บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปั จจุบนั เนื่องจำกภำษำญี่ปุ่นมีควำมจำเป็ นอย่ำงมำกในอนำคตและญี่ปุ่นได้เจริ ญก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยีและเศรษฐกิ จ อีกทั้งในอนำคตจะมีกำรจัดรวมกลุ่มประเทศอำเซี ยน ภำษำญี่ปุ่นจึงได้รับ
ควำมสนใจไม่นอ้ ยไปกว่ำภำษำอื่นๆ กำรใช้ภำษำร่ วมกับกำรรวมกลุ่มประเทศอำเซี ยนจะทำให้กำรทำ
กำรค้ำขำยธุ รกิ จระหว่ำงประเทศก็ จะง่ ำยและรำบรื่ น มำกขึ้ น จึ งมี ค วำมจำเป็ นต้องเรี ย นรู ้ เพื่ อกำร
สื่ อสำรที่ง่ำยในกำรติดต่อทำงธุ รกิ จต่ำงๆ ภำษำญี่ปุ่นถือเป็ นทำงเลือกหนึ่งที่หลำยคนนิ ยมเลือกเรี ยน
ภำษำญี่ปุ่นได้รับควำมนิ ยมอย่ำงมำกในประเทศไทยโดยเฉพำะวัยรุ่ น สังเกตได้จำกกำรเพิ่มขึ้นของ
โรงเรี ยนสอนพิเศษภำษำญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้นทุกวัน จำกกำรสอบถำม คำตอบที่ได้รับอันดับต้นๆ จะมำจำก
ควำมชอบส่ วนตัว เหตุ ผ ลส ำคัญ มี ห ลำยประกำร ไม่ ว่ำจะจำกกำรชื่ น ชอบในตัวนัก แสดง แฟชั่น
อำหำร กำร์ ตูน สถำนที่ ท่ องเที่ ยว หรื อแม้แต่ในเรื่ องธุ รกิ จ ล้วนมี ส่ วนเกี่ ยวข้องทั้งสิ้ น ภำษำญี่ ปุ่ น
สำมำรถเรี ยนรู ้ได้หลำยช่ องทำง เช่น ทำงด้ำนโรงเรี ยนภำษำญี่ปุ่น กำรเข้ำคอร์ ส เรี ยนภำษำญี่ปุ่น และ
กำรเข้ำโรงเรี ย นที่ มี ทุ น หรื อกำรศึ ก ษำต่ อที่ ป ระเทศญี่ ปุ่ น เป็ นต้น กำรเรี ย นรู ้ ภำษำญี่ ปุ่ นนั้น ไม่ ใ ช่
เพียงแต่เรี ยนไปเพรำะใจรักหรื อสนุ กสนำนเท่ำนั้น บุคคลบำงประเภทเรี ยนรู ้ภำษำญี่ปุ่นเพื่อที่จะไป
เพิ่ ม เงิ น เดื อนตัวเอง หรื อเวลำไปสมัค รงำนก็ ส ำมำรถที่ จะได้ค่ ำตอบแทนที่ สู งได้ด้วยควำมรู ้ เรื่ อง
ภำษำญี่ปุ่นที่เรี ยนรู ้มำ ภำษำญี่ ปุ่นจึงมีควำมสำคัญไม่น้อยไปกว่ำภำษำอื่ นๆ ทุกวันนี้ มีสถำบันเรี ยน
ภำษำญี่ปุ่นต่ำงๆ เช่น สถำบันนักเรี ยนเก่ำญี่ปุ่นในพระบรมรำชูปถัมภ์ สำขำพหลโยธิ น เป็ นสถำบันที่
สำมำรถไปเรี ยนรู ้ ภำษำญี่ปุ่นได้โดยผูเ้ รี ยนจะได้รับใบประกำศนียบัตรซึ่ งปั จจุบนั สถำบันนักเรี ยนเก่ำ
ญี่ปุ่นในพระบรมรำชูปถัมภ์ สำขำพหลโยธิน นั้นมีผเู ้ รี ยนและรอสอบมำกกว่ำ 10,000 คน
ภำษำญี่ปุ่นจะใช้อกั ษรอยู่ 3 แบบคือ อักษรฮิระงะนะ อักษรคะตะคะนะ และอักษรคันจิ (อักษร
ภำษำจีน) สำหรับควำมยำกในกำรเรี ยนภำษำญี่ปุ่นเมื่อเริ่ มเรี ยนแล้วอำจจะดูง่ำย สนุก แต่ถำ้ เรี ยนให้ลึก
ลงไปเรื่ อยๆ ก็ จะยิ่งซับ ซ้อนมำกขึ้ นเพรำะภำษำญี่ ปุ่ นมี กำรยืม อัก ษรคัน จิ (อักษรภำษำจี น) มำใช้
รวมถึงกำรออกเสี ยงสำหรับคนไทยเสี ยงผสมค่อนข้ำงออกเสี ยงยำกพอสมควร ทำงคณะผูจ้ ดั ทำจึงได้
ค้นหำข้อมูลจำกเว็บไซต์เกี่ยวกับบุคคลที่เรี ยนภำษำญี่ปุ่นแล้วไม่เข้ำใจหรื อบุคคลที่คิดว่ำยำกนั้นก็ได้
คำตอบมำก็คือ เวลำเรี ยนหรื อเข้ำคอร์ สนั้นผูส้ อนใช้วิธีกำรสอนหรื อกำรสื่ อสำรนั้นยำกเกินไป ผูเ้ รี ยน
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บำงคนไม่ เคยมี ค วำมรู ้ เรื่ องภำษำญี่ ปุ่ นเลย หรื อวิธี ก ำรสอนของผูส้ อนนั้น อำจจะน่ ำเบื่ อ ไม่ มี ก ำร
สอดแทรกแอนิ เมชัน่ หรื อจุดที่จะทำให้ผเู ้ รี ยนได้สนใจเลย เหตุผลนี้ อำจจะทำให้ผเู ้ รี ยนภำษำญี่ปุ่นนั้น
ถอดใจกับสิ่ งที่เรี ยนอยูไ่ ด้
ดัง นั้ น ทำงคณะผู จ้ ัด ท ำจึ ง มี แ นวคิ ด ท ำสื่ อ กำรเรี ย นกำรสอนภำษำญี่ ปุ่ นเบื้ อ งต้น เพื่ อ เป็ น
ประโยชน์แก่ผเู ้ รี ยนรู ้ เพิ่มทักษะพื้นฐำนกำรใช้ภำษำญี่ปุ่น ฝึ กฝนกำรใช้ตวั อักษรญี่ปุ่น เช่น อักษรฮิรำ
งะนะ และ อักษรคะตะคะนะ ซึ่ งอักษรต่ำงๆ นี้ เป็ นอักษรที่ คนญี่ ปุ่นใช้ในกำรดำเนิ นชิ วีต และทำง
คณะผูจ้ ดั ทำได้ทำกำรสอดแทรกแอนิ เมชัน่ ต่ำงๆ เพื่อมีควำมสนุ กสนำน และทำให้ผเู ้ รี ยนรู ้ไม่เครี ยด
ในกำรเรี ยนรู ้ สื่ อกำรเรี ย นกำรสอนซึ่ งช่ วยให้ ผูเ้ รี ย นรู ้ สื่ อกำรเรี ย นกำรสอนสำมำรถน ำควำมรู ้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในกำรทำธุ รกิจต่ำงๆ ที่ตอ้ งติดต่อกับชำวญี่ปุ่น
วัตถุประสงค์โครงงำน
เพื่อพัฒนำสื่ อกำรเรี ยนกำรสอนภำษำญี่ปุ่นพื้นฐำนให้สำมำรถเรี ยนรู ้ได้ง่ำยและสนุกสนำน
กลุ่มเป้ ำหมำย
ผูท้ ี่ตอ้ งกำรเรี ยนรู ้ภำษำญี่ปุ่นในระดับเริ่ มต้น อำยุ 8 ปี ขึ้นไป
ขอบเขต
1.

2.

คุณสมบัติทวั่ ไปของสื่ อกำรเรี ยนกำรสอนภำษำญี่ปุ่นเบื้องต้น มีควำมสำมำรถดังนี้
1.1 สื่ อสำรด้วยภำษำญี่ปุ่นเบื้องต้น
1.2 นำเสนองำนด้วยภำพ 2 มิติ
1.3 ใช้ตวั ละครหลักในกำรนำเสนอสื่ อกำรเรี ยนกำรสอน 2 ตัว
กำรนำเสนอแบ่งออกเป็ น 8 เมนู
2.1 ตัวอักษร ฮิรำงะนะ และ คะตะคะนะ
2.2 กำรกล่ำวคำทักทำย
2.3 กำรกล่ำวถำมสุ ขภำพ
2.4 กำรกล่ำวคำอำลำ
2.5 กำรกล่ำวคำขอโทษและขอบคุณ
2.6 กำรกล่ำวคำแนะนำตัวเอง
2.7 คำศัพท์น่ำรู ้
2.8 แบบทดสอบ
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3.

4.

คุณสมบัติของฮำร์ดแวร์
3.1 ฮำร์ ดแวร์สำหรับผูจ้ ดั ทำสื่ อกำรเรี ยนกำรสอน
3.1.1 Intel Core i5 3330 CPU 3.00 GHz
3.1.2 Solid state 240 GB
3.1.3 RAM 4 GB
3.1.4 DVD-RW Drive
3.1.5 Scanner
3.1.6 Printer
3.2 ฮำร์ ดแวร์สำหรับผูใ้ ช้สื่อกำรเรี ยนกำรสอน
3.2.1 CPU Intel Pentium 4 2.10 GHz หรื อสู งกว่ำ
3.2.2 Hard Disk ที่มีพ้นื ที่เหลือไม่นอ้ ยกว่ำ 1 GB
3.2.3 RAM 1 GB หรื อสู งกว่ำ
3.2.4 DVD-RW Drive
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
4.1 ซอฟต์แวร์ของผูจ้ ดั ทำสื่ อกำรเรี ยนกำรสอน
4.1.1 Windows 7 Ultimate
4.1.2 Adobe Flash Professional CS6
4.1.3 Adobe Photoshop CS6
4.1.4 Adobe Audition CS6
4.2 ซอฟต์แวร์ของผูใ้ ช้สื่อกำรเรี ยนกำรสอน
4.2.1 Windows 7 Ultimate
4.2.2 Adobe Flash Player 11 หรื อสู งกว่ำ
4.2.3 CAI : Basic Japanese Language
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ขั้นตอนกำรดำเนิ นงำน
ในกำรจัด ท ำสื่ อกำรเรี ยนกำรสอนภำษำญี่ ปุ่ นเบื้ องต้น คณะผูจ้ ดั ท ำได้ร่วมกัน วำงแผนกำร
ดำเนิน งำนไว้ดงั นี้
1. รวบรวมควำมส ำคั ญ ของภำษำญี่ ปุ่ นกำรใช้ ต ั ว อั ก ษรต่ ำ งๆ จำกกำรส ำรวจทำง
อินเทอร์เน็ต เพื่อให้ทรำบถึงควำมจำเป็ นของภำษำญี่ปุ่น
2. วิเครำะห์ปัญหำกำรใช้ตวั อักษรภำษำญี่ปุ่น กำรพูดภำษำญี่ปุ่น กำรสื่ อสำรต่ำงๆ เพื่อให้
ง่ำยต่อกำรเรี ยนรู ้ของผูใ้ ช้สื่อกำรเรี ยนกำรสอน
3. ออกแบบสื่ อกำรเรี ยนกำรสอน กำรใช้แอนิเมชัน่ ที่ดูสนุ กสนำน สบำยตำไม่เครี ยดต่อผูใ้ ช้
สื่ อกำรเรี ยนกำรสอน
4. ทดสอบและปรับปรุ งสื่ อกำรเรี ยนกำรสอนภำษำญี่ปุ่นเบื้องต้น ทดลองโดยคณะผูจ้ ดั ทำ
เพื่อที่จะหำข้อผิดพลำดของโปรแกรมและนำไปแก้ไขปรับปรุ งในส่ วนที่มีขอ้ ผิดพลำด
5. นำเสนอโครงงำน คณะผูจ้ ดั ทำจะต้องนำโปรแกรมที่เสร็ จสมบูรณ์ นำไปอธิ บำยขั้นตอน
ในกำรทำงำนแต่ละเมนู ต่ำงๆ ของโปรแกรมเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำนของ
โปรแกรมมำกที่สุด
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.
2.
3.

ทำให้ผูเ้ รี ยนรู ้สื่อกำรเรี ยนกำรสอนเรี ยนรู ้ได้อย่ำงง่ำยดำย เพรำะเนื้ อหำในสื่ อจะทำแบบ
แอนิเมชัน่ ที่ให้ควำมสนุกสนำนในกำรเรี ยนรู ้
ช่ วยให้ผูใ้ ช้งำนสื่ อกำรเรี ยนกำรสอนสำมำรถนำประโยชน์จำกที่ ได้เรี ยนรู ้ มำใช้ในกำร
ดำเนินชีวติ ประจำวันและงำนทำงด้ำนธุ รกิจที่ตอ้ งใช้ภำษำญี่ปุ่นในกำรสื่ อสำร
ทำให้ผทู ้ ี่ไม่มีควำมรู ้ภำษำญี่ปุ่นหรื อผูท้ ี่มีควำมรู ้ภำษำญี่ปุ่นในระดับเริ่ มต้นนั้นได้ควำมรู ้
ภำษำญี่ปุ่นจนสำมำรถติดต่อสื่ อสำรทำธุ รกิจต่ำงๆ กับชำวญี่ปุ่นได้

