การสัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 27
ในหัวขอ “ฟงภาษาญี่ปนุ อยางไรใหรเู รื่อง - 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 (อาจารยคติ ะมุระ ทาเคชิ) กลาวแนะนําตัว และเริ่มการสัมมนาในชวงแรก โดยใหผเู ขา
สัมมนาคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการฟงโดยพิจารณาจากหัวขอตอไปนี้
-

บทบาทการสอนการฟงใหบรรลุเปาหมาย
การทบทวนกิจกรรมการสอนการฟงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
การคาดการณ/คาดคะเน การคาดเดา เทคนิคการฟง
การคาดการณ/คาดคะเน การคาดเดา คือ hint ในการจัดการเรียนการสอน

ในการสอนการฟง ครูผูสอนเริ่มสอนอยางไร โดยมีผูเขารวมสัมมนาตอบคําถามวา เริ่มจากใหนักเรียน
ดูสถานการณและฟงซีดีหลาย ๆ รอบ
การสอนการฟงใหไดผลดี กิจกรรมทีใ่ หนักเรียนลองดู ลองฟงวิดีโอ เพื่อพัฒนาการฟง การใหนักเรียน
คาดการณ/คาดคะเน คาดเดาจะชวยใหความสามารถในการฟงพัฒนาขึ้น ธรรมชาติของการฟง แมแตการฟง
ในภาษาแม บางเรื่องก็ไมไดเขาใจคําศัพททกุ คํา การคาดเดาและการคาดการณ/คาดคะเนจึงเปนสิ่งจําเปน
การเรียนรูภาษาตางประเทศอยางภาษาญี่ปุนเองก็เชนกัน การคาดเดา การคาดการณ/คาดคะเน และการให
ขอมูลเกี่ยวกับสถานการณหรือบริบทตาง ๆ ก็เปนสิ่งจําเปน
เมื่อพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการฟง เราเองในทุกๆ วันจะฟงอะไร ฟงเพื่ออะไร ในสถานการณใด จะ
เห็นไดวาการฟงในชีวิตประวันไมวาจะเปนการฟงตอนที่เราพบปะเจอหนากัน การฟงพยากรณอากาศ เปนตน
จะมีคําศัพทที่ไมเขาใจปะปนอยู แตเราก็สามารถเขาใจเนือ้ หาของสิ่งที่ฟงได ทักษะอื่น ๆ อยางการอานก็
เชนกัน แมไมไดเขาใจคําศัพททุกคําก็จะใชพื้นความรูเดิมที่มีอยูมาชวยในการคาดเดาและเขาใจสิ่งที่อา นได
นักเรียนที่เรียนการฟงก็เชนกันไมจําเปนตองเขาใจความหมายของคําศัพทที่ไดยินทุกคํา แมจะมีคําศัพทยากก็
ไมเปนไร นักเรียนจะสามารถนําพื้นความรูในเรื่องตาง ๆ ที่มีอยูเดิมมาชวยในการคาดเดาคําศัพท เพื่อทําความ
เขาใจสิ่งที่ฟงได

การนําเสนอการสอนการฟงรูปแบบตาง ๆ
1. การฟงโดยการคาดการณเนื้อหาสวนตอไป
2. การฟงโดยการคาดเดา เชน คาดเดาสิ่งที่คูสนทนาพูด
ลําดับการสอนการฟง ประกอบดวย
1. ขั้นกอนทํากิจกรรม เชน การกําหนดสถานการณใหนักเรียนเกิดความอยากฟง
2. ขั้นทํากิจกรรม เชน การฝกฟง
3. ขั้นหลังทํากิจกรรม เชน ใหนักเรียนทําบทบาทสมมุติ
การสัมมนาในชวงที่ 2 การฟงโดยการคาดเดา โดยทานวิทยากรใชเนื้อหาการฟงจากเว็บไซตเอริน ใน
สถานการณที่เอรินไปซื้อของที่รานสะดวกซือ้
ขั้นที่ 1 ใหนกั เรียนดูคลิปโดยปดเสียงสนทนาไวกอน แลวใหเดาวาเหตุการณเหลานี้เกิดขึ้นที่ไหน
อยางไร โดยใหนักเรียนคาดเดาอาจจะใชภาษาญี่ปุนหรือภาษาไทยก็ได เหตุการณที่ทานวิทยากรนําเสนอ
คือ เอรินไปรานสะดวกซื้อ ตองการซื้อดินสอ แตหาไมเจอ จึงไปถามพนักงาน
ขั้นที่ 2 ใหนกั เรียนเขียนประโยคที่คิดวานาจะตองพูดในสถานการณนั้นลงกระดาษ
ขั้นที่ 3 ใหดูคลิปพรอมเสียงและตรวจสอบความถูกตองกับสิ่งที่ตนเองไดเขียนไวกอนแลว
ในตอนทายของการสัมมนา ทานวิทยากรไดแนะนําเว็บไซตเอรินและวิธีการใชงานเว็บไซดเมื่อตองการ
สอนการฟง และเชื่อมโยงเนื้อหาไปยังหนังสือเรียนภาษาญี่ปุน 『あきこと友だち』 บทที่ 6 พารทการ
ฟง โดยมีขั้นสอนการฟงดังนี้
1. ใหนักเรียนทําความเขาใจโจทย “คุณทะนะกะแวะซื้อขนมกอนกลับบาน ฟงบทสนทนา
ตอไปนี้แลวตอบคําถามลงในตาราง”
2. กอนฟง CD ใหนักเรียนดูรูปภาพตรวจสอบวาคุณทะนะกะและพนักงานรานขนมจะใชสํานวน
หรือประโยครูปแบบใดในการสนทนา เชน いくらですか。ぜんぶで
3. ใหนักเรียนทําความเขาใจคําถามในหนังสือเรียนและดูรูปภาพในตารางและตรวจสอบวา
จะตองเติมคําศัพทหรือประโยคใด
4. ครูแนะนําใหนกั เรียนดูขอมูลที่จําเปนจะตองฟงจับใจความใหได เชน ราคาขนม จํานวน หรือ
ราคารวมที่ตองชําระเงินและใหนักเรียนฟง CD
5. หลังจากฟง CD แลวตรวจสอบคําตอบกับเพื่อนในหองและสรุป

ในการสอนการฟง เพียงแคใหนักเรียนไดดูคลิปและฟง CD ก็สามารถพัฒนาทักษะการฟงได โดยการฝกฝนให
คาดเดาเปนสิ่งจําเปนในการพัฒนาทักษะการฟง นักเรียนไมจําเปนตองฟงแลวเขาใจคําศัพททั้งหมด แมจะมี
สวนที่ฟงแลวไมเขาใจก็ไมเปนไร เพราะพื้นความรูเดิมที่มอี ยูจะชวยใหนักเรียนสามารถคาดเดาและเขาใจบท
สนทนาไดเอง คุณครูควรเตรียมชองทางใหนักเรียนสามารถคาดเดาการฟงได เชน รูปภาพ แผนที่ กราฟ หรือ
คียเวิรดสําคัญในสถานการณตาง ๆ โดยเปาหมายของกิจกรรมไมใชการคาดเดาใหถูกตอง แตสิ่งที่สําคัญคือการ
ที่ผูเรียนไดสนุกและกระตือรือรนไปกับการคาดเดาความหมายในสิ่งที่ไดฟงดวยตนเอง แมจะเปนการคาดเดาที่
ผิดก็ตาม
ปดการอบรมสัมมนา เวลา 11.05 น.
การประเมินผลการดําเนินงานสัมมนา
งานสัมมนาครัง้ นี้ผูสมัครเขารวมสัมมนารวม 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 และนอยทีส่ ดุ
สวนที่ 1 : ความพึงพอใจงานสัมมนา
หัวขอ
1.วันเวลาเหมาะสม
2.ระยะเวลา (2 ชม.)
เหมาะสม
3.เนื้อหาเหมาะสม
4.ไดรับประโยชน
5.อุปกรณและระบบเหมาะสม
ภาพรวม

คาเฉลี่ย
4.83
4.82

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด

4.83
4.89
4.89
4.85

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

สวนที่ 2 : ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสัมมนาครั้งนี้
-เนื้อหาเปนประโยชนตอผูสอนอยางยิ่ง อยากใหจัดสัมมนาแบบนี้อีก
-อยากใหมีการสัมมนาแบบนี้ไปเรื่อยๆ เพราะสามารถนําไปใชในหองเรียนได

สวนที่ 3 : ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหัวขอการสัมมนาครั้งตอไป
การสอนคันจิ (4 คน)
วัฒนธรรมญี่ปนุ (4 คน)
การสอนไวยากรณ (2 คน) ไวยากรณชั้นกลาง (1 คน)
การสอนการเขียนเรียงความสําหรับนักเรียนมัธยมปลาย (2 คน)
การสอนการพูด/การสื่อสารภาษาญี่ปุนในสถานการณตางๆ (2 คน)
สื่อการสอน (2 คน)
กิจกรรมเพื่อจัดคายภาษา
การสอนการจดจํา
การฝกแบบประยุกต
การสรางแรงบันดาลใจสําหรับคนที่ไมมีความคุนเคยภาษาญี่ปุน
การสอนภาษาญี่ปุนกับนักเรียนระดับ ม.ตน และการใชสอื่ การสอน
เทคนิคการสอนภาษาญี่ปุนในศตวรรษที่ 21
เทคนิคการจัดกิจกรรมในหองเรียน
การออกแบบการจัดการเรียนรูเนนประสบการณการเรียนรู
การออกขอสอบภาษาญี่ปุน
การสอนแบบ Active Learning
การสอนเพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน
รูปภาพบรรยากาศงานสัมมนา JTAT ครั้งที่ 27 หัวขอ “ฟงภาษาญีป่ นุ อยางไรใหรเู รื่อง - การสอนการฟง”

***

