
ข้อมูลการพัฒนานวัตกรรม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

1. ชื่อนวัตกรรม   คู่มือคำศัพทภ์าษาจีนออนไลน์ (Online Vocabulary guide) 

2. เจ้าของผลงาน   นางสาวขนิษฐา ดาบาง และ นายอิสรา รุ่งแหยม  

3. สังกัด   สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

4. ประเภทของนวัตกรรม นวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ  

    (Product Innovation) / นวัตกรรมสื่อการสอน (Innovative   

    teaching materials) 
 

5. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

จากการที่ผู้พัฒนานวัตกรรมได้มีโอกาสเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาล่ามภาษาไทย-จีนในแผนกต่าง ๆ 

ของบริษัทโบฟังก์ เมทัล โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ทำให้ได้เรียนรู้ในการนำภาษาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ในขณะเดียวกันก็ได้พบปัญหาต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นล่ามในหน้างานลักษณะต่าง ๆ 

เช่น คำศัพท์หรือสำนวนที่ใช้ในการแปลหน้างานในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ประสานงานกับเจ้าหน้าที่คน

ไทยและคนจีน ประสานงานแผนกต่าง ๆ ล่ามแปลในไลน์ผลิต เป็นต้น ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งในการแปล คือ 

คำศัพท์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการสื่อสารระหว่างพนักงานชาวไทยกับพนักงานชาวจีน 

ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยในชีวิตประจำวัน การพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาหน้างาน เช่น รูปแบบงานไม่ตรงตาม

มาตรฐาน เครื่องจักรชำรุด การแจ้งซ่อมเครื่องจักร หรือคำศัพท์เฉพาะทางเกี่ยวกับในส่วนงานที่แผนกตนเอง

รับผิดชอบ  

ดังนั้นผู้จัดทำนวัตกรรมจึงได้นำเสนอแนวคิดในการจัดทำให้พนักงานพี่เลี ้ยงและอาจารย์ผู้

ควบคุมดูแลทราบ และดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ “คู่มือคำศัพท์ภาษาจีนออนไลน์ Online vocabulary 

guide” ของแต่ละแผนกที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสาร พร้อมกับคำอ่านและความหมายเพื่อให้พนักงานใน

บริษัทได้พัฒนาทักษะด้านภาษา ซึ่งคำศัพท์ส่วนใหญ่เป็นคำศัพท์เฉพาะที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรมหรือตำรา

เรียน เป็นคู่มือคำศัพท์ออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งการใช้คอมพิวเตอร์ แทปเลต หรือโทรศัพท์มือถือ มีทั้ง

คำอ่านและภาพประกอบ ซึ่งเป็นความรู้ที่สามารถนำมาปรับใช้กับการสื่อสารกับคนจีนเบื้องต้นได้ ซึ่ง “คู่มือ

คำศ ัพท์ภาษาจ ีนออนไลน ์ Online vocabulary guide” น ี ้  ไม ่ว ่าจะเป ็นพน ักงานของบร ิษ ัทหรือ

บุคคลภายนอกและนักศึกษาที่สนใจศึกษาคำศัพท์เฉพาะด้านสามารถเข้าไปเรียนรู้ เพิ่มเติมได้อย่างสะดวก

รวดเร็ว 
 

 

 

 



6. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาคู่มือคำศัพท์ภาษาจีนออนไลน์สำหรับพนักงานและบุคคลทั่วไป 

2. เพ่ือรวบรวมคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในงานล่ามโรงงานอุตสาหกรรม 
 

7. กรอบแนวคิดการจัดทำนวัตกรรม    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. วิธีการดำเนินงาน 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลและคำศัพท์แต่ละแผนกจากใบรายงานการตรวจสินค้าของบริษัท  

2. รวบรวมคำศัพท์เพ่ิมเติมที่ได้จากการเรียนรู้หน้างาน รวมถึงจากการลงมือปฏิบัติงานจริง  

3. นำคำศัพท์ที่รวบรวมได้ ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาที่เป็นพนักงานประจำในหน้างานและผู้มี

ประสบการณ์ในด้านงานล่ามภาษาจีนตรวจสอบความถูกต้อง 

4. ออกแบบเว็บไซต์คู่มือคำศัพท์ภาษาจีนออนไลน์ โดยเน้นเรียบง่าย เข้าใช้งานได้สะดวก 

5. ทดลองใช้ และตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขข้อผิดพลาดของคำอ่าน ความหมาย และ

การเข้าใช้งานอีกครั้ง ก่อนนำไปใช้จริง 

6. ติดตามผลหลังจากประชาสัมพันธ์เว็บไซต์คู่มือออนไลน์คำศัพท์ภาษาจีนออนไลน์   
 

คู่มือคำศัพท์ภาษาจีนออนไลน์ (Online Vocabulary guide) 

สำรวจปัญหา 

(การสื่อสารด้วยภาษาจีน) 

 

 รวบรวมวงคำศัพท์ 

(คำศัพท์ท่ีใช้ในงานล่ามอุตสาหกรรม) 

 

พัฒนาคู่มือคำศัพท์ภาษาจีนออนไลน์ 

- พัฒนารูปแบบ เมนูการใช้ในเว็ปไซด์ 

- นำเข้าข้อมูลคำศัพท์ 

- จัดทำระบบการเข้าใช้งาน 

- ทดลองใช้ ตรวจสอบความถูกต้อง  

- ปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปใช้จริง 

ประเมนิผลการใช้งาน 



 



9. การประเมินผลและเก็บรวบรวมข้อมูล  

ทำการประเมินผลและเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากการประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานเว็ปไซด์ โดย

สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานจากแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพของ

คู่มือคำศัพทภ์าษาจีนออนไลน์ (Online Vocabulary guide) 
 

10. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 สำหรับคู่มือคำศัพท์ภาษาจีนออนไลน์ (Online Vocabulary guide) นี้ วิเคราะห์ข้อมูลจาก

ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อประสิทธิภาพในการใช้งานของผู้เข้าใช้งานศึกษาคำศัพท์

ออนไลน์ โดยมีประเด็นในการสอบถาม เช่น ความถูกต้องและสมบูรณ์ของคำศัพท์ ความสะดวกรวดเร็วใน

การเข้าใช้ สีสันและขนาดตัวอักษร เป็นต้น โดยใช้วิธีการประมวลผลค่าทางสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลใน

รูปแบบค่าร้อยละ 
 

11. ผลการใช้นวัตกรรม 

หลังจากได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานคู ่ม ือคำศัพท์ภาษาจีนออนไลน์ (Online 

Vocabulary guide) แล้ว ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน จำนวน 68 คน มีผลการสำรวจดังนี้ 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
1. รูปแบบของคู่มือออนไลน์มีความสวยงาม เหมาะสม 90.88 
2. การนำเสนอคำศัพท์ง่าย ไม่ซับซ้อน 91.47 
3. ข้อมูลคำศัพท์มีความครบถ้วนครอบคลุมเนื้องาน   88.53 
4. สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 98.82 
5. มีระบบความปลอดภัยในการใช้งาน 87.65 
6. นำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้จริง 98.82 

ค่าเฉลี่ย 92.70 
 

จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานคู่มือคำศัพท์ภาษาจีนออนไลน์ (Online Vocabulary 

guide) พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจเรื่องความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ

การทำงานได้จริง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.82 และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ระบบความปลอดภัยใน

การใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 87.65  ค่าความพึงพอใจโดยรวม ร้อยละ 92.70 
 

12. สรุปและอภิปรายผล 

 คู ่มือคำศัพท์ภาษาจีนออนไลน์ (Online Vocabulary guide) เป็นคู ่มือคำศัพท์ที ่สามารถ

นำไปใช้ได้จริง สำหรับพนักงานที่เข้าใช้งานพบว่า ทำให้สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้นกับคน

จีนได้ ช่วยลดปัญหาการสื่อสารที่เกิดในหน้างาน อีกท้ังมีความสะดวกต่อการใช้งาน สามารถเข้าถึงคู่มือโดยใช้



อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ทำให้พนักงานที่ไม่มีทักษะพื้นฐานด้านภาษาจีน

สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจในคำศัพท์เฉพาะทาง ซึ่งส่วน

ใหญ่มักไม่ปรากฏในหนังสือแบบเรียนหรือพจนานุกรม ถือเป็นนวัตกรรมที่ใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษา

คำศัพท์ภาษาจีนเพิ่มเติม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้ 
   

13. สิ่งท่ีได้เรียนรู้ หรือความรู้ใหม่ที่ได้จากการสร้างนวัตกรรม 

1. ได้นำความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีนมาประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่น และเผยแพร่ยังได้

ความรู้ให้ผู้อ่ืนอีกด้วย   

2. ได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี และนำเทคโนโลยีนั้นมาประยุกต์ใช้กับความรู้ของตนเอง เพ่ือให้

เกิดประโยชน์สูงสุด 

3. ความรู้ด้านภาษาศาสตร์สามารถนำไปบูรณาการกับความรู้ด้านอ่ืน ๆ ได้อีกมากมาย 
 

14. อ้างอิง 
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