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บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้ง นี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุป ระสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการฟัง
ภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ
และ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนและหลัง
เรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 30 คน
ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 4 แผน 12 คาบ
แบบทดสอบความสามารถในการฟังภาษาจีน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ และแบบวัดความสามารถ
ในการพูดภาษาจีน ในสถานการณ์ที่กําหนดให้ จํานวน 5 ประโยค สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิ จั ย พบว่า 1) ความสามารถในการฟัง ภาษาจีน ของนัก เรียนชั้น มั ธยมศึกษาปีที่ 1 จากวิ ธี
การสอนโดยใช้บทบาทสมมติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ความสามารถ
ในการพูดภาษาจีนของนัก เรี ยนชั้น มัธยมศึก ษาปีที่ 1 จากวิธี การสอนโดยใช้บทบาทสมมติ หลังเรียนสูงกว่ า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ: วิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ ความสามารถในการฟังภาษาจีน ความสามารถในการพูดภาษาจีน
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ABSTRACT
This experimental research aimed to compare 1) seven grade students’ Chinese
listening ability between pre and post learning using role-play method, and 2) seven grade
students’ Chinese speaking ability between pre and post learning using role-play method. The
sample group used in this study was 30 students who were studying in seventh grade, in the
second semester of the academic year 2020, Muang Phayalae Wittaya School, Mueang District,
Chaiyaphum Province. The group of students was randomized by cluster random sampling. The
research instruments were 4 lesson plans for 12 lessons, a Chinese listening ability multiple
choices test for 30 items, and a Chinese speaking ability measurement form questions for 5
sentences. Statistic used for data analysis in this study were percentage, mean, standard
deviation, and the t-test.
The study revealed that, 1) Chinese listening ability of students after the experiment,
using role-play method, was significantly higher than that before the experiment at the .01 level,
and 2) Chinese speaking ability of students after the experiment, using a role-play method, was
significantly higher than that before the experiment at the .01 level.
Keywords: Role-play method, Chinese listening ability, Chinese speaking ability
บทนํา
ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีประโยชน์อย่างยิ่งทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านการสื่อสารระหว่างบุคคลและระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งด้านการศึกษา กล่าวคือ ประเทศจีนมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ทําให้ประเทศต่างๆ ต้องการร่วมทําการค้ากับประเทศจีน ทําให้ภาษาจีนจึงเป็นภาษาต่างประเทศที่มีความสําคัญ
ตามอิทธิพลทางเศรษฐกิจ (สุภิญญา เรือนแก้ว, 2552) นอกจากนั้น ภาษาจีนยังได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่ง
ในห้าภาษาหลักที่ใช้ในการสื่อสารกันภายในองค์การสหประชาชาติ (อัญชลิการ์ ขันติ, สมเกียรติ อินทสิงห์
และสุนทรี คนเที่ยง, 2562) ทําให้คนต้องการทํางานในองค์การสหประชาชาติหรือผู้เกี่ยวข้องต้องการเรียน
ภาษาจี น มากขึ้ น นอกจากนี้ การเรี ย นรู้ ภ าษาจี น เป็ น การเปิ ด ประตู ไ ปสู่ อี ก โลกหนึ่ ง ของความรู้ วั ฒ นธรรม
และอารยธรรม (ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง, 2558) ทําให้ผู้คนในสังคมโลกเข้าใจความแตกต่างระหว่างการดําเนินชีวิต
ในแต่ละวัฒนธรรม และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
ด้วยความสํา คัญดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงได้บรรจุภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศอีกหนึ่ง
ภาษาสําหรั บ นั ก เรียนไทย อยู่ในกลุ่มสาระการเรีย นรู้ภ าษาต่ า งประเทศตามหลักสู ต รแกนกลางการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะและสามารถสื่อสารภาษาจีนขั้น
พื้ น ฐานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามสถานการณ์ ต่ า งๆ ทั้ ง การฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น รวมถึ ง การแสดงออก
และเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ท างภาษารู้ แ ละเข้ า ใจการออกเสี ย งและคํ า ศั พ ท์ ที่ ใ ช้ บ่ อ ยในชี วิ ต ประจํ า วั น
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) โดยที่การเรียนการสอนภาษาจีนที่มีประสิทธิภาพนั้น ควรเน้นการเรียนรู้อย่างเป็น
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ธรรมชาติ โดยเริ่มต้นจากทักษะการฟัง ได้รับเสียงแล้วจะเกิดการจดจําและนําไปสู่ทักษะการพูด จากนั้นจึง
นํ า ไปสู่ ก ารพั ฒ นาทั ก ษะอื่ น (ปิ ย ะพงษ์ วงศ์ ขุ ม เงิ น , 2556) นอกจากนี้ ปั จ จั ย ที่ ช่ ว ยทํ า ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
ความสามารถในการฟังและการพูด ได้แก่ การใช้สื่อการเรียนรู้ต่างๆ การลงมือปฏิบัติ อาทิ การแสดงบทบาท
สมมติ การฝึกให้ฟัง แล้วระบุประเด็นสําคัญจากเนื้อหาที่ฟัง (นุจรี สุทธิพันธ์, 2560) ซึ่งช่วยกระตุ้นให้นักเรียน
ได้ใช้ภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนภาษาจีนยังคงพบกับปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่หลายประการ ปัญหาหนึ่งที่
เกิดขึ้น ได้แก่ การที่นักเรียนไม่ได้ใช้ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน ทําให้มีโอกาสน้อยในการฝึกฟังและพูดได้อย่าง
เพียงพอ (วิภาวรรณ สุนทรจามร, 2559) นอกจากนี้ ยังพบปัญหาด้านการรับรู้ ที่นักเรียนไม่สามารถจดจํา
คําศัพท์ได้และไม่สามารถจับใจความสําคัญในการสื่อสารได้และอีกปัญหา ได้แก่ ด้านการนําไปใช้ นักเรียนยัง
ขาดความมั่นใจและความกล้าแสดงออก (เขียน ธีระวิทย์, 2551, น. 24) ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าว ยังสอดคล้อง
กับปัญหาที่สะท้อนถึงผลการเรียนในรายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น ที่โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา (โรงเรียนเมือง
พญาแลวิทยา, 2562) ที่พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์คิดเป็นร้อยละ 52.14 ซึ่งเป็นเกณฑ์การผ่านระดับต่ํา อีกทั้ง
ความสามารถในการฟั งและพู ดภาษาจีนยั งอยู่ ในระดั บต่ํ า ทั้ ง นี้ อาจเป็ นเพราะสื่ อการเรี ยนรู้ ไม่ เอื้ อต่ อการฝึ ก
ปฏิบัติการใช้ภาษาจีนอย่างเพียงพอ และกิจกรรมการเรียนการสอนอาจยังไม่สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียน
ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจแก้ได้ด้วยวิธีการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมการฟังและพูด การแสดงออกด้วย
กริยาท่าทาง รวมทั้งการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างถูกต้อง
วิธีการหนึ่งที่อาจนํามาใช้ในการแก้ปัญหาการฟังและการพูดภาษาจีนได้ ได้แก่ วิธีการสอนโดยใช้
บทบาทสมมติ เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาในชีวิตประจําวัน ตามสถานการณ์ต่าง ๆ
มีการฝึกออกเสียงที่ตรงตามสําเนียงภาษาจากสื่อที่น่าสนใจ รวมทั้งการใช้สีหน้าท่าทางเพื่อสื่อความหมายได้
อย่างถูกต้อง (นิธินันท์ ชารีชุม, 2563, น. 106) ที่นําไปสู่การพัฒนาความสามารถทางภาษาในระดับที่สูงขึ้น
นอกจากนี้ ยังช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการแก้ปัญหาเพื่อให้
งานสําเร็จได้ (Ruslan, 2020, p. 48) และทําให้นักเรียนได้ประโยชน์จากประสบการณ์ในการใช้ภาษาสื่อสาร
เพื่ อ แสดงบทบาทของตนเองตามที่ ไ ด้ รั บ พร้ อ มทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นกล้ า แสดงออกในการสื่ อ สารภาษา
(จันทกานต์ ไพรศรี, สรพล จิรสวัสดิ์ และสุขุม เฉลยทรัพย์, 2561, น. 267) ดังที่ผลวิจัยของผู้ที่ทําการศึกษา
ได้ ด้ า นการฟั ง และพู ด ภาษาจี น ด้ ว ยวิ ธี ก ารสอนโดยใช้ บ ทบาทสมมติ ที่ พ บว่ า นั ก เรี ย นประสบผลสํ า เร็ จ
ในการพั ฒ นาการฟั ง และพู ด ภาษาจี น (ณฐมน จั น ทร์ เ พ็ ง เพ็ ญ , 2560; ชลธิ ช า สว่ า งไตรภพ และนั น ทิ วั น
อินหาดกรวด, 2560; พิมพรรณ ต๊ะสุภา, 2558)
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาความสามารถในการฟังและการพูด
ภาษาจีนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ด้วยวิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ
เพื่ อให้นักเรีย นประสบผลสํา เร็จ ในการฟัง และการพูด ภาษาจีน รวมทั้ ง เป็น พื้ นฐานในการเรียนรู้ ภ าษาจี น
ในระดับสูงขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟังภาษาจีนก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ด้วยวิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาจีนก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ด้วยวิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ
สมมติฐานการวิจัย
1. ความสามารถในการฟังภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการจัดการเรียนการสอน
ด้วยวิธีการโดยใช้บทบาทสมมติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. ความสามารถในการพูดภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการจัดการเรียนการสอน
ด้วยวิธีการโดยใช้บทบาทสมมติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ เป็นวิธีการสอนที่ช่วยนักเรียนได้เรียนรู้ภาษาจากการสวมบทบาท
เป็นผู้อื่นในสถานการณ์จําลองที่กําหนดขึ้น โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร ใช้การพูด การฟัง
ประโยคสนทนา ในการแสดงความรู้สึก รวมทั้ง การแก้ไขปัญหาผ่านการแสดง และเป็นวิธีการสอนที่ช่วยส่งเสริม
ให้นักเรียนได้ใช้ภาษาในการสื่อสาร รวมทั้งพัฒนาความสามารถในการฟังและการพูดภาษาจีน ตามบทบาท
ที่ตนเองได้รับและตามความคิดของตนเองทั้งการฟังและการพูด ประกอบด้วย การสอน 9 ขั้นตอน ตามแนวคิด
ของ Shaftel & Shaftel (1970 อ้างถึงใน Kinasevch, 2009) ดังแสดงในภาพที่ 1
ตัวจัดกระทํา
วิธีการสอนโดยใช้บทบาสมมติมี 9 ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมความพร้อมกลุ่ม
2. ขั้นการเลือกผู้แสดง
3. ขั้นการจัดเวทีการแสดง
4. ขั้นการเตรียมผู้สังเกตการณ์
5. ขั้นการแสดง
6. ขั้นอภิปรายและประเมินผล
7. ขั้นการแสดงซ้ํา
8. ขั้นอภิปรายและประเมินผล
9. ขั้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุปแนวคิด

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรที่ศึกษา

ความสามารถ
ในการฟังภาษาจีน

ความสามารถ
ในการพูดภาษาจีน
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อําเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จํานวน 10 ห้อง จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 297 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563 จํานวน 1 ห้อง ประกอบด้วย นักเรียน จํานวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม
(Cluster random sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ออกแบบ มีจํานวน
4 แผนๆ ละ 3 คาบ รวม 12 คาบ โดยแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ขั้นตอนการสอน 9 ขั้นตอน
(Shaftel & Shaftel, 1970 อ้ า งถึ ง ใน Kinasevch, 2009) ซึ่ ง ได้ ดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ตามลําดับ โดยมีการเตรียมความพร้อมกลุ่ม เป็นลําดับแรก ด้วยการแบ่งกลุ่มนักเรียน และกําหนดสถานการณ์
ต่างๆ ที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจําวัน ให้นักเรียนได้ฝึกพูดการสนทนา พร้อมกับแสดงท่าทางประกอบ ไปตาม
บทบาทที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ สถานการณ์ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ฉันหิวมาก 我很饿！, นี่คือ
ผลไม้อะไร 这是什么水果？, สวัสดีครับ/ค่ะ คุณครู 你好老师！, นี่คือหนังสืออะไร 这是
什么书！ เป็นต้น แล้วทําการเลือกผู้แสดง การจัดเวที และการเตรียมผู้สังเกตการณ์ หลังจากนั้นนักเรียน
ทําการแสดงบทบาทสมมติตามที่ได้รับมอบหมาย แล้วร่วมอภิปรายและประเมินผลครั้งที่ 1 เกี่ยวกับประโยค
ในบทสนทนา ได้แก่ คุณกินข้าวหรือยัง 你吃饭了吗？, ผลไม้ราคาเท่าไหร่ 这水果多少钱？,
คุณชอบวิชาอะไร 你喜欢什么课？ โดยมีผู้สังเกตการณ์ร่วมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกเสียง
และการแสดงท่าทาง เพื่อสื่อสารภาษาจีนได้เป็นที่เข้าใจมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นมีการแสดงซ้ํา แล้วร่วมอภิปราย
และประเมินผลครั้งที่ 2 เพื่อนําเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย คือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุปแนวคิดเกี่ยวกับ
ความเข้าใจเรื่องที่แสดง (สําหรับผู้แสดงบทบาทสมมติ) คําศัพท์ ประโยคสนทนา และเรื่องที่ได้รับชมการแสดง
(สําหรับผู้สังเกตการณ์) โดยประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ด้วยการใช้
แบบประเมินความเหมาะสมชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผลการประเมินพบว่ามีค่าเฉลี่ย 4.7 มีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด
2.2 แบบทดสอบความสามารถในการฟังภาษาจีน แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ
โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 ฟัง คํา ถามแล้วเลือกคํา ตอบ และตอนที่ 2 ฟัง เรื่องราว แล้วตอบคํ า ถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้ยิน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ทําการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม
กับผลการเรียนรู้ (IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 หมายความว่า แบบทดสอบมีความสอดคล้องเหมาะสม
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2550, น. 117) จากนั้นนําแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อระบุ
คุณภาพแบบทดสอบ พบว่า แบบทดสอบที่สร้างขึ้นมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง .23 - .76 และค่าอํานาจ
จําแนก (r) อยู่ระหว่าง .21 - .47 จากนั้นคํานวณค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR-20
(สมบูรณ์ ตันยะ, 2559, น. 172) มีค่าเท่ากับ 0.81 ซึ่งมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง
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2.3 แบบวัดความสามารถในการพูดภาษาจีน เป็นการพูดภาษาจีนในสถานการณ์ที่กําหนดให้
ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด ประกอบด้วย การใช้คําศัพท์สื่อความหมาย การพูดออกเสียงและการใช้น้ําเสียงที่ชัดเจน
มีความคล่องแคล่วในการพูดสื่อสาร และการใช้กิริยาท่าทางสอดคล้องกับเรื่องที่พูด จํานวน 5 ประโยค โดยใช้
เกณฑ์ ก ารประเมิ น แบบ Scoring rubric 4 ระดั บ โดยมี ผู้ เ ชี่ ย วชาญ จํ า นวน 3 คน ทํ า การประเมิ น ความ
เหมาะสมของเกณฑ์ที่สร้างขึ้น ด้วยการใช้แบบประเมินความเหมาะสมชนิด มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ผลการประเมินพบว่า แบบวัดความสามารถมีค่าเฉลี่ย 4.53 ซึ่งความเหมาะสมในระดับมากที่สุดจากนั้นนําไป
ทดลองใช้กับนักเรียนที่เคยเรียนหน่วยการเรียนรู้นี้แล้ว จํานวน 3 คน ซึ่งมีผู้วิจัยและผู้สอนภาษาจีน จํานวน
1 คน ร่วมกันเป็นผู้ใช้เกณฑ์ในการประเมิน นําค่ามาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามแบบเพียร์สัน (พวงรัตน์
ทวีรัตน์, 2550, น. 144) พบว่า มีค่า เท่ากับ 0.86 ซึ่งมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ดํ า เนิ น การทดลองและเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเองในภาคเรี ย นที่ 2
ปีการศึกษา 2563 ดําเนินการทดสอบก่อนเรียน ด้วยการทดสอบความสามารถในการฟังและการพูดภาษาจีน
เพื่อวัดระดับความสามารถในการฟังและการพูดภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยแบบทดสอบ
และแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและหาคุณภาพแล้ว จากนั้นดําเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
สอนโดยใช้บทบาทสมมติ จํานวน 6 สัปดาห์ๆ ละ 2 คาบๆ ละ 50 นาที รวม 12 คาบ และทดสอบหลังเรียน
โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการฟังและแบบวัดความสามารถในการพูด เพื่อนํามาวิเคราะห์พัฒนาการ
ความสามารถในการฟังและการพูดภาษาจีนของนักเรียน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในครั้ง นี้ใช้ใ นการหาค่า เฉลี่ ย ( X ) ค่า ร้อยละ และค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และค่าที (t-test for dependent) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟังและความสามารถ
ในการพูดภาษาจีน ระหว่างก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีการสอนโดยใช้บทบาท
สมมติ
ผลการวิจัย
1. ผลการเปรียบความสามารถในการฟังภาษาจีนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ด้วยวิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบความสามารถในการฟังภาษาจีนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ด้วยวิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ
ตัวแปร
ความสามารถในการฟัง
**p < .01

ก่อน
หลัง

N
30
30

คะแนนเต็ม
30
30

X
11.90
20.03

S.D.
2.32
2.76

t

p

14.724

.00**
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จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยความสามารถในการฟังภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ด้วยวิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลการเปรียบความสามารถในการพูดภาษาจีนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ด้วยวิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบความสามารถในการพูดภาษาจีนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ด้วยวิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ
ตัวแปร
ความสามารถในการพูด

ก่อน
หลัง

N
30
30

คะแนนเต็ม
16
16

X
7.26
13.53

S.D.
1.38
1.04

t

p

20.683

.00**

**p < .01
จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยความสามารถในการพูดภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ด้วยวิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผล
จากผลการเปรียบเทียบความสามารถในการฟังและการพูดภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ด้ ว ยวิ ธี ก ารสอนโดยใช้ บ ทบาทสมมติ ทํา ให้ นัก เรี ยนมี ค วามสามารถในการฟั ง และการพูด หลั ง เรีย นสู ง กว่ า
ก่อนเรียน อย่างมี นัยสํ า คัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง ไว้ สอดคล้องกั บผลวิจัยของ
(ณฐมน จันทร์เพ็งเพ็ญ, 2560; ชลธิชา สว่างไตรภพ และนันทิวัน อินหาดกรวด, 2560) ที่ได้ศึกษาการพัฒนา
ความสามารถในพูดภาษาจีนโดยใช้บทบาทสมมติ พบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของพิมพรรณ ต๊ะสุภา (2558) ที่ได้ใช้บทบาทสมมติในการ
จัดการเรียนการสอน ทําให้นักเรียนมีพัฒนาการในการฟังและการพูดสูงขึ้นโดยลําดับ นอกจากนี้ บทบาทสมมติ
ยังสามารถนําไปจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอื่นๆ ดังผลวิจัยของ Juvrianto (2018) ที่พบว่า บทบาท
สมมติทําให้ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงขึ้น ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้ได้ชี้ให้
เห็นว่า วิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ สามารถพัฒนาความสามารถในการฟังและการพูดภาษาต่างประเทศ
ของนักเรียนได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
1. การจัดกิจกรรมการสอนด้วยวิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียน
ฝึกปฏิบัติ ซึ่งกิจกรรมเริ่มต้นจากการให้นักเรียนได้ฝึกฟังภาษาจีน เพื่อให้เกิดความคุ้นชินกับสําเนียงภาษาและ
เข้าใจความหมายไปพร้อมๆ กับการพูดและการสื่อท่าทางตามวิดีโอที่ผู้วิจัยได้นํามาสอนในทุกๆ คาบเรียน ทั้งนี้
กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามหลักการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ อรรชนิดา หวานคง (2559,
น. 303-313) ได้อธิบายว่า ในการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่เหมาะสม ด้วยการออกเสียงอย่าง
ถูกต้อง จนสามารถใช้ได้ แล้วจึงนําความรู้ที่ได้ไปฝึกในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับชีวิติประจําวัน ทําให้นักเรียน
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มีการพัฒนาการฟังและการพูดเป็นพฤติกรรมที่สามารถแสดงออกได้ระหว่างการแสดงบทบาทสมมติ ซึ่งจากการ
สังเกตของผู้วิจัย พบว่า นักเรียนมีการพัฒนาการฟังและพูดมาโดยลําดับ โดยเริ่มจากการฟังเข้าใจความหมาย
ของคํา และประโยคได้มากขึ้น และสามารถสื่อสารในระดับ คํา ได้ พร้อมกับ เริ่มแสดงออกด้วยสีหน้ า ท่า ทาง
จนกระทั่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 นักเรียนสามารถพูดได้เป็นประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อความหมายเป็นที่เข้าใจ
และแสดงออกได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากการจดจําภาพ เสียงที่สอดคล้องกับความหมายที่ได้ยินจาก
การฟังจนคุ้นชินทําให้นักเรียนมีความสามารถในการฟังและการพูดบทสนทนาได้ ความสามารถที่เกิดขึ้นดังกล่าว
สอดคล้องกับ การเรี ยนการสอนภาษาจีน ที่ เอกสัณ ห์ ชิน อัค รพงศ์ (2555, น. 2-3) ได้อธิ บ ายว่าการเรี ยน
การสอนภาษาจี น ต้อ งเริ่ม จากการศึ ก ษาระบบเสีย งก่อ น เนื่อ งจากภาษาคือ ระบบสั ญลั ก ษณ์ข องเสี ยงที่ มี
ความหมาย ดังนั้น การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ จึงมีจุดเริ่มต้นที่การเรียนรู้เรื่องเสียงของภาษานั้นๆ ก่อน
เป็นลําดับแรก โดยลักษณะการเรียนการสอนดังกล่าว ทําให้นักเรียนได้เลียนแบบและจดจํามาใช้ในการฟัง
และการพูด ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของ Bandura (1997) ที่อธิบายว่า บุคคลจะเรียนรู้ได้
จากกระบวนการจําและการสังเกต ซึ่งการเก็บจํากระทําได้สองลักษณะ คือ มโนภาพและภาษา ทั้งนี้ การเก็บจํา
ในรูปมโนภาพจะเกิดการจดจําได้ง่ายกว่า ดังนั้น เมื่อแม่แบบแสดงให้เห็นบ่อยๆ จะทําให้นักเรียนเกิดมโนภาพ
ในสิ่งที่เรียนรู้ ส่วนการเก็บจําในรูปภาษาจะสามารถพัฒนาขึ้นได้หลังจากการมีมโนภาพ ซึ่งการเก็บจําในสอง
ลักษณะนี้อาจช่วยให้การเรียนรู้ของนักเรียนในการศึกษาครั้งนี้ประสบผลสําเร็จ
2. การแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจําวันและใช้คําศัพท์ อีกทั้งสําเนียง
ที่ไ ด้ ยิน จากสื่ อวิดี โอ จนเกิด ความคุ้น เคย อาจทํา ให้นั กเรี ย นเข้ าใจความหมายและใช้ ภ าษาในสถานการณ์
ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง และสามารถใช้คําศัพท์เพื่อการสื่อสารได้ ทั้งนี้ พฤติกรรมการใช้ภาษาดังกล่าวสอดคล้องกับ
Budiana (2013, p. 35) และ Ruslan (2020, p. 48) ที่อธิบายว่า บทบาทสมมติ เป็นวิธีการที่นักเรียนได้เรียนรู้
ผ่านสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจําวัน อันจะส่งผลให้นักเรียนสามารถนําภาษาไปใช้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (2556, น. 15) อธิบายไว้ว่า การเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศที่ดีนั้น นักเรียนควรได้รับการฝึกปฏิบัติภาษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
บ่ อ ยๆ โดยใช้ ก ารแสดงบทบาทสมมติ ทํ า ให้ นั ก เรี ย นมี โ อกาสในการพั ฒ นาความสามารถในการใช้ ภ าษา
ในสถานการณ์ ต่ า งๆ ส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นสามารถเลื อ กใช้ ภ าษาที่ เ หมาะสมกั บ บทบาทที่ ไ ด้ รั บ นอกจากนี้
การอภิปรายหลังการแสดงยังทําให้นักเรียนเข้าใจบทบาท ความรู้สึกและอารมณ์ของผู้แสดง ทําให้เข้าใจเรื่องราว
ที่เกิดขึ้นจากการแสดงและสามารถสรุปสาระสํา คัญที่ได้จากการรับชมและการสัง เกตการณ์ สอดคล้องกับ
คํากล่าวของ ทิศนา แขมมณี (2562, น. 358) ที่ระบุว่า ข้อมูลในการอภิปรายทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์และยังสอดคล้องกับคําอธิบายของสุคนธ์ สินธพานนท์, ฟองจันทร์ สุขยิ่ง, จินตนา วีรเกียรติสุนทร
และพิวัสสา นภารัตน์ (2554, น. 156) ว่าการอภิปรายเกี่ยวกับการแสดงเมื่อกิจกรรมได้สิ้นสุดลง ทําให้นักเรียน
เข้าใจถึงการกระทํา ความรู้สึก เหตุผลของบุคคลที่สวมบทบาทดังกล่าวในชีวิตจริง ส่งผลให้ความสามารถใน
การฟังและการพูดหลังเรียน ด้วยวิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติของนักเรียนในการศึกษาครั้งนี้สูงขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญ
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
1.1 ครูควรพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย เข้ากับสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
เพื่ อ ให้นั ก เรี ย นสามารถเข้า ถึ ง สื่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนได้ ง่า ยยิ่ง ขึ้ น อี ก ทั้ ง ช่ ว ยอํา นวยความสะดวกต่ อ
การเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
1.2 ครูค วรกระตุ้ น ให้นั ก เรีย นทุ ก กลุ่ ม ได้ แ สดงบทบาทที่ มี ค วามโดดเด่ น และให้ ค วามสํ า คั ญ
ในการแสดง ซึ่งจะทําให้นักเรียนกลุ่มนี้เห็นถึงคุณค่าและความสําคัญในตนเอง
1.3 ครู ค วรมี ก ารสอนพื้ น ฐานด้ า นภาษาและเตรี ย มพื้ น ฐานการแสดงด้ ว ยการแสดงออก
ทางอารมณ์ สีหน้าหรือท่าทาง ก่อนเรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรตามอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการเรียนการสอน อาทิ
ความกล้าแสดงออก ทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่นและความรับผิดชอบ
2.2 ควรทําวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการฟังและการพูด ด้วยวิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ
ในการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศอื่นๆ อาทิ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี
เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
เขียน ธีระวิทย์. (2551). ความร่วมมือไทย-จีน ด้านการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย. กรุงเทพฯ:
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทกานต์ ไพรศรี, สรพล จิรสวัสดิ์, และสุขุม เฉลยทรัพย์. (2561). การใช้บทบาทสมมติช่วยพัฒนาทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 5. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต,
14(3), น. 267-275.
ชลธิชา สว่างไตรภพ และนันทิวัน อินหาดกรวด. (2560). การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยใช้บทบาท
สมมติสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, 1(1), น.174-183.
ณฐมน จันทร์เพ็งเพ็ญ. (2560). การพัฒนาการพูดภาษาจีนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ (ROLE PLAY)
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม).
ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง. (2558). ภาษาและวัฒนธรรมจีน กับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.
วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์, 17(1), น. 13-30.
ทิศนา แขมมณี. (2562). ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
(พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Ratchaphruek Journal Vol.20 No.1 (January - April 2022)
วารสารราชพฤกษ์์ ปีีที่่� 20 ฉบัับที่่� 1 (มกราคม - เมษายน 2565)

นิธินนท์ ชารีชุม. (2563). กิจกรรมบทบาทสมมติ กับการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนนายสิบตํารวจ.
วารสารลวะศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 4(1), น. 101-108.
นุจรี สุทธิพันธ์. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะการฟังภาษาจีนของนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ กรณีศึกษา นักศึกษาเข้าร่วมโคงการ In Country Study Program ประจําปีการศึกษา
2560. สืบค้นเมื่อ 21 ตุลาคม 2563, จาก http://www.hu.ac.th/conference/conference
2019/FullText/01%20-20223-238.pdf
ปิยะพงษ์ วงศ์ขมุ เงิน. (2556). การพัฒนาทักษะการฟัง และการพูดภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดยใช้รูปแบบ 4 MAT. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 36(4), น. 53-60.
พิมพรรณ ต๊ะสุภา. (2558). การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูดภาษาจีนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).
พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2550). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา. (2562). แบบวิเคราะห์ผลการเรียน. ชัยภูมิ: โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา.
วิภาวรรณ สุนทรจามร. (2559). รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
ในประเทศไทยภาพรวม (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ.
สมบูรณ์ ตันยะ. (2559). วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา. นครราชสีมา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา.
สุคนธ์ สินธพานนท์, ฟองจันทร์ สุขยิ่ง, จินตนา วีรเกียรติสุนทร และพิวัส สานภารัตน์. (2554). วิธีสอน
ตามแนวปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของเยาวชน. กรุงเทพฯ: 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง.
สุภิญญา เรือนแก้ว. (2552). ความสําคัญของภาษาจีนในปัจจุบัน. สืบค้น เมื่อ 27 มกราคม 2562,
จาก http://ning-50010110079.blogspot.com/2009/09/blog-post.html
เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์. (2556). การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา กลยุทธ์สู่ความสําเร็จในการพัฒนา
การเรียนรู้หนังสือเพื่อปวงชน (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สหธรรมมิก.
อัญชลิการ์ ขันติ, สมเกียรติ อินทสิงห์ และสุนทรี คนเที่ยง. (2562). แนวทางการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีน
เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 3(1), น. 34-41.
อรรชนิดา หวานคง. (2559). การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21.
วารสารสถาบันวิจัยญานสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 7(2), น. 303-313.
เอกสัณห์ ชินอัครพงศ์. (2555). การเรียนการสอนภาษาจีนในฐานภาษาต่างประเทศความสําคัญของการเรียน
ระบบเสียง. วารสารมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 9(1), น. 2-3.

165

166

Ratchaphruek Journal Vol.20 No.1 (January - April 2022)
วารสารราชพฤกษ์์ ปีีที่่� 20 ฉบัับที่่� 1 (มกราคม - เมษายน 2565)

Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Cohen.
Budiana, K. M. (2013). The Effect of role playing technique applied on students’
speakingcompetence. Educate Journal Pendidikan Bahasa Inggris, 2(2), pp. 31-41.
Retrieved May 17, 2021, from http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/
educate/index
Juvrianto, C. J. (2018). Improving The Students’ Speaking Ability Through Role Play Method.
Indonesian Journal of English Teaching, 7(1), pp. 331-340.
KInasevch, O. (2009). Role-Playing Summary of a Teaching Model. Retrieved May 17, 2021,
from https://kinasevych.ca/2009/01/16/role-playing-summary-of-a-teaching-model/
Ruslan, R. (2020). Students’ perception on the use of role play by the teacher in EFL
classroom. English in multicultural contexts, 4(1), pp. 46-54. Retrieved
June 17, 2021, from http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/tlemc/article/view/1797

