
สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 

วันท่ี 23 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ 

1.เนื้อหาสาระในงานสัมมนา 

1.1 “การสอนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น”  บรรยายโดย อ.Tabuchi Namiko ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

เนื่องจาก Input (เช่น การฟัง การอ่าน) และoutput (เช่น การพูด การเขียน) เป็นส่ิงส าคัญในการเรียนภาษาที่

สอง (ภาษาต่างประเทศ) ในชั้นเรียนผู้สอนจึงมักจะเน้นสองเรื่องนี้ แต่เมื่อดูกระบวนการเรียนรู้ภาษาที่สอง ส่ิงส าคัญอันดับ

แรก คือการให้ข้อมูลท่ีผู้เรียนพอจะเข้าใจได้ (comprehensible input) เพราะถ้าเป็น input ที่ผู้เรียนไม่สามารถเข้าใจได้

ผู้เรียนก็จะไม่เกิดการสังเกตและไม่เกิดการเรียนรู ้ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาที่ว่าท าไมเรียนแล้วจึงพูด/น าไปใช้ไม่ได ้แตถ่้า

ผู้สอนน าเสนอข้อมูลท่ีพอจะเข้าใจได ้จะท าให้ผู้เรียนเกิดการสังเกต จากนั้นสร้างกฎขึ้นเองและมีการตรวจสอบเมื่อ

น าไปใช้ ในกระบวนการเหล่านี้ ส่ิงที่ผู้สอนสามารถท าได้ คือ ควบคุมระดับความยากง่าย ปริมาณ และเนื้อหาของ input 

กล่าวคือ input ที่ดีหมายถึง input ที่มีคุณภาพดี ปริมาณมาก ยากเล็กน้อย และตรงกับความสนใจของผู้เรียน  

 ในการสอนโดยทั่วไป ผู้สอนจะเริ่มจากการอธิบายไวยากรณ์ จากนั้นให้ท าแบบฝึกหัดในต าราโดยเริ่มจากแบบ

ฝึกขั้นพื้นฐานและเป็นแบบฝึกขั้นประยุกต์ แต่ที่จริงแล้ว หลังจากที่ผู้สอนอธิบายไวยากรณ์และก่อนการให้ท าแบบฝึกหัด

ในต ารา ผู้สอนควรจะตรวจสอบดูว่าผู้เรียนเข้าใจ input หรือไม่อย่างไร ผู้สอนควรเตรียมแบบฝึกหัดส าหรับท าความเข้าใจ 

input ให้ผู้เรียนท า แบบฝึกหัดนี้มีหลายรูปแบบ เช่น ให้ผู้เรียนฟังแล้วตอบสนองโดยใช้ท่าทาง ให้ฟังแล้วเลือกรูปภาพท่ีตรง

กับเนื้อหาที่ได้ฟัง จับคู่ภาพกับตัวอักษรฯลฯ จากนั้นผู้บรรยายให้ผู้เข้าสัมมนาลองคิดท าแบบฝึกหัดขึ้นเองและน าเสนอเพื่อ

แลกเปล่ียนข้อมูลกัน 

1.2 “แนะน ากิจกรรมการเรียนการสอน”   
ในส่วนน้ีเป็นการแนะน ากิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการน าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Session) โดย

ในครั้งนี้มีอาจารย์มาน าเสนอรวม 4 ท่าน ได้แก่ 1) อาจารย์อาทยา ธนชัยศักดิ์ จากโรงเรียนระยองวิทยาคม น าเสนอ “เกม
ตามล่าหาสมบัต”ิ เพื่อให้นักเรียนฝึกพูดประโยคบรรยายสถานท่ี 2) อาจารย์กฤษณะ มณีสอดแสง จากโรงเรียนอัสสัมชัญ 
ธนบุรี น าเสนอ “เกมเที่ยวรอบโรงเรียนกันเถอะ” เพื่อให้นักเรียนฝึกรูปประโยคแสดงการมีอยู่ของส่ิงต่างๆ และน าเสนอการ
ใช้แผนท่ีรถไฟฟ้า JR ประกอบการสอนเรื่องการเดินทาง 3) อาจารย์ชนัญญ์ธร รุ่งธัญนิธิธรณ์ จากโรงเรียนราชินีบน 
น าเสนอ “การใช้ใบปลิวภาษาญี่ปุ่นฝึกอ่านอักษรคาตาคานะและถามตอบราคา และกิจกรรมส ารวจสถานท่ีส าคัญต่างๆ 
ในเขตดุสิต (Dusit Orienteering) 4) อาจารย์พนิตนาฎ ตวงสุวรรณ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี น าเสนอ
กิจกรรม “สังเกตภาษาญี่ปุ่นรอบตัว” ให้นักศึกษาไดฝึ้กทักษะการอ่านตัวอักษรฮิรางานะและคาตาคานะจากสิ่งที่อยู่
รอบตัว เช่น กล่องผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ นอกจากนี้ยังท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างอีกด้วย กิจกรรมต่างๆ ที่
อาจารย์ทั้งสี่ท่านน าเสนอในครั้งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นการน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการอบรมครูระยะส้ันท่ีญี่ปุ่น 
ซึ่งสมาคมครูฯ จัดเป็นประจ าทุกปีมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนของตนเอง 



1.3 “การสอนคันจ ิการเรียนรู้คันจิแบบจินตภาพและการประเมินผล” บรรยายโดย อ.Yanagizawa Shizuku 
ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อักษรคันจิถือเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งส าหรับผู้เรียนชาวไทย ผู้บรรยายแนะน าประเด็นส าคัญในการสอนคันจิ 

4 เรื่องคือ รูปของตัวอักษร ชื่อของส่วนประกอบของคันจิหรือ 部首
ぶしゅ

 ความหมาย และล าดับการเขียน โดยใช้บัตรคันจิ

น าเข้าสู่เนื้อหา เริ่มจากการสอนเสียงอ่าน ส าหรับวิธีจ าคันจ ิผู้บรรยายใหผู้้เข้าร่วมสัมมนาช่วยกันจินตนาการว่าคันจิ 1 ตัว

สามารถแบ่งส่วนเพื่อจ าคันจิได้ ซึ่งคันจิที่ถูกแบ่งส่วนจะมาจากอักษรคะนะหรือคันจิที่เคยเรียนไปแล้ว เช่น 告
こく

 สามารถ

แบ่งส่วนจ าเป็นノ+土+口 พร้อมทั้งบอกข้อควรระวังในการเขียนคันจิ หลังจากนั้นจะให้ดูเฉพาะเสียงอ่านแล้วให้

ผู้เข้าร่วมสัมมนาเขียนคันจิเอง  

ส าหรับวิธีประเมินผล ผู้บรรยายใช้การทดสอบ ท้ังทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค ในส่วนการให้

คะแนนให้ค าแนะน าว่า ควรปรึกษากับอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นอีกท่านเพื่อก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน อีกทั้งแนะน าว่า

ส าหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น ผู้สอนควรใช้ font ภาษาญี่ปุ่น 教科書体 (Kyoukashotai) ซึ่งเป็น font ที่ใช้ในแบบเรียน 

あきこと友だち เพื่อให้ผู้เรียนจ ารูปของอักษรท่ีถูกต้องได ้

2.การประเมินผลการด าเนินงานสัมมนา 

ในงานสัมมนาครั้งนี้ได้มีการประเมินผลการด าเนินงานโดยใช้แบบสอบถามซึ่งได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 64 

ชุดจากผู้เข้าร่วมจ านวน72 คน คิดเปน็ร้อยละ 88.89 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นชาวไทยจ านวน  61 คน และชาวญี่ปุ่น

จ านวน 3 คน สรุปผลได้ดังนี้ 

การประเมินระดับความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินงานสัมมนาแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 

น้อย และ น้อยที่สุด โดยประเมินในด้านต่างๆ รายละเอียดดังตารางด้านล่างดังนี ้

หัวข้อการประเมิน จ านวนคน(n) X  แปลผล  
ความพึงพอใจ= 

1.ความเหมาะสมของวันเวลาที่จัด 64 4.47 มาก 
2.ความเหมาะสมของเวลาสัมมนา 64 4.47 มาก 
3.ความเหมาะสมของสถานที ่ 64 4.59 มากที่สุด 
4.ความเหมาะสมของเนื้อหา 
  4.1.การสอนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุน่ชั้นต้น 

 
64 

 
4.56 

 
มากที่สุด 

  4.2.แนะน ากิจกรรมการเรียนการสอน 
        (Poster Session) 

 
64 

                           
4.34 

 
มาก 

  4.3.การสอนคันจิ การเรียนรู้คันจ ิ
       แบบจินตภาพและการประเมินผล 

 
60 

 
4.22 

 
มาก 



5.ประโยชน์ที่ได้รับ 
  5.1.การสอนไวยากรณภ์าษาญี่ปุ่นชั้นต้น 

 
64 

 
4.55 

 
มากที่สุด 

  5.2.แนะน ากิจกรรมการเรียนการสอน 
        (Poster Session) 

 
64 

 
4.47 

 
มาก 

  5.3.การสอนคันจิ การเรียนรู้คันจ ิ
       แบบจินตภาพและการประเมินผล 

 
61 

 
4.31 

 
มาก 

ความพึงพอใจการสัมมนาในภาพรวม 4.44 มาก 
 

ผลจากแบบสอบถามพบว่าผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจในระดับมาก ( X =4.44) ตามล าดับคะแนนมาก

ที่สุด 3 รายการ ตามล าดับ กล่าวคือ 1) ความเหมาะสมของสถานท่ี ( X =4.59) 2) เนื้อหาการสอนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น

ชั้นต้น ( X =4.56) 3) ประโยชน์ท่ีได้รับจากการสอนไวยากรณ์ญี่ปุ่นชั้นต้น ( X =4.55) 
 
ข้อคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับการสัมมนาครั้งนี ้

ผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยส่วนใหญเ่ห็นว่าเนื้อหาในทุกหัวข้อมีประโยชน ์ สามารถน าไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และปรับปรุงชั้นเรียนของตนเองได้ นอกจ ากนี้ยังเสนอแนะให้มีการจัดสัมมนาในลักษณะนี้ต่อไป หากเป็นไปได้อยากให้
เพิ่มจ านวนครั้งของงานสัมมนาในแต่ละปีให้มากขึน้ด้วย  
 


