
น ำเสนอควำมคืบหน้ำงำนวิจัย   
โดย นางปิยธิดา  แก้วส าราญ ข้าราชการครู อันดับ คศ. 2 โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล อ.เมือง จ.กระบี่  
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ขวัญจิรา เสนา  คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

1.ชื่อเร่ือง   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นเพื่อพัฒนาทักษะการฟังโดยใช้ Slowing Technique  
ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ปัจจุบันภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศที่สอง ภาษาหนึ่งที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา และเป็น
ภาษาที่นักเรียนจ านวนมากสนใจเลือกเรียน เนื่องจากประเทศไทยมีการติดต่อการค้ากับประเทศญ่ีปุ่นมากขึ้น
เร่ือย ๆ ประกอบกับมีชาวญ่ีปุ่นเข้ามาท างานและเป็นนักท่องเที่ยวที่มีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี โรงเรียนได้
สนับสนุนให้เปิดเป็นแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  และจากการที่เปิดสอน
ภาษาญ่ีปุ่นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  พบว่าทักษะทางการฟังของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ า   ส่งผลให้การฟังของนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หากไม่ได้รับการแก้ไขจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตกต่ า  การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการฟังสอดคล้องกับมาตรฐานการฟัง 
ตามที่เคยมีการศึกษา เกี่ยวกับเร่ืองนี้ มาแล้ว  ครูจึงได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนมาเพื่อใช้แก้ปัญหา
ทักษะการฟังภาษาญ่ีปุ่นของนักเรียน โดยวิธี Slowing Technique ซึ่งเป็นวิธีจัดการเรียนการสอนแบบพึ่งพา
ตนเอง เพื่อให้การศึกษาดังกล่าวที่เสนอน้ีจะช่วยเพิ่มคุณค่า ต่องานด้านน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุทฤษฎี
การสอนทักษะการฟัง 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังภาษาญ่ีปุ่นโดยใช้  Slowing Technique 
2. เพื่อแก้ปัญหาทักษะการฟังของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
3. เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
  ผลของการด าเนินการคร้ังนี้ท าให้ได้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการฟัง  เพื่อน าไปประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนในรายวิชาภาษาญี่ปุ่น ญ 32210  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
พบว่า นักเรียนสามารถฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ท าข้อสอบวัดระดับการฟังโดยได้คะแนนสูงขึ้น  
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น จากการเลือกนวัตกรรมที่น่าสนใจมาสนับสนุนทักษะการฟังเป็น
ผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมโดยใช้นวัตกรรมมาประกอบ
สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางการประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ได้ 
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ     
              ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน (Pre-listening Activities) 
(Post -listening Activities)  จ านวน 2 ฉบับ ๆ ละ 20 ข้อ     



กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นแบบฝึกการฟังเพื่อการสื่อสารโดยใช้คลิปเสียงจ านวน 5 ชุด ที่น ามาเปิดโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์เพื่อท าให้เกิดเสียงช้า ๆ   
(Slowing Technique) 

ชุดที่ 1  ฟังเพลงกันเถอะ     

           ジングルベル (Slowing Technique) 
             ประเมนิทักษะการฟังของผู้เรียนจากการฟังเพลงและร้องเพลง 
     ชุดที่ 2  นิทำนพื้นบ้ำนญ่ีปุ่น  

     ももたろ (Slowing Technique) 
ประเมินทักษะการฟังของผู้เรียนจากการฟังนิทานและการเล่านิทาน 

     ชุดที่  3  บทสนทนำพื้นฐำน  
 ประเมินทักษะการฟังของผู้เรียนโดยการแสดงบทบาทสมมุติ 
    ชุดที่ 4   ฝึกกำรฟังข่ำวสั้นจำกญ่ีปุ่น  
 ประเมินทักษะการฟังของผู้เรียนจากการฟังคลิปข่าวจากโทรทัศน์ NHK จากประเทศญี่ปุ่น 
     ชุดที่  5   ฝึกฟังข้อสอบวัดระดับกำรฟัง  
 ประเมินทักษะการฟังของผู้เรียนจากการท าข้อสอบวัดระดับการฟัง  
แนวคิดและทฤษฎี 

การเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย สิ่งที่เป็นปัญหาที่ครูทุกคนต้องประสบก็คือ ปัญหาด้าน
การฟัง และการพูด นักเรียนส่วนมากยังไม่กล้าพอที่จะพดูภาษาญี่ปุ่นทั้งต่อหน้าและลับหลัง บางคนกล้าพูด
บ้างแต่ก็พูดไม่ถูกต้อง มีปัญหาเร่ืองการฟัง การรับสารและการออกเสียง  นักเรียนกลุ่มนี้ยังมีทางที่จะพัฒนาได้
เพราะมีความกล้าเป็นแรงขับเคลื่อนและเป็นพลัง  แต่บางคนไม่มั่นใจ ไม่กล้า อาย และกลัวในการที่จะสื่อสาร
ออกมา  จากการขาดความสามารถในการ ฟัง-พูด ท าให้ มีความวิตกกังวลในการฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น ซึ่งสามารถ
ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด เกิดอคติ หรือ เกิดผลเสียร้ายแรงได้ และถ้าเป็นในกรณีที่ผู้เรียนมีโอกาสได้สื่อสารกับ
ชาวต่างชาติ เจ้าของภาษา อาจท าให้ผู้เรียนไม่กล้า และเกิดการสื่อสารที่ไม่สมบูรณ์ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการฟังเพื่อการสื่อสาร   
การฟัง เป็นทักษะการสื่อสารที่มนุษย์ใช้มากที่สุด ในชีวิตประจ าวัน เป็นทักษะทางภาษาทักษะแรกที่มนุษย์
สามารถปฎิบัติได้ เป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญยิ่งในการด ารงชีวิต เพราะการฟังเป็นเครื่องมือเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว 
ทั้งยังจะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอื่น ๆ ได้แก่ การพูด การอ่านและการเขียน 
แนวคิดเกี่ยวกับการสอนฟัง  
การสอนฟัง ผู้สอนจะต้องฝึกให้ผู้ฟังสามารถแยกเสียงที่ได้รับฟัง รับรู้และเข้าใจความหมายของเร่ืองที่ฟัง วิธี
สอนที่ใช้กันทั่วไปในการสอนฟังมีกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ กิจกรรมก่อนฟัง กิจกรรมขณะฟัง และกิจกรรม
หลังฟัง 



งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
ศิริพรรณ ชัชวาลวงศ์   “ผลสมัฤทธิ์ของการเล่านิทานที่มีต่อทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษและความ
คงทนในการจดค าศัพท์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5;The Achievement of Using Story Telling on 
English Listening and Speaking Skills and Vocabulary Retention of Fifth Grade Students”  2551 
วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
สุวิมล บุญจันทร์  “การพัฒนาวีดิทัศน์เป็นสื่อเสริมทักษะการฟัง รายวิชาการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษโดย
วิธีการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเอง ส าหรับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม;The development of listening Videos as media Supplementary ” 2549 วิทยานิพนธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปี การศึกษา 2555 โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล  
จ.กระบี่  สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 13 จ านวน 450  คน  
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย  

* กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ปี การศึกษา 2555 โรงเรียน 
อ ามาตย์พานิชนุกูล  จ.กระบี่  สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 13 จ านวน 16  คน  

* ซึ่งเลือกมาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน (Pre-listening Activities) (Post -listening 
Activities) จ านวน 2 ฉบับ ๆ ละ 20 ข้อ  
2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
3. เอกสารประกอบการสอน เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาทักษะการฟังโดยใช้ 
Slowing Technique  
ขั้นตอนการสร้าง และ หาคุณภาพของเคร่ืองมือ  

1. สร้างเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  
1.1 ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เร่ือง (Pre-listening Activities) (Post -listening 
Activities) จ านวน 20 ข้อ (ข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นข้อสอบชุดเดียวกัน แต่สลับ ตัว
เลือกตอบของแต่ละข้อ)  
1.2.1 สร้างแบบทดสอบเป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 2  ตัวเลือก ตามจ านวนข้อ ที่ต้องการในข้อ 1.1  
1.2.2  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน  
ประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้  
1.2.3 วิเคราะห์ค่า IOC จากคะแนนการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน าผล  



ที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบให้ดีขึ้นต่อไป  
1.2.4 น าข้อสอบไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล จ านวน  10 
คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 แล้วน าผล การทดสอบมาวิเคราะห์ หาค่า
ความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ของแบบทดสอบ ด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ได้ค่า B-Index 
แต่ละข้ออยู่ระหว่าง 0.20-1.00 ซึ่งแสดงว่า แบบทดสอบนี้สามารถน าไปใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 

2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
เป็นแบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ สอบถามความพึงพอใจ 4 ด้าน จ านวน 29 ข้อ 
โดย  
2.1 น าแบบสอบถามที่ได้พัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอน  
ของรายวิชาภาษาญ่ีปุ่น  แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ได้ช่วยประเมินว่า ข้อค าถามแต่ละข้อใน
แบบสอบถาม สามารถวัดได้ตรงกับ เนื้อหาที่ก าหนดหรือไม่ โดยให้คะแนนตามเกณฑ์ แล้วน าผลมาพิจารณา
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละข้อมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC)  
3. สร้างเอกสารและสื่อประกอบการสอน เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง
โดยใช้   Slowing Technique  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง เอกสารและสื่อประกอบการสอนตามขั้นตอนดังนี้  

3.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  
      ศึกษาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล    
3.2 ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
      ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
3.3 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
3.4 ศึกษาผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ช่วงชั้นที่ 4 
3.5 ศึกษาค าอธิบายรายวิชา ญ  32210  ภาษาญ่ีปุ่น  

 
------------------------------------------------ 


