
การสัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 27 

ในหัวขอ “ฟงภาษาญี่ปุนอยางไรใหรูเรื่อง - การสอนการฟง”  

วันเสารที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 11.00 น.  

รูปแบบออนไลนผานโปรแกรม Zoom  

 

เริ่มการสัมมนาเวลา 09.00 น. 

09.00  นายกสมาคม (รศ.ดร.สุณียรัตน) กลาวเปด ทักทายและเชิญชวนการสมัครเปนสมาชิกของสมาคม 

09.05  วิทยากร (อาจารยคติะมุระ ทาเคชิ) กลาวแนะนําตัว และเริ่มการสัมมนาในชวงแรก โดยใหผูเขา

สัมมนาคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการฟงโดยพิจารณาจากหัวขอตอไปน้ี 

- บทบาทการสอนการฟงใหบรรลุเปาหมาย 

- การทบทวนกิจกรรมการสอนการฟงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 

- การคาดการณ/คาดคะเน การคาดเดา เทคนิคการฟง 

- การคาดการณ/คาดคะเน การคาดเดา คือ hint ในการจัดการเรียนการสอน            

ในการสอนการฟง ครูผูสอนเริ่มสอนอยางไร โดยมีผูเขารวมสัมมนาตอบคําถามวา เริ่มจากใหนักเรยีน

ดูสถานการณและฟงซีดีหลาย ๆ รอบ  

การสอนการฟงใหไดผลดี  กจิกรรมทีใ่หนักเรียนลองดู ลองฟงวิดีโอ เพ่ือพัฒนาการฟง การใหนักเรียน

คาดการณ/คาดคะเน คาดเดาจะชวยใหความสามารถในการฟงพัฒนาขึ้น ธรรมชาติของการฟง แมแตการฟง

ในภาษาแม บางเรื่องก็ไมไดเขาใจคําศัพททกุคํา การคาดเดาและการคาดการณ/คาดคะเนจึงเปนสิ่งจําเปน 

การเรียนรูภาษาตางประเทศอยางภาษาญี่ปุนเองก็เชนกัน การคาดเดา การคาดการณ/คาดคะเน และการให

ขอมูลเกี่ยวกับสถานการณหรอืบริบทตาง ๆ ก็เปนสิ่งจําเปน 

เมื่อพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการฟง เราเองในทุกๆ วันจะฟงอะไร ฟงเพ่ืออะไร ในสถานการณใด จะ

เห็นไดวาการฟงในชีวิตประวันไมวาจะเปนการฟงตอนที่เราพบปะเจอหนากัน การฟงพยากรณอากาศ เปนตน 

จะมีคําศัพทที่ไมเขาใจปะปนอยู แตเราก็สามารถเขาใจเน้ือหาของสิ่งที่ฟงได ทักษะอ่ืน ๆ อยางการอานก็

เชนกัน แมไมไดเขาใจคําศัพททุกคําก็จะใชพ้ืนความรูเดิมที่มีอยูมาชวยในการคาดเดาและเขาใจสิ่งที่อานได 

นักเรียนที่เรียนการฟงก็เชนกันไมจําเปนตองเขาใจความหมายของคําศัพทที่ไดยินทุกคํา แมจะมคีําศัพทยากก็

ไมเปนไร นักเรยีนจะสามารถนําพ้ืนความรูในเรื่องตาง ๆ ที่มีอยูเดิมมาชวยในการคาดเดาคําศัพท เพ่ือทําความ

เขาใจสิ่งที่ฟงได   

 



การนําเสนอการสอนการฟงรูปแบบตาง ๆ   

1. การฟงโดยการคาดการณเน้ือหาสวนตอไป  

2. การฟงโดยการคาดเดา เชน คาดเดาสิ่งที่คูสนทนาพูด 

ลําดับการสอนการฟง ประกอบดวย  

1. ขั้นกอนทํากิจกรรม เชน การกําหนดสถานการณใหนักเรียนเกิดความอยากฟง   

2. ขั้นทํากิจกรรม เชน การฝกฟง  

3. ขั้นหลังทํากจิกรรม เชน ใหนักเรียนทําบทบาทสมมุติ 

การสัมมนาในชวงที่ 2 การฟงโดยการคาดเดา โดยทานวิทยากรใชเน้ือหาการฟงจากเว็บไซตเอริน ใน

สถานการณที่เอรินไปซื้อของที่รานสะดวกซือ้ 

ขั้นที่ 1 ใหนักเรียนดูคลิปโดยปดเสียงสนทนาไวกอน แลวใหเดาวาเหตุการณเหลาน้ีเกิดขึ้นที่ไหน 

อยางไร โดยใหนักเรียนคาดเดาอาจจะใชภาษาญี่ปุนหรือภาษาไทยก็ได เหตุการณที่ทานวิทยากรนําเสนอ

คือ เอรินไปรานสะดวกซื้อ ตองการซื้อดินสอ แตหาไมเจอ จึงไปถามพนักงาน 

ขั้นที่ 2 ใหนักเรียนเขียนประโยคที่คิดวานาจะตองพูดในสถานการณน้ันลงกระดาษ 

ขั้นที่ 3 ใหดูคลิปพรอมเสียงและตรวจสอบความถูกตองกับสิ่งที่ตนเองไดเขียนไวกอนแลว 

ในตอนทายของการสัมมนา ทานวิทยากรไดแนะนําเว็บไซตเอรินและวิธีการใชงานเว็บไซดเมื่อตองการ

สอนการฟง และเช่ือมโยงเน้ือหาไปยังหนังสือเรียนภาษาญี่ปุน 『あきこと友だち』 บทที่ 6 พารทการ

ฟง โดยมีขั้นสอนการฟงดังน้ี 

1. ใหนักเรียนทําความเขาใจโจทย “คณุทะนะกะแวะซื้อขนมกอนกลับบาน ฟงบทสนทนา

ตอไปน้ีแลวตอบคําถามลงในตาราง” 

2. กอนฟง CD ใหนักเรียนดูรูปภาพตรวจสอบวาคุณทะนะกะและพนักงานรานขนมจะใชสํานวน

หรือประโยครูปแบบใดในการสนทนา เชน いくらですか。ぜんぶで 

3. ใหนักเรียนทําความเขาใจคําถามในหนังสือเรียนและดูรูปภาพในตารางและตรวจสอบวา

จะตองเติมคําศัพทหรือประโยคใด 

4. ครูแนะนําใหนักเรียนดูขอมูลที่จําเปนจะตองฟงจับใจความใหได เชน ราคาขนม จํานวน หรือ

ราคารวมที่ตองชําระเงินและใหนักเรียนฟง CD 

5. หลังจากฟง CD แลวตรวจสอบคําตอบกับเพ่ือนในหองและสรุป 



ในการสอนการฟง เพียงแคใหนักเรียนไดดูคลิปและฟง CD ก็สามารถพัฒนาทักษะการฟงได โดยการฝกฝนให

คาดเดาเปนสิ่งจําเปนในการพัฒนาทักษะการฟง นักเรียนไมจําเปนตองฟงแลวเขาใจคาํศัพททั้งหมด แมจะมี

สวนที่ฟงแลวไมเขาใจก็ไมเปนไร เพราะพ้ืนความรูเดิมที่มอียูจะชวยใหนักเรียนสามารถคาดเดาและเขาใจบท

สนทนาไดเอง คุณครูควรเตรยีมชองทางใหนักเรียนสามารถคาดเดาการฟงได เชน รูปภาพ แผนที่ กราฟ หรือ

คียเวิรดสําคัญในสถานการณตาง ๆ โดยเปาหมายของกิจกรรมไมใชการคาดเดาใหถูกตอง แตสิ่งที่สําคญัคือการ

ที่ผูเรียนไดสนุกและกระตือรือรนไปกับการคาดเดาความหมายในสิ่งที่ไดฟงดวยตนเอง แมจะเปนการคาดเดาที่

ผิดก็ตาม 

 

ปดการอบรมสัมมนา เวลา 11.05 น. 

 

การประเมินผลการดําเนินงานสัมมนา  

งานสัมมนาครัง้น้ีผูสมัครเขารวมสัมมนารวม 287 คน (เปนสมาชิก 107 คน คิดเปนรอยละ 37.3 ไมไดเปน

สมาชิก 180 คน คิดเปนรอยละ 62.7)  

ผูเขารวมงานรวม 99 คน ตอบแบบสอบถาม 71 คน คิดเปนรอยละ 71.7 

การประเมินผลระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงานใน 5 ดาน โดยใชแบบสอบถาม ซึ่งแบงระดับคะแนนเปน 

5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยทีส่ดุ  

สวนที่ 1 : ความพึงพอใจงานสัมมนา 

หัวขอ คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1.วันเวลาเหมาะสม 4.83 มากที่สุด 

2.ระยะเวลา (2 ชม.) 

เหมาะสม 

4.82 มากที่สุด 

3.เน้ือหาเหมาะสม 4.83 มากที่สุด 

4.ไดรับประโยชน 4.89 มากที่สุด 

5.อุปกรณและระบบเหมาะสม 4.89 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.85 มากที่สุด 

 

สวนที่ 2 : ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสัมมนาครั้งน้ี 

-เน้ือหาเปนประโยชนตอผูสอนอยางยิ่ง อยากใหจัดสัมมนาแบบน้ีอีก 

-อยากใหมีการสัมมนาแบบน้ีไปเรื่อยๆ เพราะสามารถนําไปใชในหองเรียนได 

 



สวนที่ 3 : ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหัวขอการสัมมนาครั้งตอไป 

การสอนคันจิ (4 คน) 

วัฒนธรรมญี่ปุน (4 คน) 

การสอนไวยากรณ (2 คน) ไวยากรณช้ันกลาง (1 คน) 

การสอนการเขียนเรียงความสําหรับนักเรียนมัธยมปลาย (2 คน) 

การสอนการพูด/การสื่อสารภาษาญี่ปุนในสถานการณตางๆ (2 คน) 

สื่อการสอน (2 คน) 

กิจกรรมเพ่ือจดัคายภาษา 

การสอนการจดจํา 

การฝกแบบประยุกต 

การสรางแรงบันดาลใจสําหรบัคนที่ไมมีความคุนเคยภาษาญี่ปุน 

การสอนภาษาญี่ปุนกับนักเรยีนระดับ ม.ตน และการใชสือ่การสอน 

เทคนิคการสอนภาษาญี่ปุนในศตวรรษที่ 21 

เทคนิคการจัดกิจกรรมในหองเรียน 

การออกแบบการจัดการเรียนรูเนนประสบการณการเรียนรู 

การออกขอสอบภาษาญี่ปุน 

การสอนแบบ Active Learning  

การสอนเพ่ือเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน  

 

รูปภาพบรรยากาศงานสมัมนา JTAT ครั้งที่ 27 หัวขอ “ฟงภาษาญีปุ่นอยางไรใหรูเรื่อง - การสอนการฟง” 
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