
ข้อมูลการพัฒนานวัตกรรม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

1. ชื่อนวัตกรรม   พจนานุกรมออนไลน์ 3 ภาษา: อังกฤษ ไทย ม้ง ส าหรับการใช้งานเบื้องต้นใน 
   ชีวิตประจ าวันและรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จังหวัดพิษณุโลก 
 

2. เจ้าของผลงาน   ดร.อุมาภรณ์ ยศเจริญ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

3. สังกัด   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

4. ประเภทของนวัตกรรม นวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ  
   (Product Innovation) 
 

5. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากการด าเนินงานตามโครงการตามงบประมาณแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ 
โครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้ อ่ืนภา ยใ ต้
พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข (ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ 
จังหวัดพิษณุโลก) งบประมาณ 2564 และ โครงการอนุรักษ์สืบสานและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น งบประมาณ 2564 หัวข้อ “ตามรอยศาสตร์พระราชา ธ ารงรักษาชาติ
พันธุ์ ม้งบ้านน้ าจวง” และ งบประมาณ 2565 หัวข้อ “สืบสานศิลปะวิถีม้ง ยกระดับชุมชน สู่สังคม
ออนไลน์” พบว่า ประเด็นปัญหาในการใช้ภาษาชาติพันธุ์ของเด็ก เยาวชน บ้านน้ าจวง มีจ านวนมากที่ไม่
สามารถสื่อสาร หรือ เข้าใจความหมายของภาษาม้งที่ผู้สูงอายุสื่อสาร หรือ ไม่สามารถหาความหมายได้
เหมาะสม ประกอบกับการศึกษาด้านภาษาศาสตร์ พบว่า การรวบรวมค าศัพท์ภาษาม้งมีจ านวนน้ อย 
และการสืบค้นแบบออนไลน์ไม่มีความสะดวก  ท าให้ เด็ก เยาวชน นักท่องเที่ยว ผู้ที่สนใจมีความ
ยากล าบากในการสื่อสาร และไม่มีการบันทึก สืบทอดภาษาของชาติพันธุ์ไว้เป็นการศึกษา อ้างอิง หรือ 
ใช้ในการท าต าราอาหาร ยารักษาโรค เพลง บทสวดมนต์ เป็นต้น  

คณะผู้ท างานจึงได้ท าการส ารวจความต้องการและเก็บข้อมูลจากเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้น า
ชุมชน สมาชิกของชุมชน นักท่องเที่ยว และหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดท าพจนานุกรมออนไลน์ 
3 ภาษา (อังกฤษ ไทย ม้ง) โดยยึดหลักจากพจนานุกรมส าหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษของ Oxford และ
ด าเนินการเลือกค าศัพท์ท่ีส าคัญและจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน เพ่ือเริ่มต้นใช้งานและพัฒนาเป็นร ะบบ
มาตรฐานต่อไปในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก 

 

6. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาพจนานุกรมออนไลน์ 3 ภาษา (อังกฤษ ไทย ม้ง) ส าหรับการใช้งานเบื้องต้นใน

ชีวิตประจ าวันและรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จังหวัดพิษณุโลก 
2. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจต่อพจนานุกรมออนไลน์ 3 ภาษา (อังกฤษ ไทย ม้ง) ส าหรับการใช้งาน

เบื้องต้นในชีวิตประจ าวันและรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จังหวัดพิษณุโลก 
 



7. วิธีการด าเนินงาน 
1. คณะท างานศึกษาข้อมูลและความต้องการของชุมชน  นักท่องเที่ยว ประชาชนในการค้นหา

ความหมายค าศัพท์ภาษาม้ง และศึกษานวัตกรรม งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างพจนานุกรม และ
การสร้างแพลตฟอร์มน าเสนอแบบออนไลน์ที่เก่ียวข้อง 

2. ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลและน าผลที่ได้จากการส ารวจมาสังเคราะห์และสร้างสื่อออนไลน์ 3 ภาษา          
(ภาษาม้ง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) เก่ียวกับค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันของชาติพันธุ์ ม้ ง 
บ้านน้ าจวง 

3. ตรวจสอบความถูกต้องทางภาษา ข้อมูลที่เก่ียวข้อง สร้างเว็บไชต์และทดลองใช้โดยน าเสนอ 
4. น าผลการทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
5. น าเสนอและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์  
6. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้พจนานุกรมออนไลน์ 3 ภาษา: อังกฤษ ไทย ม้ง ส าหรับ

การใช้งานเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันและรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จังหวัดพิษณุโลก  
7. รวบรวมข้อมูลที่ได้แบบสอบถามความพึงพอใจ น ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้ อมูล

ทางสถิติ และน าเสนอผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อ 
 

8. การประเมินผลและเก็บรวบรวมข้อมูล  

เก็บรวบรวมและประเมินผลข้อมูลที่ได้แบบสอบถามความพึงพอใจ น ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และน าเสนอผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อพจนานุกรมออนไลน์ 3 ภาษา: อังกฤษ ไทย 
ม้ง ส าหรับการใช้งานเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันและรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จังหวัดพิษณุโลก  

9. การวิเคราะห์ข้อมูล 

น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ มาสังเคราะห์ และตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือน าไปสร้างเพ่ือสร้าง
พจนานุกรมออนไลน์ และวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ น าผลท่ีได้จากการส ารวจมาประเมินผล
และน าเสนอ สรุปผล 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 60 คน 

เพศ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
ชาย 23 38.3 
หญิง 24 40 
ไม่ต้องการระบุ 13 21.7 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 60 คน 

ประเภท จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
บุคลากรในหน่วยงานของอ าเภอชาติตระการ 9 15.0 
นักท่องเที่ยว 11 18.3 
นักเรียน 7 11.7 
นักศึกษา 5 8.3 
ประชาชนในพ้ืนที่ 12 20.0 
ผู้สนใจ 16 26.7 

ความพึงพอใจในภาพรวม 

ประเภท ค่าเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 
ด้านการออกแบบ 
1.รูปแบบเมนูการใช้งานเข้าใจง่าย 4.63 92.6 
2.ตัวอักษรมีขนาดเหมาะสม สวยงาม และชัดเจน 4.20 84.0 
3.ฟังก์ชั่นการใช้งานเป็นระเบียบง่ายต่อการใช้งาน 4.43 88.6 
ด้านการท างาน 
4.ค าศัพท์พ้ืนฐานเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 4.51 90 
5.ความถูกต้องของค าศัพท์ 4.26 85.2 
6.สะดวกต่อการใช้งาน ใช้ง่าย 4.43 88.6 
ด้านการน าไปใช้ประโยชน์    
7.มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน สามารถน าไปใช้ได้จริง 4.66 93.2 
8.เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ 3 ภาษา   
ให้แก่ผู้ที่สนใจ   

4.54 90.8 

9.การน าเสนอค าศัพท์ง่าย ไม่ซับซ้อน 4.33 86.6 
10. ช่วยอนุรักษ์ค าศัพท์ภาษาม้งให้คงอยู่ 4.57 91.4 
ความพึงพอใจในภาพรวม 4.46 89.2 

10. ผลการใช้นวัตกรรม 
หลังจากได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานพจนานุกรมออนไลน์ 3 ภาษา: อังกฤษ ไทย ม้ง ส าหรับการ

ใช้งานเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันและรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จังหวัดพิษณุโลกแล้ว  ได้ท าการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน จ านวน 68 คน มีผลการส ารวจดังนี้ 

11. สรุปและอภิปรายผล 
พจนานุกรมออนไลน์ 3 ภาษา: อังกฤษ ไทย ม้ง ส าหรับการใช้งานเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันและรองรับ

เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จังหวัดพิษณุโลก สามารถน าไปใช้ได้จริง นักเรียน นักศึกษา สามารถค้นหา
ความหมายค าศัพท์เบื้องต้นได้ ประชาชนในพ้ืนที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ กับนักเรียน นักศึกษาและ
นักท่องเที่ยว บุคคลกรในหน่วยงานราชการเข้าใจความหมายค าศัพท์ที่ผู้สูงอายุใช้ได้ ไม่ต้องรอการแปลจา ก
บุคคลอ่ืน ๆ ช่วยลดปัญหาการสื่อสารไม่ตรงกัน นักท่องเที่ยวสามารถสืบค้นค าศัพท์ท่ีไม่เข้าใจได้ มีความสะดวก



ต่อการใช้งาน สามารถเข้าถึงคู่มือโดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น สามารถ
เรียนรู้เพ่ิมเติมได้ และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจในค าศัพท์เฉพาะทาง ซ่ึงส่วนใหญ่มัก ไ ม่
ปรากฏในหนังสือแบบเรียนหรือพจนานุกรม ถือเป็นนวัตกรรมที่ใหม่ส าหรับผู้ที่ ต้องการศึกษาภาษาค า ศัพท์
ภาษาม้งเพ่ิมเติม และสามารถน าไปต่อยอดพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่นแปลภาษาในอนาคตได้เพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยว 

 

12.  ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ หรือความรู้ใหม่ท่ีได้จากการสร้างนวัตกรรม 
1. ได้เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ไทย ม้ง น าความรู้ภาษาอังกฤษมาบูรณาการในการท านวัตกรรมเพ่ือ
รองรับการท่องเที่ยว 

2. ได้เรียนรู้รูปแบบการจัดท าและออกแบบพจนานุกรมบนเว็บแอปพลิเคชัน 

3. ได้น าความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้กับศาสตร์อ่ืน และเผยแพร่ยังได้ 

ความรู้ให้ผู้อ่ืนอีกด้วย  

4. ได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ซ่ึงสื่อสามารถเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และอนุรัก ษ์
ภาษาให้แก่ผู้ที่สนใจ 

5. ได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี และน าเทคโนโลยีนั้นมาประยุกต์ใช้กับความรู้ของตนเอง  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
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1. วางแผน 
ประชุมทีมนักศึกษาวางแผนการท างานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา แบ่งหน้าที่ค้นหางานวิจัยที่ เก่ียวข้อ ง

เพ่ือหาสรุปและส ารวจปัญหาโดยการน าผลที่ได้จากโครงการการตามงบประมาณแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวั ด
พิษณุโลก ได้แก่ โครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้ อ่ืน
ภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข (ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ 
จังหวัดพิษณุโลก) งบประมาณ 2564 และ โครงการอนุรักษ์สืบสานและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น งบประมาณ 2564 หัวข้อ “ตามรอยศาสตร์พระราชา ธ ารงรักษาชาติพันธุ์ ม้ ง
บ้านน้ าจวง” และ งบประมาณ 2565 หัวข้อ “สืบสานศิลปะวิถีม้ง ยกระดับชุมชน สู่สังคมออนไลน์” มา
สังเคราะห์ประเด็นปัญหา เพ่ือต้ังโจทย์วิจัยเพ่ือแก้ปัญหา 

 

2. ออกแบบ 
ศึกษาการสร้างรูปแบบและการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เว็บเพจ น าเสนอ story Board โดยเลือกค าศัพท์

มา 500 ค า ตามรูปแบบของ Oxford Dictionary for Beginners 
 

3. ลงมือท า 
สร้างแบบจ าลองแอพพลิเคชั่น ศึกษาความเป็นไปได้ บันทึกข้อมูลลงไฟล์ Excel เพ่ือใช้เป็น Database 

ในการใช้ข้อมูลเพ่ือสืบค้น วางระบบการท างาน  
 

4. ทดลองน าไปใช้จริง 
 

 
 
 



 
 
 
 
 


