บทที่ 3
การออกแบบและพัฒนางานสื่ อการสอน
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
1.
2.
3.
4.
5.

ศึ ก ษาหางานแอนิ เมชั่น ตามแหล่ ง ต่ า งๆ เช่ น ศึ ก ษาวี ดี โ อจากสื่ อ ออนไลน์ ผลงาน
แอนิเมชันของการส่ งประกวดของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุ รินทร์ เป็ นต้น
ศึกษาแนวทางการวาดภาพ การใช้เส้นเพื่อให้ฉากแอนิเมชันออกมาให้สมจริ งจากสื่ อการ
เรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ศึ ก ษาเกี่ ยวกับ การสร้ างงานแอนิ เมชั่นของสื่ อการเรี ยนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฎ
หมู่บา้ นจอมบึง
ศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ การท างานแอนิ เมชั น 2 มิ ติ ข องสื่ อการเรี ยนการส อน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศึกษาการเคลื่ อนไหวของตัวการ์ ตูนให้มีความเป็ นธรรมชาติของสื่ อการเรี ยนการสอน
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.
2.
3.
4.
5.

6.

เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล และเรี ย บเรี ย งเนื้ อ เรื่ อ งให้ ส อดคล้อ งกับ เรื่ อ งราวของการสอน
ภาษาญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นจริ ง
ออกแบบตัวละคร โดยสร้ างโครงร่ า งตัวการ์ ตู น จากตัวการ์ ตู น ญี่ ปุ่ นด้ว ยโปรแกรม
Adobe Flash Professional CS6
ออกแบบฉากและปุ่ มต่ างๆ เพื่ อน ามาใช้งานในสื่ อการเรี ยนการสอนด้วยโปรแกรม
Adobe Photoshop CS6
ศึ ก ษาข้อมู ล เกี่ ยวกับ การท าสื่ อการเรี ย นการสอน การท า Storyboard เพื่ อก าหนดการ
ดาเนินเรื่ อง การสร้างฉาก และการสอดแทรกแอนิเมชัน่
รวบรวมข้อมูลเทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 การแก้ไขปั ญหา
ในเคลื่อนไหวของตัวละคร เพื่อที่ จะให้การเคลื่ อนไหวของตัวละครนั้นเป็ นธรรมชาติ
มากที่สุด
เก็บรวบรวมเสี ยงต่างๆ เพื่อนามาใช้ประกอบฉากด้วยโปรแกรม Adobe Audition CS6
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ออกแบบและพัฒนางานสื่ อการสอน
1.

การออกแบบตัวละคร

ภาพที่ 3.1 ตัวละครหญิง
ตัวละครหญิ งจะเป็ นหนึ่ งในตัวละครหลัก ของสื่ อการเรี ย นการสอนภาษาญี่ ปุ่ นเบื้ องต้น มี
หน้าที่ในการบรรยายข้อความต่างๆ ในสื่ อการสอนภาษาญี่ ปุ่นเบื้องต้น แต่งกายเครื่ องแบบนักเรี ยน
หญิงมัธยมต้นของญี่ปุ่น ในฤดูร้อน
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ภาพที่ 3.2 ตัวละครชาย
ตัวละครชายจะเป็ นหนึ่ งในตัวละครหลักของสื่ อการเรี ยนการสอนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น มีหน้าที่
ในการบรรยายข้อความต่างๆ ในสื่ อการสอนภาษาญี่ ปุ่ นเบื้ องต้น แต่งกายเครื่ องแบบนักเรี ยนชาย
มัธยมต้นของญี่ปุ่น ในฤดูร้อน
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2.

การออกแบบฉาก

ภาพที่ 3.3 ออกแบบฉากเมนูหลัก
หน้าเมนู หลัก ออกแบบให้มีเมนู หลัก 4 เมนู จากทั้งหมด 8 เมนู มีตวั ละครหลักประกอบฉาก
ทั้งหมด 2 ตัวละคร มีปุ่มกดไปหน้าเมนูถดั ไป และ ปุ่ มออกจากเมนู
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ภาพที่ 3.4 ออกแบบฉากเมนู หลักหน้าที่ 2
หน้าเมนู หลักหน้าที่ 2 จะออกแบบเหมือนเมนู หลักหน้าแรก มี ปุ่มเมนู 4 เมนู ตัวละครหลัก
ประกอบฉาก 2 ตัวละคร ปุ่ มกดกลับหน้าเมนูหลักหน้าแรก และ ปุ่ มออกจากโปรแกรม

ภาพที่ 3.5 ออกแบบฉากแนะนาอักษรพื้นฐานญี่ปุ่น
ฉากนี้ จะบรรยายถึ งประเภทและการใช้ตวั อักษรภาษาญี่ปุ่นโดยใช้ตวั ละครชายประกอบฉาก
และบรรยาย มีปุ่มกดหน้าถัดไป ปุ่ มกดเริ่ มเล่นใหม่ และ ปุ่ มกดกลับไปหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 3.6 ออกแบบฉากหน้าอักษรฮิรางานะ และ คะตะคะนะ หน้าที่ 1
ฉากนี้ ออกแบบจะโดยแสดงอักษรฮิรางานะ และ คะตะคะนะ พร้อมแสดงวิธีการเขียนเมื่อมี
การกดคลิ กที่ ปุ่มตัวอักษรจะมี เสี ยงและแสดงวิธี การเขียนทางด้านขวา มีปุ่ มกดหน้าถัดไป ปุ่ มกด
กลับไปหน้าที่แล้ว และ ปุ่ มกดกลับไปเมนูหลัก

ภาพที่ 3.7 ออกแบบฉากหน้าอักษรฮิรางานะ และ คะตะคะนะ หน้าที่ 2
ฉากนี้ ออกแบบโดยจะแสดงอักษรฮิรางานะ และ คะตะคะนะ พร้อมแสดงวิธีการเขียนเมื่อมี
การกดคลิกที่ปุ่มตัวอักษรจะมีเสี ยงและแสดงวิธีการเขียนทางด้านขวา และ มีปุ่มกดเช่นเดียวกับหน้า
ตัวอักษรฮิรางานะ และ คะตะคะนะ
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ภาพที่ 3.8 ออกแบบฉากหน้าอักษรฮิรางานะ และ คะตะคะนะ หน้าที่ 3
ฉากนี้ ออกแบบโดยจะแสดงอักษรฮิรางานะ และ คะตะคะนะ พร้อมแสดงวิธีการเขียนเมื่อมี
การกดคลิกที่ปุ่มตัวอักษรจะมีเสี ยงและแสดงวิธีการเขียนทางด้านขวาเช่นเดียวกับหน้าอักษรฮิรางานะ
และ คะตะคะนะ ที่ 1 และ 2 มีปุ่มกดกลับไปหน้าที่แล้ว และ ปุ่ มกดกลับไปหน้าเมนูหลัก

ภาพที่ 3.9 ออกแบบฉากการกล่าวคาสวัสดีตอนเช้า
ฉากนี้ จะเป็ นบรรยายการกล่าวคาทักทาย สวัสดี ตอนเช้า พร้ อมคาอธิ บายลักษณะการใช้คาใน
เวลาต่ างๆ โดยใช้ตวั ละครหญิ ง ประกอบฉากและบรรยาย มี ปุ่ มกดเริ่ มเล่ น ใหม่ ปุ่ มกดหน้าถัดไป
ปุ่ มกดกลับไปหน้าที่แล้ว และ ปุ่ มกดกลับไปเมนูหลัก
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ภาพที่ 3.10 ออกแบบฉากการกล่าวคาสวัสดีตอนบ่าย
ฉากนี้ จะเป็ นบรรยายการกล่าวคาทักทาย สวัสดีตอนบ่าย พร้อมคาอธิ บายลักษณะการใช้คาใน
เวลาต่างๆ โดยใช้ตวั ละครหญิงในการบรรยาย มีปุ่มกดเริ่ มเล่นใหม่ ปุ่ มกดหน้าถัดไป ปุ่ มกดกลับไป
หน้าที่แล้ว และ ปุ่ มกดกลับไปเมนูหลัก

ภาพที่ 3.11 ออกแบบฉากการกล่าวคาสวัสดีตอนเย็น
ฉากนี้ จะเป็ นบรรยายการกล่าวคาทักทาย สวัสดี ตอนเย็น พร้อมคาอธิ บายลักษณะการใช้คาใน
เวลาต่ างๆ โดยใช้ตวั ละครหญิ ง ประกอบฉากและบรรยาย มี ปุ่ มกดเริ่ มเล่ น ใหม่ ปุ่ มกดหน้าถัดไป
ปุ่ มกดกลับไปหน้าที่แล้ว และ ปุ่ มกดกลับไปเมนูหลัก
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ภาพที่ 3.12 ออกแบบฉากการกล่าวคาแนะนาตัวเอง
ฉากนี้ จะเป็ นการกล่าวแนะนาตัวเอง พร้อมคาอธิ บายลักษณะการใช้คาต่างๆ เช่นการแนะนาชื่ อ
ตนเอง โดยตัวละครชายประกอบฉากและบรรยาย มี ปุ่มกดเริ่ มเล่นใหม่ และ ปุ่ มกดกลับไปหน้าที่
แล้ว

ภาพที่ 3.13 ออกแบบฉากการกล่าวคาอาลา
ฉากนี้ เป็ นการกล่าวคาว่า “ลาก่อน” พร้อมคาอธิ บายลักษณะการใช้คาอาลา โดยตัวละครชาย
ประกอบฉากและบรรยาย มีปุ่มกดเริ่ มเล่นใหม่ ปุ่ มกดหน้าถัดไป และ ปุ่ มกดกลับไปเมนูหลัก
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ภาพที่ 3.14 ออกแบบฉากการกล่าวคาไว้พบกันใหม่
ฉากนี้ เป็ นการกล่าวคาว่า “ไว้พบกันใหม่” พร้อมคาอธิ บายลักษณะการใช้คาอาลาอีกแบบหนึ่ง
โดยตัวละครชายจะเป็ นผูบ้ รรยาย

ภาพที่ 3.15 ออกแบบฉากการกล่าวคาราตรี สวัสดิ์
ฉากนี้ เป็ นการกล่าวคาว่า “ราตรี สวัสดิ์ ” พร้อมคาอธิ บายลักษณะการใช้คาอาลาอีกแบบหนึ่ ง
โดยตัวละครชายประกอบฉากและบรรยาย มีปุ่มกดเริ่ มเล่นใหม่ ปุ่ มกดกลับไปหน้าที่แล้ว และ ปุ่ มกด
กลับไปเมนูหลัก
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ภาพที่ 3.16 ออกแบบฉากการกล่าวคาขอโทษ
ฉากนี้ เป็ นฉากการกล่าวคาว่า “ขอโทษ” แบบสุ ภาพ พร้อมคาอธิ บายลักษณะการใช้คาในแบบ
ต่างๆ โดยตัวละครหญิ งจะประกอบฉากและบรรยาย มี ปุ่ มกดเริ่ ม เล่ นใหม่ ปุ่ มกดหน้าถัดไป และ
ปุ่ มกดกลับไปเมนูหลัก

ภาพที่ 3.17 ออกแบบฉากการกล่าวคาว่าขออภัย
ฉากนี้ เป็ นฉากการกล่าวคาว่า “ขอโทษ” แบบทัว่ ไป พร้อมคาอธิ บายลักษณะการใช้คาในแบบ
ต่างๆ โดยตัวละครหญิ งจะประกอบฉากและบรรยาย มี ปุ่มกดเริ่ มเล่นใหม่ ปุ่ มกดหน้าถัดไป ปุ่ มกด
กลับไปหน้าที่แล้ว และ ปุ่ มกดกลับไปเมนูหลัก
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ภาพที่ 3.18 ออกแบบฉากการกล่าวคาไม่ตอ้ งเกรงใจ
ฉากนี้ เป็ นฉากการกล่ าวคาว่า “ไม่ตอ้ งเกรงใจ” พร้อมคาอธิ บายลักษณะการใช้คาแบบต่างๆ
โดยตัวละครหญิ งประกอบฉากและบรรยาย มี ปุ่มกดเริ่ มเล่นใหม่ ปุ่ มกดหน้าถัดไป ปุ่ มกดกลับไป
หน้าที่แล้ว และ ปุ่ มกดกลับไปเมนูหลัก

ภาพที่ 3.19 ออกแบบฉากการกล่าวคาขอบคุณ
ฉากนี้ เป็ นฉากการกล่าวคาว่า “ขอบคุณ” พร้อมคาอธิ บายลักษณะการใช้คาในแบบต่างๆ โดย
ตัวละครหญิงประกอบฉากและบรรยาย มี ปุ่มกดเริ่ มเล่นใหม่ ปุ่ มกดกลับไปหน้าที่ แล้ว และ ปุ่ มกด
กลับไปเมนูหลัก
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ภาพที่ 3.20 ออกแบบฉากการกล่าวคาว่าสบายดีไหม
ฉากนี้ เป็ นฉากการกล่าวถามสุ ขภาพคาว่า “สบายดีไหม” พร้อมคาอธิ บายลักษณะการใช้คาใน
แบบต่างๆ โดยตัวละครชายประกอบฉากและบรรยาย มี ปุ่มกดเริ่ มเล่ นใหม่ ปุ่ มกดหน้าถัดไป และ
ปุ่ มกดกลับไปเมนูหลัก

ภาพที่ 3.21 ออกแบบฉากการกล่าวคาว่าสบายดี
ฉากนี้ เป็ นฉากการกล่าวถามสุ ขภาพคาว่า “สบายดี” พร้อมคาอธิ บายลักษณะการใช้คาในแบบ
ต่ างๆ โดยตัวละครชายประกอบฉากและบรรยาย มี ปุ่ มกดเริ่ ม เล่ น ใหม่ ปุ่ มกดหน้าถัดไป ปุ่ มกด
กลับไปหน้าที่แล้ว และ ปุ่ มกดกลับไปเมนูหลัก
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ภาพที่ 3.22 ออกแบบฉากการกล่าวคาว่าไม่สบาย
ฉากนี้เป็ นฉากการกล่าวถามสุ ขภาพคาว่า “ไม่สบาย” พร้อมคาอธิบายลักษณะการใช้คาในแบบ
ต่างๆ โดยตัวละครชายประกอบฉากและบรรยาย มี ปุ่มกดเริ่ มเล่นใหม่ ปุ่ มกดกลับไปหน้าที่แล้ว และ
ปุ่ มกดกลับไปเมนูหลัก

ภาพที่ 3.23 ออกแบบฉากคาศัพท์น่ารู ้
ฉากนี้ เป็ นฉากค าศัพ ท์น่ ารู ้ ประกอบด้วยค าศัพ ท์ท้ งั หมด 4 ค า เมื่ อกดเลื อกค าจะมี เสี ยงพู ด
ประกอบ มีปุ่มกดหน้า และ ปุ่ มกดกลับไปเมนูหลัก
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ภาพที่ 3.24 ออกแบบฉากคาศัพท์น่ารู ้ หน้าที่ 2
ฉากนี้ เป็ นฉากคาศัพ ท์น่ารู ้ ห น้าที่ 2 ประกอบด้วยค าศัพ ท์ท้ งั หมด 4 ค า เมื่ อกดเลื อกคาจะมี
เสี ยงพูดประกอบ มีปุ่มกดหน้าถัดไป ปุ่ มกดกลับไปหน้าที่แล้ว และ ปุ่ มกดกลับไปเมนูหลัก

ภาพที่ 3.25 ออกแบบฉากคาศัพท์น่ารู ้ หน้าที่ 3
ฉากนี้ เป็ นฉากคาศัพ ท์น่ารู ้ ห น้าที่ 3 ประกอบด้วยค าศัพ ท์ท้ งั หมด 4 ค า เมื่ อกดเลื อกคาจะมี
เสี ยงพูดประกอบ มีปุ่มกดหน้าถัดไป ปุ่ มกดกลับไปหน้าที่แล้ว และ ปุ่ มกดกลับไปเมนูหลัก
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ภาพที่ 3.26 ออกแบบฉากคาศัพท์น่ารู ้ หน้าที่ 4
ฉากนี้ เป็ นฉากคาศัพ ท์น่ารู ้ ห น้าที่ 4 ประกอบด้วยค าศัพ ท์ท้ งั หมด 4 ค า เมื่ อกดเลื อกคาจะมี
เสี ยงพูดประกอบ มีปุ่มกดหน้าถัดไป ปุ่ มกดกลับไปหน้าที่แล้ว และ ปุ่ มกดกลับไปเมนูหลัก

ภาพที่ 3.27 ออกแบบฉากคาศัพท์น่ารู ้ หน้าที่ 5
ฉากนี้ เป็ นฉากคาศัพ ท์น่ารู ้ ห น้าที่ 2 ประกอบด้วยค าศัพ ท์ท้ งั หมด 4 ค า เมื่ อกดเลื อกคาจะมี
เสี ยงพูดประกอบ มีปุ่มกดกลับไปหน้าที่แล้ว และ ปุ่ มกดกลับไปเมนูหลัก
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ภาพที่ 3.28 ออกแบบฉากแบบทดสอบหน้าล็อคอิน
ฉากนี้เป็ นฉากแบบทดสอบที่มีแบบทดสอบให้เลือก 2 แบบ เป็ นแบบเลือกคาตอบและแบบเติม
คา สามารถกรอกชื่ อผูท้ ดสอบได้ ตัวอย่างเช่ น กรอกชื่ อ test เป็ นต้น มีปุ่มกดกลับไปเมนู หลัก และ
ปุ่ มเริ่ มใหม่

ภาพที่ 3.29 ออกแบบฉากแบบทดสอบแบบตัวเลือกข้อที่ 1
ฉากนี้ เป็ นฉากแบบทดสอบแบบตัวเลือก หน้าที่ 1 เป็ นการทาแบบทดสอบแบบเลือกคาตอบที่
ถูกต้องที่สุด โดยคาถามนี้ จะถามเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นว่า ข้อใด “ไม่ใช่” ภาษาญี่ปุ่น มีปุ่มกดกลับไปเมนู
หลัก และ ปุ่ มเริ่ มใหม่
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ภาพที่ 3.30 ออกแบบฉากแบบทดสอบแบบตัวเลือกข้อที่ 2
ฉากนี้ เป็ นฉากแบบทดสอบแบบตัวเลือก หน้าที่ 2 เป็ นการทาแบบทดสอบแบบเลือกคาตอบที่
ถูกต้องที่สุด โดยคาถามนี้ จะถามเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นว่า ตัวอักษรคะตะคะนะ เหมาสาหรับการใช้แบบ
ใดมากที่สุด ภาษาญี่ปุ่น มีปุ่มกดกลับไปเมนูหลัก และ ปุ่ มเริ่ มใหม่

ภาพที่ 3.31 ออกแบบฉากแบบทดสอบแบบตัวเลือกข้อที่ 3
ฉากนี้ เป็ นฉากแบบทดสอบแบบตัวเลือก หน้าที่ 3 เป็ นการทาแบบทดสอบแบบเลือกคาตอบที่
ถูกต้องที่สุด โดยคาถามนี้ จะถามเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นว่า การทักทายตอนเช้าแบบใด มีความสุ ภาพและ
ถูกต้องมากที่สุด มีปุ่มกดกลับไปเมนูหลัก และ ปุ่ มเริ่ มใหม่
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ภาพที่ 3.32 ออกแบบฉากแบบทดสอบแบบตัวเลือกข้อที่ 4
ฉากนี้ เป็ นฉากแบบทดสอบแบบตัวเลือก หน้าที่ 4 เป็ นการทาแบบทดสอบแบบเลือกคาตอบที่
ถู กต้องที่ สุด โดยคาถามนี้ จะถามเกี่ ยวกับ ภาษาญี่ ปุ่นว่า การทักทายกับผูอ้ ื่ นในช่ วงเวลาบ่ าย เราใช้
ประโยคไหนมากที่สุด มีปุ่มกดกลับไปเมนูหลัก และ ปุ่ มเริ่ มใหม่

ภาพที่ 3.33 ออกแบบฉากแบบทดสอบแบบตัวเลือกข้อที่ 5
ฉากนี้ เป็ นฉากแบบทดสอบแบบตัวเลือก หน้าที่ 5 เป็ นการทาแบบทดสอบแบบเลือกคาตอบที่
ถูกต้องที่สุด โดยคาถามนี้ จะถามเกี่ ยวกับภาษาญี่ ปุ่นว่า การบอกกล่าวคาอาลาก่อนเข้านอนหรื อการ
บอกราตรี -สวัสดิ์คือข้อใด มีปุ่มกดกลับไปเมนูหลัก และ ปุ่ มเริ่ มใหม่
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ภาพที่ 3.34 ออกแบบฉากแบบทดสอบแบบตัวเลือกข้อที่ 6
ฉากนี้ เป็ นฉากแบบทดสอบแบบตัวเลือก หน้าที่ 6 เป็ นการทาแบบทดสอบแบบเลือกคาตอบที่
ถู กต้องที่ สุด โดยคาถามนี้ จะถามเกี่ ยวกับภาษาญี่ ปุ่นว่า การกล่าวคาขอโทษก่อนจะขออนุ ญาติผูอ้ ื่ น
ควรพูดคาใด มีปุ่มกดกลับไปเมนูหลัก และ ปุ่ มเริ่ มใหม่

ภาพที่ 3.35 ออกแบบฉากแบบทดสอบแบบตัวเลือกข้อที่ 7
ฉากนี้ เป็ นฉากแบบทดสอบแบบตัวเลือก หน้าที่ 7 เป็ นการทาแบบทดสอบแบบเลือกคาตอบที่
ถูกต้องที่สุด โดยคาถามนี้ จะถามเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นว่า คาว่า Douzo yoroshiku ใช้ในการทาอะไร มี
ปุ่ มกดกลับไปเมนูหลัก และ ปุ่ มเริ่ มใหม่
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ภาพที่ 3.36 ออกแบบฉากแบบทดสอบแบบตัวเลือกข้อที่ 8
ฉากนี้ เป็ นฉากแบบทดสอบ หน้าที่ 8 เป็ นการทาแบบทดสอบแบบเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
โดยคาถามนี้ จะถามเกี่ ยวกับภาษาญี่ ปุ่นว่า ภาษาญี่ ปุ่นคาใดมี ความหมายว่า “สบายดีไหม” มีปุ่มกด
กลับไปเมนูหลัก และ ปุ่ มเริ่ มใหม่

ภาพที่ 3.37 ออกแบบฉากแบบทดสอบแบบตัวเลือกข้อที่ 9
ฉากนี้ เป็ นฉากแบบทดสอบแบบตัวเลือก หน้าที่ 9 เป็ นการทาแบบทดสอบแบบเลือกคาตอบที่
ถูกต้องที่สุด โดยคาถามนี้ จะถามเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นว่า การเติม Desu ลงท้ายในบางประโยคเพื่อช่วย
ในเรื่ องใด มีปุ่มกดกลับไปเมนูหลัก และ ปุ่ มเริ่ มใหม่
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ภาพที่ 3.38 ออกแบบฉากแบบทดสอบแบบตัวเลือกข้อที่ 10
ฉากนี้ เป็ นฉากแบบทดสอบแบบตัวเลือก หน้าที่ 10 เป็ นการทาแบบทดสอบแบบเลือกคาตอบที่
ถู ก ต้องที่ สุ ด โดยคาถามนี้ จะถามเกี่ ย วกับ ภาษาญี่ ปุ่ นว่า คาว่า Ohayou อ่ านออกเสี ยงว่าอย่างไร มี
ปุ่ มกดกลับไปเมนูหลัก และ ปุ่ มเริ่ มใหม่

ภาพที่ 3.39 ออกแบบฉากแบบทดสอบแบบเติมคาข้อที่ 1
ฉากนี้ เป็ นฉากแบบทดสอบแบบเติมคา หน้าที่ 1 เป็ นฉากแบบทดสอบแบบเติมคาในช่องว่าง
โดยจะมีคาใบ้จานวน 3 คา ด้านล่างสามารถนามาใส่ เป็ นคาตอบได้ คาใบ้ 1 ใน 3 คาจะมีเพียง 1 คาที่
ถูกต้อง คาถามข้อนี้จะถามเกี่ยวกับคาทักทายในภาษาญี่ปุ่น มีปุ่มกดกลับไปเมนูหลัก และ ปุ่ มเริ่ มใหม่
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ภาพที่ 3.40 ออกแบบฉากแบบทดสอบแบบเติมคาข้อที่ 2
ฉากนี้ เป็ นฉากแบบทดสอบแบบเติมคา หน้าที่ 2 เป็ นฉากแบบทดสอบแบบเติมคาในช่องว่าง
โดยจะมีคาใบ้จานวน 3 คา ด้านล่างสามารถนามาใส่ เป็ นคาตอบได้ คาใบ้ 1 ใน 3 คาจะมีเพียง 1 คาที่
ถูกต้อง คาถามข้อนี้จะถามเกี่ยวกับคาอาลาในภาษาญี่ปุ่น มีปุ่มกดกลับไปเมนูหลัก และ ปุ่ มเริ่ มใหม่

ภาพที่ 3.41 ออกแบบฉากแบบทดสอบแบบเติมคาข้อที่ 3
ฉากนี้ เป็ นฉากแบบทดสอบแบบเติมคา หน้าที่ 3 เป็ นฉากแบบทดสอบแบบเติมคาในช่องว่าง
โดยจะมีคาใบ้จานวน 3 คา ด้านล่างสามารถนามาใส่ เป็ นคาตอบได้ คาใบ้ 1 ใน 3 คาจะมีเพียง 1 คาที่
ถูกต้อง คาถามข้อนี้จะถามเกี่ยวกับคาอาลาในภาษาญี่ปุ่น มีปุ่มกดกลับไปเมนูหลัก และ ปุ่ มเริ่ มใหม่
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ภาพที่ 3.42 ออกแบบฉากแบบทดสอบแบบเติมคาข้อที่ 4
ฉากนี้ เป็ นฉากแบบทดสอบแบบเติมคา หน้าที่ 4 เป็ นฉากแบบทดสอบแบบเติมคาในช่องว่าง
โดยจะมีคาใบ้จานวน 3 คา ด้านล่างสามารถนามาใส่ เป็ นคาตอบได้ คาใบ้ 1 ใน 3 คาจะมีเพียง 1 คาที่
ถูกต้อง คาถามข้อนี้จะถามเกี่ยวกับการแนะนาตัวเอง มีปุ่มกดกลับไปเมนูหลัก และ ปุ่ มเริ่ มใหม่

ภาพที่ 3.43 ออกแบบฉากแบบทดสอบแบบเติมคาข้อที่ 5
ฉากนี้ เป็ นฉากแบบทดสอบแบบเติมคา หน้าที่ 5 เป็ นฉากแบบทดสอบแบบเติมคาในช่องว่าง
โดยจะมีคาใบ้จานวน 3 คา ด้านล่างสามารถนามาใส่ เป็ นคาตอบได้ คาใบ้ 1 ใน 3 คาจะมีเพียง 1 คาที่
ถูกต้อง คาถามข้อนี้จะถามเกี่ยวกับการแนะนาตัวเอง มีปุ่มกดกลับไปเมนูหลัก และ ปุ่ มเริ่ มใหม่
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ภาพที่ 3.44 ออกแบบฉากแบบทดสอบแบบเติมคาข้อที่ 6
ฉากนี้ เป็ นฉากแบบทดสอบแบบเติมคา หน้าที่ 6 เป็ นฉากแบบทดสอบแบบเติมคาในช่องว่าง
โดยจะมีคาใบ้จานวน 3 คา ด้านล่างสามารถนามาใส่ เป็ นคาตอบได้ คาใบ้ 1 ใน 3 คาจะมีเพียง 1 คาที่
ถูกต้อง คาถามข้อนี้จะถามเกี่ยวกับคาขอโทษในภาษาญี่ปุ่น มีปุ่มกดกลับไปเมนูหลัก และ ปุ่ มเริ่ มใหม่

ภาพที่ 3.45 ออกแบบฉากแบบทดสอบแบบเติมคาข้อที่ 7
ฉากนี้ เป็ นฉากแบบทดสอบแบบเติมคา หน้าที่ 7 เป็ นฉากแบบทดสอบแบบเติมคาในช่องว่าง
โดยจะมีคาใบ้จานวน 3 คา ด้านล่างสามารถนามาใส่ เป็ นคาตอบได้ คาใบ้ 1 ใน 3 คาจะมีเพียง 1 คาที่
ถูกต้อง คาถามข้อนี้จะถามเกี่ยวกับคาขอโทษในภาษาญี่ปุ่น มีปุ่มกดกลับไปเมนูหลัก และ ปุ่ มเริ่ มใหม่
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ภาพที่ 3.46 ออกแบบฉากแบบทดสอบแบบเติมคาข้อที่ 8
ฉากนี้ เป็ นฉากแบบทดสอบแบบเติมคา หน้าที่ 8 เป็ นฉากแบบทดสอบแบบเติมคาในช่องว่าง
โดยจะมีคาใบ้จานวน 3 คา ด้านล่างสามารถนามาใส่ เป็ นคาตอบได้ คาใบ้ 1 ใน 3 คาจะมีเพียง 1 คาที่
ถูกต้อง คาถามข้อนี้ จะถามเกี่ยวกับการกล่าวถามสุ ขภาพในภาษาญี่ปุ่น มีปุ่มกดกลับไปเมนูหลัก และ
ปุ่ มเริ่ มใหม่

ภาพที่ 3.47 ออกแบบฉากแบบทดสอบแบบเติมคาข้อที่ 9
ฉากนี้ เป็ นฉากแบบทดสอบแบบเติมคา หน้าที่ 9 เป็ นฉากแบบทดสอบแบบเติมคาในช่องว่าง
โดยจะมีคาใบ้จานวน 3 คา ด้า นล่างสามารถนามาใส่ เป็ นคาตอบได้ คาใบ้ 1 ใน 3 คาจะมีเพียง 1 คาที่
ถูกต้อง คาถามข้อนี้จะถามเกี่ยวกับคาอาลาในภาษาญี่ปุ่น มีปุ่มกดกลับไปเมนูหลัก และ ปุ่ มเริ่ มใหม่
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ภาพที่ 3.48 ออกแบบฉากแบบทดสอบแบบเติมคาข้อที่ 10
ฉากนี้ เป็ นฉากแบบทดสอบแบบเติมคา หน้าที่ 10 เป็ นฉากแบบทดสอบแบบเติมคาในช่องว่าง
โดยจะมีคาใบ้จานวน 3 คา ด้านล่างสามารถนามาใส่ เป็ นคาตอบได้ คาใบ้ 1 ใน 3 คาจะมีเพียง 1 คาที่
ถู กต้อง คาถามข้อนี้ จะถามเกี่ ยวกับคาขอบคุ ณในภาษาญี่ ปุ่น มี ปุ่มกดกลับไปเมนู หลัก และ ปุ่ มเริ่ ม
ใหม่

ภาพที่ 3.49 ออกแบบฉากสรุ ปผลการทดสอบ
ฉากนี้ เป็ นฉากแบบทดสอบ เป็ นฉากสรุ ปผลการทดสอบจะแสดงคะแนนผลการทดสอบ เมื่อ
ทาแบบทดสอบที่เลือกไว้ในหน้าแรก มีปุ่มกดกลับไปเมนูหลัก และ ปุ่ มเริ่ มใหม่
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3.

การพัฒนาสื่ อการสอน
3.1 การออกแบบตัวละคร
โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6

ภาพที่ 3.50 การใส่ สีให้กบั ตัวละครหญิง
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3.2 การออกแบบฉาก
โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6

ภาพที่ 3.51 ฉากเมนูหลัก
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3.3 การใส่ เสี ยงให้งานสื่ อการสอน
โดยใช้โปรแกรม Adobe Audition CS6

ภาพที่ 3.52 หน้าจอโปรแกรม Adobe Audition CS6

