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บทคัดย่ อ
แอพพลิเคชัน่ เรี ยนรู ้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวันบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ จัดทาขึ้น
เพื่อสนับสนุนให้ผใู ้ ช้ทวั่ ไปได้มีพ้ืนฐานภาษาญี่ปุ่น โดยใช้ในการเรี ยนรู้และทบทวนภาษาญี่ปุ่นใน
ระดับเบื้ องต้นที่ ใช้ในชี วิตประจาวัน โดยมีการนาบทเรี ยนภาษาญี่ปุ่นมาไว้ในโทรศัพท์มือถื อ
สมาร์ ท โฟน มี ก ารนาเสี ย งเจ้า ของภาษามาใช้เพื่ อให้ผูใ้ ช้ไ ด้ฟั งส าเนี ย งและวิธีก ารออกเสี ย งใน
ภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้อง มีแบบทดสอบเพื่อให้ผใู้ ช้ได้ทดสอบผลการเรี ยนรู้ภาษาญี่ปุ่นของตนเองและ
สามารถดูผลของการทดสอบที่ผา่ นมาได้ มีการรวบรวมวีดีโอที่เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มรู ปแบบ
ในการเรี ยนรู้ ซึ่งพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ขึ้นด้วยโปรแกรม Eclipse และใช้ภาษาจาวาในการพัฒนา โดย
ผูใ้ ช้ส ามารถศึ ก ษาภาษาญี่ ปุ่นได้ทุ ก ที่ ทุ ก เวลาที่ ต้องการ โดยได้ท าการน าแอพพลิ เคชั่น เรี ย นรู้
ภาษาญี่ปุ่นในชีวติ ประจาวันไปทดลองใช้กบั กลุ่มเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนภาษาญี่ปุ่น พบว่าแอพพลิเคชัน่
ส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้จริ ง ผูใ้ ช้มีความพึงพอใจและเป็ นประโยชน์ในการทบทวนบทเรี ยนด้วย
ตัวเองได้เป็ นอย่างดี
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Abstract
Application Japanese Daily on Android Operating System made to encourage users
generally has basic Japanese language. By using learn and review basic Japanese language is used
in every day. Take Japanese language lessons into smartphones. Bring a native speakers used for
allows uses to listen to the accent and pronunciation in Japanese language is correct. A quiz to
allows users to test their learning Japanese language and can see the results of the tests of the past.
A collection of videos about with the Japanese language for add style to learn. The development
of application with Eclipse and Java language. Users can study Japanese language at anywhere
and anytime. Bring an application Japanese Daily to trial with a group of Japanese Language
classmates. Found that application encourage real learning. Users are satisfied is helpful to review
the lessons on their own as well.

Keyword : Android/Application/Japanese Language/Japanese Language Basic/Japanese
Language Daily

