บทที่ 5

สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิ งสหสัมพันธ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างข้อสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชี พภาษาฝรั่งเศสกับกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาของสหภาพยุโรป โดยใช้วิธี แ ผนที่ ข ้อสอบ และเพื่ อ ศึ ก ษาปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อความไม่
สอดคล้องระหว่างข้อสอบความถนัดทางวิช าการและวิช าชี พ ภาษาฝรั่ งเศสกับ กรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ข้อสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชี พ
ภาษาฝรั่ ง เศส (PAT 7.1) ประจํา เดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. 2558 จํา นวน 100 ข้ อ และนั ก เรี ยนชั้ น
มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ปี การศึ ก ษา 2560 แผนการเรี ยนอังกฤษ - ฝรั่งเศส ของโรงเรี ยนมัธยมศึ ก ษาที่
สังกัดศูนย์พฒั นาคุณภาพการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศสภาคใต้ตอนล่าง จํานวน 388 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา
2560 แผนการเรี ย นอังกฤษ-ฝรั่งเศส ของโรงเรี ยนสตรี ทุ่ งสง โรงเรี ยนสตรี พ ทั ลุ ง และโรงเรี ย น
หาดใหญ่วทิ ยาลัย รวมเป็ นจํานวน 163 คน
2. ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรที่ ศึ ก ษา ประกอบด้ว ย เนื้ อ หา (content) และทัก ษะทางสมอง (cognitive
demand)
3. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
3.1 แบบทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชี พภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1) รหัส
วิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ประจําเดื อนตุลาคม พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยข้อสอบจํานวน
100 ข้อ
3.2 แบบประเมินความสอดคล้อง จํานวน 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 เป็ นแบบประเมิน
ความสอดคล้องระหว่างตัวชี้ วดั ของกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป กับ
ทัก ษะทางสมอง (สําหรั บ ผูเ้ ชี่ ย วชาญ) และฉบับ ที่ 2 เป็ นแบบประเมิ น ความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบ กับสมรรถนะทางภาษา ตัวชี้ วดั และทักษะทางสมอง (สําหรับผูเ้ ชี่ ยวชาญ) โดยในแบบ
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ประเมิ นความสอดคล้องทั้ง 2 ฉบับ ประกอบด้วย สมรรถนะทางภาษา (ฟั ง พูด อ่าน และเขี ยน)
ตัวชี้วดั และทักษะทางสมอง
3.3 แบบสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่สอดคล้อง
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาของสหภาพยุโรปโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ด้วยการหาค่าสัดส่ วน
4.2 การวิเคราะห์ โดยวิธีแผนที่ ขอ้ สอบใช้ค่าความยากที่ ได้จากการวิเคราะห์ ด้วย
โมเดลการตอบข้อสอบแบบ 1 พารามิ เตอร์ หรื อโมเดลของราสช์ โดยใช้โปรแกรม WINSTEPS
Version 3.81.0
4.3 การวิเคราะห์ ความสอดคล้องของผลการประเมินความสอดคล้องโดยใช้วิธี
แผนที่ ข ้อ สอบและโดยผู ้เชี่ ย วชาญ ใช้ ส ถิ ติ ไ คสแคว์ ใช้ โ ปรแกรม SPSS Version 22 สํ า หรั บ
Microsoft Windows
4.4 การหาจํานวนข้อสอบที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา
ของสหภาพยุโรป ใช้สถิติร้อยละ
4.5 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่สอดคล้อง ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

1. สรุปการวิจัย
1.1 ผลการการประเมินความสอดคล้ องระหว่ างข้ อสอบระดับชาติวิชาภาษาฝรั่ งเศส
กับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป โดยใช้ วธิ ีแผนทีข่ ้ อสอบ
1.1.1 ข้อสอบสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพ
ยุโรป จํานวน 16 ข้อ ข้อสอบทั้งหมดวัดสมรรถนะการอ่าน
1.1.2 ข้อสอบส่ วนใหญ่สอดคล้องกับระดับภาษา A2 โดยข้อสอบในระดับภาษา
A2 วัดเนื้อหาตามตัวชี้วดั ที่ 1 ตัวชี้วดั ที่ 2 และตัวชี้ วดั ที่ 3 เท่า ๆ กัน ข้อสอบในระดับภาษา B1 เน้น
วัดเนื้อหาตามตัวชี้วดั ที่ 1 ขณะที่ขอ้ สอบในระดับภาษา A1 วัดเนื้อหาตามตัวชี้วดั ที่ 1
1.1.3 ข้อสอบเน้นวัดทักษะทางสมองขั้น วิเคราะห์/สื บสวน รองลงมาคือ ประเมิน
และสาธิ ต/อธิ บาย ตามลําดับ
1.1.4 ผลการประเมินความสอดคล้องโดยใช้วิธีแผนที่ขอ้ สอบกับผลการประเมิน
ความสอดคล้องโดยผูเ้ ชี่ยวชาญมีความสอดคล้องกัน
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1.2 ปั จจัยที่ส่งผลต่ อความไม่ สอดคล้ องระหว่ างข้ อสอบระดับชาติวิชาภาษาฝรั่ งเศส
กับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป
ความไม่ ส อดคล้ อ งเกิ ด จากการสร้ า งข้อ สอบโดยคํา นึ ง ถึ ง เนื้ อ หาของกรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรปน้อ ยเกิ น ไป การใช้รูป แบบการวัด ความรู ้
ความสามารถของนักเรี ยนที่ ไม่สั มพันธ์กบั กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพ
ยุโรป การวัดทักษะทางสมองที่ไม่สัมพันธ์กบั กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพ
ยุโรป ความยากและความง่ายของคําศัพท์ในข้อสอบ และความซับซ้อนของไวยากรณ์

2. อภิปรายผล
2.1 ความถูกต้ องของการประเมินความสอดคล้ อง
จากการวิ เคราะห์ ค วามสอดคล้อ งระหว่า งผลการประเมิ น 2 วิ ธี แล้ว ได้ผ ลที่
สอดคล้องกัน แสดงให้เห็นว่า การประเมินในงานวิจยั นี้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
2.2 การประเมินความสอดคล้ องโดยใช้ วธิ ีแผนที่ข้อสอบ
จากการที่ ได้กาํ หนดค่าความน่ าจะเป็ นในการตอบข้อสอบถูกเป็ น 67% (RP 67)
แล้วพบว่า ข้อสอบที่ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรปส่ วน
ใหญ่ถูกจัดอยู่ในระดับภาษา A2 ซึ่ งเป็ นระดับภาษาในขั้นสู งของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา อาจเป็ น
เพราะค่ า ความน่ า จะเป็ นในการตอบข้อ สอบถู ก 67% (RP 67) เป็ นระดับ ที่ ส ามารถชี้ ให้ เห็ น
สารสนเทศเกี่ ยวกับความรู ้ ความสามารถของนักเรี ยนได้ดี ตามที่ Kaira (2010, pp. 39 - 40), Cizek
and Bunch ( 2007, p. 162) แ ล ะ Huynh ( 2006 as cited in Ngudgratoke, Pinyopanuwat & Na
Nakorn, 2007, p. 26) ได้กล่าวไว้ ผลการศึกษานี้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการวิจยั ของ Kaira
(2010) ที่ พ บว่ า เมื่ อ มี ก ารกํา หนดค่ า ความน่ า จะเป็ นในการตอบข้อ สอบถู ก เป็ น 67% (RP67)
ข้อสอบทั้งในวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิชาการอ่านถู กจัดอยู่ในระดับ สู งของ MAPT (Massachusetts
Adult Proficiency Test) คือ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Low Adult Secondary) ขึ้นไป
ในส่ ว นของการเปรี ย บเที ย บผลการประเมิ น โดยวิ ธี แ ผนที่ ข ้อ สอบกับ ผลการ
ประเมินโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ และพบว่ามีความสอดคล้องกันนั้น ขัดแย้งกับผลการวิจยั ของ Kaira (2010)
ที่พบว่าการประเมินความสอดคล้องโดยวิธีแผนที่ขอ้ สอบกับโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความแตกต่างกันทั้ง
ในวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิชาการอ่านไม่ว่าจะกําหนดค่าความน่าจะเป็ นในการตอบข้อสอบถูกเป็ น
50% (RP50) หรื อ 67% (RP67) ผูว้ ิจยั เห็ นว่าอาจเป็ นเพราะความรู ้ ความสามารถ ทักษะและความ
ชํานาญของผูเ้ ชี่ ยวชาญในแขนงวิชาที่ เกี่ ยวข้องกับข้อสอบที่ผวู ้ ิจยั ได้นาํ มาประเมิ น รวมถึ งความ
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เข้าใจในวิธีการประเมินโดยใช้วิธีแผนที่ขอ้ สอบ จึงทําให้ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่าง
สองวิธีในงานวิจยั นี้ออกมาใกล้เคียงกัน ดังการอภิปรายผลของ Kaira (2010, pp. 100-106) ที่วา่ การ
ที่ ผลการประเมิ นความสอดคล้องโดยใช้วิธีแผนที่ขอ้ สอบและวิธีผูเ้ ชี่ ยวชาญมี ความเหมื อนหรื อ
แตกต่ า งกัน ไม่ ว่า จะกํา หนดค่ า ความน่ า จะเป็ นในการตอบข้อ สอบถู ก 50% (RP50) หรื อ 67%
(RP67) ความรู ้ความสามารถของผูเ้ ชี่ยวชาญและความเข้าใจในวิธีแผนที่ขอ้ สอบถือเป็ นปั จจัยหนึ่งที่
สําคัญ
2.3 ปั จจัยที่ส่งผลต่ อความไม่ สอดคล้ องระหว่ างข้ อสอบระดับชาติวิชาภาษาฝรั่ งเศส
กับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป
Porter (2004) Näsström (2008) และ Polikoff, Porter and Smithson (2011) กล่ า ว
ว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างเนื้ อหาของข้อสอบกับเนื้ อหาของมาตรฐานเป็ นตัวแปรหนึ่ งที่ส่งผลต่อ
ระดับของความสอดคล้อง หากเนื้อหาของข้อสอบไม่เชื่อมโยงกับเนื้ อหาของมาตรฐาน และหากไม่
มีการนําเนื้ อหาในมาตรฐานมากําหนดเป็ นข้อคําถาม จะส่ งผลให้เกิ ดความสอดคล้องในระดับตํ่า
ดังนั้นจากการศึกษาครั้งนี้ซ่ ึ งพบว่า ข้อสอบที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา
ของสหภาพยุโรปมีเพียง 16 ข้อ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 16 สะท้อนให้เห็นว่า ผูส้ ร้างข้อสอบระดับชาติ
วิชาภาษาฝรั่งเศสยังไม่คาํ นึ งถึงเนื้ อหาในกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป
เท่าที่ควร อาจพิจารณาเฉพาะมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้ วดั ของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็ นหลัก ถึ งแม้ว่าได้มีการนําการทดสอบมาตรฐานภาษาฝรั่งเศสตาม
กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรปเข้ามาประกับคุ ณภาพการเรี ยนการสอน
ภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยทุกปี ตั้งแต่พุทธศักราช 2551 จนถึงปัจจุบนั
ทั้งนี้ หากเปรี ยบเทียบหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป พบว่า หลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ระบุเนื้อหาที่นกั เรี ยนควรทราบและทักษะที่นกั เรี ยนควรปฏิบตั ิได้
ไว้ในขอบเขตที่ กว้างกว่ากรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป โดยเรี ยกว่า
ตัวชี้วดั ช่วงชั้นซึ่ งครอบคลุมชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 – 6 และจําแนกตามสาระสําคัญ 4 สาระ คือ ภาษา
เพื่อการสื่ อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษากับความสัมพันธ์กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น และภาษา
กับความสัมพันธ์กบั ชุ มชนโลก ขณะที่กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรปได้
ระบุเนื้ อหาตามสมรรถนะ คือ ฟั ง พูด อ่าน และเขี ยน และเจาะจงตามระดับภาษา 6 ระดับ คือ A1
A2 B1 B2 C1 และ C2 ดังนั้นการออกข้อสอบระดับชาติวิชาภาษาฝรั่งเศสที่มีขอบเขตเนื้ อหากว้าง
และครอบคลุ ม ช่ วงชั้น อาจส่ งผลให้เกิ ดความไม่ สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรปตามมา Porter (2002 as cited in Olson, 2003) ได้อธิ บายว่า
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มาตรฐานที่ มีเนื้ อหาจําเพาะกับระดับของนักเรี ยนจะส่ งผลให้เกิดความสอดคล้องในระดับสู งกว่า
มาตรฐานที่มีเนื้อหาครอบคลุมช่วงชั้นทางการศึกษา เช่น เกรด 3-5 เกรด 6-8 และเกรด 9-12 เป็ นต้น
ขณะที่ Herman and Desimone (2000 as cited in Porter, 2002) ชี้ ให้เห็ นว่า การกําหนดมาตรฐานที่
เจาะจงกับกลุ่มเป้ าหมาย และการกําหนดมาตรฐานในขอบเขตที่กว้างซึ่ งครอบคลุมทุกระดับชั้นเป็ น
ตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับความสอดคล้องที่ต่างกัน
จากประเด็นของการสร้ างข้อสอบระดับ ชาติ วิช าภาษาฝรั่งเศสโดยยึดหลักสู ตร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 เป็ นหลัก โดยไม่ ค ํา นึ ง ถึ ง กรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป อาจสามารถอธิ บายปั จจัยที่ส่งผลต่อความไม่สอดคล้อง
ระหว่างข้อสอบระดับชาติวชิ าภาษาฝรั่งเศสกับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพ
ยุโรปในมิติของการกําหนดรู ปแบบสําหรับการวัดสมรรถนะทางภาษาฝรั่งเศสที่ไม่สัมพันธ์กรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรปได้ด้วยเช่นกัน เนื่ องจากแต่ละสมรรถนะทาง
ภาษาประกอบด้วยตัวชี้วดั ที่ตอ้ งการรู ปแบบการวัดที่จาํ เพาะกับตัวชี้วดั นั้น ๆ บางตัวชี้วดั ไม่สามารถ
ถูกวัดได้โดยการให้นักเรี ยนทําข้อสอบแบบปรนัย เช่ น สมรรถนะการพูด และการเขี ยน ซึ่ งการ
อภิปรายนี้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกับผลการค้นพบของ นราศักดิ์ ไชยเรื อง (2557) ที่สะท้อนให้เห็ น
ว่า การใช้วิธีการประเมินที่ไม่เหมาะสมกับการประเมินเนื้ อหาของมาตรฐาน เป็ นสาเหตุที่นาํ ไปสู่
ความไม่สอดคล้องระหว่างมาตรฐานการประเมินกับการประเมินของครู
นอกจากนี้ การที่ผสู้ ร้างข้อสอบระดับชาติวิชาภาษาฝรั่งเศสไม่คาํ นึงถึ งเนื้ อหาของ
กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป และไม่สามารถกําหนดรู ปแบบการวัด
สมรรถนะทางภาษาที่เหมาะสมกับตัวชี้ วดั ได้ อาจนํามาสู่ การกําหนดการวัดทักษะทางสมองที่ไม่
สัมพันธ์กบั กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป เช่ น ข้อสอบที่ควรวัดทักษะ
ทางสมองขั้นผลิต/สร้างบทสนทนาในสถานการณ์ที่กาํ หนดให้ แต่ผสู ้ ร้างข้อสอบกลับวัดทักษะทาง
สมองขั้นวิเคราะห์/สื บสวนของนักเรี ยนด้วยการให้พิจารณาบทสนทนาในสถานการณ์ที่กาํ หนดให้
แล้วเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องมาเติมลงในช่องว่าง เป็ นต้น Polikoff et al. (2011) ได้ศึกษาข้อสอบวิชา
ภาษาอังกฤษและการอ่าน และวิชาวิทยาศาสตร์ ใน 19 รัฐของประเทศสหรัฐอเมริ กา แล้วชี้ ให้เห็นว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างการวัดทักษะทางสมองของข้อสอบกับมาตรฐาน เป็ นตัวแปรสําคัญตัวแปร
หนึ่งที่มีอิทธิ พลต่อความสอดคล้องและความไม่สอดคล้อง
และสุ ดท้ายการที่ผสู้ ร้างข้อสอบไม่คาํ นึงถึงตัวชี้ วดั ตามระดับภาษาและสมรรถนะ
ทางภาษาของกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรปอาจนํามาสู่ การสร้างข้อสอบ
ด้วยคําศัพท์ สํานวน และความซับซ้อนของไวยากรณ์ ที่ไม่สอดคล้องกับระดับความสามารถทาง
ภาษาของนั ก เรี ย นที่ ต้อ งการวัด คื อ A1 A2 และ B1 ซึ่ งแต่ ล ะระดับ ภาษาของกรอบมาตรฐาน
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ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรปประกอบด้วยคําศัพท์ สํานวน ในหัวข้อย่อยที่นกั เรี ยนต้อง
ทราบ รวมทั้งไวยากรณ์ ที่มีความซับซ้อนแตกต่างกัน ดังการวิเคราะห์ ของ Eaquals (2015) ดังนั้น
ประเด็ น ของความไม่ เชื่ อ มโยงทางภาษาอัน เป็ นผลมาจากการสร้ า งข้อ สอบโดยยึด หลัก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็ นหลัก จึงสะท้อนให้เห็ นความไม่สอดคล้อง
ระหว่างข้อสอบระดับชาติวชิ าภาษาฝรั่งเศสกับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพ
ยุโรปในงานวิจยั นี้ ซึ่ ง Kaira (2010, p. 107) อภิปรายว่าภาษาที่ใช้ในการสร้ างข้อสอบเป็ นตัวแปร
หนึ่งที่จะมากําหนดว่าข้อสอบมีความสอดคล้องกับมาตรฐานหรื อไม่และเพียงใด
2.4 แนวทางการพัฒ นาข้ อ สอบระดั บ ชาติวิช าภาษาฝรั่ งเศสให้ ส อดคล้ องกับ กรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป
การศึ กษาครั้งนี้ ได้ช้ ี ให้เห็ นปั จจัยที่ ส่งผลต่อความไม่สอดคล้องระหว่างข้อสอบ
ระดับชาติวิชาภาษาฝรั่งเศสกับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรปหลายด้าน
ไม่วา่ จะเป็ นการออกข้อสอบที่ไม่สอดคล้องกับสมรรถนะ เนื้อหา และตัวชี้ วดั ของกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรปเท่าที่ควร การกําหนดรู ปแบบการวัดสมรรถนะทางภาษา
ฝรั่งเศสและการวัดทักษะทางสมองที่ไม่เหมาะสม และการใช้ภาษาเพื่อสร้างข้อสอบที่ไม่สอดคล้อง
กับระดับความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนที่ตอ้ งการวัด มาณี ปรักมานนท์ (2557, น. 756-757)
และบุ ษ ยา ปั ก การะนัง (2557, น. 470) พิจารณาว่าปั จจัยเหล่ านี้ ล้วนเป็ นข้อบกพร่ องในการออก
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ดังนั้นเพื่อปรับปรุ งและพัฒนาข้อสอบระดับชาติ
วิชาภาษาฝรั่งเศสให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับการออกข้อสอบอาจจําเป็ นต้องศึกษาและวิเคราะห์สมรรถนะ เนื้ อหา และตัวชี้ วดั ตาม
ระดับภาษาของกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น ศึกษาทฤษฏี การ
วัด ทัก ษะทางสมอง สร้ างตารางวิเคราะห์ ข ้อสอบหรื อจัด ทําพิ ม พ์เขี ยวของข้อสอบ (blue print)
พิจารณาการกระจายจํานวนข้อสอบตามเนื้ อหาและทักษะทางสมอง ศึกษาหลักการเขียนข้อสอบ
กําหนดรู ปแบบข้อสอบที่เหมาะสมกับสมรรถนะทางภาษาที่ตอ้ งการวัด เลื อกใช้ภาษาในการเขียน
ข้อสอบแต่ละข้อให้สัมพันธ์กบั ระดับภาษาของกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพ
ยุโรป เขี ยนข้อสอบและคัดเลื อกข้อสอบให้ได้ตามจํานวนที่ ระบุ ในตารางวิเคราะห์ ขอ้ สอบ และ
ตรวจสอบคุ ณภาพของข้อสอบก่อนการนําไปทดสอบ ทรรศนี ย ์ ปั้ นประเสริ ฐ (2557, น. 274-275)
มาณี ปรักมานนท์ (2557, น. 757) บุษยา ปั กการะนัง (2557, น. 471) และ ลัดดา ดาวสว่างและกมล
ทิพย์ ศรี หาเศษ (2560, น. 1278-1279) อภิปรายในทิศทางเดียวกันว่าแนวทางดังกล่าวเป็ นการพัฒนา
ข้อสอบตามมาตรฐานที่ดี
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3. ข้ อจํากัดในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูลวิจยั กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2560 แผนการเรี ยน
อังกฤษ - ฝรั่ งเศส ของโรงเรี ยนมัธ ยมศึก ษาที่ สั งกัดศูน ย์พ ฒ
ั นาคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนภาษา
ฝรั่งเศสภาคใต้ตอนล่างเพียงเท่านั้น ข้อมูลที่ได้อาจไม่สะท้อนความรู ้ความสามารถที่แท้จริ งของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 แผนการเรี ยนอังกฤษ-ฝรั่งเศสทัว่ ประเทศ

4. ข้ อเสนอแนะ
4.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการออกข้อสอบระดับชาติวิชาภาษาฝรั่งเศสควรศึกษาเนื้ อหาของ
กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระดับ A1 – B1 เพื่อให้
สามารถสร้ างข้อสอบที่ มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพ
ยุโรป ทั้งในด้านเนื้ อหา ทักษะทางสมอง รู ปแบบการวัดสมรรถนะทางภาษาของนักเรี ยน และการ
ใช้ภาษา
4.2 ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
4.2.1 การประมาณค่าพารามิเตอร์ ของข้อสอบโดยใช้โมเดลราสช์ (Rasch Model)
ต้องใช้ก ลุ่ ม ตัวอย่างจํานวนมาก งานวิจยั นี้ ไ ด้ใ ช้ก ลุ่ ม ตัวอย่าง 163 คน ถึ งแม้ว่าผลการวิจยั ที่ ไ ด้
สอดคล้องกับวิธีการประเมินโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ แต่ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้กลุ่มตัวอย่างมากขึ้น
ซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่างในทุกศูนย์พฒั นาคุณภาพการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศสทัว่ ประเทศไทย
4.2.2 ควรมี การวิจยั และพัฒนาแนวทางการเขี ยนข้อสอบที่ สอดคล้องกับ กรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป โดยใช้ผลจากการวิจยั นี้ เป็ นจุดเริ่ มต้นในการ
พัฒนา

