chez le médecin ainsi que de médicaments, c’est super cher en Europe,
notamment en France. Donc, je viens en Thaïlande pour faire des soins médicaux,
voir le médecin ou bien ce que vous connaissez très bien, faire la chirurgie,
cela veut dire quoi ? Chirurgie.
15FM : Très bien. XX (nom d’un étudiant), plus fort.
100FM : Apprécier, bien sûr. Très bien. Apprécier de centaines d’étoiles. Centaines,
ça vient de quel mot ?

4.1.6 ภาษาทีใช้ในการเรียนการสอน
จากการศึกษาวิเคราะห์ภาษาทีใช้สอนในชันเรียนของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครังนี
พบว่าผูส้ อนส่วนใหญ่มกี ารใช้ภาษาฝรังเศสเป็ นภาษาสือสารในการสอน กลุ่มตัวอย่างบางราย
ทีได้เคยศึกษาหรือมีประสบการณ์การฝึกอบรมจากประเทศฝรังเศสจะใช้ภาษาฝรังเศสสือสาร
ในการสอนตลอดทังคาบเรียน แต่มกี ารใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในกรณีอธิบายให้ความหมาย
ชัดเจนขึน หรือยกตัวอย่างเพิมเติม หรือเปรียบเทียบความหมาย เพือให้ผเู้ รียนเกิดความเข้าใจ
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ได้อย่างชัดเจนยิงขึน จากการสังเกตการสอนในการวิจยั ครังนีสะท้อนว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้
ด้านภาษาต่างประเทศทังภาษาอังกฤษและภาษาฝรังเศส
Example :

24FT : Ah ! La page du facebook, c’est une page, qu’est-ce qu’on dit en français ?
Facebook, c’est un mot emprunté de la langue anglaise, alors comment on dit
en français, c’est une page…
95FP1 : Ah, parce qu’il est devenu un acteur très célèbre. C’est-à-dire quoi ?
Jacques Dupont c’est le nom très courant, c’est-à-dire « banal » ซํา et หาได้
โดยทัวไปใช่ไหม ดาดดืน, comme ça. Donc il a changé de nom comme il était
devenu un acteur très célèbre. Pourquoi elle dit Oh là, là, ici ? Pourquoi ? Ah,
parce que c’est qui ? Cette fille ou cette femme ne croit pas, c’est la même
personne, n’est-ce pas ? En fait, ces deux photos, c’était une même personne,
c’est-à-dire la première photo, c’est Jacques Dupont, la deuxième photo, c’est
Paul Henri. Donc, cette fille ne croit pas, elle est surprise aussi. Vous comprenez ?
36FP2 : C’est celui qui vérifie votre dossier. C’est celui qui cherche à recruter
des employés, n’est-ce pas ? Bon ça, c’est sa fonction principale. Sa fonction
est avant tout de recruter et d’embaucher des gens pour travailler. C’est sa
fonction principale. On dit que son métier, son poste représente des ressources
humaines. R vient de « ressources » et h vient d’un adjectif « humaines » ça
va ? (P a écrit ce mot à l’écran.) en anglais, on dit Human ressources…HR เรา
น่ าจะรูจ้ กั กันดีนะว่าหน้าทีเขาทําอะไร ใช่ไหม [On devrait bien connaître ses fonctions
et ce qu’il fait, n’est-ce pas ?] Si on les traduit en thaï, ressources, cela veut
dire quoi ? Ressources ทรัพยากร (P traduit le mot Ressources en thaï). Voilà !
Humaines ทรัพยากรมนุ ษย์ (P traduit le mot Human Ressources en thaï). C’est
celui qui gère, qui comment dire, qui s’occupe du personnel, des employés
dans une entreprise, dans un organisme, etc. Donc, c’est son travail. Donc, on
voit déjà… On voit déjà que cette travaille dans les ressources humaines. Donc,
c’est son travail. Donc, ce monsieur-ci qu’on vient de dire tout à l’heure qu’il
n’est pas employé. On va voir ce qu’il a dit, ce qu’il a parlé…ce qu’il parle. Et
si vous m’embauchez, je vous les dédicace. C’est une phrase conditionnelle.
C’est une condition. Si vous m’embauchez…
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87FM : Elle sera cachée par l’ombre de la Terre total c’est-à-dire partiellement
ou totalement cachée par l’ombre de la Terre totale, c’est-à-dire la lune va être
noire, complètement noire. Vous connaissez le mot l’ombre ? Oui, si vous marchez…
Vous êtes sous un arbre, vous êtes sous l’ombre d’un arbre. Cela veut dire
quoi, en thaï ? Vous dites quoi en thaï ?
116FM : Après, regardez dans la rubrique « nouvelles », ce sont les nouvelles
comment ? Les nouvelles politiques, économiques, des nouvelles d’accidents
sur les accidents de la route. Et quoi encore ? Nouvelles sur la société, sur le
showbiz…on emprunt le mot d’anglais Showbiz…
129FM : C’est ça. Quand le soleil, la Terre et la lune sont quasiment alignés.
(P fait un geste) Alors maintenant, vous connaissez le mot จันทรุปราคา [l’éclipse
lunaire] ; c’est quoi en français ?

4.2 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ในการศึกษาครังนีผูว้ จิ ยั ได้มกี ารสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง เพือให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกประกอบ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยสัมภาษณ์ผ่านทาง Application Line เนืองจากการแพร่ระบาดของเชือ
ไวรัสโควิด 19 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างสามารถสรุปประเด็นสําคัญ
ได้ดงั นี
4.2.1 การเลือกใช้แบบเรียน/เอกสารประกอบการสอน
กลุ่มตัวอย่างทีสอนรายวิชาภาษาฝรังเศสให้ขอ้ มูลว่าการเลือกหนังสือแบบเรียนภาษา
ฝรังเศสเป็ นความเห็นชอบของทีประชุมสาขาวิชา โดยพิจารณาใช้หนังสือแบบเรียนภาษาฝรังเศส
สําหรับผูเ้ รียนชาวต่างประเทศทีเป็ นชุดต่อเนืองกัน (la méthode de français langaue étrangère)
เนือหาและทักษะต่างๆ ในแบบเรียนได้ถูกกําหนดตามระดับความสามารถทางภาษาโดยกรอบ
มาตรฐานยุโรป Le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)
โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ดําเนินการสอนตามคู่มอื ครู (le guide pédagogique) และมีการใช้
เอกสารจากแหล่งอืนๆ ประกอบ หรือปรับเปลียนเพิมเติมแบบฝึ กหัดจากแบบเรียน เพือเสริม
ความรูด้ า้ นศัพท์ ไวยากรณ์ ด้านการอ่านและการเขียน ส่วนในรายวิชาการอ่านภาษาฝรังเศส
นันผูส้ อนทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างได้ใช้เอกสารบทอ่านสันๆ ทีเป็ นทีสนใจของผูเ้ รียน โดยคัดเลือกมา
จากเว็บไซต์ต่างๆ เช่น นิตยสารออนไลน์ Selection Reader’s Digest, Journal des Enfants
นอกจากนีมีการเลือกหนังสือภาษาฝรังเศสสําหรับเยาวชนด้วย อาทิ เรือง Le Petit Nicolas
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4.2.2 การกําหนดวัตถุประสงค์การสอน
กลุ่มตัวอย่างส่ว นใหญ่ให้ขอ้ มูลว่าการกําหนดวัตถุประสงค์ข องการสอนในรายวิชา
หรือคาบการสอนนัน ๆ เป็ นไปตามคําอธิบายรายวิชาทีกําหนดไว้ในหลักสูตร (มคอ.2) เช่น
การเรียนรูแ้ ละฝึกฝนศัพท์ สํานวน โครงสร้างภาษาฝรังเศส กลุ่มตัวอย่างบางรายกล่าวว่าเน้น
การจัดการเรียนการสอนด้านวัฒนธรรมฝรังเศสด้วยเช่นกัน บางรายให้ความสําคัญกับการตรวจ
งานการบ้านของผูเ้ รียน เนืองจากพบว่าผูเ้ รียนยังมีปัญหาด้านโครงสร้างภาษาฝรังเศส สําหรับ
รายวิชาการอ่านนัน ผู้สอนทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างให้ขอ้ มูลว่าการเลือกหัวข้อเนือหา ประเภทของ
บทอ่าน และขันตอนการสอนจะสอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชา เช่น การอ่านและวิเคราะห์เนือ
เรือง วิเคราะห์ศพั ท์และไวยากรณ์ นอกจากนีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการอ่าน
ภาษาฝรังเศส ผูส้ อนได้ให้ผเู้ รียนอ่านออกเสียงบทอ่าน (la lecture à haute voix) เพือต้องการ
ทราบว่าผูเ้ รียนออกเสียงภาษาฝรังเศสถูกต้องหรือไม่ และได้แก้ไขการออกสียงของผูเ้ รียนให้
ถูกต้อง
4.2.3 การใช้วิธีการสอนผสมผสาน
ผูส้ อนทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้วธิ กี ารสอนแบบใดแบบหนึงโดยเฉพาะ แต่
ใช้วธิ กี ารสอนแบบผสมผสาน เพราะเชือว่าไม่มวี ธิ กี ารสอนแบบใดดีทสุี ด ทังนีขึนอยู่กบั สถานการณ์
ในชันเรียน และต้องปรับเปลียนให้สอดคล้องกับระดับความรู้และความสามารถของผู้เรีย น
นอกจากนันเห็นว่าเป็ นเรืองท้าทายและน่าสนใจถ้าได้ทดลองวิธกี ารจัดการเรียนรูส้ งใหม่
ิ
ๆ ใน
การสอนของตนทีได้สบื ค้นข้อมูลเอกสารประกอบการสอนและแบบฝึกหัดต่างๆ เพือนํามาใช้ใน
การเรียนการสอนให้ผเู้ รียนสามารถเข้าใจสิงทีเรียนรูไ้ ด้ดยี งขึ
ิ น ในรายวิชาการอ่านภาษาฝรังเศส
ผูส้ อนทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างให้ขอ้ มูลว่าพยายามหาวิธกี ารช่วยให้ผเู้ รียนเกิดความเข้าใจให้ได้มาก
ทีสุด เช่น การส่งบทอ่านให้ผเู้ รียนได้อ่านบทอ่านก่อนล่วงหน้า และระบุตวั เลขในบทอ่านแต่ละ
บรรทัด ปรับเนือความบางส่วนในบทอ่านให้ง่ายขึน
4.2.4 เจตคติ ทีมีต่อการสอน
ผู้สอนในกลุ่มตัวอย่างทุกคนมีเจตคติเชิงบวกต่อการสอนภาษาฝรังเศส แม้ว่าจะมี
ประสบการณ์และจํานวนปี ในการทํางานทีแตกต่างกัน โดยกล่าวว่าเป็ นอาชีพทีตนสนใจและมี
ความตังใจเลือกเป็ นครูสอนภาษาฝรังเศส จึงมีความสุข “le plaisir” ถึงแม้ว่าจะเป็ นงานทีท้าทาย
และมีความยาก “le défi et la difficulté” อย่างไรก็ตามผูส้ อนยัง ต้องการพัฒนาและปรับปรุง
วิธกี ารสอนของตนให้ดขี นึ ถ้ามีโอกาสและมีเวลาผู้สอนมีความประสงค์ทีจะเข้าร่วมประชุม
สัมมนา หรือฝึ กอบรมอย่างต่อเนือง เพือให้ได้รบั ความรู้ดา้ นการเรียนการสอนภาษาฝรังเศส
เพิมมากขึน
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5. สรุปและอภิ ปรายผล
จากผลการวิจยั ดังทีนําเสนอมาข้างต้นนันสามารถสรุปและอภิปรายผลในประเด็น
สําคัญได้ดงั ต่อไปนี
1) ในการศึกษาครังนีวิธกี ารสอนของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ผสู้ อนอธิบายข้อมูลและ
ให้รายละเอียดแก่ผเู้ รียนมาก ซึงบางครังผูส้ อนใช้การพูดอธิบายฝ่ ายเดียวมากกว่าให้ผเู้ รียนได้
พูดโต้ตอบ ทังนีในทัศนะของ Cuq & Gruca (2017, pp. 110-111) นัน ครูผสู้ อนภาษาในยุคปั จจุบนั
ควรต้องปรับมุมมองทีมีต่อการสอน โดยต้องเชือว่าการสอนมิใช่การบอกหรือถ่ายทอดเนือหา
ความรูแ้ ก่ผู้เรียน (transmettre d’un savoir) ผู้สอนมิใช่เป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู้ (un détenteur
d’un savoir) แต่การสอนคือการให้แนวทางแก่ผเู้ รียน (le guidage) โดยคํานึงถึงวัตถุประสงค์
ของการเรียนและผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
2) การใช้เทคนิคการตังคําถามของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่เป็ นเทคนิคการถามตอบจากเนือหาบทเรียน หรือจากคําศัพท์ สํานวน หรือโครงสร้างภาษาทีพบในบทเรียน และ
คําถามส่วนมากมีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายปิ ดมากกว่าปลายเปิ ด อีกทังผูส้ อนมีการตังคําถาม
หลายๆ คําถามในคราวเดียวกัน และผูส้ อนตอบคําถามเอง โดยทีผูเ้ รียนไม่ได้มสี ว่ นร่วมในการ
เรียนรู้ ซึงผูส้ อนควรกระตุน้ ให้ผเู้ รียนคิดหาคําตอบ หรือสนับสนุนให้ผเู้ รียนคิดตังคําถามกันเอง
อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาพบว่าผูส้ อนทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างบางคนใช้การตังคําถามทีมีลกั ษณะ
กระตุน้ ให้คดิ และให้ผเู้ รียนตังคําถามจากสิงทีเรียนรูม้ าแล้ว ในเรืองนีนับว่าเป็ นสิงสําคัญทีควร
ฝึ กฝนให้แก่ผู้เรียน ดังที Tardieu (2008, pp. 125-126) และ Bertocchini & Constanzo (2017,
p. 59) กล่าวว่าการส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้ฝึกการสะท้อนคิดจนคุ้นชิน (les attitudes réflexives)
จะเอือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของผูเ้ รียน และสามารถเป็ นผูเ้ รียนทีพึงพาตนเองและเรียนรู้
ด้วยตนเองได้อย่างอิสระ (l’apprenant auto-dirigé) อันเป็ นคุณลักษณะสําคัญของผูเ้ รียนเชิงรุก
(apprenant actif) (St-Jean, 2001).
3) จากการสังเกตการสอนรายวิชาการอ่านภาษาฝรังเศสในชันเรียนพบว่า ผูส้ อนที
เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีการใช้สอเอกสารจริ
ื
ง (les documents authentiques) ทีนํามาจากเว็บไซต์
ต่างๆ โดยเลือกหัวข้อทีเป็ นความสนใจของผูเ้ รียน ในเรืองนี Bertocchini & Constanzo (2017,
pp. 23-24) ได้แสดงทัศนะว่าการใช้เอกสารจริงในชันเรียนภาษาฝรังเศส อาทิ บทความโฆษณา
บทความในหนังสือพิมพ์ บัตรเชิญในโอกาสต่าง ๆ นันจะส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้เห็นตัวอย่างการ
ใช้ภาษาสือสารทีปรากฏอยู่จริงในสังคมวัฒนธรรมของชาวฝรังเศส เช่น ภาษาพูดในระดับต่างๆ
ภาษาเขียน ภาพ สัญลักษณ์ต่าง ๆ นอกจากนีการนําสือเอกสารจริงมาใช้ในชันเรียนจะทําให้
ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและมีความสนใจในการเรียนรูภ้ าษาฝรังเศสมากขึน อย่างไรก็ตามผูส้ อน
ควรคํานึงถึงการนําเอกสารจริงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิงการนําเอกสารจริง
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ภาษาฝรังเศสมาปรับหรือตัดต่ออาจทําให้เอกสารนันขาดความเป็ นจริงได้ (l’authenticité) และ
สิงทีอาจเป็ นปั ญหาในการนําเอกสารจริงภาษาฝรังเศสมาใช้ประกอบการเรียนการสอนคือการที
ผูเ้ รียนเข้าใจความหมายผิด หรืออาจไม่เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมทีแฝงไว้ในเอกสารจริงนันๆ ได้
นอกจากนี Bertocchini & Constanzo (2017, p. 25) ได้กล่าวว่าผูส้ อนควรเลือกใช้เอกสารจริง
ด้านต่างๆ อย่างหลากหลายตามทีปรากฏในกรอบมาตรฐานยุโรป (CECR) และสอดคล้องกับ
ระดับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน เช่น ด้าน Personnel (par ex. recettes, magazines,
journaux, courrier personnel) ด้าน Public (par ex. programmes, horaires, annonces,
règlements, dépliants, menus) ด้าน Professionnel (par ex. lettre d’affaires, consignes
de sécurité, cartes de visites, étiquetage et emballage) และด้าน Educationnel (par ex.
manuel scolaire, livre de lecture, ouvrages de référence, résumés)
4) การใช้ภาษาในการสอนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าผูส้ อนทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างมีการอธิบาย
หรือให้ความรูเ้ พิมเติมแก่ผเู้ รียนผ่านการใช้ภาษาทังสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาฝรังเศส
และภาษาอังกฤษ มีการใช้เทคนิคการยกตัวอย่างศัพท์ทมีี ความหมายเหมือนหรือความหมาย
ตรงกันข้ามในภาษาอังกฤษซึงเป็ นภาษาต่างประเทศทีหนึงของผูเ้ รียนนับว่าสอดคล้องกับแนวคิด
การถ่ายโอนทางภาษาจากภาษาทีหนึงหรือภาษาแม่ส่ภู าษาฝรังเศสของผู้เรียน รวมทังแนวโน้ม
ของการจัดการเรียนการสอนภาษาในบริบทพหุสงั คมวัฒนธรรม (le plurilinguisme) ก็ได้ให้
ความสําคัญกับการใช้ภาษาทีหลากหลายในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเช่นกัน (De
Koninck, 2012; Thipkong et al., 2015)
5) จากการวิเคราะห์การสังเกตการสอนในรายวิชาภาษาฝรังเศส พบว่าส่วนใหญ่เป็ น
กิจกรรมการเรียนรูม้ ลี กั ษณะเป็ นรายบุคคลหรืองานเดียวมากกว่าการมอบหมายให้ผเู้ รียนทํางาน
ร่วมกับเพือน เช่น งานคู่ งานกลุ่มย่อย ทังนีการจัดการชันเรียนและการสร้างบรรยากาศการ
เรียนรูแ้ บบมีปฏิสมั พันธ์ในชันเรียนเป็ นสิงทีสําคัญด้วยเช่นกัน (Robert et al., 2018, p. 111)
โดยควรมีปฏิสมั พันธ์ทงสองลั
ั
กษณะ กล่าวคือระหว่างผูส้ อนกับผู้เรียน (l’interaction du sens
vertical) และระหว่างผูเ้ รียนกับผูเ้ รียน (l’interaction du sens horizontal) ดังที Cuq & Gruca
(2017, p. 122) กล่าวว่าการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้เชิงปฏิสมั พันธ์ในการเรียน
การสอนจะช่วยเอือให้ผูเ้ รียนเกิดการแลกเปลียนและเรียนรูร้ ่วมกัน (la co-construction du
savoir) นอกจากนันการใช้กจิ กรรมกลุ่มและการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ (co-operative learning) จะ
ช่วยให้ผเู้ รียนได้ช่วยเหลือซึงกันและกัน ได้พฒ
ั นาทักษะทางสังคมและเรียนรูก้ ารคิดแก้ปัญหา
ร่วมกัน (Barkley et al., 2005; Lavergne, 1996)
6) จากผลการศึกษาในครังนีพบว่าด้านเทคนิคการสอนโดยการกระตุ้นเสริมแรงของ
ผู้สอนในกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกัน ขึนอยู่กบั ภูมิหลังด้านการศึกษาและประสบการณ์
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ด้านการสอนของกลุ่มตัวอย่าง ซึงสอดคล้องกับแนวคิดการจัดหลักสูตรและโปรแกรมการจัด
การเรียนการสอนเพือพัฒนาครูผู้สอนภาษาฝรังเศสโดยเฉพาะ (la formation initiale) เพือ
เรียนรูด้ า้ นระเบียบวิธกี ารสอน การปฏิบตั กิ ารสอนในชันเรียน เทคนิคการสอนต่าง ๆ การใช้สอื
อุปกรณ์การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ นอกจากนีผู้สอนควรให้ความสําคัญกับการ
ฝึ กปฏิบตั แิ ละเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนืองหลังเป็ นครูประจําการ (la formation continue) หรือ
อาจเป็ นการฝึกการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (l’autoformation) (Cuq & Gruca, 2017, pp. 133-136)
6. ข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ข ้อมูลและผลการศึก ษาในครังนี ผู้วจิ ยั มีข้อเสนอแนะในประเด็น
ต่างๆ ดังนี
6.1 ข้อเสนอแนะในการนําไปปฏิ บตั ิ
1. ผูร้ บั ผิดชอบหรือผูท้ เกี
ี ยวข้องในการจัดทําหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยต่างๆ ควรนําผลการวิจยั ครังนีเป็ นกรณีศกึ ษาในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ
วิธกี ารเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในมหาวิทยาลัยให้มปี ระสิทธิภาพยิงขึนต่อไป
2. องค์กรหรือสมาคมวิชาชีพและผูท้ เกี
ี ยวข้องในการกําหนดนโยบาย/แผนงานด้าน
การศึกษาระดับประเทศ ควรจัดทําแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรังเศส อาทิ
การจัดทํานวัตกรรมในการฝึกอบรมและพัฒนาผูส้ อนและผูเ้ รียนภาษาฝรังเศสในระดับอุดมศึกษา
ทีเป็ นรูปธรรมมากยิงขึน
3. ควรมีการประชุมสัมมนาแลกเปลียนแนวทางในการศึกษาเปรียบเทียบด้านการเรียน
การสอนภาษาฝรังเศสกับประเทศอืน ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทังทิศทางการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาฝรังเศสในภูมภิ าคอาเซียนต่อไป
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครังต่อไป
1. ควรมีการศึกษาติดตามสังเกตวิธกี ารสอนของกลุ่มตัวอย่างในรายวิชาอืน ๆ หรือใน
ชันปี อนื ๆ เพือจะได้ขอ้ สรุปเกียวกับรูปแบบและเทคนิควิธกี ารสอนทีชัดเจนยิงขึน
2. การทํา วิจ ยั ในอนาคตควรมีก ารศึก ษาตัว แปรด้า นลีล าการสอน (les styles
d’enseignement) หรือกลวิธกี ารสอน (les strategies d’enseignement) อาจทําให้ได้ขอ้ มูลใน
การสรุปผลทีชัดเจนยิงขึน
3. ควรมีการวิเคราะห์เชิงปริมาณประกอบด้วย การสํารวจการใช้กลวิธกี ารสอน แบบวัด
เจตคติทมีี ต่อการสอน แบบสํารวจคุณลักษณะหรือบุคลิกภาพของผูส้ อน โดยศึกษาความสัมพันธ์
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(correlation) หรือการทํานายตัวแปรต่าง ๆ (indicateur) ซึงอาจส่งผลต่อกลวิธกี ารสอนของ
ครูผสู้ อน เป็ นต้น
4. ควรมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบกลวิธกี ารเรียนการสอนภาษาฝรังเศสในชันเรียน
ระดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยเพือขยายผลการศึกษาให้คลอบคลุมพืนทีมากขึน ทําให้เห็น
ภาพรวมและแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรังเศสในระดับอุดมศึกษาต่อไป
5. ควรมีการวิจยั ร่วมระหว่างสถาบันในประเทศไทยและ/หรือในภูมภิ าคอาเซียน เพือ
จะได้ขอ้ สารสนเทศทีสําคัญเกียวกับทิศทางและแนวโน้มในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษา
ฝรังเศสในภูมภิ าคอาเซียนได้ชดั เจนยิงขึน
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ภาคผนวก ก
ตารางสรุปรูปแบบวิธีการการสอนภาษาฝรังเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ
ระเบียบวิ ธีการสอน
(Méthodologie)
การสอนภาษาต่างประเทศ
ตามแนวคิ ดขนบนิ ยม

หลักการ/
จุดเน้ นลักษณะสําคัญ
- การสอนภาษาเขียนเป็ นหลัก
จากงานวรรณกรรม ซึงเป็ น
เป้ าหมายในการเรียนรู้
- การสอนไวยากรณ์แบบตรง
โดยใช้การอธิบายภาษาด้วย
ภาษา
- ผูส้ อนจะเป็ นผูอ้ ธิบายและแปล
ด้วยภาษาแม่

กระบวนการหลัก เทคนิ คการสอน
กิ จกรรมในชันเรียน
- การเขียนเป็ นหัวใจหลักในการเรียน
การสอน
- มักใช้ภาษาแม่ในการเรียนการสอน
- แบบฝึกหัดเกียวกับการแปล

การสอนแบบตรง
เริมตังแต่ปีค.ศ.1901

- ให้ความสําคัญกับการพูด
- การเรียนรูค้ าํ ศัพท์ในชีวติ
ประจําวันและไวยากรณ์พนฐาน
ื
ด้วยรูปแบบการสอนแบบอุปนัย
และแบบแฝง
- ไม่เน้นหลักการเขียน
- ใช้วธิ กี ารทําความเข้าใจตัวบท
โดยรวม กล่าวคือมักเน้นการทํา
ความเข้าใจตามสถานการณ์

- การอธิบายด้วยท่าทางประกอบ
รูปภาพ และหรือตัวอย่าง โดยใช้
ภาษาต่างประเทศ จะไม่ใช้ภาษาแม่
หรือการแปลในชันเรียน
- การเล่นเกมตอบคําถาม การละคร
และการแสดงบทบาทสมมติ

- เน้นภาษาพูด การใช้บทสนทนา - การใช้อุปกรณ์ดา้ นโสตทัศนะ
การสอนแบบฟัง-พูด
ทีสร้างขึนเอง และการศึกษา
และการปฏิบตั กิ ารทางภาษา
โปรแกรมการฝึ กอบรม
บทเรียนตามลําดับขันตอน
- การใช้แบบฝึกหัดพูดซําๆ และ
เฉพาะกองทัพ (1942-1943)
แบบฝึกหัดไวยากรณ์โครงสร้าง
- หลักพฤติกรรมนิยม กล่าวคือ - ไวยากรณ์เชิงอุปนัยจาก
- หลีกเลียงการเข้าไปรบกวน
สิงเร้า แรงเสริม การตอบสนอง การศึกษาเปรียบเทียบ
การพัฒนาเรียนรูโ้ ครงสร้าง
ไปทีละขัน
- แบบฝึกหัดทีเป็ นรูปแบบและ
เปลียนรูปประโยคตาม
โครงสร้างภาษา
- การสร้างพฤติกรรมให้เป็ นไป
แบบอัตโนมัตผิ ่านการเลียนแบบ
หรือการจดจํา
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ระเบียบวิ ธีการสอน
(Méthodologie)
การสอนแบบโสตทัศนะ
(SGAV, 1960-1980)
- 1954 : Le français
fondamental ระดับ 1
(1475 คํา) และระดับ 2
(1609 คํา)
- 1960 : Voix et images de
France
- 1972 : De vive voix

หลักการ/
จุดเน้ นลักษณะสําคัญ
- เน้นภาษาพูดทีใช้บทสนทนา
ในสถานการณ์ชวี ติ ประจําวัน
กล่าวคือการใช้บทสนทนาที
สร้างขึนเอง และการศึกษา
บทเรียนตามลําดับขันตอน
- การสอนไวยากรณ์เป็ นแบบ
อุปนัยและแบบอ้อม
- เน้นความหมายก่อนศึกษา
รูปแบบ
- การเรียนรูท้ กั ษะการเขียนที
หลากหลาย หลังการเรียน
ไปแล้ว 60 ชัวโมง

การสอนภาษาเพือการ
สือสาร

- ภาษาในมิตสิ งั คมและ
- การใช้สอเอกสารจริ
ื
งและ
อุปกรณ์เสริมเพือพัฒนาทักษะ
วัฒนธรรม
รวมถึงการเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรม
- การฝึ กฝนทักษะด้านการ
- การจําลอง การแสดงบทบาท
สือสาร 4 ทักษะตามความ
สมมติเพือการพัฒนาเรียนรูท้ กั ษะ
ต้องการทางการใช้ภาษาที
การสือสาร
กําหนดไว้ก่อนแล้ว
- หลักปฏิบตั แิ ละขันตอนที
- ไวยากรณ์เพือทําหน้าทีและใช้
หลากหลายและแตกต่างกัน
ในการสือสารตามหัวข้อ โดย
การสอนและการเรียนรูผ้ ่าน
การใช้ภาษา
- การเขียนกลับมาฟื นฟู โดยให้
ความสําคัญตังแต่การเริมการ
เรียนรู้
- การมุง่ เน้นไปทีผูเ้ รียนเป็ นหลัก
ซึงเป็ นทังผูร้ บั และผูแ้ สดงการ
เรียนรู้
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กิ จกรรมในชันเรียน
- บทเรียน 5 ขันตอน ประกอบด้วย
การนําเข้าสู่เรือง การอธิบาย
การทําซํา การฝึกใช้สงที
ิ เรียน
ไปแล้ว การนําความรูไ้ ปใช้
การถ่ายโอน
- การใช้เครืองมือโสตทัศนะ ภาพนิง
และการแปลความในช่วงการ
นําเสนอและการอธิบาย
- แบบฝึกหัดไวยากรณ์โครงสร้าง
เพือกําหนดและปรับปรุงโครงสร้าง
บทสนทนา
- การแสดงละครหรือบทบาทสมมติ
ในช่วงขันตอนการฝึกใช้สงที
ิ เรียนรู้
ไปแล้ว

Bulletin de l’ATPF, No. 141, année 44 (janvier - juin 2021)

ระเบียบวิ ธีการสอน
(Méthodologie)
การสอนภาษาตามแนวคิ ด
Actionnelle

หลักการ/
จุดเน้ นลักษณะสําคัญ
- ผูเ้ รียนเป็ นผูใ้ ช้ภาษาทีได้เรียนรู้
มาและเป็ น acteur social
- การใช้ทกั ษะต่างๆ (nonlangagière) และทักษะทางการ
สือสาร (langagière) ให้สาํ เร็จ
ลุล่วง
- การพัฒนาความสามารถทาง
พหุภาษาและพหุวฒ
ั นธรรม
- เน้นการมีปฏิสมั พันธ์กลุ่ม

(ทีมา: Germain, 1993; Tagliante, 1994)
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กิ จกรรมในชันเรียน
- การศึกษาโดยการจําลองและ
การจัดทําชินงาน โครงงาน
- การใช้สอและอิ
ื
นเตอร์เน็ต
- การทํางานกลุ่ม การเรียนรู้
แบบการให้ความร่วมมือกัน
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ภาคผนวก ข
Grille d’analyse de la méthode (une fiche par cours)
Items

1
2
4
5
6
7
8

9
10

11

12

Ce qui est déclaré
par les auteurs de
la méthode

Présentation générale du cours
Public et identification de ses besoins
Approche(s) méthodologique(s)
déclarées
Théories de référence convoquées
Organisation générale de la méthode
Composition de l’unité pédagogique
Place donnée à la compétence de
communication
+ actes de parole
+ modèles de conversation
+ activités orales (forme, contenu)
+ activités écrites (forme, contenu)
Prise en compte des composantes et
situations de communication
Place donnée à la compétence
linguistique :
- grammaire-syntaxe
- lexique
- phonétique
- orthographe
- discours
Place accordée à :
+ la composante iconique (images,
schémas, tableaux…)
+ la civilisation/culture
+ l’évaluation (tests d’évaluation ;
auto-évaluation...)
Place accordée à la compétence
textuelle :
- Grammaire textuelle
- Typologie des textes et discours
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Items

Ce qui est déclaré
par les auteurs de
la méthode

13

Progression
- linguistique
- en communication
14 Exercices en classe :
- quels types ?
- selon quelle approche ?
- à quels moments ?
- pour quoi faire ?
- niveau de difficulté ?
- ordre/organisation d’exercice ?
15. Conclusions
+ Convenance au public utilisateur :
+ Facilité d’utilisation :
- pour enseignant
- pour étudiants
+ Autres
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ภาคผนวก ค
Analyse du cours à partir de la vidéo (une fiche par cours)
Items observés
1. Contexte
Lieu
Temps
Aménagement

Effectif
Niveau
Manuel utilisé
Type de
français
Intitulé du cours
Objectif(s) du
cours annoncés
2. Enseignant
Fonctions
effectivement
assurées en
cours

Langues
utilisées en
classe

Mimique, gestes

Descriptions
et/ou précisions

Nom de l’université :
date - durée du cours
- salle de cours
- décor/tables-chaises
- disposition de la classe
(frontale/en U/en demicercle)
hommes/femmes
hétérogénéité/homogénéité
FG - FOS

- quand ? comment ?
- non
- dispensateur de
connaissances
- informateur
- conseiller
- guide
- organisateur
- régulateur des échanges
- correcteur
- évaluateur
- autres :
- français ? anglais ? LM ? :
non ; peu ; souvent ; à
quels moments ? pour
quoi faire ?
- niveau/registre de langue
(la familiarisation)
oui/non ; à quels moments ?
pour quoi faire ?
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Techniques de
classe utilisées

Réactions des
apprenants
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Items observés
Voix et débit

Explications

Traitement
de l’erreur
Gestion du
temps
Administration
du cours

3. Apprenants
Profils

Langues en
classe

Prises de

Descriptions
et/ou précisions

+ Voix : forte - audible plutôt faible
+ Débit : rapide - moyen - lent
+ magistrale - avec support
- avec exemples
+ beaucoup - peu
+ claires et précises vagues
- Mode /modèle de
transmission du savoir/de
la connaissance
+ correction systématique,
différée
+ non.

- démarche générale
- répartition des activités
- gestion de l’ambiance
- suivi de l’ordre et
discipline, de la
participation des étudiants
- place favorite de
l’enseignant pendant le
cours
- disponibilité
- âge
- groupe homogène ?
hétérogène ?
- niveau de français
- motivation pour le français
- degré d’autonomie
français ? anglais ? LM ? :
non ; peu ; souvent ; à
quels moments ? pour quoi
faire ?
- initiative personnelle
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Items observés

Descriptions
et/ou précisions

parole

- attendent qu’on interroge
- (assez) fluide/naturelle
- forcée
Activités faites
+ types :
réellement
- compréhension orale
en classe
- compréhension écrite
- production orale
- production écrite
- grammaticale - lexicale
- phonétique - mémorisation
+ nature : - individuelle
- en grand groupe (classe)
- en petits groupes
Attitudes
- participante attentive ou
participants bavardent ou
font autres choses
4. La leçon et le déroulement du cours
Durée du cours
Objectif(s)
- explicité(s)/non-explicité(s)
du cours
- clairs, réalisables/vagues,
nombreux...
Déroulement
- sensibilisation/mise en
train
- présentation du contenu
L’enseignant
- problématique ? situation
part-il d’un(e)
vie quotidienne
- dialogue ? point de
grammaire ? autre ?
Il rappelle la
- oui. Comment ?
séance
- non
précédente
Activités
+ types : - écrite - orale
proposées
- compréhension
par l’enseignant - production
- grammaticale
- lexicale
- phonétique
- mémorisation
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Items observés

Descriptions
et/ou précisions

+ nature : individuelle
- en grand groupe (classe)
- en petits groupes
Supports
- manuel : titre ? comment
pédagogiques
est-il utilisé ?
- doc audio/vidéo/
iconographique :
quoi ? authentique ? pour
quoi faire ? utilisé
comment ?
- tableau/écran : quand ?
pour quoi faire ? utilisé
comment ?
- autres : quoi ? pour quoi
faire ? utilisé comment ?
Consignes
- précision
- concision
- clarté
- réalisées par étudiants :
en entier/partie
Ambiance de la - attentive
classe
- interactive, participante
- ennuyeuse
5. Interactions
Enseignant- questions
apprenants
- commentaires
- corrections
- reformulations
Apprenants - oui/non
apprenants
- peu/nombreuses
- spontanées
- obligées
Contenu dans
- réponses aux questions
la prise de
- demandes d’explications
parole des
- commentaires
apprenants
- reformulations
6. Approche utilisée
1 seule/
- laquelle/lesquelles ?
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Items observés
plusieurs

Descriptions
et/ou précisions

- à quels moments ?
- pour quoi faire ?

Résultats
obtenus par
rapport aux
objectifs
annoncés
7. Évaluation
Acquisition du
savoir/de la
connaissance

Conclusions :

Remarques générales sur le cours :
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