ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบภาษาฝรั่งเศส
ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป
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บทคัดย่อ
งานวิ จัยนี้มี วัตถุป ระสงค์เพื่ อศึกษาปัจจั ยที่มี อิทธิผ ลต่อผลสัมฤทธิ์จ ากการทดสอบภาษาฝรั่งเศสตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2559 จานวน 28 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบภาษาฝรั่งเศส แบบวัดเจตคติ แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับแบบลิเคิร์ท และ
แบบบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุ
จากการวิ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ จ ากการทดสอบภาษาฝรั่ ง เศสตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป ได้แก่ เจตคติต่อการเรียนภาษาฝรั่งเศส และความรู้จากการสอนเสริม ปัจจัยทั้ง
2 ตัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของ
สหภาพยุโรปอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และร่วมกันทานายผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบภาษาฝรั่งเศสตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรปได้ร้อยละ 83.10

ABSTRACT
The objective of this research was to study the factors impacting French language
achievement basing on the Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL). Sample
group was Woranari Chaloem Songkhla School’s 28 students from Matthayomsuksa 4 – 6 (Grade 10 12) in English-French program, academic year 2559 (A.D. 2016), selected by using purposive sampling
method. Research tools consisted of an A1 and an A2 standardized French language tests, an attitude
five-rating scale and a recording form. Data was statistically analyzed with multiple regression analysis.
The study revealed that factors impacting French language achievement basing on CEFRL were
the attitude towards French language learning and the knowledge from a provided 15-hour intensive
course. These factors positively related with French language achievement basing on CEFR with a
statistically significant figure at .05 and predicted French language achievement basing on CEFRL at
83.10%
Keywords: French language achievement, the Common European Framework of Reference for Languages, CEFRL
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ครูผู้ช่วย โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การจั ด การศึ ก ษา ณ ปั จ จุ บั น เป็ น การจั ด
การศึ ก ษาอิ งมาตรฐาน องค์ ป ระกอบทั้ ง 4 ตัว ได้ แ ก่
มาตรฐาน หลัก สู ตร การจั ดการเรีย นการสอน และการ
ประเมิ น ต้ อ งมี ค วามเชื่ อ มโยงกั น (สังวรณ์ งั ด กระโทก,
2556, น. 2) ครูผู้สอนจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์
เนื้อหาของมาตรฐานและหลักสูตร เพื่อจัดการเรี ยนการ
สอนและการประเมิน ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถที่ สอดคล้อ งกั บมาตรฐาน ในส่ว นของการ
ประเมินทางภาษาฝรั่งเศส นอกจากจะต้องสอดคล้องกับ
สมรรถนะและตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน พ.ศ. 2551 แล้ ว ยั งต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ กรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรปด้ว ย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจา
ประเทศไทย น าการทดสอบภาษาฝรั่ ง เศสตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถของสหภาพยุโรประดับ A1 และ
A2 มาวัดผลสัมฤทธิ์ทางภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในประเทศไทย (สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
ประจ าประเทศไทย, www.ambafrance-th.org/article1498)
เมื่อพิจารณาสถิติการทดสอบของนักเรียนโรงเรียนวรนารี
เฉลิม จังหวัดสงขลา ในปีที่ผ่านๆ มา พบว่า ผลสัมฤทธิ์จาก
การทดสอบของนักเรียนยังอยูใ่ นระดับที่ไม่สูงมาก
เพื่อค้นหาปัจจัยที่มี ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
จากการทดสอบภาษาฝรั่งเศส ผู้วิจัยได้ทดลองจัดกิจกรรม
สอนเสริมเติมความรู้ขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 –
เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 เป็นเวลา 15 ชั่วโมง ขณะนี้การ
จั ด กิ จ กรรมสอนเสริ ม เติ ม ความรู้ แ ละการทดสอบภาษา
ฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของ
สหภาพยุ โรปได้เ สร็จสิ้นลง นักเรียนของโรงเรีย นวรนารี
เฉลิ ม จั ง หวั ด สงขลาที่ เ ข้ า รั บ การทดสอบภาษาฝรั่ งเศส
ระดับ A1 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 75.52 ขณะที่นักเรียนที่
เข้ารับการทดสอบภาษาฝรั่งเศสระดับ A2 มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 67.50 คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้ง 2 ระดับสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยของประเทศไทย
ผู้วิจัยจึงได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้สามารถ
มองเห็นภาพของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ต่างๆ ที่คาด

ว่ า น่ า จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลสั ม ฤทธิ์ จ ากการทดสอบภาษา
ฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของ
สหภาพยุ โ รป เพื่ อ ให้ ไ ด้ ส ารสนเทศที่ จ าเป็ น ต่ อ การเพิ่ ม
ผลสั ม ฤทธิ์ จ ากการทดสอบภาษาฝรั่ ง เศสตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุ โรปในปี
ต่อๆ ไป ตลอดจนเพื่อ ประกันคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาฝรั่งเศสในโรงเรี ย นวรนารี เ ฉลิ ม จั งหวั ด สงขลาให้
เชื่อมโยงกับมาตรฐาน

คาถามของการวิจัย
ปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบ
ภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา
ของสหภาพยุโรป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อผลสัมฤทธิ์จากการ
ทดสอบภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาของสหภาพยุโรป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ จากการ
ทดสอบภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาของสหภาพยุโรป
2. ได้ สารสนเทศส าหรั บการเพิ่ มผลสั มฤทธิ์ จากการ
ทดสอบภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของ
สหภาพยุโรป
3. ได้สารสนเทศสาหรับประกันคุณภาพการสอน
ภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ระเบียบวิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ ผู้วิจัยใช้ข้อมูล
ปฐมภู มิ จ ากการจั ด กิ จ กรรมสอนเสริ ม เติ ม ความรู้ ใ ห้ แ ก่
นักเรียนเพื่อการทดสอบภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐาน
ของสหภาพยุโรป (DELF scolaire A1-A2) ประจาปี
การศึกษา 2559 และผลของการทดสอบภาษาฝรั่งเศสตาม
กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป
(DELF scolaire) ประจาปีการศึกษา 2559
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ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย
นักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส ระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 4-6 ปีการศึกษา 2559 จานวน 256 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้มาด้วยวิธีการสุ่ม
แบบเจาะจงเพื่ อ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมสอนเสริ ม เติ ม ความรู้
จานวนทั้งสิ้น 28 คน จาแนกเป็นนักเรียนระดับ A1 จานวน
24 คน และนักเรียนระดับ A2 จานวน 4 คน
ระยะเวลาในการวิจัย คือ 5 สัปดาห์หรือจานวน
15 ชั่วโมง
ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย
ตัวแปรอิสระ คือ เพศ โครงการที่เรียน
(ห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษภาษา) เจตคติต่อการ
เรียนภาษาฝรั่งเศส ความรู้เดิมของนักเรียน และความรู้จาก
การสอนเสริม
ตั ว แปรตาม คื อ ผลสั ม ฤทธิ์ จ ากการ
ทดสอบภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาของสหภาพยุโรป ระดับ A1 และ A2

เครื่ อ งมื อ วิ จั ย ประกอบด้ ว ย แบบทดสอบ
มาตร ฐานภ าษา ฝรั่ ง เ ศสร ะดั บ A1 แ ละ A2 จา ก
กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศฝรั่งเศส แบบวัดเจตคติต่อ
การเรียนภาษาฝรั่งเศสแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมี
ค่าความเที่ยง .917 และแบบบันทึกข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ ก ารถดถอยพหุ เพื่ อ
วิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรที่ มี ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ จ ากการ
ทดสอบภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาของสหภาพยุ โ รป ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูปสาหรับ Window (SPSS version
22) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัย
ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุของตัวแปรที่สามารถทานายผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบภาษาฝรั่งเศส
ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (n=28)
ตัวแปร
(ค่าคงที)่
เพศ
โครงการที่เรียน
เจตคติต่อการเรียนภาษาฝรั่งเศส
ความรู้เดิมของนักเรียน
ความรู้จากการสอนเสริม
R=.924, R2=.855, SEest =5.5265, F=25.880*
*p <.05

b
18.711
-6.470
3.830
11.863
.049
.248

จากการวิเคราะห์ตัวแปรจานวน 5 ตัว ด้วยวิธี
ปกติ (Enter) พบตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์จากการ
ทดสอบภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาของสหภาพยุโรป จานวน 2 ตัว ได้แก่ เจตคติต่อ
การเรียนภาษาฝรั่งเศส และความรู้จากการสอนเสริม ตัว
แปรทั้ง 2 ตัวสามารถทานายผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบ

β

-.130
.147
.672
.050
.236

SEb
8.220
4.395
2.389
2.070
.101
.099

t
2.276*
-1.472
1.603
5.732*
.489
2.492*

p
.033
.155
.123
.000
.630
.021

ภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา
ของสหภาพยุโรปได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
หลั งจากนั้ น ผู้ วิ จั ย ได้ น าตั ว แปรเจตคติ ต่ อ การ
เรียนภาษาฝรั่งเศส และตัวแปรความรู้จากการสอนเสริม
เข้าสมการถดถอยพหุด้วยวิธีปกติอีกครั้ง
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ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุของตัวแปรทีม่ ีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์จาก
การทดสอบภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (n=28)
ตัวแปร
(ค่าคงที)่
เจตคติต่อการเรียนภาษาฝรั่งเศส
ความรู้จากการสอนเสริม
R=.911, R2=.831, SEest =5.597, F=61.297*
*p <.05

b
10.202
13.637
.248

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุ
ของตัวแปร 2 ตัว คือ เจตคติต่อการเรียนภาษาฝรั่งเศส
และความรู้จากการสอนเสริม พบว่า ตัวแปรทั้ง 2 ตัวมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบภาษา
ฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของ
สหภาพยุโรปอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และตัว
แปรทั้ง 2 ตัวร่วมกันทานายผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบ
ภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา
ของสหภาพยุโรปได้ร้อยละ 83.10 (R=.911, R2=.831
SEest =5.597, F=61.297*)

สรุปผลการวิจัย
เจตคติต่อการเรียนภาษาฝรั่งเศส และความรู้จาก
การสอนเสริมมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบภาษา
ฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของ
สหภาพยุโรป ขณะที่เพศ โครงการที่เรียน (ห้องเรียนปกติ
และห้องเรียนพิเศษทางภาษา) และความรู้เดิมของนักเรียน
ก่ อ นการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมสอนเสริ ม ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ผลสั ม ฤทธิ์ จ ากการทดสอบภาษาฝรั่ ง เศสตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป

ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรให้ความสาคัญกับการสร้างเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนภาษาฝรั่งเศสให้แก่นักเรียน

β

.772
.236

SEb
6.658
1.666
.099

t
1.532
8.186*
2.502*

p
.138
.000
.019

2. ควรจัดกิจกรรมสอนเสริม เติมความรู้ให้แก่
นักเรียนก่อนการทดสอบภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรปในทุก ๆ ปี

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
เนื่องจากนักเรี ยนที่สามารถเข้ ารับการทดสอบ
ภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา
ของสหภาพยุโรประดับ A1 และ A2 ในแต่ละปียังมีจานวน
ไม่มาก การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ภาษาฝรั่งเศสน่าจะมีความสัมพันธ์กับความรู้ความสามารถ
และจานวนของนักเรียนที่สามารถเข้ารับการทดสอบ ดังนั้น
ควรมีการศึกษาความสอดคล้องระหว่างการจัดการเรียน
การสอน การวัดและการประเมินผลวิชาภาษาฝรั่งเศสกับ
กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป
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