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บทคัดยํอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนกอนหลังการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยใช

บทบาทสมมุติสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่1 และเพื่อประเมินความรับผิดชอบของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี1 ในการเขารวมกิจกรรม วิธีการดําเนินงานวิจัยแบงเป็น 4 ขั้นตอนตามวัตถุประสงคแของการวิจัย 
รวบรวมขอมูลโดยการใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานทักษะการพูดภาษาจีน แบบสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนในการรวมกิจกรรม วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเอกสารหาคาเฉลี่ย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะหแเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังเรียนเป็น 2.22 และ 40.83 
ตามลําดับและเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน  นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับคําศัพทแที่ใชใน
ชีวิตประจําวันหลังจากทํากิจกรรมสูงกวากอนทํากิจกรรมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.00  2) นักเรียนมีความ
รับผิดชอบโดยรวมอยูในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ นักเรียนมีความรับผิดชอบในอันดับแรกคือ การเขา
เรียนตรงตอเวลา รองลงมาคือ การมีอุปกรณแการเรียนพรอมและในอันดับนอยที่สุดคือ ความกระตือรือรน 
ขยันหมั่นเพียรใฝุเรียนรู  รูจักวางแผนและปฏิบัติตามแผนตามลําดับ 
ค าส าคัญ: การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีน / บทบาทสมมุติ / นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี1 
 

Abstract 
The purpose of this study was to compare the results before and after learning about the 
development of Chinese speaking skills by role play of primary 1 and then for an evaluate the 
responsibility of student's primary 1 
 In the operation research activity is divided into four steps according to the purpose of 
the research. Data were collected by the test of learning about development of Chinese speaking 
skills by role play using observation of students in joint activities .Data analyzed by analysis of 
documents, the average value, standard deviation and content analysis the researchers found. 
1. The students had an average score pretest and posttest was 2.22 and 40.83, 
respectively, when comparing the before and after classes, students have the knowledge about 
the terminology that is used on a daily basis after the event than before doing significant at 0.00. 
2. Students skill overall responsibility in the arrangement of attitude is about the class on 
time responsibility first try to including the available devices and learning with minimal rank 
There are 2 is about enthusiasm, diligence, anxious to learn and know the plan and follow the 
plan, respectively. 
Keywords: the development of Chinese speaking skills/ role play/ student's primary 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
เนื่องดวยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงนั้น มีจุดเนน

ใหเกิดการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ยกระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานใหเกิดการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ ที่สอดคลองกับนโยบายดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
มุงแกปใญหาการศึกษาของชาติ ใหผูเรียนเกิดองคแความรูสงผลใหผูเรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นกําลัง
สําคัญในการพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต ในการนี้ผูจัดทําวิจัย ไดเสนอวิจัยการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาจีนในทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง คือมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรรวมกับโรงเรียนที่รวม
โครงการ รวมกันพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในทองถิ่น เสริมสรางการเรียนรูของนักเรียนโดยใชกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยใชบทบาทสมมติ กิจกรรมที่สอดคลองกับนโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของกับภาษาจีนตามความตองการของโรงเรียนเปูาหมาย ซึ่งไดแก นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดคูยาง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อเป็นประโยชนแในการพัฒนาทักษะการ
เรียนรูทางดานภาษาจีนในระดับประถมศึกษา เพื่อตอยอดความรูในระดับการศึกษาที่สูงข้ึนตอไป 

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยใชบทบาทสมมุติ เป็นการสอนแบบแสดงบทบาทสมมุติ ที่ผูสอนกําหนด
หัวขอเรื่อง ปใญหาตางๆ หรือสรางสถานการณแขึ้นมาใหคลายกับสภาพความเป็นจริงใหผูเรียนไดเตรียมการลวงหนา 
เพื่อแสดงบทบาทตามที่สมมติขึ้นมาเป็นแนวทางแกปใญหาตางๆ ที่พบเจอในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ผูเรียนก็
สามารถแสดงบทบาทในช้ันเรียน โดยไมมีการเตรียมตัวลวงหนา (วราภรณแ ศุนาลัย, 2536, หนา 35 อางอิงใน กรม
วิชาการ, 2543 ข, หนา 18)   
 ทั้งนี้รูปแบบการจัดบทบาทสมมติ มี 2 แบบ คือ การใชบทบาทสมมติที่เตรียมไวลวงหนา (Preplanned 
or Structure role playing) การใชบทบาทสมมติแบบนี้มีรากฐานมาจากความคิดที่วา การเรียนรูจากประสบการณแ
เป็นการเรียนรูที่มีความหมายตอผูเรียนมากที่สุด ผูเรียนเรียนรูโดยการทดลองฝึกหัดและลองผิดลองถูก ผูเรียน
สามารถสังเกตพฤติกรรมของผูอื่นและเลียนแบบหรือรูโดยการมีปฏิกิริยาโตตอบพฤติกรรมของผูเสนอบทบาทผูเรียน
จะทําหนาที่ตีความและตัดสินใจอยางพินิจพิเคราะหแ สมาชิกในกลุมจะเกิดความคิดรวบยอดในหลักการเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของมนุษยแ เป็นโอกาสที่สมาชิกจะเพิ่มความรูสึกเกี่ยวกับการรับรู การมองเห็นและการแกปใญหา และการ
ใชบทบาทสมมติแบบอัตโนมัติ (Spontaneous role playing) รูปแบบการใชบทบาทสมมตินี้คลายๆ กับแบบแรก 
คือ สมาชิกกลุมเรียนรูดวยการสังเกตเลยีนแบบและการวิจารณแหรือตชิม แตขอมูลระหวางทฤษฎีนี้ตางกับทฤษฎีแรก
คือ กระบวนวิเคราะหแในสถานการณแการเรียนรู ในแบบนี้ผูเรียนจะไดรับการสงเสริมใหคิดหารูปแบบพฤติกรรมของ
เขาเองมาทดลอง และคนควาหาแบบของพฤติกรรมใหมๆ การใชบทบาทสมมติแบบนี้มักใชปนกับแบบแรก ซึ่ง
ขึ้นอยูกับความมุงหมายของกลุม กลาวโดยสรุป การใชบทบาทสมมติทั้ง 2 แบบ คือ บทบาทสมมติที่ครูไดเตรียม
บทบาทไวลวงหนา และบทบาทสมมติที่ไมไดเตรียมไวลวงหนา ทั้ง 2 แบบมีจุดที่ตางกัน คือ การใชบทบาทสมมติที่
เตรียมไวลวงหนาเนนความพรอมของผูแสดงที่ทําหนาท่ีรับผิดชอบในแตละบทรวมถึงการจัดฉากใหเหมาะสมกับเนื้อ
เรื่องหรือสถานการณแนั้นๆ สวนรูปแบบการใชบทบาทสมมติที่ไมมีการเตรียมไวลวงหนานั้นเนนไหวพริบ เชาวแปใญญา 
ความคิดสรางสรรคแอยางฉับไวของผูแสดง (สมศิริ ปลื้มจิตตแ, 2550, หนา 32 ) 
 ประโยชนแของการใชกิจกรรมบทบาทสมมติมดีังตอไปนี้ คือ 1) ผูเรียนไดเรียนรูการประพฤติ และปฏิบัติตน 
ในสังคมไดเหมาะสม 2) ผูเรียนไดรูจัดพัฒนาการฝึกปฏิบัติ คือ รูสึก คิด และกระทําอยางมีระบบ 3)ผูเรียนไดผอน
คลายความตึงเครียด 4)ผูเรียนไดฝึกการแกปใญหาและรูจัดตัดสินใจ 5) ผูเรียนไดฝึกความกลาแสดงออก มีความ
มั่นใจในการปรับตัว และมีความเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด 6) ผูเรียนไดรวมกันพัฒนาความสามัคคีโดยการทํางาน
เป็นกลุมรวมกับผูอื่น 7) ผูเรียนไดมีประสบการณแในการรับรูความรูสึก ความคิดเห็นของตนเองและผูอื่น ทําใหมอง
โลกกวางขึ้น 8) ผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูความรูสึกนึกคิดของผูอื่นวามีความแตกตางจากตัวเอง และสามารถยอมรับ
ความคิดเห็นของผูอื่น 9) ผูเรียนมีโอกาสไดแสดงออกหลายบทบาท 10)ผูเรียนมีโอกาสสํารวจคานิยมของตนเองและ
ผูอื่นซึ่งสามารถทําใหรูจักตัดสินใจเลือกคานิยมของตนเองไดอยางมีเหตุผล 11) ผูเรียนเกิดความเขาใจในความ
แตกตางระหวางบุคคลมากขึ้น 12) ผูเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น ท้ังนี้สามารถสรุปไดวาบทบาทสมมติ
เป็นกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีโอกาสไดฝึกและเตรียมการใชภาษาในการสื่อสารในสถานการณแที่หลากหลาย ทําให
เกิดความสนุกสนานในการเรียน ชวยสงเสริมใหผูเรยีนสามารถเรียนรูในการปฏิบตัิตนในสงัคม ฝึกการแกปใญหา และ
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ชวยใหผูเรียนเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจอีกทั้งเขาใจในความรูสึกของผูอื่น ตลอดจนสามารถปฏิบัติตนตอผูอื่นได
อยางเหมาะสมทําใหเกิดความเขาใจอันดีและเกิดความสามัคคี (ญาดาพนิต พิณกุล, 2549, หนา 266-257)  

การเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติมีดังนี้ คือ 1) ผูสอนควรช้ีแจงจุดประสงคแของ
การแสดงบทบาทสมมติและสิ่งที่ตองการใหผูสังเกตศึกษาจากการแสดงบทบาทสมมตินั้น 2) ผูสอนตองเตรียม
สถานการณแ และมีคําอธิบายสถานการณแใหชัดเจนสําหรบัผูที่จะแสดงบทบาทแตละคน ซึ่งจะตองจดจําสถานการณแที่
ตนจะตองแสดงบทบาทไวใหแมนยํา มีความเขาใจในบทบาทของตนอยางรูแจง สถานการณแและบทบาทที่กําหนดมกั
พิมพแลงในแผนกระดาษเพื่อมอบใหผูแสดงไดศึกษา 3) ควรใหเวลาในชวงสั้นๆ สําหรับผูที่จะแสดงบทบาทสมมติได
ประมวลความคิดซักซอมและเตรียมการ 4) ในการแสดงบทบาทสมมติ จะตองมีบรรยากาศที่เสรีและความรูสึก
ปลอดภัย 5) อาจมีการปรับปรุงและแสดงกิจกรรมบางตอนใหม 6) หลังจากการแสดงบทบาทสมมติควรมีการ
อภิปรายถึงพฤติกรรมที่แสดงและประเมินผลการปฏิบัติของผูเรียน (บุญชม ศรีสะอาด, 2541, หนา 62 อางอิงใน 
กรมวิชาการ, 2543ข, หนา 20) 

ดวยเหตุผลดังกลาว ผูจัดทําวิจัยการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยใชบทบาทสมมุติสําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี1 นําหลักการและเหตุผลมาใชพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยใชบทบาทสมมุติ เพื่อพัฒนาทักษะ
ในการพูดของนักเรียนท่ีใชไดจริงในชีวิตประจําวันได 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนกอนและหลังการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยใชบทบาทสมมุติสําหรับ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี1  

2. เพื่อประเมินความรับผิดชอบของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี1 ในการเขารวมกิจกรรม 
 
สมมติฐานการวิจัย 

ทักษะการพูดภาษาจีนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชบทบาทสมมุติ  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดคูยาง ตําบลในเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 223 คน  
 

ระยะเวลาที่ใช๎ในการทดลอง 
ผูวิจัยทําการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ทําการทดลองเป็นระยะเวลา 5 สัปดาหแ จัดการเรียน

การสอนทั้งหมด 10 ครั้ง จํานวน 10 ช่ัวโมง 
ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรตน ไดแก กิจกรรมและชุดฝึกแสดงบทบาทสมมุติ  
ตัวแปรตาม ไดแก 

- ผลการเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมและชุดฝึกแสดงบทบาทสมมุติ 
- ผลการประเมินความรับผิดชอบของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี1 ในการเขารวมกิจกรรม 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

  
  
 

ใช๎บทบาทสมมุติ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
  กลุมทดลองที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดคูยาง ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 223 คน  
 ผูวิจัยดําเนินการวิจัยกับกลุมทดลองดวยตนเอง โดยผานนักศึกษาวิชาชีพครู ตามขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นกอนการทดลอง เป็นข้ันท่ีผูวิจัยเตรียมความพรอมในดานตางๆดังนี้  

1.1 สรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก  
1.1.1 การจัดทําแผนกิจกรรมและชุดฝึกแสดงบทบาทสมมุติเรื่องการพัฒนาทักษะการพูด 

ภาษาจีนสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มีขั้นตอนในการสราง ดังนี้ 
1.1.1.1 ศึกษา ตํารา เอกสาร งานวิจัย ที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนกิจกรรมและชุดฝึกแสดง 

บทบาทสมมุติการพูดภาษาจีนสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
1.1.1.2 เขียนแผนและแนวทางการจัดการเรียนรูตามขั้นตอนกิจกรรมฝึกทักษะการพูด 

ภาษาจีนโดยใชบทบาทสมมุติสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
      1.1.1.3 นําแผนจัดการเรียนรูใหผูเช่ียวชาญตรวจ เพื่อปรับปรุงแกไขกอนนําไปใช 
โดยเสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน ไดแกผูเช่ียวชาญทางดานเนื้อหา 1 คน ดานการเรียนรู 1 คน และดานการ
วัดผลและประเมินผล 1 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และความเที่ยงตรงของเนื้อหา แลวนําผลการประเมินของ
ผูเช่ียวชาญมาคํานาวฯกาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Object Congruence: IOC) ซึ่งมีคาคํานวณได
ตั้งแต0.50 ขึ้นไปถือวามีความสอดคลองอยูในเกณฑแที่ยอมรับได มีเกณฑแในการพิจารณาดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุแ, 
2549, หนา177) 

+1  หมายถึง แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับตัวช้ีวัด 
0  หมายถึง ไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับตัวช้ีวัด 
-1  หมายถึง แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูไมสอดคลองกับตัวช้ีวัด 
จากสูตร 

 

 IOC=
∑ 

 
 

 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

ขั้นที่ 1 กําหนดบทบาท และรูปภาพใน
สถานการณแตางๆ 

ขั้นที่ 2 นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติบทบาท และ
รูปภาพในสถานการณแตางๆ 

ขั้นที ่3 ประเมินทักษะการพูดภาษาจีนของ
นักเรียน 

ผลการเรยีนกอนและหลังการจดัการเรยีนการ
สอนโดยใชกิจกรรมและชุดฝึกแสดงบทบาท
สมมตุ ิ

 

ผลการประเมินความรับผิดชอบของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี1 ในการเขารวมกิจกรรม 
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 IOC      แทน ดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกับตัวชี้วัด 
 ∑     แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
  N          แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

จากการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของผูเช่ียวชาญไดคาเฉลี่ยเทากับ 1.00 จากนั้นผูวิจัยนําขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชทดทองกับกลุมตัวอยาง 
    1.1.1.4 นําแผนจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปใชเป็นเครื่องมือในการวิจัย
กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดคูยาง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 223 คน 
ซึ่งเป็นกลุมทดลองในการวิจัยครั้งนี ้
  1.1.2 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยใชบทบาทสมมุติสําหรับ
นัก เรี ยน ช้ันประถมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนวัดคูยาง ตํ าบลในเมือง อํ า เภอเมือง จั งหวัดกํ าแพงเพชร                       
จํานวน 223 คน มีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 
  1.1.2.1 คณะผูรับผิดชอบประกอบดวยอาจารยแโปรแกรมวิชาภาษาจีน 1 คน และนักศึกษาปีที่ 
2 รหัส 5911211 ประชุมเพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยใชบทบาทสมมุต ิการวัดผลการ
เรียนรูและเอกสารที่เกี่ยวของกับวิธีการสรางแบบทดสอบคําศัพทแกอนเรียนและหลังเรียน และแบบทดสอบการพูด
สนทนา 
  1.1.2.2 สรางแบบทดสอบการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยใชบทบาทสมมุติเป็น
แบบทดสอบคําศัพทแกอนเรียนโดยคําศัพทแจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน 10 ขอ 10 คะแนน และแบบทดสอบการพูด
สนทนา 
  1.1.2.3 กําหนดเกณฑแการประเมินทักษะการพูดภาษาจีนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนวัดคูยาง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยผูสอนเป็นผูสังเกตการพูดและประเมินตามแบบรูบริกสแ 
(Rubrics) ประเภทแยกองคแประกอบ (Analysis Score) โดยชั้นแบบมาตราประเมินคา 5 ระดับ คือ หมายถึง ดีมาก 
4 หมายถึง ดี  3 หมายถึง ปานกลาง  2 หมายถึง นอย และ 1 หมายถึง นอยสุด ใชเกณฑแการะแปลความหมายดังนี้ 
 คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00  แปลความวา พูดไดถูกตองอยางคลองแคลว ชัดเจนอยูในระดับดีมาก 
 คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20  แปลความวา พูดไดถูกตอง แตออกเสียงบางคํายังไมชัดเจนอยูในระดับดี 
 คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40  แปลความวา พูดยังไมคลองแคลว ออกเสียงยังไมชัดเจนอยูในระดับปาน
กลาง 
 คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60  แปลความวา พูดไมคลอง ออกเสียงไมชัดเจนในระดับนอย 
 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80  แปลความวา พูดไมถูกตองในระดับนอยท่ีสุด 

  ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีน
สําหรับ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  ไดแก ( Content  Validity) คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 
Congruence:IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ คาความยากงาย(p) และคาอํานาจจําแนก(r) คาความเช่ือมั่น(Reliability) โดย
ใชวิธีของ คูเดอรแ ริชารแด จากสูตร KR-20  
 
  1.1.2.4 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยใชบทบาท
สมมุติ เสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน ไดแกผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา 1 คน ดานการเรียนรู 1 คน และดานการ
วัดผลและประเมินผล 1 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตองความเหมาะสมแลวปรับปรุงแกไขแบบทดสอบตาม
คําแนะนําเพื่อตรวจสอบความถูกตองของภาษาและความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวนําการ
ประเมินของผูเชียวชาญมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง(Index of Item Object Congruence :IOC) ซึ่งคาที่
คํานวณไดตั้งแต 0.50 ขึ้นไปถือวามีความสอดคลองอยูในเกณฑแที่ยอมรับได มีเกณฑแในการพิจารณาดังนี้ (มาเรียม 
นิลพันธุแ, 2549, หนา177)  

+1  หมายถึง แนใจวาแบบประเมินสอดคลองกับตัวช้ีวัด 
0    หมายถึง ไมแนใจวาแบบประเมินสอดคลองสอดคลองกับตัวช้ีวัด 
-1  หมายถึง แนใจวาแบบประเมินสอดคลองไมสอดคลองกับตัวช้ีวัด 
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จากการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของผูเชียวชาญไดคาเฉลี่ยเทากับ 1.00 จากน้ันผูวิจัยนําขอเสนอแนะของผู
เชียวชาญมาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชทดลองกับกลุมตัวอยาง 
 
  1.1.3 แบบประเมินความรับผิดชอบที่มีตอการจัดการเรียนรูของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 
   1.1.3.1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี รูปแบบ วิธีการสรางแบบประเมินจากหนังสือ 
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   1.1.3.2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาสรางแบบประเมินความรับผิดชอบของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดคูยาง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร กําหนดเป็นประเด็นในการประเมินเป็น 
10 ดาน ไดแก 

1) เขาเรียนตรงเวลา 
2) มีอุปกรณแการเรียนพรอม 
3) ปฏิบัติกิจกรรมที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จสมบูรณแ 
4) รูจักวางแผนและปฏิบัติตามแผน 
5) ติดตามงานอยางสม่ําเสมอ 
6) กระตือรือรน ขยันหมั่นเพียร ใฝุเรียนรู 
7) ยอมกระทําของตน 
8) รูจักหนาท่ีและทํางานเต็มความสามารถ 
9) มีความซื่อสัตยแตอตนเองและผูอื่น 
10) ทํางานอยางระบบระเบียบละเอียดรอบคอบ 

 
1.1.3.3 กําหนดเกณฑแการประเมินความรับผิดชอบของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูสําหรับ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดคูยาง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยผูสอนเป็นผูสังเกตพฤติกรรม
และประเมินตามแบบรูบริกสแ (Rubrics) ประเภทแยกองคแประกอบ (Analysis Score) โดยช้ันแบบมาตราประเมิน
คา 5 ระดับ คือ หมายถึง สูงท่ีสุด 4 หมายถึง สูง  3 หมายถึง ปานกลาง  2 หมายถึง นอย และ 1 หมายถึง นอยสุด 
ใชเกณฑแการะแปลความหมายดังนี้ 
 คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00  แปลความวา ความรับผิดชอบอยูในระดับสูงท่ีสุด 
 คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20   แปลความวา ความรับผิดชอบอยูในระดับสูง 
 คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40  แปลความวา ความรับผิดชอบอยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60  แปลความวา ความรับผิดชอบอยูในระดับนอย 
 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80   แปลความวา ความรับผิดชอบอยูในระดับนอยท่ีสุด 

ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนสําหรับ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  ไดแก ( Content  Validity) คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 
Congruence:IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ คาความยากงาย(p) และคาอํานาจจําแนก(r) คาความเช่ือมั่น(Reliability) โดย
ใชวิธีของ คูเดอรแ ริชารแด จากสูตร KR-20  
 
 1.1.3.4 นําแบบประเมินของผูเรียนเกี่ยวกับความรับผิดชอบที่มีตอการจัดการเรียนรูเรื่องการ
พัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยใชบทบาทสมมุติเป็นฐานสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 อําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร ที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คนไดแก ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา 1 คน ดานการเรียนรู 
1 คน และดานการวัดผลและประเมินผล 1 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตองของภาษาและความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
(Content Validity) แลวนําการประเมินของผูเชียวชาญมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง( Index of Item 
Object Congruence :IOC) ซึ่งคาท่ีคํานวณไดตั้งแต 0.50 ขึ้นไปถือวามีความสอดคลองอยูในเกณฑแที่ยอมรับได มี
เกณฑแในการพิจารณาดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุแ, 2549, หนา177)  

+1   หมายถึง แนใจวาแบบประเมินสอดคลองกับตัวช้ีวัด 

Th
e 4

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



180 
 

0 หมายถึง ไมแนใจวาแบบประเมินสอดคลองสอดคลองกับตัวช้ีวัด 
1 หมายถึง แนใจวาแบบประเมินสอดคลองไมสอดคลองกับตัวช้ีวัด 

จากการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญไดคาเฉลี่ยเทากับ 1.00 จากน้ันผูวิจัยนําขอเสนอแนะของผู
เชียวชาญมาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชทดลองกับกลุมตัวอยาง 

ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความคิดเห็นของผูเรียนเกี่ยวกับทักษะดานความรับผิดชอบ 
 ไดแกความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( Content  Validity) คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 
Congruence:IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ  

   1.1.3.5 นําแบบประเมินดานความรับผิดชอบของนักเรียนเป็นเครือ่งมือในการวิจัยโดย
ใชนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดคูยาง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 223 คน 
ซึ่งเป็นกลุมทดในการวิจัยครั้งนี้ 

ขั้นที่ 2 ทดลอง การวิจัยครั้งนี้ใชเวลาทดลองภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ทําการทดลองเป็นระยะเวลา 5 
สัปดาหแ จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 10 ครั้ง จํานวน 10 ช่ัวโมง โดยผูวิจัยประเมินนักเรียนกลุมทดลองดวยตนเอง
ตามแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น 6 แผน และประเมินทักษะการพูดภาษาจีนโดยใชบทบาทสมมุติของนักเรียน
เป็นรายบุคคล โดยใหนักเรียนพูดตามบทบาท หรือรูปภาพในสถานการณแตางๆที่กําหนดให 
  2.1 ผูวิจัยช้ีแจงวัตถุประสงคแของการวิจัยและอธิบายวิธีการเรียนรูความรับผิดชอบ บทบาท
หนาท่ีของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมแกนักเรียนกลุมทดลอง 
  2.2. ทดสอบกอนเรียน(Pre-test) โดยใชแบบทดสอบคําศัพทแกอนเรียน โดยใชคําศัพทแภาษาไทย
หรือรูปภาพใหนักเรียนพูดเป็นภาษาจีน จํานวน 10 ขอ  
  2.3  จัดการเรียนรูครบตามแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 6 แผน ตามที่ผูวิจัยไดกําหนด 
  2.4 ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลการจัดการดานทักษะการพูด
ภาษาจีน  
  2.5  ทดสอบผูเรียนโดยใชแบบทดสอบการสนทนาภาษาจีน ซึ่งกําหนดเกณฑแการประเมินทักษะ
การพูดภาษาจีนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดคูยาง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยผูสอน
เป็นผูสังเกตการพูดและประเมินตามแบบรูบริกสแ (Rubrics) ประเภทแยกองคแประกอบ (Analysis Score) โดยช้ัน
แบบมาตราประเมินคา 5 ระดับ คือ หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง ดี  3 หมายถึง ปานกลาง  2 หมายถึง นอย และ 1 
หมายถึง นอยสุด                                                             

ขั้นที่ 3 หลังการทดลอง หลังจัดการเรียนรูครบตามแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 6 แผน ดําเนินการดังนี้  
  3.1 ประเมินการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนวัด
คูยาง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 223 คน 
  3.2 ประเมินความรับผิดชอบของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1 อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 223 คน 
 
ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือสําหรับการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนสําหรับ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  ไดแก ( Content  Validity) คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 
Congruence:IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ คาความยากงาย(p) และคาอํานาจจําแนก(r) คาความเช่ือมั่น(Reliability) โดย
ใชวิธีของ คูเดอรแ ริชารแด จากสูตร KR-20  

1. เปรียบเทียบผลการเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนโดยใชบทบาทสมมุติสําหรับนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี1  ดังตารางที่ 1 
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ตารางที ่1 เปรียบเทียบผลการเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนใชบทบาทสมมุติสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี1 (n=223) 

การทดสอบ n X  S.D. t Sig. 

กอนเรียน 
223 

2.22 1.67 
153.23 .00 

หลังเรียน 
223 

40.83 4.09 
จากตารางที่ 1 พบวา ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนโดยใชบทบาทสมมุติ

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนวัดคูยาง จังหวัดกําแพงเพชร คะแนนกอนและหลังจัดกิจกรรมมี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.22 และ 40.83 คะแนน ตามลําดับและ เมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังการ
สอนพบวา คะแนนสอบหลังจากการเรียนของและนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.00 พิจารณา
แลวพบวา นักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคําคัพทแสูงกวาเกณฑแที่ตั้งไว รอยละ 70 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว 

ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความคิดเห็นของผูเรียนเกี่ยวกับทักษะดานความรับผิดชอบ 
 ไดแกความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( Content  Validity) คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 
Congruence:IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ  

2. วิเคราะหแความรับผิดชอบของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  10 ดาน ไดแก 1) เขาเรียนตรง 
เวลา  2) มีอุปกรณแการเรียนพรอม  3) ปฏิบัติกิจกรรมที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จสมบูรณแ  4) รูจักวางแผนและ
ปฏิบัติตามแผน  5) ติดตามงานอยางสม่ําเสมอ  6) กระตือรือรน ขยันหมั่นเพียรใฝุเรียนรู  7) ยอมรับการกระทําของ
ตน  8) รูจักหนาท่ีและกระทํางานอยางเต็มความสามารถ 9) มีความซื่อสัตยแตอตนเองและผูอื่น  10) ทํางานอยางมี
ระบบ ระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ดังในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหแทักษะดานความรับผิดชอบของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดคูยาง จังหวัด
กําแพงเพชร 

เกณฑ๑การให๎คะแนน X  S.D. ความหมาย 

1.เขาเรียนตรงเวลา 2.87 0.39 ด ี
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหแทักษะดานความรับผิดชอบของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดคูยาง
จังหวัดกําแพงเพชร 

เกณฑ๑การให๎คะแนน X  S.D. ความหมาย 
2.มีอุปกรณแการเรียนพรอม 2.30 0.69 ด ี

3.ปฏิบัติกิจกรรมที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จสมบูรณแ 2.26 0.73 ด ี

4.รูจักวางแผนและปฏิบัติตามแผน 2.18 0.67 ด ี

5.ติดตามงานอยางสม่ําเสมอ 2.23 0.72 ด ี

6.กระตือรือรน ขยันหมั่นเพียรใฝุเรียนรู 2.18 0.74 ด ี

7.ยอมรับการกระทําของตน 2.26 0.71 ด ี

8.รูจักหนาท่ีและกระทํางานอยางเต็มความสามารถ 2.27 0.69 ด ี

9.มีความซื่อสัตยแตอตนเองและผูอื่น 2.23 0.71 ด ี

10.ทํางานอยางมีระบบ ระเบียบ ละเอียด รอบคอบ 2.25 0.73 ด ี

รวม 23.01 3.87 ด ี
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จากตารางที่ 2  พบวา การคิดวิเคราะหแดานความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนวัดคูยาง จังหวัด

กําแพงเพชรโดยรวมอยูในระดับ ดี ( X  =23.01, S.D.= 3.87 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา เมื่อพิจารณาเป็นราย
ขอแตละเนื้อหา  พบวา นักเรียนเกิดทักษะความรับผิดชอบ ในอันดับแรก คือ เรื่องเขาเรียนตรงเวลา ( X  = 2.87, 
S.D.= 0.39) รองลงมา ไดแก เรื่อง มีอุปกรณแการเรียนพรอม( X  =2.87, S.D.= 0.69)  และในอันดับที่นอยที่สุด คือ 
ความกระตือรือรน ขยันหมั่นเพียรใฝุเรียนรู  รูจักวางแผนและปฏิบัติตามแผน ( X  =23.01, S.D.= 0.67 ) 
ตามลําดับ 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนกอนหลังการจัดการเรียนโดยใชบทบาทสมมุติสําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนวัดคูยาง จังหวัดกําแพงเพชร คะแนนกอนและหลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
2.22 และ 40.83 คะแนน ตามลําดับและ เมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังการสอนพบวา คะแนนสอบ
หลังจากการเรียนของและนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.00 พิจารณาแลวพบวา นักเรียนมี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพทแสูงกวาเกณฑแที่ตั้งไว รอยละ 70 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว 

2. ผลการวิเคราะหแดานความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนวัดคูยาง จังหวัดกําแพงเพชรโดยรวมอยูในระดับ 
ดี ( X  =23.01, S.D.= 3.87 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา เมื่อพิจารณาเป็นรายขอแตละเนื้อหา  พบวา นักเรียน
มีความรับผิดชอบในอันดับแรกคือ เรื่องเขาเรียนตรงเวลา ( X  = 2.87, S.D.= 0.39) รองลงมาคือ เรื่อง มีอุปกรณแ
การเรียนพรอม( X  =2.87, S.D.= 0.69)  และในอันดับที่นอยที่สุด คือ เรื่องความกระตือรือรน ขยันหมั่นเพียรใฝุ
เรียนรูและเรื่องรูจักวางแผนและปฏิบัติตามแผน ( X  =23.01, S.D.= 0.67 ) ตามลําดับ 

อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยใชบทบาทสมมติสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 

1  สามารถอภิปรายผลจากขอคนพบในการวิจัยไดดังนี้ 
1. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนกอนหลังการจัดการเรียนโดยใชบทบาทสมมุติสําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนวัดคูยาง จังหวัดกําแพงเพชร คะแนนกอนและหลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
2.22 และ 40.83 คะแนน ตามลําดับและ เมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังการสอนพบวา คะแนนสอบ
หลังจากการเรียนของและนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.00 พิจารณาแลวพบวา นักเรียนมี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพทแสูงกวาเกณฑแที่ตั้งไว รอยละ 70 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะวา  
        ลักษณะเดนของการจัดการเรียนรูพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยใชบทบาทสมมติ คือการที่ผูสอนกําหนด
หัวขอเรื่อง ปใญหาตางๆหรือสถานการณแขึ้นมาคลายกับสภาพความเป็นจริง มีทั้งใหผูเรียนไดเตรียมการลวงหนาและ
ไมมีการเตรียมตัวลวงหนา ไดแสดงบทบาทตามที่สมมติขึ้นมา   เพื่อฝึกใหผูเรียนไดฝึกหัดการพูด ลองผิดลองถูก 
ตามสถานการณแตางๆ ที่กําหนดขึ้น เป็นการฝึกไวพริบ เชาวแปใญญา ความคิดสรางสรรคแที่ฉับไวของผูแสดงบทบาท
สมมติ อันเป็นแนวทางที่สามารถนําไปแกปใญหาตางๆ ที่อาจจะประสบในชีวิตประจําวัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
(สมศิริ ปลื้มจิตตแ ,2550 ,หนา 32 ) ผูวิจัยพบวา ผูเรียนหลังจากท่ีไดใชกระบวนการเรียนโดยบทบาทสมมติ สงผลให
ผูเรียนสามารถจําคําศัพทแตามสถานการณแตางๆ จากบทบาทสมมติ และใชไวพริบ เชาวแปใญญา ในการแกปใญหาตาม
สถานการณแตางๆได จากความโดดเดนของการจัดการเรียนรูพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยใชบทบาทสมมติสงผล
ใหนักเรียนที่ทดลองนั้นไดรับการพัฒนาทักษะการพูดและเกิดความรูความเขาใจในบทเรียนมากขึ้นจึงทําใหมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูที่สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 

2. ผลการวิเคราะหแดานความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนวัดคูยาง จังหวัดกําแพงเพชรโดยรวมอยูในระดับ 
ดี ( X  =23.01, S.D.= 3.87 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา เมื่อพิจารณาเป็นรายขอแตละเนื้อหา  พบวา นักเรียน
เกิดทักษะความรับผิดชอบ ในอันดับแรก คือ เรื่องเขาเรียนตรงเวลา ( X  = 2.87, S.D.= 0.39) รองลงมา ไดแก 
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เรื่อง มีอุปกรณแการเรียนพรอม( X  =2.87, S.D.= 0.69)  และในอันดับที่นอยที่สุด คือ เรื่องความกระตือรือรน 
ขยันหมั่นเพียรใฝุเรียนรูและเรื่องรูจักวางแผนและปฏิบัติตามแผน ( X  =23.01, S.D.= 0.67 ) ตามลําดับ 

จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนวัดคูยาง จังหวัดกําแพงเพชร มีความรับผิดชอบ
ชัดเจนมากขึ้น รวมอยูในระดับดี ในเรื่องเขาเรียนตรงเวลา มีอุปกรณแการเรียนที่พรอม และมีความกระตือรือรน 
ขยันหมั่นเพียร ใฝุเรียนรู รูจักวางแผนและปฏิบัติตามแผน อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูโดยการใชกิจกรรมและ
บทบาทสมมุติในการจัดกิจกรรม  ซึ่งเป็นสวนหนึ่งที่ทําใหผูเรียนมีความรับผิดชอบในดานตางๆ นักเรียนมีการทํางาน
เป็นระบบระเบียบและละเอียดขึ้น ทั้งนี้นักเรียนสามารถนําความรับผดิชอบท่ีเกิดจากการจัดเรียนโดยการใชกิจกรรม
และบทบาทสมมุติไปประยุกตแใชกับเพื่อนในช้ันเรียนและในชีวิตประจําวัน และจากการสังเกตพบวา นักเรียนไดเห็น
ความสําคัญของการมีความรับผิดชอบ ทําใหมีความรับผิดตอหนาที่ท่ีตนเองไดรับมอบหมาย  

 
ข๎อเสนอแนะ  
 ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลไปใช 
  1. ควรจัดใหมีการเรียนปรับพื้นฐานการเรียนภาษาจีนในระดับช้ันประถมศึกษา เพื่อเป็นการ
เตรียมความพรอมของผูเรียนโดยใหความรูเรื่องระบบสัทอักษรภาษาจีนกลาง คําศัพทแพ้ืนฐาน กอนการทดลอง  

2. โรงเรียนหรือผูสอนควรมีการจัดเตรียมสถานท่ีที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ตอการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู เชน สื่ออุปกรณแการสอนครบครัน  สรางบรรยากาศในใหเรียนใหเอื้อตอการเรียนการสอน 
 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

  1. ควรนําการจัดการการเรียนรูโดยการใชกิจกรรมและบทบาทสมมุติในดานทักษะอื่นๆเชน ฟใง 
อานและเขียน  
  2. ควรมีการติดตามและประเมินผลพฤติกรรมจริยธรรมดานความรับผิดชอบของผูเรียนหลังจาก 
เขารวมการจัดการเรียนรูไปแลว ตอไปอีกเป็นระยะๆ เพื่อศึกษาความคงทนของการพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมดาน
ความรับผิดชอบของผูเรียน โดยใชกิจกรรมที่มีการประเมินผล ตามสภาพจริง 
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