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จุลสารวิจัยฉบับนี้ มุ่งเสนอบทสังเคราะห์งานวิจัยสองเรื่อง ในเรื่องแรก รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
ศึกษาแนวคิดและรูปแบบวรรณกรรมประเภท “สัจจนิยมมหัศจรรย์” โดยเน้นประเด็นการเป็นทางเลือกสําหรับวรรณกรรมไทย
งานวิจัยชิ้นนีจ้ ึงน่าจะเป็นตัวอย่างทีด่ ีสําหรับการสร้างผลงานทางวิชาการโดยกระบวนการวิจัยทีม่ ุ่งให้เกิดผลแก่วงวิชาการไทย
และสังคมไทย ในขณะที่งานวิจัยเรื่องที่สองก็เน้นผลที่จะพึงมีต่อวงการศึกษาของไทย คือ การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสใน
ประเทศไทย ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรจิตต์ เดชอมรชัย ได้ศึกษาทั้งสภาพและทิศทางการวิจัยในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็น
ระบบ ทําให้เกิดคุณูปการยิ่งสําหรับการค้นคว้าวิจัยที่จะนําไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย
ต่อไปในอนาคต
การนําเสนอบทสังเคราะห์งานวิจยั ทัง้ สองเรือ่ งไว้ในจุลสารฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์สําหรับผูท้ จี่ ะนําผลการวิจยั ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับการพัฒนางานทางวิชาการในสังคมไทยสืบไป

บทสังเคราะห์งานวิจัย
สัจนิยมมหัศจรรย์: วรรณกรรมทางเลือกและทางเลือกวรรณกรรมไทย: รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
วรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ (magic realism หรือ
magical realism) เป็นประเภทของวรรณกรรมที่ได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก และเป็นแนววรรณกรรม
ทีไ่ ด้รบั การพูดถึงพอสมควรในแวดวงวรรณกรรมร่วมสมัยไทย

จากที่ได้สํารวจภูมิหลัง บริบท และความเป็นมาของสัจนิยม
มหัศจรรย์ไทยนับตัง้ แต่เหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ รวมทัง้
ได้วเิ คราะห์แนวการเขียนและเนือ้ หาทีน่ ําเสนอในงานสัจนิยม
มหัศจรรย์ไทย จะเห็นว่าแม้สัจนิยมมหัศจรรย์ไทยจะได้รับ
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แรงบั น ดาลใจมาจากสั จ นิ ย มมหั ศ จรรย์ ล ะติ น อเมริ กั น
โดยเฉพาะจากงานของการ์เบรียล การ์เซีย มาเกซ ผู้ได้รับ
การยอมรับว่าได้สร้างผลงานอันเป็นแบบฉบับของสัจนิยม
มหัศจรรย์ทั้งในรูปของเรื่องสั้นและนวนิยาย แต่บริบทและ
เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ของวรรณกรรมไทยร่วมสมัยเป็น
ปัจจัยสําคัญที่ทําให้สัจนิยมมหัศจรรย์ไทยมีลักษณะเฉพาะ
บางประการที่แตกต่างไปจากงานต้นแบบ
ภายหลังเหตุการณ์สังหารหมู่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙
และการล้มละลายของอุดมการณ์สังคมนิยมในช่วงกลาง
ทศวรรษ ๒๕๒๐ วรรณกรรมเพื่อชีวิตถูกวิพากษ์วิจารณ์
อย่างต่อเนือ่ งและอย่างรุนแรงว่ามีลกั ษณะเป็นสูตรสําเร็จรูป
และเป็นการโฆษณาชวนเชือ่ มากเกินไป ส่งผลให้มกี ารแสวงหา
แนวทางใหม่ในการเขียนวรรณกรรม ในช่วงเวลาดังกล่าวนีเ้ อง
วรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์เริ่มเป็นที่กล่าวถึงในฐานะเป็น
ทางเลือกหนึง่ ของวรรณกรรมไทยร่วมสมัย ท่ามกลางทางเลือก
อันหลากหลายภายหลังการล่มสลายของวรรณกรรมเพือ่ ชีวติ
อาทิเช่น วรรณกรรมสัจนิยมเชิงอัตวิสยั วรรณกรรมแนวทดลอง
วรรณกรรมแนวอภิเรื่องเล่า วรรณกรรมแนวสัญลักษณ์นิยม
ฯลฯ จากการวิเคราะห์ตัวอย่างงานสัจนิยมมหัศจรรย์ไทย
โดยละเอียด พบว่าแม้จะมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันกับงานสัจนิยม
มหัศจรรย์ละตินอเมริกนั ต้นแบบ ในแง่ทมี่ กี ารสอดแทรกความ
มหัศจรรย์ลงไปในเนือ้ เรือ่ งทีเ่ ห็นชัดเจนว่าเป็นเรือ่ งราวเกีย่ วกับ
ชีวติ ในปัจจุบนั แต่สถานะของความมหัศจรรย์ในเรือ่ งมีความ
แตกต่างกับสถานะของความมหัศจรรย์ในงานต้นแบบอย่างมี
นัยสําคัญ กล่าวคือในขณะทีใ่ นงานของการ์เซีย มาเกซ ความ
มหัศจรรย์เกิดจากการแปรอุปมาหรืออุปลักษณ์ให้มคี วามหมาย
ตามตัวอักษร สัจนิยมมหัศจรรย์ไทยจะใช้วธิ แี ปรความมหัศจรรย์
ในเรื่องให้มีความหมายเชิงอุปมาหรืออุปลักษณ์เพื่อนําเสนอ
ปัญหาสังคมหรือสือ่ ถึงแนวคิดบางประการ ความต่างอีกประการ
หนึ่งคือ ความมหัศจรรย์ในงานของการ์เซีย มาร์เกซ มักมี
สถานะกํากวมไม่อาจระบุหรือนิยามได้แน่ชัดว่าคือความ
มหัศจรรย์หรือความจริง ด้วยเหตุนี้ความมหัศจรรย์ในเรื่อง
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จึงมิได้เป็นแค่อปุ มาหรืออุปลักษณ์เหมือนในงานของไทย แต่
ทําหน้าที่ท้าทายและกระตุ้นให้เราต้องหวนมาตั้งคําถามกับ
กรอบความคิดที่ใช้กําหนดและนิยามความมหัศจรรย์และ
ความเป็นจริงในสังคมดังจะเห็นว่าชายชรามีปีกในเรื่องสั้น
“ชายที่แก่ชราฯ” ของการ์เซีย มาร์เกซ เป็นตัวละครที่เรา
ไม่อาจนํากรอบความคิดใดๆมากําหนดและนิยามได้ ซึ่งใน
ท้ายที่สุดทําให้เราต้องทบทวนกรอบความคิดเหล่านั้น แต่
ในเรื่อง “เด็กชายสามตาฯ” ของมหรรณพ โฉมเฉลา ความ
มหัศจรรย์ของเด็กชายสามตาเป็นอุปมาสื่อถึงสัจธรรมสูงสุด
ทีถ่ กู มนุษย์ฉวยใช้เพือ่ ตอบสนองประโยชน์สว่ นตัว และตาทีส่ าม
ทําหน้าทีเ่ ป็นอุปลักษณ์สอื่ ถึงความรูแ้ จ้งในความตลบตะแลง
ของมนุษย์ โดยเฉพาะเจ้าอาวาสผู้หากินกับความเชื่อและ
ความศรัทธาของชาวบ้าน ความมหัศจรรย์ในฐานะความ
เปรียบเปรยในวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ไทยจึงเป็นกลวิธี
การเขียนที่ช่วยขับเน้นขนบการเขียนแนวสัจนิยมมากกว่าที่
จะทําหน้าทีส่ นั่ คลอนขนบดังกล่าวเฉกเช่นทีพ่ บในวรรณกรรม
สัจนิยมมหัศจรรย์ละตินอเมริกัน
ปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่มีบทบาทต่อทิศทาง
ของวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ไทย คือกระแสวัฒนธรรม
ชุมชนและภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้านทีไ่ ด้รบั การเชิดชูยกย่องในฐานะ
วัฒนธรรมทางเลือกเพื่อจะคัดง้างกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่
ไหลบ่าเข้าสูส่ งั คมไทยในช่วงกลางทศวรรษ ๒๕๓๐ แน่นอนว่า
ลักษณะเฉพาะของสัจนิยมมหัศจรรย์ที่ผสมผสานเรื่องราว
เชิงสมจริงเข้าเรื่องราวมหัศจรรย์ที่อิงอยู่กับตํานานท้องถิ่น
และความเชื่อพื้นบ้าน ย่อมเอื้อให้วรรณกรรมแนวนี้สอด
ประสานกับกระแสวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้อย่างกลมกลืนเป็นหนึง่ เดียว สัจนิยมมหัศจรรย์จงึ มีสถานะ
เป็นวรรณกรรมทางเลือกที่พยายามชี้ให้ผู้อ่านตระหนักถึง
คุณค่าของตํานานพืน้ บ้านและความเชือ่ พืน้ ถิน่ ในฐานะทีเ่ ป็น
ภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน มิใช่เรือ่ งงมงาย เหลวไหล ไร้สาระอีกต่อไป
เรื่องสั้น “แม่มดแห่งหุบเขา” ของกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ เป็น
ตัวอย่างอันโดดเด่นของสัจนิยมมหัศจรรย์แนวนี้ ความ
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มหัศจรรย์ของแม่เฒ่าหมาแม่มดประจําหมู่บ้านกลายเป็น
ตัวแทนของวัฒนธรรมชาวบ้านที่ถูกท้าทายและคุกคามจาก
ความเป็นสมัยใหม่ที่แผ่ขยายเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้ และ
ความขั ด แย้ ง ระหว่ า งตั ว ละครสองตั ว คื อ มั ด กั บ เล็ ก ใน
ท้ายที่สุดแล้วก็คือภาพสะท้อนของความขัดแย้งระหว่าง
หลักเหตุผลนิยมที่ตั้งอยู่บนฐานความจริงเชิงประจักษ์นิยม
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อิงอยู่กับศรัทธาและความเอื้ออาทร
ในธรรมชาติและชีวิต อย่างไรก็ตาม ผู้เล่าเรื่องที่วางบทบาท
ตัวเองในฐานะผู้หวังดีและผู้รอบรู้ ทําหน้าที่แจกแจงและ
อธิบายปมเงื่อนของความขัดแย้งอย่างละเอียดและเป็นเหตุ
เป็นผล ในท้ายที่สุดแล้วกลับยืนยันความสําคัญของการ
เข้าถึงความจริงด้วยหลักเหตุผลนิยม และตอกย้ําอํานาจนํา
ของความจริงเชิงประจักษ์นิยม ผ่านการผนวกรวมและ
กลายกลืนภูมิปัญญาชาวบ้านให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโลก
ทัศน์แบบสมัยใหม่ที่อิงอยู่กับความจริงเชิงประจักษ์นิยม
ลักษณะเด่นทีอ่ าจจะกลายเป็นข้อจํากัดของวรรณกรรม
สัจนิยมมหัศจรรย์ของไทย คือความปรารถนาอันแรงกล้าที่
จะทําให้งานเขียน “ส่งสาร” บางอย่างไปยังผูอ้ า่ น โดยเฉพาะ
สารและข้อคิดเกีย่ วกับปัญหาสังคมและการเมือง ซึง่ น่าจะเป็น
ผลมาจากอิทธิพลตกค้างของแนวคิดว่าด้วยภารกิจและพันธกิจ
วรรณกรรมของสํานักวรรณกรรมเพื่อชีวิต ด้วยเหตุดังกล่าว
ความเข้าใจเกี่ยวกับสัจนิยมมหัศจรรย์ในหมู่นักเขียนไทย
เท่าที่ผ่านมาจึงมุ่งมองวรรณกรรมแนวนี้ในฐานะที่รูปแบบ
แปลกใหม่ทมี่ ปี ระสิทธิภาพในการส่งสารได้ดกี ว่าสูตรสําเร็จรูป
ของวรรณกรรมเพื่อชีวิต โดยมิได้เฉลียวใจว่ารูปแบบในตัว
มันเองแล้วก็คือสารชนิดหนึ่งด้วย นับเป็นเรื่องน่าเสียดาย
ว่านักเขียนไทยยังมิได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากศักยภาพ
ของวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ที่สามารถจะตั้งคําถาม
และท้าทาย กรอบคิดที่ใช้กํากับชุดความจริงและชุด เหตุผล
ในการอธิบายโลก ท่ามกลางการปะทะขับเคี่ยวระหว่าง
วัฒนธรรมอันหลากหลาย การคัดง้างกันระหว่างโลกทัศน์
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และชุดความจริงอันแตกต่าง และการปิดกั้นและกดทับให้
เสียงทีไ่ ม่เคยได้พดู และเสียงทีพ่ ดู ไม่ได้ไม่มโี อกาสได้เปล่งออกมา
ตลอดจนการต่อสู้เรียกร้องเพื่อรักษาและยืนยันอัตลักษณ์
และสิทธิของกลุ่มคนต่างๆในสังคม สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ได้เรียนรู้
ก็คอื คําตอบและทางออกต่อปัญหาและสภาวการณ์ดงั กล่าว
ไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถแบ่งแยกได้ชัดเจนเป็นขาวกับดํา ถูก
กับผิด จริงกับเท็จ ดีกบั ชัว่ อีกต่อไป ทุกวันนีม้ นุษย์จําต้องเรียนรู้
ที่จะเผชิญหน้าและอยู่กับความสลับซับซ้อนและความเป็น
พหุลักษณ์ของสังคมและวัฒนธรรมอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้
ประสบการณ์ของนักเขียนละตินอเมริกันและนักเขียนในอีก
หลายประเทศได้พิสูจน์ว่าสัจนิยมมหัศจรรย์คือวรรณกรรม
สามารถเปิดพืน้ ทีใ่ ห้ความแตกต่างหลากหลาย (ทัง้ ทางชนชัน้
ชาติพันธุ์ และ เพศสถานะ) ความเป็นชายขอบ และความไร้
ตัวตน ตลอดจนสภาวะไร้สทิ ธิไ์ ร้เสียง ได้มโี อกาสแสดงตัวตน
และเปล่งเสียงของพวกเขาออกมาได้โดยไม่ถกู กดทับด้วยอคติ
จากกรอบคิดของหลักเหตุผลนิยมและความจริงเชิงประจักษ์
นิยมอีกต่อไป
จากการนําวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ของไทย
มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับวรรณกรรมต้นแบบของละติน
อเมริกา ไม่อาจปฏิเสธได้วา่ งานเหล่านีช้ ว่ ยเปิดพืน้ ทีแ่ ละเป็น
ปากเสียงให้กบั ความเชือ่ ท้องถิน่ ตํานานพืน้ บ้าน และภูมปิ ญั ญา
ชาวบ้านได้ในระดับหนึ่ง แต่ในเวลาเดียวกัน เราก็พบว่างาน
เหล่านีย้ งั ไม่อาจสลัดตัวเองออกจากขนบการเขียนแนวสัจนิยม
ได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะในด้านบทบาทของผู้เล่าเรื่องและ
วิธกี ารเดินเรือ่ ง ส่งผลให้ความหมายโดยรวมของงานหวนกลับไป
ย้อนแย้งกับเจตนาและเนือ้ หาทีต่ อ้ งการนําเสนอ ดังได้วเิ คราะห์
แจกแจงไว้แล้ว ผูว้ จิ ยั มีความเชือ่ มัน่ ว่าสัจนิยมมหัศจรรย์ไทย
มีศักยภาพที่จะพัฒนาและคลี่คลายไปได้อีกมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การพัฒนาเสียงเล่าและวิธกี ารเล่าเรือ่ งทีไ่ ม่ถกู ครอบงํา
ด้วยขนบสัจนิยม และสามารถนําเสนอความซับซ้อนหลากหลาย
ของความจริง วัฒนธรรม และความเชือ่ ได้อย่างปลอดอคติใดๆ
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จุลสารวิจัย

บทสังเคราะห์งานวิจัย
ทิศทางการวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรจิตต์ เดชอมรชัย
วิวฒ
ั นาการของการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
ได้รบั อิทธิพลจากปัจจัยหลายประการ อาทิ แนวคิดในยุคสมัย
ต่างๆ ของนักปรัชญา นักจิตวิทยา นักภาษาศาสตร์ นักการศึกษา
หรือแม้แต่อิทธิพลจากนโยบายด้านภาษาของประเทศ หรือ
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก แนวคิด
หรือกระแสต่างๆ เหล่านี้ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดแนวทางการสอนภาษา รวมทัง้ ทิศทางการศึกษาวิจยั
ด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศด้วยเช่นกัน
ในการศึกษาวิวัฒนาการของแนวคิ ดและทิศทาง
การพั ฒ นารู ป แบบวิ ธี ก ารสอนภาษาต่างประเทศนั้ น ต้ อ ง
อาศัยกระบวนการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูล
องค์ความรู้ที่ถูกต้อง มีหลักการและมีความน่าเชื่อถือ นั่นคือ
ต้องอาศัยการวิจัยซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญของกระบวนการ
แสวงหาความรู้ นักวิชาการทีส่ นใจศึกษาด้านการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศจึงได้ใ ช้ กระบวนการวิ จั ยในการศึกษา
วิเคราะห์ สํารวจ หรือนําแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ มาทดลองใช้
ในกระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง อาจกล่าวได้ว่า
การพั ฒ นารู ป แบบหรื อ วิ ธี ก ารสอนแบบใหม่ ๆ หรื อ
นวัตกรรมทางการศึกษาเป็นผลที่ได้มาจากการวิจัยนั่นเอง
อย่ า งไรก็ ดี จ ากการตรวจสอบเอกสารและงานวิ จั ย ที่
เกี่ ย วข้ อ งพบว่ า ในรอบทศวรรษที่ ผ่ า นมานั้ น ยั ง ไม่ ไ ด้ มี
การศึ ก ษาถึ ง สภาพการวิ จั ย ทางการเรี ย นการสอนภาษา
ฝรั่งเศส ปัญหา อุปสรรค และทิศทางของการวิจัยในอนาคต
ดั ง นั้ น จึ ง ยั ง ไม่ ป รากฏว่ า มี ข้ อ มู ล ที่ จ ะสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
ภาพรวมและสถานภาพของการวิจัยด้านการเรียนการสอน
ภาษาฝรั่งเศสที่เป็นระบบและทันสมัย

ด้วยเหตุผลดังกล่าวโครงการวิจยั เรือ่ งทิศทางการวิจยั
ทางการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยในครั้งนี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาสภาพการวิจัยทางการเรียน
การสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยในรอบทศวรรษ (พ.ศ.
๒๕๔๕-๒๕๕๕) และ ๒) วิเคราะห์ทศิ ทางการวิจยั ทางการเรียน
การสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยในอนาคต ผลจาก
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ จ ะทํ า ให้ ท ราบถึ ง สภาพการวิ จั ย และ
วิวฒ
ั นาการของการศึกษาประเด็นปัญหาด้านการเรียนการสอน
ภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย รวมทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อ
ค้นพบของงานวิจัยทางการเรียนการสอนภาษา เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ภาษาฝรั่ ง เศส นอกจากนี้ ยั ง ทํ า ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล องค์ ค วามรู้
เกี่ยวกับทิศทางของการวิจัยทางการเรียนการสอนภาษา
ฝรั่งเศสในประเทศไทย เพื่อพัฒนาการวิจัยในแวดวงการ
เรี ย นการสอนภาษาฝรั่ ง เศสให้ ทั น ต่ อ กระแสการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑) การศึกษาสภาพการวิจัยทางการเรียน
การสอนภาษาฝรั่งเศส โดยการสํารวจงานวิจัยทางการเรียน
การสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยที่เผยแพร่ใ นช่วงปี
๒๕๔๕-๒๕๕๕ จากบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่างปี
๒๕๔๕-๒๕๕๕ ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในแวดวงการเรียน
การสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย และจากวิทยานิพนธ์
ที่มีการเผยแพร่ ใ นห้องสมุดหรือในระบบฐานข้อมูล รวม
จํานวน ๓๔ เรือ่ ง โดยได้คดั สรรงานวิจยั ตามเกณฑ์ทกี่ ําหนดไว้
จัดหมวดหมู่ แยกประเภท แล้วสังเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณลักษณะ

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑

ระยะที่ ๒) การศึกษาทิศทางการวิจัยทางการเรียน
การสอนภาษาฝรั่ ง เศส โดยการสอบถามความคิ ด เห็ น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนและการศึกษาวิจัยทางการเรียน
การสอนภาษาฝรั่งเศสที่เลือกมาแบบเจาะจง ประกอบด้วย
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ อาจารย์ ผู้ ส อนในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาและ
ระดับอุดมศึกษา รวมจํานวน ๓๖ คน โดยผู้วิจัยได้ทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยสรุป ผลจากการสังเคราะห์เนื้อหาของงานวิจัย
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การใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร และรูปแบบ/กลวิธีการ
เรียนรู้ ควรมีการใช้รูปแบบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน เป็น
งานวิจัยเชิงบูรณาการ และสามารถนําผลไปใช้ประโยชน์ได้
จริง รวมทั้งควรเตรียมความพร้อมให้แก่ครู อาจารย์ ผู้สอน
ทั้ ง ด้ า นความรู้ ทั ก ษะในการทํ า วิ จั ย และด้ า นทั ศ นคติ
ตลอดจนส่ ง เสริ ม ด้ า นแหล่ ง งบประมาณและทรั พ ยากร
สนั บ สนุ น เช่ น การจั ด ระบบให้ คํ า ปรึ ก ษา ให้ ค วาม

ทางการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยระหว่าง

ช่ ว ยเหลื อ นั ก วิ จั ย ในการแก้ ปั ญ หาต่ า งๆ ในการวิ จั ย

พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๕ พบว่ากลุม่ งานวิจยั ด้านหลักสูตรส่วนใหญ่

นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

มุ่งเน้นการประเมินผลการใช้หลั กสูตร กลุ่มวิจัยด้านการ

ด้วยรูปแบบและวิธีการต่างๆ เช่น จัดพิมพ์รายงานการวิจัย

จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษา

จัดเวทีประชุม สัมมนา และสนับสนุนทุนในการนําเสนอ

ฝรัง่ เศส ทักษะชีวติ และการศึกษากลวิธกี ารเรียนและการสอน

ผลงานวิ จั ย ทั้ ง ในระดั บ ชาติ ระดั บ ภู มิ ภ าค และระดั บ

กลุ่มงานวิจัยด้านสื่อการเรียนการสอนนั้น ส่วนใหญ่เป็นการ

นานาชาติ รวมทั้งจัดทําฐานข้อมูลผลงานวิจัยเพื่อช่วยให้มี

ทดลองใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมการ

การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

เรียนรู้ทักษะการฟัง-พูด และความรู้ด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศส

กล่ า วได้ ว่ า ผลจากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ทํ า ให้ ไ ด้ ข้ อ
ค้ น พบที่ น่ า สนใจที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ภาพรวมของงานวิ จั ย
ทางการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยอย่าง
เป็นระบบและเป็นรูปธรรมมากขึ้นนับเนื่องจากการปฏิรูป
การศึ ก ษาจนถึ ง ปั จ จุ บั น อี ก ทั้ ง เป็ น ข้ อ มู ล สารสนเทศที่
ทันสมัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้การศึกษาดังกล่าว
ยั ง ทํ า ให้ เ ห็ น ภาพการเปลี่ ย นแปลงหรื อ วิ วั ฒ นาการของ
การศึกษาประเด็นปัญหาและข้อค้นพบทางการเรียนการ
สอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย ซึ่งสามารถเป็นแนวทาง
ในการวางแผนและพัฒนางานวิจัยด้านการเรียนการสอน
ภาษาฝรั่งเศสให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย
มากขึน้ ทั้งนี้ข้อเสนอแนะและผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้
จะเป็ น ข้ อ มู ล องค์ ค วามรู้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นา
ศาสตร์ ด้านการสอนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การศึกษาวิจยั ด้านการเรียนการสอนภาษาฝรัง่ เศสในประเทศ
ไทยต่อไป

สํ า หรั บ กลุ่ ม งานวิ จั ย ด้ า นการวั ด และประเมิ น ผลเป็ น
การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริง
ผลจากการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกั บสภาพ
งานวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย
ในปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่ามีความก้าวหน้าใน
ระดั บ ปานกลาง ยั ง ขาดประเด็ น การวิ จั ย ด้ า นหลั ก สู ต ร
รู ป แบบ/กลวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ การวั ด และประเมิ น ผล ส่ ว น
ปัญหาและอุปสรรคในการทําวิจัย ได้แก่ ครู อาจารย์ ผู้สอน
มีภาระงานมาก ขาดแรงจูงใจ ขาดความรู้และทักษะการทํา
วิ จั ย ขาดแหล่ ง สนั บ สนุ น การทํ า วิ จั ย และช่ อ งทางการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยมีจํากัด
สําหรับผลจากการศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับทิศทาง
การวิจยั ทางการเรียนการสอนภาษาฝรัง่ เศสในประเทศไทยนัน้
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าทิศทางในอนาคตควรเป็นงานวิจัยด้าน

