
ข้อมูลการพัฒนานวัตกรรม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

1. ชื่อนวัตกรรม   “แอปพลิเคชันสนับสนุนการเรียนภาษาจีนพ้ืนฐานสำหรับเด็กนักเรียน 

ระดับประถม” 

2. เจ้าของผลงาน    ดร.พนัส มัตยะสุวรรณ และอาจารย์หทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ  

3. สังกัด   สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

4. ประเภทของนวัตกรรม นวัตกรรมทางความคิด (Conceptual Innovation)  

เป็นการสร้างแนวความคิดใหม่ 

5. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยขณะนี้ ส่งผลให้การจัดการเรียน
การสอนและพัฒนาด้านความรู้ในศาสตร์ต่างๆ และในสถานศึกษาส่วนใหญ่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบจาก
การเรียนปกติในชั้นเรียน เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ซี่งทางสาขาภาษาจีนธุรกิจได้มีความต้องการ
ให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาได้ศึกษาภาษาจีนอย่างง่ายด้วยตนเองที่บ้านได้ ซึ่งจะทำให้นักเรียนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์เมื่อศึกษาออนไลน์อยู่บ้าน 

ดังนั้น ทางสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจได้จัดสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน

สำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่ ตำบลทุ่งทอง จังหวัดนครสวรรค์ ผ่านสื่อออนไลน์แอพลิเคชัน 

เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้สามารถสื่อสารภาษาจีนกับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี และการเรียนคำศัพท์อย่าง

ง่ายในชีวิตประจำวันให้เด็กๆ ได้มีความคุ้นเคย อีกทั้งยังเป็นการรู้จักและภาพลักษณ์สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจให้

เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งจะทำให้นักเรียนระดับประถมมีความรู้ความเข้าใจและเตรียมพร้อมในการเรียนภาษาจีน

มากยิ่ง 

6. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนพื้นฐานสำหรับเด็กนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่ ตำบลทุ่งทอง จังหวัดนครสวรรค์ ผ่านสื่อออนไลน์แอพลิเคชัน 

2. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้สามารถสื่อสารภาษาจีนกับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี  
3. เพื่อการเรียนคำศัพท์อย่างง่ายในชีวิตประจำวันให้เด็กๆ ได้มีความคุ้นเคย 
4. เพื่อเป็นการรู้จักและภาพลักษณ์สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 

7. วิธีการดำเนินงาน 

1. คณะทำงานประชุมหารือเพ่ือกำหนดทิศทางและขอบเขตของนวัตกรรม โดยอาจารย์ที่ปรึกษาชี้แจง

รายละเอียดและวางกรอบการทำงาน กระบวนการ รวมถึงระยะเวลาในการพัฒนานวัตกรรม 



2. อาจารย์และนักศึกษาร่างเนื้อหาในเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางด้านคำศัพท์สำหรับนักเรียนประถม 

เพ่ือสร้างสื่อการเรียนรู้ 

3. ประชุมสรุปเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ที่จำเป็นสำหรับนักเรียน  

4. ประชุมวางแผนออกแบบรูปแบบของเว ็บเว ็บแอปพลิเคช ัน โดยวางโครงแต่ละหน้าของ 

แอปพลิเคชันให้ไปในทิศทางท่ีต้องการ 

5. จัดทำแอปพลิเคชัน ตามแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

6. จัดทำอัดคลิปเสียงคำศัพท์ เพ่ือใช้ในแอปพลิเคชัน 

7. นำคลิปเสียงที่ตัดต่อเรียบร้อยแล้วใส่ในเว็บแอปพลิเคชัน 

8. ทดสอบการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน และตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพต่อการ 

 

8. การประเมินผลและเก็บรวบรวมข้อมูล  

1.กลุ่มพัฒนานวัตกรรมนำนวัตกรรมเว็บแอปพลิเคชันไปใช้ประโยชน์กับกลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษา

ในเขตพ้ืนที่ ตำบลทุ่งทอง จังหวัดนครสวรรค์  

2. เก็บรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจนักเรียนที่ได้ทดลองใช้เว็บแอปพลิเคชัน กิจกรรมเรื่อง 

“แอปพลิเคชันสนับสนุนการเรียนภาษาจีนพ้ืนฐานสำหรับเด็กนักเรียนระดับประถม” 
 

9. การวิเคราะห์ข้อมูล 

กลุ่มผู้พัฒนาได้ศึกษาข้อมูลของเนื้อหา วิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นบทเรียนและบททดสอบ 

โดยมีอาจารย์ที ่ปรึกษาโครงการตรวจสอบความถูกต้องรวมถึงความสอดคล้องของเนื ้อหา เมื่อ

อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และใช้งานนวัตกรรมตามช่วงเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว กลุ่ม

ผู้พัฒนาได้จัดแบบสอบถามความพึงพอใจให้กลุ่มอาสาสมัครได้ประเมินความพึงพอใจ เมื่อเก็บรวบรวม

ข้อมูลแล้ว จึงนำเสนอผลความพึงพอใจในการใช้งานด้านต่าง ๆ ในภาพรวม 
 

10. ผลการใช้นวัตกรรม 

ผลการสำรวจความพึงพอใจในการใช้“แอปพลิเคชันสนับสนุนการเรียนภาษาจีนพ้ืนฐานสำหรับ

เด็กนักเรียนระดับประถม”พบว่า จำนวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม 85 คน  
ลำดับ หัวข้อในการประเมิน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ความสะดวกในการใช้งาน 88.0 4.44 มาก 

2 ความชัดเจนของสื่อวีดิโอ 86.2 4.31 มาก 

3 ความชัดเจนของข้อคำถามใน
แบบทดสอบ 

86.2 4.31 มาก 

4 ความชัดเจนของแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

85.8 4.29 มาก 



5 ความชัดเจนของแบบทดสอบ
หลังเรียน 

85.6 4.28 มาก 

6 ประโยชน์ในการใช้งาน
นวัตกรรม 

87.4 4.37 มาก 

7 ความพึงพอใจในภาพรวมของ
การใช้งาน 

85.2 4.26 มาก 

 รวม 86.34 4.32 มาก 
 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลแบบค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

ระดับค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ระดับค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

ระดับค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 

ระดับค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย 

ระดับค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยมาก 

การประเมินความพึงพอใจในสูงสุดพบว่ามีด้านความสะดวกในการใช้งาน อยู่ที่ 4.44 ระดับมาก 

ด้านประโยขน์ในการใช้งานนวัตกรรม อยู่ที่ 4.37 ระดับมาก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากตาม

รายละเอียดในตาราง จะเห็นได้ว่าการออกแบบเว็บแอปพลิเคชันโดยการทำงานร่วมกับระหว่าง

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจส่งผลให้เกิดการ

สร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้งานได้จริง กับนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่ 

ตำบลทุ่งทอง จังหวัดนครสวรรค์ ในปีการศึกษา 2565  
 

11. สรุปและอภิปรายผล 

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันพื้นฐานสำหรับภาษาจีนสำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา 

กิจกรรมเรื่อง “แอปพลิเคชันสนับสนุนการเรียนภาษาจีนพ้ืนฐานสำหรับเด็กนักเรียนระดับประถม” เป็น

การจัดการเรียนสอนพื้นฐานเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาจีนเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้สามารถ

สื่อสารภาษาจีนกับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี และการเรียนคำศัพท์อย่างง่ายในชีวิตประจำวันให้เด็กๆ ได้มี

ความคุ้นเคย อีกทั้งยังเป็นการรู้จักและภาพลักษณ์ของสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 

ซึ่งจะทำให้นักเรียนระดับประถมมีความรู้ความเข้าใจและเตรียมพร้อมในการเรียนภาษาจีนมากยิ่ง  ผล

จากการดำเนินงานส่งผลให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาทักษะในการสร้างนวัตกรรม 

เรียนรู้การทำงานร่วมกัน สามารถวิเคราะห์ข้อผิดพลาด และวางแผนการทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้ภายใต้

การควบคุมการปฏิบัติงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  

ผลการวิจัยพบว่า การเรียนคำศัพท์พ้ืนฐานภาษาจีนของนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่ 

ตำบลทุ่งทอง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งทางคณะครูโรงเรียนในเขตพื้นที่ดังกล่าวได้แสดงความคิดเห็นจาก

ผลจากการให้เด็กนักเรียนได้ใช้แอพลิเคชัน “แอปพลิเคชันสนับสนุนการเรียนภาษาจีนพื้นฐานสำหรับ



เด็กนักเรียนระดับประถม”เด็กนักเรียนสามารถเรียนรู้คำศัพท์ง่ายผ่านสื่อออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง และ

สามารถฝึกออกเสียงโดยไม่ต้องมีครูมาสอน ซึ่งเหมาะกับเขตการศึกษาระดับประถมที่มีพื้นที่ห่างไกลที่

ไม่มีบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านภาษาจีน 
 

12. สิ่งท่ีได้เรียนรู้ หรือความรู้ใหม่ที่ได้จากการสร้างนวัตกรรม 

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้การสร้างนวัตกรรม “แอปพลิเคชันสนับสนุนการเรียนภาษาจีนพ้ืนฐานสำหรับเด็ก

นักเรียนระดับประถม”ในครั้งนี้ประเด็นสำคัญคือ การวางแนวทางในการพัฒนานักศึกษาเพื่อฝึกฝนและประยุต์

องค์ความรู้ทางดนตรีสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ทางนวัตกรรม แม้ว่านวัตกรรมในโครงการครั้งนี้เป็นรูปแบบพื้นฐาน

ทั่วไป แต่คณะผู้พัฒนาคาดว่าจะเป็นแนวทางเริ ่มต้นในการต่อยอดเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้และตระหนักถึง

ความสำคัญของทักษะการสร้างนวัตกรรมที่เป็นทักษะสำคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นี้ รวมถึง

เป็นแนวทางสำคัญต่อการพัฒนาทักษางวิชาชีพดนตรีในอีกแนวทางหนึ่งได้ 
 

13. อ้างอิง 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 



แอปพลิเคชันสนับสนุนการเรียนภาษาจีนพื้นฐานสำหรับเด็กนักเรียนระดับประถม   

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปประกอบการนำไปใช้ประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านปากดง 
 

 
 

 
 

 


