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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์.1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 
ก่อนและหลังเรียน.โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น.ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.5  
2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.5.ต่อแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่น
เบื้องต้น.กลุ่มตัวอย่าง.คือ.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.5.ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่.2.ปีการศึกษา 
2562.โรงเรียนวรนารีเฉลิม.ส านักงานพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต.16.กลุ่มที่.1.จ านวน.18.คน.ซึ่งได้มา
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล.ได้แก่.1) แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่.5.จ านวน .6.ชุด .2)..แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น .ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .5 .จ านวน .30.ข้อ .30.คะแนน .เป็นแบบเลือกตอบ .4 .ตัวเลือก .ใช้เวลา .30 .นาที 
3).แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.5.ซึ่งเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จ านวน 
10 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest - Posttest Designสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยโดยใช้
สถิติทดสอบวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Singed – Ranks Test) 
  ผลการวิจัย พบว่า 
  1. ความสามารถทางการเขียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียน โดย
ใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นสูงกว่าก่อนเรียน 
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  2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.5.มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่น
เบื้องต้นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หัวข้อที่นักเรียนมีความพอใจ    
มากที่สุด คือ แบบฝึกทักษะในแต่ละชุดมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.( ̅.=.4.72) 
รองลงมาคือ มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา.( ̅.=.4.67) และเนื้อหาในแต่ละชุดมีความแปลกใหม่
น่าสนใจ.( ̅.=.4.67) 
 
Abstract 
 This research project was carried out with the aim of fulfilling two objectives. The 
first objective was to compare students’ basic Japanese writing proficiency pre and post 
taking lessons with the use of Matthayom-five basic Japanese writing exercises. The 
second objective was to assess the Matthayom-five students’ satisfaction of the basic 
Japanese writing exercises. The sample group selected using the Simple Random 
Sampling method comprises of 18 Matthayom-five students completing their second 
semester of the academic year 2019 at Woranari Chaloem School administered by the 
Secondary Educational Service Area Office 16.  
 The research instruments employed in gathering data include 1) six sets of 
Matthayom-five basic Japanese writing exercises which consist of three units 2) 
Matthayom-five basic Japanese writing proficiency test containing 30, four multiple-
choice items assigned to be completed within 30 minutes 3) a questionnaire concerning 
learners’ satisfaction towards the basic Japanese writing exercises. The questionnaire is 
composed of ten scaling questions in which respondents were asked to rate their 
satisfaction level from one to five. The researcher adopted a One-Group Pretest – 
Posttest Design in which a dependent variable was manipulated using several statistical 
methods including percentage, average, and standard deviation. The analysis was then 
performed based on The Wilcoxon Matched Pairs Singed – Ranks Test. 
The research ultimately brought to light the following results: 
 1. The Matthayom-five students exerted better Japanese writing proficiency after 
taking the lessons featuring the use of the basic Japanese writing exercises for beginners.  
 2. The overall satisfaction level of the students towards the basic Japanese 
writing exercises was high. When considering the learners’ satisfaction of each lesson 
topic, it was revealed that the students were most satisfied with the appropriate level of 
difficulty as evidenced by the average score of 4.72, along with the pertinent content as 
indicated by the average score of 4.67, and finally, with the interesting, up-to-date 
content as demonstrated by the average score of 4.67.  
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บทน า 
 ในศตวรรษที่.21.ความเจริญก้าวหน้าของนวัตกรรม.ในด้านต่าง.ๆ.ได้เปลี่ยนแปลง.วิถีชีวิตของ
ผู้คนในโลกนี้ไปเป็นอย่างมาก รวมทั้งการสื่อสารของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปจาก
นวัตกรรมที่เรียกว่าเทคโนโลยีการสื่อสาร ท าให้ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก สามารถสื่อสารกันได้ง่ายดายขึ้น 
 ซึ่งใช้ภาษาเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ภาษาจึงมีอิทธิพลเป็นอย่างมาก .และเข้า
ใกล้วิถีชีวิตของเรามากขึ้นทุกวัน.นอกเหนือจากภาษาแรกที่ใช้สื่อสารกันในครอบครัวแล้ว ภาษาที่สองก็
เป็นภาษาส าคัญที่ใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ คือ ภาษาอังกฤษ และนอกเหนือจากภาษาอังกฤษซึ่ง
เป็นภาษาท่ีสองแล้ว ภาษาอ่ืน ๆ ที่เป็นภาษาต่างประเทศ ก็เป็นที่นิยมใช้เพ่ือการสื่อสารกัน เช่น ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษามลายู ภาษาเยอรมัน เป็นต้น อิทธิพลที่ท าให้ผู้เรียน หรือผู้ที่
สนใจใช้ภาษานั้น ๆ มีอิทธิพลมาจาก แรงจูงใจอาทิเช่น แฟชั่น การท่องเที่ยว ละคร รายการโทรทัศน์ 
ศิลปิน หรือนักร้อง วัฒนธรรม และแรงจูงใจที่มีความปรารถนาในการสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือนต่างชาติ 
สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นส่วน ที่ท าให้ผู้เรียนเริ่มสนใจที่จะศึกษาภาษาต่างประเทศที่สอง นอกเหนือจาก
ภาษาอังกฤษ ซึ่งตรงกับผลการวิจัยของ ปริลักษณ์ กลิ่นช้าง และสุภาภรณ์ สุวรรณโอภาส (2559) พบว่า 
จากการสอบถามผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้เรียนมากกว่าร้อยละ 
80 เห็นว่าแรงจูงใจเป็นปัจจัยส าคัญในความส าเร็จและการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งหนึ่งใน
แรงจูงใจดังกล่าว คือแรงจูงใจที่มีเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรม (Kulturell - gesellschaftlich bedingte 
Motive)  
 ภาษาญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในภาษา.ที่ได้รับความสนใจเพ่ิมมากขึ้น.ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอิทธิพลที่ได้กล่าว
มาข้างต้น และนอกจากนั้นประเทศญี่ปุ่นเริ่มเข้ามามีบทบาทส าคัญทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศไทยมาก
ขึ้น โดยที่ประเทศญี่ปุ่นได้เข้ามาลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทย เพ่ือเป็นฐานผลิตสินค้าและ
บริการมากมาย ทั้งนี้ยังมีแนวโน้มว่าการจัดตั้ง โรงงานอุตสาหกรรม .และบริษัทต่าง.ๆ.มากมายของ
ประเทศญี่ปุ่นจะมีเริ่มขยายตัวเพ่ิมมาก ซึ่งจากผลส ารวจขององค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น 
(เจโทรกรุงเทพฯ) เปิดเผยว่า แนวโน้มการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยปี 2560 พบบริษัทญี่ปุ่นที่
ลงทุนในประเทศไทยมีจ านวน.6,134.บริษัทแต่ได้รับการตรวจสอบยืนยันสถานะท าธุรกิจในไทย 5,444 
บริษัทเพ่ิมข้ึน.877.บริษัทจากท่ีท าส ารวจครั้งก่อนปี.2557.(มติชนออนไลน์, 2560) และ(นายกลินท์สารสิน
ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)เปิดเผยว่าประเทศญี่ปุ่นมีความส าคัญ
ต่อการลงทุนในประเทศไทยเป็นอย่างมากทั้งนี้ในปี  2561 (ม.ค.-ธ.ค.) มีปริมาณเงินลงทุนในการยื่นขอ
ส่งเสริมสูงสุดจ านวน 334 โครงการคิดเป็น 32% ของโครงการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมดโดยเงินลงทุน
ส่วนใหญ่มาจากโครงการขนาดใหญ่อาทิกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมกิจการผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิ
เมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกิจการผลิตเครื่องปรับอากาศที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกิจการผลิตผลิตภัณฑ์
โลหะกิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะเป็นต้นนอกจากนั้นยังถือเป็นผู้ลงทุนอันดับ.1.ในพ้ืนที่.EEC.ด้วยมูลค่า
การลงทุน 109,600 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 46% ของการลงทุนในพ้ืนที่.EEC.ทั้งหมด (ฐานเศรษฐกิจ, 
2562) จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประเทศญี่ปุ่นได้เข้ามามีบทบาททางด้านเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น  
จนได้รับค ากล่าวว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศมหาอ านาจทางด้านอุตสาหกรรมประเทศหนึ่ง 
 เมื่อประเทศญี่ปุ่นเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศไทยมากขึ้น คนไทยบางส่วนก็มีโอกาสได้รับ
โอกาสเข้าท างานกับคนญี่ปุ่น ซึ่งผู้ที่ต้องการจะเข้าท างานกับบริษัทญี่ปุ่น จ าเป็นต้องมีความรู้ และเข้าใจ
ภาษาญี่ปุ่น เพราะบริษัทญี่ปุ่นต่าง ๆ ล้วนต้องการบุคลากรที่มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นโดยพิจารณา
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จากระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น.(Japanese Language Proficiency Test ตัวย่อ JLPT) ท าให้ใน
ปัจจุบันมีผู้ที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่เป็นจ านวนมาก.และเพ่ิมมากขึ้นทุกปี.ซึ่งสังเกตได้จากจ านวนผู้เข้า
สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น .นอกจากจ านวนผู้ เข้าสอบวัดระดับความสามารถทาง
ภาษาญี่ปุ่นที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นแล้ว.สถาบันที่มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยก็มีจ านวน
เพ่ิมมากขึ้นเช่นกัน ดูได้จากผลการส ารวจครั้งล่าสุดของ Japan Foundation. (2016) พบว่าในประเทศ
ไทยมีจ านวนผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น 173,817 คน จ านวนสถาบันการสอนภาษาญี่ปุ่น 606 แห่ง และจ านวน
ผู้สอน.1,911.คน.ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลส ารวจในปี .2012.พบว่าในประเทศไทยมีจ านวนผู้เรียน
ภาษาญี่ปุ่น 129,616 คน จ านวนสถาบันการสอนภาษาญี่ปุ่น 465 แห่ง และจ านวนผู้สอน.1,387.คนซึ่ง
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าภายในระยะเวลา .3.ปี.จ านวนผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยมีจ านวนเพ่ิม
มากขึ้นอย่างรวดเร็ว 
 ด้วยเหตุนี้ท าให้ประเทศไทยตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ หรือภาษาที่สอง โดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่น ดังเห็นได้จาก ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา ส านักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย และตัวชี้วัดในการ
เรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยมุ่งหมายเพ่ือ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและสามารถสื่อสารขั้นพ้ืนฐานอย่างมี
ประสิทธิภาพตามในสถานการณ์ต่างๆทั้งการฟังพูดอ่านเขียนและแสดงออกสามารถใช้ภาษาในการ
แสวงหาความรู้ศึกษาต่อประกอบอาชีพมีความรู้ความเข้าใจเรื่องราวและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเพ่ือ
เข้าถึงปรัชญาวิธีคิดและวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นสามารถเปรียบเทียบและถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทย
ด้วยภาษาญี่ปุ่นอย่างสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
2551)  
 ทั้งนั้นในการเรียนภาษาญี่ปุ่นถ้าผู้เรียนไม่มีความเข้าใจ หรือไม่มีการฝึกทักษะพ้ืนฐานทางการ
เขียน โครงสร้างไวยากรณ์ที่เพียงพอ ก็จะส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถเชื่อมโยงไวยากรณ์แต่ละตัวเข้าด้วยกัน
ได้ในขั้นที่มีความซับซ้อนขึ้น ตลอดจนท าให้ผู้เรียนมีความรู้สึกว่ายาก ท้อถอยและเลิกสนใจภาษาญี่ปุ่นไป
ในที่สุด ผนวกกับรูปแบบข้อสอบที่ปรากฏอยู่ในข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น .「日本語
能力試験」.(Japanese.-.Language.Proficiency.Testตัวย่อ.JLPT).ในลักษณะของการเขียนภาษาญี่ปุ่น
เบื้องต้นก็ปรากฏอยู่ในข้อสอบ .JLPT.ในส่วนของการทดสอบชุด 言語知識.(Language.Knowledge)
มากกว่า.60.เปอร์เซ็นต.์ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นจึงจ าเป็นต้องใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
ควบคู่ไปกับเนื้อหาของต าราเรียนที่เรียนในโรงเรียน (ภาษาญี่ปุ่นอะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ ฉบับปรับปรุง, 
2560)  
 แต่เนื่องด้วยผลการทดสอบJLPT ระดับ N5รอบที่สอง (เดือนธันวาคม) พุทธศักราช.2561.ของ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา .เขต.16.กลุ่ม.1.ซึ่งประกอบด้วย 
โรงเรียนมหาวชิราวุธ.โรงเรียนวรนารีเฉลิม..และโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ.โดยมีนักเรียนเข้าสอบ
ทั้งหมด.18.คน.ปรากฏว่า.นักเรียนที่ผ่านการสอบ .JLPTN5.มีเพียง.11.คน.คิดเป็นร้อยละ.61.และได้
คะแนนสอบชุด言語知識.(Language Knowledge)ต่ ากว่าครึ่งของคะแนนรวมถึงร้อยละ.67 ของจ านวน
นักเรียนที่เข้าสอบ .ซึ่งผลจากการที่นักเรียนได้คะแนนในส่วนของข้อสอบชุด言語知識.(Language 
Knowledge) ต่ ากว่าเกณฑ์ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการมีแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่น  

ในลักษณะที่มีเนื้อหา.หรือโครงสร้างไวยากรณ์สอดคล้องกับบทเรียนที่นักเรียนก าลังเรียนอยู่ในขั้นพ้ืนฐาน
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จากง่ายไปหายากไม่เพียงพอ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัษฎาพร ศรีม่วง 
(2553) พบว่า ผลการพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านวังม่วย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนอย่างเป็นขั้นตอน.จากง่ายไปหายาก.หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .01 

 การใช้แบบฝึกเสริมทักษะ จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการฝึกทักษะในการเขียนภาษาญี่ปุ่นที่จะท าให้
ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเกิดทักษะในการเขียนที่ถูกต้อง เนื่องจากการฝึกท าซ้ า  ๆบ่อย ๆ  จึงจะท าให้ผู้เรียนจดจ า
ได้ และฟังคนอ่ืนเข้าใจ.(กรมวิชาการ, 2535 อ้างถึงใน ทศพร ตาดสุวรรณ์, 2550) กล่าวว่า แบบฝึกเสริม
ทักษะจะท าให้เด็กเกิดความแม่นย า คล่องแคล่ว ในแต่ละทักษะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมิน
ทักษะทางภาษากับนักเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ ศศินา อุ่นเมือง (2559) พบว่า ทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีการ
พัฒนาขึ้น จากคะแนนสอบการเขียน หลังแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ เทพสิริรัตน์ เทพวัง, สกล เกิดผล, และวีรพงษ์ อินทร์ทอง 
(2559) สรุปได้ว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ เรื่อง “อาเซียน” โดย
ใช้หลักทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านชายเคี ยง มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ในการแก้ปัญหาความสามารถในการเขียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ในลักษณะของการ
เชื่อมโยงประโยค ที่มีความซับซ้อนขึ้น ผู้วิจัยจึงได้สร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้แบบฝึก
เสริมทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ก่อนและหลังเรียน โดยใช้แบบ
ฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ด าเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาญี่ปุ่นโดยการใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 กลุ่มท่ี 1 มีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น  
เป็นแผนการเรียน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 กลุ่มที่ 1 
จ านวน 3 โรงเรียน ไดแ้ก่ 1) โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ านวน 24 คน 2) โรงเรียนวรนารีเฉลิม จ านวน 18 คน 
3) โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณจ านวน 20 คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 62 คน โดยแต่ละห้องเรียนของแต่ละ
โรงเรียนเป็นห้องเรียนแบบคละมีนักเรียนเก่ง นักเรียนปานกลาง นักเรียนอ่อนอยู่คละกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
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ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 กลุ่มที่ 1 จ านวน 18 คน  ซึ่งได้มา
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5จ านวน 6 ชุด2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 30 ข้อ 30 คะแนน เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ใช้เวลา 30 นาที 
3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 
จ านวน 20 ข้อ 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ของกลุ่มทดลองโดยใช้สถิติทดสอบ
วิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Singed – Ranks Test)  (สมนึก ภัททิยธนี, 2562) 

 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น สูงกว่าก่อนเรียน โดยที่ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ก่อนเรียนอยู่ที ่12.61 และหลังเรียน คือ 21.72 
 
การทดสอบ n  ̅ S.D z Asymp. Sig. (2-tailed) 
ก่อนเรียน 18 12.61 3.90 -3.738 .00 
หลังเรียน 18 21.72 4.99 

 
  2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก หัวข้อที่นักเรียนมีความพึง
พอใจมากที่สุด คือ แบบฝึกทักษะในแต่ละชุดมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ
รองลงมาคือด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา และเนื้อหาในแต่ละ
ชุดมคีวามแปลกใหม่น่าสนใจ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาญี่ปุ่น และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของทักษะทางการเขียนภาษาญี่ปุ่น ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการ
เขียนภาษาญี่ปุ่น ซึ่งจากผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาญี่ปุ่น โดยใช้แบบฝึก
เสริมทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16” ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจซึ่งน ามาอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น สูงกว่าก่อนเรียน เป็นไปตามสมมุติฐานที่
ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ โดยอาจมาจากเหตุผลหลายประการดังนี้ 
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 ประการที่ 1 ความสามารถทางการเขียนภาษาญี่ปุ่น หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น สูงกว่าก่อนเรียน สืบเนื่องมาจากการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนที่มีเนื้อหา 
หรือโครงสร้างไวยากรณ์สอดคล้องกับบทเรียนที่นักเรียนก าลังเรียนอยู่ ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 
และมีความเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน ซึ่งมีการออกแบบลักษณะของแบบฝึกเสริมทักษะ จาก
การปูพ้ืนฐานการเขียนค าศัพท์ ในแบบฝึกชุดที่ 1 ไปสู่การน าศัพท์ไปร้อยเรื่องเป็นรูปประโยค ในแบบฝึก
ชุดที่ 2 จนไปสู่การลงลึกในส่วนของโครงสร้างประโยคที่อยู่ในรูปแบบของการเลือกตัวเลือก และการร้อย
เรียงประโยคใหม่จากการเขียนในแบบฝึกชุดที่.3.4.และ.5.ตามล าดับ.เมื่อนักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะการ
เขียนในระดับท่ีดีแล้ว นักเรียนจะได้ฝึกเขียนประโยคจากสถานการณ์จ าลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละ
สาระการเรียนรู้ ในแบบฝึกชุดที่ 6 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน โดยมีรูปแบบของ
การสร้างแบบฝึก เป็นไปตามหลักจิตวิทยาที่ว่า การจูงใจผู้เรียนนั้นครูสามารถท าได้โดยการจัดแบบฝึกจาก
ง่ายไปหายาก เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เป็นการกระตุ้นให้ติดตามต่อไป และท าให้นักเรียนประสบ
ความส าเร็จในการท าแบบฝึก นอกนั้นการใช้แบบฝึกสั้น.ๆ.จะช่วยไม่ให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย การน า
สิ่งที่มีความหมายต่อชีวิต และการเรียนรู้มาให้นักเรียนได้ทดลองท า ภาษาที่ใช้พูดและเขียนใน
ชีวิตประจ าวัน จะท าให้ผู้เรียนได้เรียนและท าแบบฝึกในสิ่งที่ใกล้ตัว นอกจากจะท าได้แม่นย าแล้วนักเรียน
ยังสามารถน าหลักและความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์อีกด้วย (สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์. 
2523, อ้างถึงใน วชิราภรณ์ ช านิ, 2555) 
 ประการที่ 2 นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่น ซึ่ง
ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกเขียนอย่างเป็นขั้นตอนจากง่ายไปหายาก โดยปฏิบัติตามค าแนะน าจากครู และลงมือ
ปฏิบัติตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ ในแบบฝึกเสริมทักษะแต่ละตอน ทั้งนี้การที่นักเรียนได้ฝึกอย่างต่อเนื่อง 
จะท าให้นักเรียนเกิดทักษะในการเขียน จึงท าให้นักเรียนเข้าใจโครงสร้าง และหลักไวยากรณ์ของการเขียน
ที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ ธอร์นไดค์ (Thorndike) ได้เสนอกฎเกณฑ์การเรียนรู้ที่ส าคัญ
ไว้ 3 ข้อ ประกอบด้วย 
  1) กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) หมายถึง สภาพความพร้อมหรือความมีวุฒิ
ภาวะของผู้เรียนทางร่างกาย อวัยวะต่าง .ๆ.ในการเรียนรู้.จิตใจ.และพ้ืนฐานประสบการณ์เดิม.ถ้าผู้เรียน
พร้อมตามองค์ประกอบต่าง.ๆ.จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
  2) กฎแห่งการฝึก (Law of Practice or Law of Exercise) หมายถึง การที่ผู้เรียนได้
ฝึกหัดหรือกระท าซ้ าบ่อย.ๆ.จะท าให้เกิดความสมบูรณ์ถูกต้อง  
  3) กฎแห่งผล (Law of Effect) หมายถึง การที่ผู้เรียนได้ทราบผลการท างานของตนเอง
ด้วยการเฉลยค าตอบให้ จะช่วยให้ผู้เรียนทราบข้อบกพร่องเพ่ือปรับปรุงแก้ไข และเป็นการสร้างความ
พอใจให้แก่ผู้เรียน (สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์, 2536) 
 จากเหตุผลดังกล่าวท าให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .5.มีผลการพัฒนาทักษะการเขียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.5.หลังเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น สูงกว่าก่อนเรียนสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศศินา อุ่นเมือง (2559) ได้ศึกษาการ
พัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที.่2.โรงเรียนบ้านสระ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดย
ใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .2.มีการพัฒนาการดีขึ้น 
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โดยเฉลี่ยร้อยละ.20.และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.5.พบว่า.นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก.หัวข้อที่นักเรียนมีความ
พึงพอใจมากที่สุด คือ แบบฝึกทักษะในแต่ละชุดมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
และรองลงมาคือด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา .และเนื้อหาใน
แต่ละชุดมีความแปลกใหม่น่าสนใจ ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ .ได้เกิดจาก
การศึกษาแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง และได้ผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยมีผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านภาษาญี่ปุ่นเป็นผู้ตรวจสอบด้านเนื้อหา ภาษา และกระบวนการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
ตลอดจนการจัดกิจกรรม และนักเรียนได้รับการเรียนรู้ที่เกิดจากการฝึกท าบ่อยๆ ตามทฤษฏีการเรียนรู้
ของธอร์นไดค์ (Thorndike) เกี่ยวกับกฎของการฝึกหัด นั่นคือ สิ่งใดก็ตามที่มีการฝึกหัดหรือกระท าบ่อย ๆ 
ย่อมท าให้ผู้ฝึกคล่องแคล่วสามารถท าได้ดี ในทางตรงกันข้ามสิ่งใดก็ตามที่ไม่ได้รับการฝึกหัดทอดทิ้งไปนาน
ย่อมท าได้ไม่ดีเหมือนเดิม ต่อเมื่อมีการฝึกฝนหรือกระท าซ้ า .ๆ.ก็จะช่วยให้เกิดทักษะเพ่ิมขึ้น และใน
ขณะเดียวกัน นักเรียนได้รับการเสริมแรงตามทฤษฎีการวางเงื่อนไขของสกินเนอร์ (Skinner) ที่กล่าวว่า
การเสริมแรงจะมีประสิทธิภาพสูง เมื่อระยะเวลาระหว่างการแสดงพฤติกรรมออกมากับการได้รับการ
เสริมแรงใกล้เคียงกันมากที่สุด โดยการได้รับค าชมเชยจากครู และเพ่ือนนักเรียน และการที่ได้รู้ว่าค าตอบ
ของตนเองถูกต้องก็เป็นการเสริมแรงอีกอย่างหนึ่ง ประกอบกับนักเรียนได้รับแรงจูงใจจากครู ตามหลัก
จิตวิทยาที่ว่า การจูงใจผู้เรียนนั้นครูสามารถท าได้โดยการจัดแบบฝึกจากง่ายไปหายาก เพ่ือดึงดูดความ
สนใจของผู้เรียน เป็นการกระตุ้นให้ติดตามต่อไป และท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการท าแบบฝึก 
นอกนั้นการใช้แบบฝึกสั้น ๆ จะช่วยไม่ให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย การน าสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิต และ
การเรียนรู้มาให้นักเรียนได้ทดลองท า ภาษาท่ีใช้พูดและเขียนในชีวิตประจ าวัน จะท าให้ผู้เรียนได้เรียนและ
ท าแบบฝึกในสิ่งที่ใกล้ตัว นอกจากจะท าได้แม่นย าแล้วนักเรียนยังสามารถน าหลักและความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์อีกด้วย.(สุจริต.เพียรชอบ.และสายใจ.อินทรัมพรรย์,.2523 อ้างถึงใน วชิราภรณ์ ช านิ, 2555) 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของอัษฎาพร ศรีม่วง (2553) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านวังม่วย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนอยู่ในระดับมาก  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. ในการพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาญี่ปุ่นนั้น ครูควรใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน
ภาษาญี่ปุ่นกับนักเรียนให้สอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน และการติดตามนักเรียนในการท าแบบฝึกเสริม
ทักษะอย่างเคร่งครัด 
 2. ในการจัดกิจกรรม ครูควรให้ความสนใจกับนักเรียนที่ท ากิจกรรม.หรือท าแบบฝึกล่าช้า.เพราะ
อาจเกิดจากการที่ไม่เข้าใจเนื้อหาในแต่ละส่วน .ครูควรให้ก าลังใจ.และให้ข้อเสนอแนะในการกลับไป
ทบทวน และแก้ไขในส่วนที่ตนเองยังมีข้อบกพร่องอยู่ 
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 3. นักเรียนแต่ละคนมีความพร้อม.และพฤติกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน .ดังนั้น.ครูควรหมั่น
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน .เมื่อพบปัญหาเกิดขึ้นควรแก้ไขในทันที.เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจ
เนื้อหา.และเกิดการเรียนรู้ไปพร้อม.ๆ.กัน 
 4. ในการท าแบบฝึกเสริมทักษะ.ครูควรให้นักเรียนกลับไปท าแบบฝึกซ้ า.ๆ.ในข้อที่นักเรียนยังผิด
อยู่ โดยให้ครูตรวจสอบความก้าวหน้า.และพัฒนาการว่านักเรียนสามารถเข้าใจ.และเกิดทักษะการเรียนรู้
จากความผิดพลาดของตัวเองได้แล้ว 
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