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การวิจัยเชิงทดลองน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ส่งเสริมทักษะการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาท

สมมติ (Role Play) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยี

รัตนโกสินทร์ 2) ศึกษาผลในการส่งเสริมทกัษะการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ 3) เพ่ือศึกษา

ความพึงพอใจในการใช้บทบาทสมมติเ พ่ือส่งเสริมทักษะการพูดภาษาจีนกลางของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสนิทร์ 1)ส่งเสริมทกัษะการพูดภาษาจีน

กลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ 2) ศึกษาผลการฝึกทกัษะการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role 

Play) 3) ศึกษาความพึงพอใจในการใช้บทบาทสมมติเพ่ือส่งเสริมทักษะการพูดภาษาจีนกลางของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการ

วิจัย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัย

เทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ จ านวน 26 คน เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือในการ

วิจัย ได้แก่ 1) ชุดการฝึกทกัษะการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ 

4 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ภาษาจีนกลางก่อนเรียนและหลังเรียน 3) แบบฝึกทักษะการพูด

ภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) 4) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ภาษาจีนกลางหลังท า

กจิกรรมการแสดงบทบาทสมมติ ถามและตอบ (Question and Answer) 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัย

เทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ จ านวน 26 คน ที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อน

เรียนและหลังเรียน ใช้สถิติ t – test (Dependent Samples) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาหลักสตูรและการสอน วิทยาลัยครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลักสตูร  
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ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลการส่งเสริมทักษะการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์นักเรียนจ านวน 26 คน 

เป็นรายกลุ่ม พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑจ์ านวน 9 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อ

ทดสอบการถาม-ตอบ(Questions – Answers) ภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) เป็น

รายบุคคล นักเรียนจ านวน 26 คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์จ านวน 20 คน 

คิดเป็นร้อยละ 76.92 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ ์จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 

2. ผลการศึกษาคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสนิทร์ เป็นรายบุคคล 

นักเรียนจ านวน 26 คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนภาษาจีนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 t มีค่า 10.21* และค่า Sig.(2-tailed) มีค่า .000 

3. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี จ านวน 26 คน พบว่าในภาพรวมมีความพึง

พอใจอยู่ระดับมากที่สดุ (Mean = 4.68 S.D. = 0.48) 

ค าส าคัญ : บทบาทสมมติ การพูดภาษาจีนกลาง ระดับประกาศนียภาพวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  

ในยุคปัจจุบันภาษาที่ส าคัญรองลงมาจากภาษาอังกฤษ คือ ภาษาจีนกลาง ซ่ึงทั่วโลกได้ยอมรับและ

เรียนรู้ สถานศึกษาในประเทศไทยหลายแห่งได้จัดการเรียนการสอนภาษาจีนกลางลงไว้ในหลักสูตรการศึกษา 

โดยเฉพาะหลักสูตรอาชีวศึกษาได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะความเป็นจริง ภาษาจีนกลางมีอิทธิพล

ทางด้านเศรษฐกิจการค้าในทั่วโลก และประชากรจีนได้มีจ านวนมากขึ้ นเป็นอันดับต้นๆของโลก ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้ความส าคัญกับการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกลางและ

ภาษาองักฤษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง นโยบายปฏรูิปการเรียนการสอนภาษาจีนกลาง ในระดับ

อาชีวศึกษา โดยให้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่มีความส าคัญอย่างมาก ใช้ส าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

การปฏบัิติงานในภาคอุตสาหกรรม และการติดต่อซ้ือขายสินค้าระหว่างประเทศ เน่ืองจากระบบเศรษฐกิจของ

สาธารณรัฐประชาชนจีนเติบโตขึ้นอย่างรวดเรว็แบบก้าวกระโดด ดังน้ัน การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกลาง

ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา นับว่าเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนสอน

ภาษาจีนกลาง ส านักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน (ฮ่ันป้ัน) กระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือในเร่ืองการจัดท าหลักสูตร อีกทั้งสื่อการเรียนการสอน วิธีการสอนที่ดี

และเหมาะสม รวมถึงการจัดอาสาสมัครครูภาษาจีนเข้ามาสอนในประเทศไทย ทั้งน้ี  อย่างไรกต็ามในประเทศ

ไทยมีนักเรียน นักศึกษาที่เลือกเรียนภาษาจีนกลาง จ านวน 8 แสนกว่าคน แต่ปัญหาที่พบ คือ มีครูผู้สอนไม่
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เพียงพอกับจ านวนนักเรียน นักศึกษา ท าให้การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ สิ่งที่ต้องท า คือ จัดการเรียน

การสอนให้มีประสิทธิภาพและให้ได้ผลสัมฤทธิ์ มากที่ สุด โดยจัดการสอนแบบเข้มข้น การเ รียน

ภาษาต่างประเทศนั้น โดยเฉพาะภาษาจีนกลา ควรเรียนการฟังและการพูดก่อนการอ่านและการเขียน เน้นการ

ใช้เพ่ือการสื่อสารให้มากที่สุด ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ เน้นให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ

สมัครใจ และสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีนกลาง โดยก าหนดไว้ในรายวิชาเลือกเสรี แม้จะท าให้ผู้เรียนมี

จ านวนลดลง แต่การเรียนจะประสบความส าเรจ็ (จาตุรนต์ ฉายแสง, 2557)  

การเรียนการสอนภาษาจีนกลางในระดับอาชีวศึกษา ได้มีมาตรการการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้

ประสบผลส าเรจ็ดังน้ี มาตรการที่ 1) การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกลาง ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาให้

เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน และความต้องการของสถานประกอบการ มาตรการที่ 2) การพัฒนา

หลักสตูรให้มีความต่อเน่ือง โดยร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ จัดท าคู่มือการ

ใช้หลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรเฉพาะส าหรับส่งเสริมกลุ่มผู้เรียนที่มีศักยภาพด้านภาษาจีนกลางให้ได้รับโอกาส

ในการพัฒนาทกัษะภาษาจีนกลางมากย่ิงขึ้ น มาตรการที่ 3) ให้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนกลางให้ได้

มาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับการอาชีวศึกษาทั้งระบบ มาตรการที่ 4) การวัดและการประเมินผล ให้มี

การประเมินความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีนกลางของผู้เรียนด้วยเคร่ืองมือที่ได้มาตรฐานระดับ

อาชีวศึกษา และมาตรฐานระดับสากล มาตรการที่ 5) การพัฒนาครูภาษาจีน ก าหนดมาตรฐาน ความรู้ ทกัษะ

และเจตคติการเรียนการสอนภาษาจีนกลางในระดับอาชีวศึกษา มาตรการที่ 6) เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน จัดให้มีระบบการขับเคล่ือนและควบคุมคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนภาษาจีนกลาง (ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ , 2557) จากแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน

ภาษาจีนกลางดังกล่าว วิธีการพัฒนาการเรียนการสอน จึงเป็นปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยหน่ึง ซ่ึงมีหลากหลายวิธี 

หน่ึงในน้ัน คือ การสอนโดยใช้บทบาทสมมติ (Role play) 

วารี ถิรจิตร (2534, หน้า 186 อ้างองิใน กรมวิชาการ, 2543ข, หน้า 18) กล่าวว่า บทบาทสมมติ 

หมายถึง การสมมติบทบาทและจัดสถานการณ์ให้ผู้แสดงบทบาทได้แสดงความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ จาก

สถานการณ์ที่สมมติข้ึนซ่ึงอาจจะเตรียมมาก่อน ภายหลังของการแสดงบทบาทสมมติ จะต้องมีการอภิปราย

เกี่ยวกบัการแสดงบทบาทความรู้สกึนึกคิดของผู้แสดง ผู้ดูและมีการสรุปผลของการแสดงบทบาทน้ันด้วย 

บทบาทสมมติที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบันน้ี แยกได้เป็น 3 วิธ ีดังน้ี 

1. การแสดงบทบาทสมมติแบบละคร วิธีน้ีผู้ที่จะแสดงต้องฝึกซ้อมแสดงท่าทางตามบทที่ก  าหนด

ขึ้นไว้แล้ว เช่นการแสดงละครเร่ืองที่เกี่ยวกับบทเรียนในหนังสือเรียน ผู้แสดงบทบาทสมมติแบบละครจะต้อง

พูดตามบทบาทที่ผู้เขียนก าหนดข้ึน 

2. การแสดงบทบาทสมมติแบบไม่มีบทเตรียมไว้ ผู้แสดงต้องไม่ฝึกซ้อมมาก่อนเรียนไปถึงเร่ืองใด

ตอนใดกอ็อกมาแสดงได้ทันที โดยแสดงไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเอง เช่นแสดงเป็นบุคคลต่างๆใน
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ชุมนุมชน เป็นหมอ เป็นทหารเป็นต ารวจ นักเรียนได้คิด ได้พูดและแสดงพฤติกรรมจากความรู้สึกนึกคิดของ

เขาเอง 

3. การใช้บทบาทสมมติแบบเตรียมบทไว้พร้อม ผู้สอนได้เตรียมบทมาไว้ล้วงหน้าบอกความคิด 

รวบยอดให้ผู้แสดงทราบ ผู้แสดงอาจต้องแสดงตามบทบาทบ้าง คิดบทบาทขึ้ นแสดงเองตามความพอใจ

บ้าง แต่ต้องตรงกบัเน้ือเร่ืองที่ก  าหนดให้  

อีกทั้งเร่ืองของกระบวนการกลุ่ม เป็นกระบวนการในการท างานร่วมกันของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้น

ไป โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันและมีการด าเนินงานร่วมกัน โดยผู้น ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มต่างกท็ าหน้าที่ของ

ตนเองอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการท างานที่ดีเพ่ือน ากลุ่มไปสู่วัตถุประสงค์ที่ก  าหนดไว้ การเปิดโอกาสให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการท างานกลุ่มที่ดี จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางสังคมและขยายขอบเขตของการ

เรียนรู้ ให้กว้างขวางขึ้น 

ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้นน้ี จึงเป็นเหตุผลหน่ึงที่ผู้วิจัย ได้ท าการวิจัยการส่งเสริมทักษะการพูด

ภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขา

บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ตลอดจนส่งเสริมความกล้าแสดงออกของนักเรียน ต้องกล่าวว่า 

ภาษาต่างประเทศ ไม่ใช่ภาษาหลัก ไม่ใช่ภาษาที่ทุกคนจ าเป็นจะต้องเรียน และไม่ใช่ภาษาที่เรียนรู้เพียงข้ามวัน

แล้วจะสามารถสื่อสารได้ การเรียนภาษาต่างประเทศจ าเป็นต้องมีการฝึกฝนอยู่เป็นประจ า และการเรียน

ภาษาต่างประเทศให้ได้ผลดีน้ัน ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน สร้างเป้าหมายข้ึนเพ่ือบอกกับตัวเองให้เกิดความ

กระตือรือร้น ทุม่เทในการฝึกฝนเรียนรู้ และเม่ือเลือกที่จะฝึกฝนเรียนรู้ ผู้เรียนต้องเปิดใจและสนุกไปกบัความ

มีเสน่ห์ของภาษาน้ันๆ 

 

1. วตัถุประสงคข์องการวิจัย 

1) เพ่ือส่งเสริมทกัษะการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสนิทร์ 

2) เพ่ือศึกษาผลการฝึกทักษะการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสนิทร์ 

3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้บทบาทสมมติเพ่ือส่งเสริมทักษะการพูดภาษาจีนกลางของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสนิทร์ 

 

2. สมมติฐานของงานวิจยั 

1) การฝึกทกัษะการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) มีผลท าให้นักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ มีคะแนนการพูด

ภาษาจีนกลางไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70  
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2) นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์มี

คะแนนการพูดภาษาจีนกลางก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทบาทสมมติ  (Role play)

แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3) นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์มี

ความพึงพอใจในการใช้บทบาทสมมติเพ่ือส่งเสริมทกัษะการพูดภาษาจีนกลางอยู่ในระดับมาก 

 

3. ขอบเขตการวิจยั 

 3.1 กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 

สาขาบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสนิทร์ จ านวน 26 คน 

 3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรต้น คือ การเรียนภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) 

ตัวแปรตาม คือ 

1) ผลการฝึกทกัษะการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) 

2) ความพึงพอใจในการใช้บทบาทสมมติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพช้ัน

ปีที่ 2 สาขาบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสนิทร์ที่มีต่อ กจิกรรมการเรียนรู้ โดยใช้

บทบาทสมมติ (Role Play) ในวิชาภาษาจีนกลาง 

3.3 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าพิจารณาจากคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ วิชา RT 26 การพัฒนาทกัษะด้านภาษาต่างประเทศ 4 2 หน่วยการเรียนรู้  ดังน้ี 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 我想买一件上衣 (ความประสงค์ที่จะซ้ือสนิค้า) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 我要去银行换钱(ความประสงค์ที่จะแลกเงินที่ธนาคาร) 

3.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

ระยะเวลาที่ใช้ทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ด าเนินการสอน 2 หน่วยการเรียนรู้  

ระยะเวลา 8 สปัดาห์22 ช่ัวโมง 

 

4. เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

4.1 ชุดการฝึกทักษะการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ ประกอบด้วย แผนการจัดการ

เรียนรู้  4 ชุดเน้ือหาการเรียน เร่ือง 1) ค าศัพทแ์ละเทคนิคการสร้างประโยค 2) การต่อรองราคา 3) การฝาก-

ถอนเงินที่ธนาคาร 4) การแลกเปล่ียนเงินตรา 

4.2 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ภาษาจีนกลางก่อนเรียนและหลังเรียน 
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4.3 แบบฝึกทกัษะการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) 

4.4 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ภาษาจีนกลางหลังท ากจิกรรมการแสดงบทบาทสมมติ Q&A 

4.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ จ านวน 26 คน ที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาจีน

กลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) 

 

5. การด าเนินการวิจยั  

 การวิจัยในคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design ซ่ึงมีกลุ่ม

ทดลองกลุ่มเดียว (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543: 216) โดยมีแบบแผนการทดลอง ดังตารางที่ 1 

 

Group Pre-test Treatment Post-test 

R O1 T O2 

 

6. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ขั้นเตรียม  

ผู้วิจัยช้ีแจงกิจกรรมการเรียนตามแผนการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน

การวิจัยทราบ 

ขั้นด าเนนิการ 

1) ก่อนการเรียนตามแผนการเรียนรู้ ผู้วิจัยวัดความรู้ภาษาจีนกลางด้วยแบบทดสอบ เป็น

แบบทดสอบเลือกตอบ 10 ข้อ จับคู่ค าถาม - ค าตอบ 10 ข้อ 

2) ผู้วิจัยด าเนินการสอนใช้แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทบาทสมมติ จ านวน 2 แผน รวมเวลาใน

การสอน 22 ช่ัวโมง 

3) หลักจากสอนเสร็จแต่ละหน่วย ผู้วิจัยใช้แบบฝึกทักษะการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาท

สมมติ (Role Play) โดยมีเง่ือนไขของค าศัพท ์และใช้แบบทดสอบหลังท ากิจกรรมบทบาทสมมติ Q&A เป็น

แบบทดสอบสุ่มสลากค าถาม เพ่ือวัดทกัษะการพูดภาษาจีนกลางของกลุ่มเป้าหมาย 

4) เมื่อสอนครบทั้ง 2 แผนการจัดการเรียนรู้  ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ภาษาจีนกลาง

หลังเรียน เพ่ือวัดการพัฒนาการด้านภาษาจีนกลางของกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 

5) ทิ้ งระยะเวลา 1 สัปดาห์ ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบหลังท ากิจกรรมบทบาทสมมติ ถามและตอบ

(Question and Answer : Q&A) อีกคร้ัง โดยรวมค าถามทุกสถานการณ์ 30 ข้อ โดยให้ตอบค าถามคนละ 5 

ข้อใช้เวลาท า 40 นาท ี
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ขั้นสรุป 

1)ผู้วิจัยให้กลุ่มเป้าหมายท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยใช้บทบาทสมมติ (Role 

Play)  

2)น าข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลและวิเคราะห์ 

 

7. การวิเคราะหข์อ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมทางสถิติส าเรจ็รูปโดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

1)ผู้วิจัยน าผลการทดสอบวัดผลการเรียนรู้ภาษาจีนกลางก่อนเรียนและหลังเรียนไปหาค่าสถิติ 

2)พ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากน้ันใช้สถิติในการวิเคราะห์การเรียน

ภาษาจีนกลางของประชากรที่ใช้ในการวิจัยและใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติทดสอบค่า 

Paired t-test 

3)ผู้วิจัยน าผลการฝึกทกัษะการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) หาค่าร้อยละ  

4)ผู้วิจัยน าผลการทดสอบวัดผลการเรียนรู้ภาษาจีนกลางหลังท ากิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ 

ถามและตอบ(Question and Answer : Q&A) หาค่าร้อยละ 

5)ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติ

พ้ืนฐาน ได้แก่ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

6)ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป แปลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

 

8. ผลการวิจยั 

1. ผลการส่งเสริมทักษะการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ นักเรียนจ านวน 26 คน 

เป็นรายกลุ่ม 3 คน 8 กลุ่ม 2 คน 1 กลุ่ม ทดสอบการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) 

พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์จ านวน 9 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อแยกเป็น

รายบุคคล พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และ

จากการทดสอบการถาม-ตอบ(Questions – Answers) ภาษาจีนกลาง นักเรียนมีคะแนน ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70

ผ่านเกณฑ์ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 76.92 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 

23.08  

2. ผลการศึกษาคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพ่ือส่งเสริมทักษะการพูดภาษาจีน

กลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เป็นรายบุคคลจ านวน 26 คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนภาษาจีนหลังเรียนสงู

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t มีค่า 10.20 และค่า Sig.(2-tailed) มีค่า .000) 

3. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี จ านวน 26 คน พบว่าในภาพรวมมีความพึง

พอใจอยู่ระดับมากที่สุด (Mean = 4.68 S.D. = 0.48) เม่ือพิจารณาแต่ละด้านมีคะแนนเฉล่ียเรียงล าดับจาก

มากไปน้อยดังน้ี ด้านประโยชน์ที่ได้รับอยู่ในระดับมากที่สดุ (Mean = 4.75 S.D. = 0.44) ด้านผู้สอน (Mean 

= 4.73 S.D. = 0.45) ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน (Mean = 4.62 S.D. = 0.51) 

 

9. อภิปรายผล 

จากการวิจัยเร่ือง การส่งเสริมทกัษะการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ สามารถอภิปราย

ผลซ่ึงเป็นข้อค้นพบได้ดังต่อไปนี้  

1.ผลการส่งเสริมทกัษะการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ นักเรียนจ านวน 26 คน เป็นราย

กลุ่ม 3 คน 8 กลุ่ม 2 คน 1 กลุ่ม ทดสอบการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) พบว่า 

นักเรียนผ่านเกณฑ์คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 จ านวน 9 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อแยกเป็นรายบุคคล 

พบว่า นักเรียนผ่านเกณฑ์คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จะเหน็ได้ว่าจาก

การฝึกบทบาทสมมตินักเรียนคะแนนผ่านเกณฑ์ทุกกลุ่ม เป็นเพราะนักเรียนมีความสนใจในกจิกรรมการแสดง

บทบาทสมมติ เน่ืองจากผู้เรียนจะต้องสร้างบทบาทสมมุติจากสถานการณ์ที่รับไป ท าให้ต้องคิดออกแบบบท

สนทนาร่วมกัน ค าประโยคที่จะมาใช้เขียนเป็นบทเพ่ือน ามาฝึกท าให้นักเรียนเกิดการพัฒนาด้านภาษา ความ

กล้าแสดงออกและรับฟังความคิดเหน็ เมื่อทดสอบการถาม-ตอบ(Questions – Answers) ภาษาจีนกลาง เป็น

รายบุคคล พบว่า นักเรียนผ่านเกณฑ์คะแนน ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 76.92 และ

มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ ์จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 จะเหน็ได้ว่า นักเรียนที่สอบไม่ผ่านอาจเป็นเพราะ 

ทดสอบการถาม-ตอบเป็นการทกสอบรายบุคคล ท าให้นักเรียนเกิดความตระหนก ตื่นเต้น อีกทั้งมีเวลา

ก าหนดในการตอบค าถาม แต่เมื่อน าคะแนนการถาม-ตอบสามคร้ัง สามสถานการณ์มาเปรียบเทียบกับ

คะแนนการถาม-ตอบคร้ังสุดท้ายรวมสามสถานการณ์ จะเหน็ได้ว่านักเรียนบางคนมีคะแนนไม่ถึงตามเกณฑ์ที่

ก  าหนดแต่คะแนนมีการพัฒนาอย่างเหน็ได้ชัด ถึงแม้จะมีนักเรียนเพียงหน่ึงคน ที่ท  าคะแนนไม่ถึงตามเกณฑ์

และมีคะแนนไม่สูงกว่าเดิม อาจเป็นเพราะปัญหาที่กล่าวไว้ข้างต้น วารี ถิรจิตร (2534 ) วราภรณ์ ศุนาลัย 

(2536, หน้า 35) กล่าวถึง การสอนแบบแสดงบทบาทสมมติไว้ว่า เป็นวิธีสอนที่ผู้สอนก าหนดหัวข้อเร่ือง 

ปัญหาต่างๆ หรือสร้างสถานการณ์ขึ้นมาให้คล้ายกับสภาพความเป็นจริง แล้วให้ผู้เรียนได้เตรียมการล่วงหน้า 

แล้วจึงแสดงบทบาทตามที่สมมติข้ึนมาอันเป็นแนวทางที่สามารถน าไปแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะประสบใน
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ชีวิตประจ าวัน นอกจากน้ีผู้เรียนกส็ามารถแสดงบทบาทในช้ันเรียน โดยไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า สอดคล้อง

กับงานวิจัยอุไรวรรณ อินทยารัตน์ (2540) ท าวิจัยเร่ือง “ผลของการสอนวิธีบทบาทสมมติและกระบวนการ

กลุ่มสัมพันธ์ที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาผู้ใหญ่ระดับมัธยมศึกษา” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดภูเกต็ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง 

คือ แบบวัดพฤติกรรม แผนการจัดกจิกรรมด้วยบทบาทสมมติ ผลการทดลองพบว่า นักศึกษาที่ได้รับการสอน

ด้วยการจัดกจิกรรมบทบาทสมมติ กระบวนการกลุ่มสัมพันธแ์ละการสอนตามปกติ มีพฤติกรรมเชิง จริยธรรม

ด้านความซ่ือสัตย์ ความเสียสละ และความสามัคคี หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 และนักศึกษาที่ได้รับการสอนด้วย การจัดกิจกรรมบทบาทสมมติกระบวนการกลุ่ม

สมัพันธม์ีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความซ่ือสัตย์ ความเสยีสละ และความสามัคคี สงูกว่าการสอน ตามปกติ 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ชลลดา เอี่ยมโสภณ (2555) ท าการศึกษาวิจัยเร่ืองการสอนแบบ

บทบาทสมมติ วิชาการขาย 1 ของผู้เรียนระดับช้ันปวช.1/1-1/2 ผลการศึกษาพบว่า จากการทดลอง

กระบวนการเรียนการสอนแบบบทบาทสมมุติในคร้ังน้ีเป็นไปตามสมมุติฐานที่วางไว้ ผู้เรียนโดยการสอน

ตามปกติอย่างมีระดับนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยผู้เรียนที่สอนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบบทบาท

สมมติเน้นให้ผู้เรียนใช้ความสามารถของตนเองตลอดกิจกรรมโดยเร่ิมจากการศึกษาวิเคราะห์โจทย์ซ่ึงมี

รูปแบบที่เป็นไปตามล าดับข้ันตอน เร่ิมจากโจทย์ที่มีเน้ือหาง่าย ๆ ที่ผู้เรียนท าได้ทุกคน เม่ือผู้เรียนสามารถท า

ได้อย่างถูกต้อง ผู้เรียนจะเกดิความสนุกสนาน ตื่นเต้น และไม่เบ่ือหน่าย กระบวนการดังกล่าว จึงเป็นการสร้าง

ความสนใจให้กบัผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ซ่ึงแตกต่างจากการสอนตามปกติที่กจิกรรมส่วนใหญ่มักจะอยู่ที่ครูคอย

เป็นผู้อธบิาย  

2.ผลการศึกษาคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพ่ือส่งเสริมทักษะการพูดภาษาจีน

กลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสนิทร์ เป็นรายบุคคล จ านวน 26 คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนภาษาจีนหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t มีค่า 10.20 และค่า Sig.(2-tailed) มีค่า .000) 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุขวสา จันทร์อินทร์ (2542) ศึกษาเร่ือง ผลของการฝึกการวิเคราะห์การติดต่อ 

สัมพันธ์ ระหว่างบุคคลที่ มีต่อความเป็นผู้น าของนักเรียนนายเรือช้ันปีที่  1 โรงเรียนนายเรือ จังหวัด 

สมุทรปราการผลการศึกษาพบว่า ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ีผู้วิจัยได้เสนอข้อมูลที่ได้จากการ ทดลอง และผล

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบคะแนนความเป็นผู้น าของนักเรียนนายเรือ ก่อนและหลังการฝึกการ

วิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พบว่าความเป็นผู้น าของนักเรียนนายเรือ เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ ระดับ .05 หลังจากได้รับการฝึกการวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแสดงว่าการฝึกการ

วิเคราะห์การติดต่อสมัพันธร์ะหว่างบุคคล ท าให้นักเรียนนายเรือในกลุ่มทดลองมีความเป็นผู้น าเพ่ิมขึ้น 

3. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี จ านวน 26 คน พบว่าภาพรวมมีความพึงพอใจ
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อยู่ระดับมากที่สดุ (Mean = 4.68 S.D. = 0.48) เม่ือพิจารณาแต่ละด้านมีคะแนนเฉล่ียเรียงล าดับจากมากไป

น้อยดังน้ี ด้านประโยชน์ที่ได้รับอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.75 S.D. = 0.44) ด้านผู้สอน (Mean = 

4.73 S.D. = 0.45) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (Mean = 4.62 S.D. = 0.51) ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัย

ของ วราพรรณ จิตรัมย์ (2559) ศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการเรียนรู้เทคนิค CLT ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการฟังและการพูด ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการเรียนรู้ เทคนิค CLT มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน ระดับมาก และ กร

วีณา ศรีละพันธ ์(2559, บทคัดย่อ.) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการศึกษา ผลสมัฤทธิ์ และความพึงพอใจในการเรียน 

เร่ืองความน่าจะเป็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแข่งขัน TGT 

ผลการวิจัยพบว่า 1.)การจัดการเรียนรู้เร่ืองความน่าจะเป็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้แบบ 

ร่วมมือเทคนิค เทคนิค Learning Together ประสทิธภิาพที่ระดับ 85.32/84.90  

 

10. ขอ้คน้พบจากการวิจยั 

การใช้บทบาทสมมติ (Role Play) ช่วยพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนกลางของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี จากการที่นักเรียนได้ฝึกจากแบบฝึกหลังเรียน 3 คร้ัง ท าให้

นักเรียนมีความรู้และความสามารถในการพัฒนาการพูดภาษาจีนได้ดีขึ้ น ถึงแม้ว่านักเรียนบางคนจะไม่มี

ความรู้ในด้านภาษาจีน แต่กยั็งมีเพ่ือนบางคนที่มีความรู้ด้านภาษาจีน ให้การช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม การ

เรียนรู้แบบกลุ่มช่วยกนัฝึกฝนให้เกดิความสามารถในการพูดภาษาจีนกลางได้ดีขึ้น 

 

11. ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าไปใช ้

1.1 ควรให้นักเรียนฝึกจ าค าศัพทโ์ดยใช้พูดคุยกนัภายในกลุ่มเกี่ยวกบับทเรียนให้มาก เพราะเม่ือ

น ามาใช้กบับทบาทสมมติจ าเป็นต้องรู้เร่ืองของค าศัพทแ์ละการสร้างประโยค 

1.2 ผู้สอนอาจต้องสั่งงานล่วงหน้าให้นักเรียนเตรียมตัวในการท ากจิกรรมบทบาทสมมติ 

1.3 ฝึกการท างานเป็นกลุ่มเป็นสิ่งที่ส าคัญ เพราะจะช่วยกระตุ้นให้เกดิการเรียนรู้ ในการท ากจิกรรม

ที่ปฏบัิติอยู่ ซ่ึงเป็นการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ 

1.4 เร่ืองของเวลาการเรียนรู้อาจต้องใช้ระยะเวลาทั้งในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียนเพ่ือให้นักเรียน

เกดิการเรียนรู้มากที่สดุ 

 ขอ้เสนอแนะเพือ่การวิจยัต่อไป      

ศึกษาการวิจัยการใช้บทบาทสมมติในวิชาภาษาจีนกลางขั้นสงู เพ่ือการศึกษาให้กว้างขวางและลุ่ม

ลึกย่ิงขึ้น 
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