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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิาภาษาญี่ปุนเรื่อง อักษรคันจิ  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ระหวางการสอนโดยใช 
บทเรียนสื่อประสม ชุด สนุกกับคันจ ิกับการสอนแบบปกต ิ

A Comparison of  Learning Achievement in Japanese language of Elementary 
Students Grade 11 with  Kanji Studies Multimedia Between Using Kanji Studies  

Multimedia and Conventional Teaching. 

  
ฉัตรแกว  สุขราช0

1  กรวิภา  สรรพกิจจำนง  
 

บทคัดยอ  
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพ่ือ 1) สรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสม ชุด สนุกกับคันจิ เรื่อง 
อักษรคันจิ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ตามเกณฑ 80/80  2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
เรียนและหลังเรียนของกลุมท่ีเรียนดวยบทเรียนสื่อประสม 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาญี่ปุน เรื่อง 
อักษรคันจิ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จำนวน 42 คน โรงเรียนสตรีราชินู
ทิศ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ใชวิธีการเลือกโดยการสุมอยางงาย (Simple random 
sampling) แบงเปน 2 กลุม ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/15 จำนวน 20 คน เปนกลุมทดลอง และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 5/16 จำนวน 20 คน เปนกลุมควบคุม เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) บทเรียนสื่อประสม ชุด สนุก
กับคันจิ 2) แผนการจัดการเรียนรู 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท่ีมีคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับ 
เทากับ 0.91 วิเคราะหขอมูลโดยใชรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ คาทีแบบกลุมตัวอยางท่ี
เปนอิสระตอกัน (t-test indepentdent)  

ผลการวิจัยพบวา 
        1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสม เรื่อง อักษรคันจิ มีคาเทากับ 81.19/82.08  ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 
80/80 ท่ีตั้งไว 
       2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ น เรื ่อง อักษรคันจิ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ที่เรียนดวย
บทเรียนสื่อประสม กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
       3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุน เรื่อง อักษรคันจิ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ที่เรียนดวยบทเรียนสื่อ
ประสมและวิธีการสอนแบบปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 
คำสำคัญ: บทเรียนสื่อประสม, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุน, อักษรคันจิ 
 

Abstract 
      In this independent study entitled “The Comparisons of Learning Achievement in Japanese languages  
Entitle Kanji Studies for Matthayomsueksa 5 students Who Learned Using an Kanji Studies Multimedia and  
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Normal Learning,” the purposes of this research were 1)  to develop the Kanji Studies Multimedia 
based on Kanji Studies  2) to compare the Japanese languages learning achievement  
between pre-test with post-test of control group with the Kanji Studies Multimedia 3) to compare the 
Japanese languages  learning achievement based on Kanji Studies of Matthayomsueksa two students 
between groups training with the Kanji Studies Multimedia and normal learning. 
        The samples consisted of two classes of Matthayomsueksa two students studying during the 
first semester in the academic year 2020 of Satrirachinuthit School. The sample group was selected by purposive 
sampling. Each class has 21 students. One class is in Matthayomsueksa two slash three (M.5/15), was taught by 
using Kanji Studies Multimedia. Another class is in Matthayomsueksa two slash four (M.5/16), was taught by 
the normal learning. The research instruments used for the study were 1)  the lesson plans  of Kanji Studies 
Multimedia 2) the lesson plans of normal learning 3) the Kanji Studies Multimedia  based on Kanji Studies 
4) the learning achievement test about Kanji Studies; multiple choice A-C 30 total. The statistics used  in 

analyzing the data were Mean (�̅�𝑥), Standard deviation (S.D.) and t-test : Independent Samples Test. 
 The research results were as follow   
            1) The effectiveness of Kanji Studies Multimedia  based on Kanji Studies 
was 81.19/82.08 which was higher than the regulation criteria 80/80. 
            2) The learning achievement score after using the of Kanji Studies Multimedia  was statistically   
higher than that before using them at .05 level of significance.  
           3) The learning achievement score of students who learned with the Kanji Studies Multimedia  
was higher than the students who learned with normal learning at the .05 level of statistical significance.  
Keywords: the Kanji Studies Multimedia  , the  learning achievement, Kanji Studies    

 
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย 
 ประเทศไทยเปนประเทศที่กำลังอยูในชวงของการพัฒนาทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม จึงจำเปนอยางยิ่งท่ี
ตองอาศัยภาษาตางประเทศในการติดตอสื่อสาร เพราะในสังคมโลกปจจุบัน เปนสังคมแหงขอมูลขาวสารความกาวหนา
และความเคลื่อนไหว  การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ดังนั้นคนในสังคมจะตองมีการพบปะเพ่ือ
ดำเนินกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจการเรียนรูภาษาตางประเทศจึงเปนสิ่งจำเปนโดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะทางดาน
การสื่อสาร  โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดใหมีสาระการเรียนรู 8 กลุม 
ภาษาตางประเทศที ่เปนสาระการเรียนรู พื ้นฐาน ซึ ่งกำหนดใหเรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน คือ 
ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศอ่ืน เชน ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุน เปนตน  

ภาษาญี่ปุนนั้นมีตัวอักษร 3 ประเภท ไดแก ฮิรางานะ คาตาคานะ และคันจิ ซึ่งผูเริ่มศึกษาทุกคนตองเรียนรู
อักษรทั้ง 3 ประเภทนี้ การเรียนการสอนภาษาญี่ปุนในประเทศไทย สวนใหญจะเริ่มดวยการเรียนตัวอักษรฮิรางานะ
และคาตาคานะ เมื่อเขาสูเนื้อหาบทเรียนผูเรียนจึงจะเริ่มเรียนคันจิ การสอนดังกลาวนี้โดยมากจะนั้นสอนทักษะดาน
การพูดเพื่อใหสามารถสื่อสารไดรวดเร็ว แตหากตองการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุนในระดับสูงจำเปนอยางยิ่งที่จะตอง
เรียนรูตัวอักษรที่ใชในภาษาเขียน จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่ตองเรียนรูอักษรคันจิ ในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุนนั้น สิ่งท่ี
เปนปญหาและอุปสรรคท่ีสำคัญสำหรับผูเรียนก็คือการเรียนตัวอักษรคันจิ ตัวอักษรคันจิ เปนอักษรภาพท่ีมีความหมาย 
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ในตัวเอง มีเสียงอานเฉพาะที่มีกฎเกณฑ เปนตัวอักษรที่ญี่ปุนรับจากจีนมาใช โดยจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามความ
เหมาะสมตัวอักษรลักษณะนี ้เขียนยาก ยากแกการจดจำ และมีใชอยู เปนจำนวนมาก Chall (1987 อางถึงใน 
Kazumasa Aoyama ; 2005) ไดกลาววา ความยากของคำศัพทนั้นจะเปนสิ่งที่สงผลกับความเขาใจมากกวาสิ่งอ่ืน 
ดังนั้นจึงความยากในการเขียน การจดจำ จึงเปนสิ่งที่ทำใหผูเรียนเกิดการทอถอยและเลิกเรียนภาษาญี่ปุนไปกอนที่จะ
สามารถใชประโยชนจากภาษาญี่ปุนไดดังนั้นผูสอนจึงควรหาวิธีการหรือสื่อตางๆ ที่จะชวยสงเสริมผูเรียนใหสามารถ
จดจำลักษณะและความหมายของตัวอักษรเหลานี้ เพ่ือท่ีผูเรียนจะไดเรียนรูอยางสนุกสนานและมีความสนใจท่ีจะเรียนรู
ตอไป 

สื่อประสม หมายถึง การอาศัยหลักการนำเอาสื่อการสอนหลายๆ อยางมาใชอยางสัมพันธกัน โดยท่ีจะตองมี
คุณคาที่สงเสริมซึ่งกันและกัน สื่อการสอนชนิดหนึ่งอาจเราความสนใจของผูเรียน ในขณะที่สื่อการสอนอีกชนิดหนึ่งใช
เพื่ออธิบายขอเท็จจริงของเนื้อหาและสื่อการสอนอีกชนิดหนึ่งอาจใชเพื่อกอใหเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้งและปองกันการ
เขาใจความหมายผิด การใชสื่อประสมจะชวยใหผูเรียนมีประสบการณจากประสาทสัมผัสท่ีผสมผสานกัน และทำให
นักเรียนไดคนพบวิธีการที่จะเรียนในสิ่งที่ตองการดวยตนเองมากขึ้น (Erickson. 1970: 11) ซึ่งจำเปนอยางมากในการ
เรียนการสอนคันจิ ท่ีจำเปนตองอาศัยการเชื่อมโยงลักษณะอักษรและความหมายของอักษร 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ รายวิชาภาษาญี่ปุน ชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 4 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ปการศึกษา 2562 จากรายงาน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ รายวิชาภาษาญี่ปุน ต่ำกวาจุดประสงคที่ตั้งไว  เมื่อศึกษาในรายสาระพบวาหนวยการเรียนรูเรื่อง
อักษรคันจิ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกวาทุกเรื่องในกลุมวิชานี้ เนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนของครูใชวิธีสอน
แบบบรรยาย เนนการทองจำ ใชเพียงหนังสือเรียนเปนสื่อประกอบการสอนเทานั้น ซึ่งทำใหการเรียนรูแบบเชื่อมโยง
ระหวางอักษรคันจิกับความหมายเปนไปไดยาก ทำใหนักเรียนไมสามารถจดจำอักษรคันจิได  ซึ่งสงผลตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาญี่ปุน ท่ีใชอักษรคันจิเปนสวนใหญ  

จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนอักษรคันจิและการใชสื่อประสม ผูวิจัย
พบวายังไมมีการทำวิจัยเกี่ยวกับ การสอนอักษรคันจิโดยสื่อประสมผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการใชสื่อผสมในการสอน
อักษรคันจิ เพื ่อชวยใหการเรียนคันจิที ่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น และเพื ่อเปนแนวทางในการพัฒนาสื ่อการสอน
ภาษาตางประเทศท่ีสองสำหรับครูทานอ่ืนๆท่ีมีความสนใจตอไปในอนาคต 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสม วิชาภาษาญี่ปุน เรื่อง อักษรคันจิ สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ตามเกณฑ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมท่ีเรียนดวยบทเรียนสื่อประสม 
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิชาภาษาญี่ปุ น เรื ่อง อักษรคันจิ สำหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะกับวิธีการสอนแบบปกติ 
 
สมมุตติฐานในการวิจัย 

1. แบบฝกเสริมทักษะมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาญี่ปุนเรื่อง อักษรคันจิ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ี

เรียนดวยบทเรียนสื่อประสม กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาญี่ปุนเรื่อง อักษรคันจิ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ที่เรียน

ดวยบทเรียนสื่อประสมและวิธีการสอนแบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
      ขอบเขตดานประชากร 

     1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 
       1.1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 จำนวน 3 หอง จำแนกจำนวนแตละหองไดดังนี้ ม. 
5/14 มีนักเรียน 29 คน ม. 5/15  มีนักเรียน 35 คน ม. 5/16  มีนักเรียน 30 คน จำนวนนักเรียนท้ังหมด 103 คน 
       1.2 กลุมตัวอยางใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อำเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 คัดเลือกโดยการสุมอยางงาย (Simple random sampling) กลุม
ตัวอยางท่ีใชแบงเปนจำนวน 2 หอง คือ หอง ม. 5/15 จำนวน 20 คน ไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสื่อประสมและหอง ม. 
5/16 จำนวน 20 คน ไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบปกติ 
      ขอบเขตดานเนื้อหา 
                  ในการศึกษา อักษรคันจิ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต20 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน มาตรฐาน ต 1.1  เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ  และแสดงความคิดเห็นอยางมี
เหตุผล ประกอบดวยบทเรียนจำนวน 10 เรื่อง ดังนี้ 
                เรื่องท่ี 1 ตัวอักษร  読、書 
                เรื่องท่ี 2 ตัวอักษร  言、方 
                เรื่องท่ี 3 ตัวอักษร  使、度 
                เรื่องท่ี 4 ตัวอักษร  説、明 
                เรื่องท่ี 5 ตัวอักษร  語、 問 
                เรื่องท่ี 6 ตัวอักษร  左、右 
                เรื่องท่ี 7 ตัวอักษร  乗、家 
                เรื่องท่ี 8 ตัวอักษร  出、近 
                เรื่องท่ี 9 ตัวอักษร  銀、 入 
                เรื่องท่ี10 ตัวอักษร 電、話 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก บทเรียนสื่อประสม ชุด สนุกกับคันจิและวิธีการสอนแบบปกติ 
 2. ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาญี่ปุน เรื่อง อักษรคันจิ 
 
ขอบเขตระยะเวลา 
 การวิจัยครั ้งนี ้ใชระยะเวลาในการดำเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563  โดยแบงการสอน
ออกเปนแผนละ 1 คาบ รวมท้ังสิ้น 10 คาบ คาบละ 60 นาที 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

     1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 
       1.1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 จำนวน 3 หอง จำแนกจำนวนแตละหองไดดังนี้ ม. 
5/14 มีนักเรียน 29 คน ม. 5/15  มีนักเรียน 35 คน ม. 5/16  มีนักเรียน 30 คน จำนวนนักเรียนท้ังหมด 103 คน 
       1.2 กลุมตัวอยางใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อำเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 คัดเลือกโดยการสุมอยางงาย (Simple random sampling) กลุม
ตัวอยางท่ีใชแบงเปนจำนวน 2 หอง คือ หอง ม. 5/15 จำนวน 20 คน ไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสื่อประสมและหอง ม. 
5/16 จำนวน 20 คน ไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบปกติ 
 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ  
       2.1 บทเรียนสื่อประสม วิชาภาษาญี่ปุน เรื่อง อักษรคันจิ จำนวน 10 ชิ้น 
       2.2 แผนการจัดการเรียนรูโดยบทเรียนสื่อประสม วิชาภาษาญี่ปุน เรื่อง อักษรคันจิ จำนวน 10 แผน 
       2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิระหวางเรียน แผนละ 10 ขอ รวมท้ังสิ้น 100 ขอ          
                  2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาญี่ปุนกอน-หลังเรียน เรื่อง อักษรคันจิ เปนแบบทดสอบ 
                 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ขอ 
 

การดำเนินการทดลอง 

             ในการดำเนินการทดลอง ผูวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี ้
          1. ขั ้นกอนดำเนินการทดลอง ดำเนินการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางขึ้น จำนวน 40 ขอ และตรวจใหคะแนนแลวเก็บขอมูลไวเพื่อเปนขอมูล
สำหรับการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียน 
        2. ขั้นดำเนินการทดลอง (Treatment) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู โดยใชบทเรียน
สื่อประสม วิชาภาษาญี่ปุน เรื่อง อักษรคันจิ กับนักเรียนกลุมตัวอยาง จำนวน 10 ชั่วโมง แลวทำการเก็บรวบรวมขอมูล 
ท่ีไดจากการทดลอง ไวเพ่ือวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  
        3. ดำเนินการทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองกับนักเรียนกลุมตัวอยางโดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สรางขึ้น จำนวน 40 ขอ ซึ่งเปนชุดเดียวกับการทดสอบกอนเรียน แลวทำการเก็บรวบรวม
ขอมูลท่ีไดจากการทำแบบทดสอบไวเพ่ือวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
         4. นำขอมูลมาวิเคราะหผลทางสถิติเพื ่อหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบโดยใชสถิติทดสอบ t-test แบบ 
(Dependent Samples) 
 
สรุปผลการวิจัย 
           1. บทเรียนสื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ประกอบดวยเนื้อหาอักษรคันจิจำนวน  20 อักษร 
ซ่ึงมีประสิทธิภาพเทากับ 81.19/82.08  ตามเกณฑ 80/80 ท่ีกำหนดไว 
       2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ น เรื ่อง อักษรคันจิ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ที่เรียนดวย
บทเรียนสื่อประสม กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
       3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุน เรื่อง อักษรคันจิ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนดวยบทเรียนสื่อ
ประสมและวิธีการสอนแบบปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 
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ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสมชุด สนุกกับคันจิ เรื่อง อักษรคันจิ สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 

ผลการ 
ทดลอง 

จำนวน 
นักเรียน 

   คะแนนระหวางเรียน 

      (100 คะแนน) (𝑬𝑬𝟏𝟏) 

 แบบทดสอบหลังเรียน 

(40 คะแนน) (𝑬𝑬𝟐𝟐) 

คาเฉลี่ย    คิดเปนรอยละ คาเฉลี่ย      คิดเปนรอยละ 

หนึ่งตอหนึ่ง 3 81.33 81.33 33.00 82.50 

กลุมยอย 9 81.00 81.00 32.89 82.22 
ภาคสนาม 30 81.24 81.24 32.83 82.08 

 

 จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวาบทเรียนสื่อประสม ชุด สนุกกับคันจิ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
มีประสิทธิภาพ  81.19/82.08  ตามเกณฑ 80/80 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน วิชาภาษาญี่ปุน เรื่อง อักษรคันจิ ของกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กับการเรียนแบบปกติ 

การเรียนรู จำนวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     คา t Sig 
กลุมทดลอง 21 12.28 2.10 

 5.74 .000 
กลุมควบคุม 21 11.61 1.28 

 *p < .05 
 จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนของนักเรียนกลุมทดลองท่ีเรียนดวย บทเรียน
สื่อประสม ชุด สนุกกับคันจ ิกับนักเรียนกลุมควบคุมที่เรียนแบบปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน วิชาภาษาญี่ปุน เรื่อง อักษรคันจิ ของกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  กับการเรียนแบบปกติ 

การเรียนรู จำนวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     คา t Sig 
กลุมทดลอง 21 35.09 2.88 

5.74* .0 00 
กลุมควบคุม 21 28.14 3.66 

 *p < .05 

 จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม
หลังใชบทเรียนสื่อประสม และการสอนแบบปกติ เรื่อง อักษรคันจิ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05  
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน วิชาภาษาญี่ปุน เรื่อง อักษรคันจิ ของกลุม
ทดลองที่เรียนดวยบทเรียนสื่อประสม 

การเรียนรู จำนวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน      คา t Sig 
กอนเรียน 21 12.28 2.10 

-44.87* .00 0 
หลังเรียน 21 35.09 2.88 

 *p < .05 

         จากตารางท่ี 4 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชบทเรียนสื่อ
ประสม ของนักเรียนกลุมทดลอง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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สรุปผลการวิจัย บทเรียนสื่อประสมชุด สนุกกับคันจิ เรื่อง อักษรคันจิ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาญี่ปุน ของกลุมทดลอง กอนเรียน
นอยกวาหลังเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาญี่ปุน ของกลุมควบคุม กอน
เรียนนอยกวาหลังเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาภาษาญี่ปุน กลุม
ทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนสื่อประสม ชุด สนุกกับคันจิ เรื่อง 
อักษรคันจิ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  ระหวางวิธีการสอนโดยใชบทเรียนสื่อประสม ชุด สนุกกับคันจิ กับ
วิธีการสอนแบบปกติ สามารถอภิปรายผลไดดังนี้         
 1. บทเรียนสื่อประสม ชุด สนุกกับคันจิ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ที่ผู วิจัยสรางขึ ้นมี
ประสิทธิภาพ เทากับ 81.19/82.08  มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80  ที่ต้ัง
ไว แสดงใหเห็นวาบทเรียนสื่อประสม ชุด สนุกกับคันจิ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  5 นี้ มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน เหมาะสมแกการนำไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาญี่ปุน ทั้งนี้เนื ่องจากบทเรียนสื่อ
ประสม ชุด สนุกกับคันจิ มีการนำภาพมาใชในการจำอักษร โดยจุดมุงหมายคือ ชวยใหนักเรียนเชื่อมโยงอักษรและ
รูปภาพเพื่อนำไปสูการจำความหมายได  สอดคลองกับประกายพรึก จักรพันธุ (2552) ที่ไดออกแบบภาพเคลื่อนไหว
เพ่ือชวยในการจำอักษรคันจิพ้ืนฐานจำนวน 120  ตัว ในผูเรียนระดับตนท่ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  5 จำนวน  25 
คน ผลจากการใชภาพเคลื่อนไหวเพ่ือจดจำอักษรคันจิพบวา คันจิในจำนวน  120 ตัวสวนมากมีประสิทธิภาพดีท้ังในดาน
การรับรูและจดจำ เขาใจความหมายไดงาย จดจำงาย นอกจากนี้ในดานความคิดเห็น ผูเรียนสวนใหญพึงพอใจในการ
ออกแบบภาพเคลื่อนไหวเพ่ือการจำอักษรคันจิมากและเห็นวามีความนาสนใจ นอกจากนี้ วรานนท แกวกำแพง (2553) 
ยังใชเทคนิคมอรฟฟง ทดสอบผลการจำอักษรคันจิ จำนวน  24  ตัวอักษร ในผูเรียนภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐานดี นักเรียน
มัธยมศึกษาชั้นปท่ี  3 ที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐานและไมมีความรูเกี่ยวกับอักษรคันจิ โดยใชเทคนิคมอรฟฟ   ผล
จากการใชเทคนิคมอรฟฟงพบวา ผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบสูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ความจำสูงสุด ดานความคิดเห็นของผูเรียนพบวาการใชเทคนิคมอรฟฟงทำใหชวยจำความหมายของอักษรคันจิได ซ่ึง
จะเห็นไดวาการนำภาพมาใชนั้นสงผลตอการจดจำอักษรคันจิได  
              2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนสื่อประสม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
เฉลี่ยสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว จากการวิจัยแสดงใหเห็นวา 
คาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมทดลองท่ีสอนโดยใชบทเรียนสื่อประสม มีคาเทากับ 12.28 
และเมื่อเรียนดวยบทเรียนสื่อประสมแลว คาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนภาษาญี่ปุน มีคาเทากับ 35.09  สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ ชนิกา บัวเผียน เรื่อง การสรางสื่อประสมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสารในชีวิตประจำวัน 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนดวยบทเรียนสื่อประสม สูงกวา
กอนเรียนดวยบทเรียนสื่อประสม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงวาการ
สอนโดยใชบทเรียนสื่อประสม ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนวิชาวิทยาศาสตรสูงขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
สื่อประสมมีการนำเสนอเปนขั้นตอนใชเนื้อหาเขาใจงาย ลำดับเนื้อหาจากงายไปยาก นักเรียนไดรับการโตตอบและ
ตอบสนองทันทีจากการปฏิบัติตามขั้นตอนในบทเรียน มีการนำเสนอดวยภาพ เสียง ภาษา ที่งายตอการเขาใจ จึงทำให
นักเรียนมีผลการเรียนท่ีสูงขึ้น  
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 3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใชบทเรียนสื่อประสม วิชา ภาษาญี่ปุนเรื่อง อักษร 
คันจิ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  5 สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี  . 05  ท้ังนี้เปนเพราะวา การสอนโดยใชบทเรียน
สื่อประสม เปนวิธีการสอนที่ใชสื่อหลากหลายมาผสมกัน ทำใหดึงดูดความสนใจของผูเรียน เกิดความสนุกสนานในการ
เรียน ซึ่งสงผลตอการเรียนรูของผูเรียน สอดคลองกับ เบ็ญจพรรณ ดวงเดน (2555) ที่ศึกษาการใชสื่อประสมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร พบวาสื่อประสมเปนสื่อการสอนที่สรางถูกเลนไดมากมายสามารถแสดงขอมูล
ไดทั้งขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง มีสีสันสวยงาม สามารถสรางการเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาที่เกี่ยวของ
กันได ทำใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สนุกสนานและสนในการเรียน ชวยเปลี่ยนบรรยากาศของการเรียนท่ีอาจจะซ้ำซากจำ
สำหรับผูเรียนบางคนซึ่งอาจเบื่อหนายตอการเรียนการสอนแบบเดิม จึงสงผลใหผูเรียนมีความสนใจในการเรียนมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนิตยา ภูพันธ (2560) ที่กลาววาการเรียนโดยใชสื่อประสม มีเจตคติที่ดีตอสื่อการ
สอนที่เปนสื่อประสมสงผลใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
เนื่องจากวาสื่อประสมนั้น ไดมีการวางแผนเรียงลำดับขั้นตอนเนื้อหาใหนักศึกษาเขาใจในบทเรียนเพิ่มมากขึ้นยิ่งขึ้น ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนนัทา  ยินดีรมย  บุญเรือง ศรีเหรัญ และชาตรี เกิดธรรม (2557) ท่ีทำการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชสื่อประสม ในการจัดการเรียนรูแลวสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น 
 
ขอเสนอแนะ 
          ขอเสนอแนะในการนำไปใช 
          1. ครูผูสอนควรนำบทเรียนสื่อประสม ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นไปใชในระดับชั้นอ่ืน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือให
ผูเรียนไดฝกทักษะการเชื่อมโยงอักษรคันจิ  ซ่ึงจะทำใหผูเรียนมีความสามารถดานภาษาญี่ปุนไดดีย่ิงขึ้น 
          2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทเรียนสื่อประสม เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูควรเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
ครูมีหนาท่ีดำเนินการจัดกิจกรรมในชวงท่ีนักเรียนทำกิจกรรม ครูอาจกระตุนใหกำลังใจชวยเหลือและฝกฝน ใหนักเรียน
ไดฝกการเชื่อมโยงอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง เพ่ือสรางพ้ืนฐานทางดานภาษาใหกับนักเรียนเม่ืออยูในระดับชั้นท่ีสูงขึ้น
ตอไป 
       ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 
         1. ควรมีการพัฒนาบทเรียนสื่อประสม ในรายวิชาอ่ืนๆท่ีจำเปนตองใชความจำเยอะ เชนภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ เปนตน เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถจดจำเรื่องราวหรือเนื้อหาไดไวขึ้นและฝกทักษะการเชื่อมโยงได ซึ่งถือ
วาเปนทักษะท่ีจำเปนตอการเรียนรูในระดับท่ีสูงขึ้น 

        2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบอื่นๆ เพื่อพัฒนาทักษะการจำของผูเรียน เชน การพัฒนาในรูปแบบ
สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน CAI เปนตน 
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วิทยานิพนธฉบับนี้ที ่สำเร็จลุลวงไดอยางสมบูรณ โดยไดรับความอนุเคราะหเปนอยางดียิ ่งจากอาจารย
ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ท่ีกรุณาใหขอคิดคำแนะนำและตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึง
ในความอนุเคราะหเปนอยางมาก จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
  ขอขอบพระคุณผูอำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปที่ 5 ทุกคนที่ให
ความชวยเหลือ ทดลอง อนุเคราะหในการทดสอบแบบทดสอบและใหความรวมมือเปนอยางดี 

ขอบพระคุณ คุณพอคุณแม เพื่อนและนองๆ ทุกคนที่คอยใหกำลังใจและกระตุนอยูเสมอ ตลอดจนใหความ
ชวยเหลือ สงเสริม และสะดวกตอผูวิจัยโดยตลอดจนสามารถสำเร็จลุลวงทุกประการ 
            ทายท่ีสุดนี้ขอขอบพระคุณผูเขียนตำราและงานวิจัยตาง ๆ ท่ีผูวิจัยไดนำมาศึกษาและใชเปนขอมูลอางอิง
ขอขอบพระคุณเพ่ือนนักศึกษาปริญญาโท สาขานวัตกรรมหลกัสูตรและการจัดการเรียนรูท่ีมีสวนชวยเหลือใหกำลังใจให
คำปรึกษาในการทำการศึกษาอิสระคร้ังนี ้
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