บทที่ 1

บทนํา

1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
สําหรับการศึกษาอิงมาตรฐาน เนื้ อหาสาระ (content) และทักษะทางสมอง (cognitive
demand) ในมาตรฐานเป็ นสิ่ งที่ครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องตระหนัก ยึดถือ และนําไปใช้ เพื่อ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี ความรู ้ ความสามารถที่สอดคล้องกับมาตรฐาน สํานักนโยบายและแผนการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2557) มีทิศทางที่สนับสนุ นการจัด
การศึ กษาอิงมาตรฐานในประเทศไทย โดยกําหนดนโยบายที่ ตอ้ งการให้มีการจัดการศึ กษาแบบ
ประสานสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา ทักษะ กระบวนการเรี ยนการสอน ซึ่ งประกอบด้วย มาตรฐานและ
การประเมิน หลักสู ตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชี พ สภาพแวดล้อม และการเรี ยนรู ้ ขณะที่
สั งวรณ์ งัดกระโทก (2556, น. 2) นําเสนอว่า การจัดการศึ ก ษาอิ งมาตรฐานต้องประกอบด้วย 4
องค์ประกอบ คือ มาตรฐาน หลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน และการประเมิน โดยบุคลากรทาง
การศึกษาต้องจัดให้องค์ประกอบทั้ง 4 สอดคล้องกัน
ในส่ วนของการสอนภาษาฝรั่งเศสของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในประเทศไทย นอกจาก
ครู ผสู ้ อนต้องจัดการศึกษาให้อิงมาตรฐานระดับชาติ หรื อหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่เน้นให้ครู พฒั นาผูเ้ รี ยนให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยน สามารถใช้ภาษาสื่ อสารใน
สถานการณ์ ต่างๆ แสวงหาความรู ้ ประกอบอาชี พ ศึกษาต่อในระดับที่สูง มีความรู ้ ความเข้าใจใน
เรื่ องราวและวัฒ นธรรมอัน หลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ ายทอดความคิ ดและ
วัฒ นธรรมไทยไปยัง สั ง คมโลกได้อย่า งสร้ า งสรรค์แล้ว (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2551, น. 221)
ครู ผสู ้ อนจําเป็ นต้องจัดการศึกษาให้อิงมาตรฐานระดับสากล คือ กรอบมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages - CEFR)
ด้วย เนื่ องจากมาตรฐานระดับสากลเป็ นตัวชี้ วดั คุ ณภาพการศึกษาภายในประเทศ และผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานระดับสากลเป็ นตัวบ่งชี้ ความรู ้ ความสามารถของนักเรี ยน ตลอดจนทําให้นักเรี ยน
ได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต
กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป เป็ นมาตรฐานระดับสากลที่
คณะมนตรี แห่ งสหภาพยุโรปได้มีมติเสนอให้ประเทศสมาชิ กนํามาใช้ รวมถึงประเทศฝรั่งเศส โดย
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มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ ห ลัก คื อ ใช้ เป็ นแนวทางสํ า หรั บ การจัด การเรี ย นการสอน ใช้อ้า งอิ ง ในระบบ
การศึ กษา ใช้ประกอบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา และใช้ประกอบการจัดทําแบบเรี ยน
โดยอิ ง แนวคิ ด action-oriented approach ที่ มุ่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้เรี ย น (social actor) สามารถนํ า องค์
ความรู ้ ด้านภาษาไปใช้เพื่อการสื่ อสารในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ (Council of
Europe, 2001, pp. 1-8) นอกจากนี้ เพื่ อสร้ างขอบเขตให้ ก ับ การจัดการเรี ย นการสอนภาษา คณะ
มนตรี แห่ งสหภาพยุโรปได้จาํ แนกมาตรฐานภาษาออกเป็ น 6 ระดับ ได้แก่ A1 A2 B1 B2 C1 และ
C2 โดยในแต่ละระดับมีขอบเขตของเนื้อหาที่ครอบคลุมสมรรถนะการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน (Council of Europe, 2001, p. 24) และทักษะทางสมองที่แตกต่างกัน
เพื่ อ ประกัน คุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนภาษาฝรั่ ง เศสให้ อิ ง มาตรฐานระดับ สากล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมมื อกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจํา
ประเทศไทย นําการทดสอบมาตรฐานภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของ
สหภาพยุ โ รปหรื อ DELF (Diplôme d’Études de Langue Française) ระดั บ A1 และ A2 มาวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางภาษาฝรั่งเศสของนักเรี ยนมัธยมศึกษาในประเทศไทย ตั้งแต่พุทธศักราช 2551 เป็ น
ต้นมา (สถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศส ประจําประเทศไทย, 2559) โดยระดับ A1 และ A2 เป็ นระดับ
ภาษาเบื้ อ งต้น ที่ ต้อ งใช้ ร ะยะเวลาเรี ย นตั้ง แต่ 80 - 300 ชั่ ว โมง ดั ง ที่ ห น่ ว ยงาน CIEP (Centre
International d’Études Pédagogiques) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารของประเทศฝรั่ ง เศสได้ค ํา นวณไว้
(Campus France, 2016, p. 4) ซึ่ งสัมพันธ์กบั ระยะเวลาเรี ยนภาษาฝรั่งเศสโดยภาพรวมของนักเรี ยน
มัธยมศึกษาในประเทศไทย
เมื่ อพิจารณาสถิ ติการทดสอบของโรงเรี ยนในศูนย์พ ฒ
ั นาคุ ณภาพการเรี ยนการสอน
ภาษาฝรั่งเศสภาคใต้ตอนล่าง พบว่า นักเรี ยนของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดของศูนย์ฯ ที่เข้ารับ
การทดสอบและที่สอบผ่าน ไม่สะท้อนจํานวนจริ งของนักเรี ยนในแผนการเรี ยนอังกฤษ - ฝรั่งเศส
ของแต่ละโรงเรี ยน พฤฒ ใบระหมาน สังวรณ์ งัดกระโทก และนลินี ณ นคร (2558) ได้ช้ ี ให้เห็นว่า
ข้อสอบวิชาภาษาฝรั่งเศสระดับโรงเรี ยนอาจเป็ นตัวแปรหนึ่งที่ทาํ ให้นกั เรี ยนไม่มีความพร้อมต่อการ
ทดสอบภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป เพราะการที่
ข้อสอบมีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรปในระดับตํ่า
นั้นมีอิทธิ พลเชิงลบต่อผลสัมฤทธิ์ ทางภาษาฝรั่งเศสของนักเรี ยน
อย่างไรก็ตาม การประเมิ นความสอดคล้องที่ ผ่านมาได้ศึ กษาเฉพาะข้อสอบระดับ
โรงเรี ยน และได้ประเมินโดยอิงดุ ลยพินิจของผูเ้ ชี่ ยวชาญเพียงอย่างเดี ยว ปราศจากการนําความรู ้
ความสามารถที่แท้จริ งของนักเรี ยนมาร่ วมประเมิน Bhola, Impara and Buckendahl (2003 as cited
in Kaira, 2010, p. 5) ได้แสดงทัศนะว่า การประเมิ นความสอดคล้องลักษณะนี้ อาจส่ งผลให้เกิ ด
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ความคลาดเคลื่ อนในการทํานายผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่แท้จริ งและพัฒนาการทางการเรี ยนของ
นักเรี ยน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งต้องการดําเนิ นการวิจยั ครั้ งนี้ โดยนําข้อสอบความถนัดทางวิช าการและ
วิช าชี พ ภาษาฝรั่งเศส ซึ่ งเป็ นข้อสอบระดับ ชาติ กบั ความรู้ ค วามสามารถของนักเรี ยนมาประเมิ น
ร่ วมกัน เพื่อศึกษาความสอดคล้องระหว่างข้อสอบระดับชาติวิชาภาษาฝรั่งเศสกับกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุ งและ
การพัฒนาการวัดและประเมินผลวิชาภาษาฝรั่งเศสต่อไป

2. คําถามสํ าหรับการวิจัย
ข้อสอบระดับชาติวิชาภาษาฝรั่งเศสมีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาของสหภาพยุโรปเพียงใด และข้อสอบที่ไม่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาของสหภาพยุโรปมีลกั ษณะอย่างไร

3. วัตถุประสงค์ การวิจัย
3.1 เพื่อประเมิ นความสอดคล้องระหว่างข้อสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชี พ
ภาษาฝรั่งเศสกับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป โดยใช้วธิ ี แผนที่ขอ้ สอบ
3.2 เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจัย ที่ ส่ งผลต่อ ความไม่ ส อดคล้อ งระหว่างข้อ สอบความถนัดทาง
วิชาการและวิชาชีพภาษาฝรั่งเศสกับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป

4. กรอบแนวคิดการวิจัย
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ข้อสอบระดับชาติวชิ าภาษาฝรั่งเศส
รหัส 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1)
(จํานวน 100 ข้อ)

การประเมินความสอดคล้อง
โดยวิธีแผนที่ขอ้ สอบ
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• ความสอดคล้อง

กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของ

• ความไม่สอดคล้อง

สหภาพยุโรป
• ระดับ B1
• ระดับ A2
• ระดับ A1

การประเมินความสอดคล้อง
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฏี และงานวิจยั เกี่ ย วกับ ความสอดคล้อง แนวคิ ดแผนที่
ข้อสอบ และทฤษฏีการตอบข้อสอบ ผูว้ จิ ยั กําหนดกรอบแนวคิดของการวิจยั ดังนี้
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เพื่ อประเมิ นความสอดคล้องระหว่างเนื้ อหาและการวัดระดับ
ทักษะทางสมองของข้อสอบรายข้อกับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป
ระดับ A1 A2 และ B1 ผูว้ จิ ยั ดําเนินการประเมินความสอดคล้อง 2 วิธี คือ การให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านการ
สอนและการประเมินภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศพิจารณาความสอดคล้องของข้อสอบ
รายข้อกับ กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป และการนําข้อสอบไปวัด
ความรู ้ ความสามารถของนักเรี ยน แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์ ดว้ ยแผนที่ ขอ้ สอบ โดยใช้โมเดลการ
ตอบข้อสอบแบบ 1 พารามิเตอร์ หรื อโมเดลราสช์ หลังจากนั้นนําผลที่ได้จากทั้ง 2 วิธีมาวิเคราะห์
ความแตกต่างด้วยสถิ ติไคสแคว์ สําหรับข้อสอบที่ไม่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาของสหภาพยุโรป และข้อสอบที่ มีผลการวิเคราะห์ ด้วย 2 วิธีไม่สอดคล้องกัน ผูว้ ิจยั ให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญร่ วมกันพิจารณาหาปั จจัยที่ส่งผลต่อความไม่สอดคล้อง

5. ขอบเขตของการวิจัย
ผูว้ ิจยั มี จุดมุ่งหมายหลัก เพื่อประเมิ นความสอดคล้องระหว่างเนื้ อหาและทักษะทาง
สมองหรื อความยากของข้อสอบระดับชาติวิชาภาษาฝรั่งเศส กับกรอบมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาของสหภาพยุโรป เป็ นการวิจยั เชิ งสหสัมพันธ์ ข้อสอบที่ นาํ มาใช้เพื่อการศึกษา เป็ นข้อสอบ
ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1) ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
ประชากรที่ ใช้ศึกษา ประกอบด้วย ข้อสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชี พภาษา
ฝรั่ งเศส (PAT 7.1) จํานวน 100 ข้อ และนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึ กษา 2560 แผนการ
เรี ยนอังกฤษ - ฝรั่งเศส ของโรงเรี ยนมัธ ยมศึ ก ษาในศูน ย์พ ฒ
ั นาคุ ณ ภาพการเรี ยนการสอนภาษา
ฝรั่งเศสภาคใต้ตอนล่าง จํานวน 388 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนระดับ ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ปี การศึ กษา
2560 แผนการเรี ยนอังกฤษ-ฝรั่งเศส ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในศูนย์พฒั นาคุ ณภาพการเรี ยนการ
สอนภาษาฝรั่งเศสภาคใต้ตอนล่าง จํานวน 163 คน ได้มาด้วยการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ เนื้อหา (content) และทักษะทางสมอง (cognitive demand)
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7. นิยามศัพท์ เฉพาะ
7.1 ความสอดคล้ อง หมายถึ ง ความเชื่ อมโยงระหว่างเนื้ อหาและการวัดทักษะทาง
สมองของข้อสอบที่สมั พันธ์กบั กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป กับเนื้อหา
และการวัดทักษะทางสมองของข้อสอบเชิงประจักษ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ สอบรายข้อหลังจาก
นําไปใช้จริ งกับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
7.2 ทักษะทางสมอง หมายถึง ระดับความซับซ้อนในการหาคําตอบของข้อสอบ โดย
อิงแนวคิดของพอร์ เตอร์ ประกอบด้วย ระลึกได้ สาธิ ต/อธิ บาย วิเคราะห์/สื บสวน ประเมิน และผลิต/
สร้าง
7.3 ข้ อ สอบระดั บ ชาติ หมายถึ ง ข้อสอบความถนัดทางวิช าการและวิ ช าชี พ ภาษา
ฝรั่งเศส (PAT 7.1) รหัส 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ใช้สอบวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2558 จํานวน
100 ข้อ
7.4 กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป หมายถึง สมรรถนะทาง
ภาษา และเนื้อหา ระดับ A1 A2 และ B1
7.5 แผนทีข่ ้ อสอบ หมายถึง วิธีการวางข้อสอบลงบนสเกลคะแนนตามระดับความยาก
โดยเรี ยงลําดับจากข้อที่ง่ายสุ ดไปหาข้อที่ยากสุ ด

8. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
8.1 ทราบความสอดคล้อ งระหว่า งข้อ สอบระดับ ชาติ วิช าภาษาฝรั่ ง เศสกับ กรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป
8.2 ทราบปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อความไม่ส อดคล้องระหว่างข้อสอบระดับ ชาติ วิช าภาษา
ฝรั่งเศสกับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป
8.3 ให้ส ารสนเทศที่ จาํ เป็ นต่อการปรั บ ปรุ งและพัฒ นาข้อสอบระดับ ชาติ วิชาภาษา
ฝรั่งเศสแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับการออกข้อสอบ

