บทที่ 5
สรุ ปผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะ
สรุ ปผลการดาเนินงาน
จากการด าเนิ น โครงงาน คณะผูจ้ ดั ท าได้ ศึ ก ษาและรวบรวมข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วกับ ภาษาญี่ ปุ่ น
เบื้ องต้นเพื่อมาท าเป็ นสื่ อคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอน (Computer Assisted Instruction หรื อ CAI) และได้
ศึกษาจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความรู ้เกี่ยวกับการสร้างสื่ อการเรี ยนการสอนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
ความเข้าใจแนวความคิดเกี่ ยวกับการที่จะพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนภาษาญี่ ปุ่นเบื้องต้น และนามา
ปรั บ ใช้ใ นงานของตนเองเพื่ อ ให้ งานมี ค วามน่ า สนใจและสามารถให้ ค วามรู ้ ก ับ ผู ท้ ี่ ส นใจศึ ก ษา
ภาษาญี่ปุ่นได้อีกด้วย
ในการพัฒ นาสื่ อการเรี ยนการสอนภาษาญี่ ปุ่ นเบื้ องต้นนี้ คณะผูจ้ ดั ท าได้ดาเนิ น การศึก ษา
ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล เกี่ ยวกับภาษาญี่ ปุ่นพื้นฐานจากอินเทอร์ เน็ตและหนังสื อ Minna no Nihon-go
(สมใจ แซ่ อ้ ึ ง, 2546) มี ข้ นั ตอนการดาเนิ นงาน เริ่ ม จากการออกแบบ Mascot ฉากโดยสตอรี่ บอร์ ด
(Storyboard) หลัง จากนั้ นคณะผู ้จ ัด ท าได้ น ามาวาดจริ ง พร้ อ มกั บ สร้ า ง สื่ อการเรี ย นการสอน
ภาษาญี่ ปุ่ นเบื้ อ งต้น โดยใช้ โ ปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 ออกแบบฉากพื้ น หลัง ด้ว ย
โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 และ อัดเสี ยงโดยใช้โปรแกรม Adobe Audition CS6 เพื่อช่ วยใน
การตัดเสี ยงรบกวน การปรับเสี ยงความดังค่อยให้มีระดับที่เท่ากัน เพื่อให้งานมีความสมบู รณ์ ยิ่งขึ้ น
ในระหว่างการดาเนิ นงานได้มีการปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อรับฟั งข้อเสนอแนะมาพัฒนางานให้
มีความสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น และยังศึกษาภาษาญี่ปุ่นและรู ปแบบการพูดคุยจากเจ้าของภาษาญี่ปุ่นเพื่อ
ความถูกต้องมากที่สุด
ปัญหาและอุปสรรค
1.
2.
3.

ปัญหาด้านตัวอักษรที่เขียนค่อนข้างยาก และ Font ที่ไม่สนับสนุนกับโปรแกรม
ปัญหาด้านการนาเข้าไฟล์ที่จากัดนามสกุลที่นาเข้ามาเพื่อเป็ นเสี ยงประกอบต่าง ๆ
ปั ญ หาด้า นการบัน ทึ ก ไฟล์ ง านที่ มี ข นาดใหญ่ เมื่ อ บัน ทึ ก ทับ ไฟล์ เดิ ม บ่ อ ยๆ จะเกิ ด
ข้อ ผิ ด พลาดของโปรแกรมท าให้ ไ ฟล์ ง านท างานผิ ด พลาด ต้อ งท าการปิ ดและเปิ ด
โปรแกรมใหม่อีกครั้งจึงจะสามารถทาการบันทึกไฟล์งานได้
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4.
5.

ปั ญ หาการแก้ไ ขและอัพ เดทไฟล์ เสี ย งและเนื้ อ หาเนื่ อ งจากต้อ งอ้า งอิ ง จากไฟล์ รู ป
แบบเดิมจึงจะสามารถอัพเดทและแก้ไขได้
ปั ญ หาการแก้ไ ข Animation ที่ ซับ ซ้ อ นเนื่ อ งจากเป็ นการเคลื่ อ นไหวแบบ Frame by
Frame ที่ตอ้ งใช้เวลานาน
ปั ญหาการหาเสี ยงประกอบและเสี ยงบรรยายเพื่อให้ตรงกับเจ้าของภาษามากที่สุด

6.
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการสร้างงานให้สามารถครอบคลุมรู ปประโยคในการใช้กบั ผูค้ นในแต่ละระดับ
เช่น ผูใ้ หญ่ เพื่อน หรื อ รุ่ นน้อง
2. ควรอัพเกรดให้สามารถใช้ได้อุปกรณ์อื่น เช่น Smart Phone, Tablet เป็ นต้น
3. ควรให้มีการใช้เสี ยงพากษ์จากเจ้าของภาษาเพื่อความถูกต้องสู งสุ ด
4. ควรมีหน้าเมนูในการเลือกคาศัพท์ในแต่ละหัวข้อ
5. ควรมีปุ่มปิ ดเสี ยงดนตรี ประกอบ
6. ควรมีเฉลยแบบทดสอบหลังจากการนับคะแนน

