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เว็บแอปพลิ เคชันเพื่อการศึกษาภาษาเกาหลี*
ปพนพัชร์ กอบศิรธิ รี ว์ รา**

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อผลิตและออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อ
การศึกษาภาษาเกาหลีในกลุ่ม ผูศ้ กึ ษาภาษาเกาหลีชาวไทยระดับอุดมศึกษา และ
ประเมินความเหมาะสมของเว็บแอปพลิเคชัน ดังกล่าวเพื่อการปรับปรุง พัฒ นา
ระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ งานวิจยั นี้พบว่า ผลประเมินจาก
ผู้เ ชี่ย วชาญด้า นซอฟต์แ วร์พ บคะแนนเฉลี่ย อยู่ใ นเกณฑ์ดีม าก โดยมี ค่ า เฉลี่ย
คะแนนอยู่ท่ี 17 คะแนน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) และจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการความรู้ส่ชู ุมชนจานวน 62 คน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยรวมพึงพอใจกับเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาวิชาภาษาเกาหลี
อยู่ในเกณฑ์มาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.39 คะแนน (คะแนนเต็ม 5) มีผู้ประสงค์
ศึกษาภาษาเกาหลีโดยใช้เว็บแอปพลิเคชันจานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 96.77
* งานวิจยั นี้ได้รบั ทุนสนับสนุ นจากกองทุนสนับสนุ นการวิจยั สานักงานคณะกรรมการ
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และผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 58 คนเห็นว่าเว็บแอปพลิเคชันนี้สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษาในรายวิชาอื่นๆ ได้
คาสาคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน; การศึกษาภาษาเกาหลี;
การเรียนแบบผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง; เรียนออนไลน์
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Web Application for Studying Korean Language*
Paphonphat Kobsirithiwara**

Abstract
This research aims to create and design the Web Application for
studying Korean language among Bachelor degree Thai learners in the
university and to evaluate the suitability of the Web Application in order to
develop its system related to users’ needs. This research found that from the
software experts’ evaluations the system’s point average met the excellent
standard with 17 points (from 20 points) and from the knowledge-transferred
seminar 6 2 informants revealed that they appreciated with this Web
Application system which met good standard in user appreciation with 4.39
points (from 5 points). Besides 6 0 informants wanted to study Korean
language by using this Web Application system or 96.77% and 58 informants
* This research project was funded by Thailand Science Research and

Innovation (TSRI) 2018 and Department of Eastern Languages Faculty of Humanities
Kasetsart University in the project title “The Production of Mobile Web Application for
Learning and Teaching Basic Korean 1” with project code MRG6280202
** Assistant professor, Department of Eastern Languages Faculty of Humanities
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thought that the Web Application could also be applied in teaching other
subjects.
Keywords: Web Application; Korean Education;
Student-centered Learaning; Online-learning
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1. ความสาคัญของงานวิ จยั และการทบทวนวรรณกรรม
การเรียนการสอนภาษาเกาหลีในระดับอุดมศึกษาของไทยเริม่ ต้นในปี
พ.ศ. 2529 แม้ว่าการเรียน การสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทยจะได้รบั ความนิยม
อย่างมากและมีประวัตศิ าสตร์ทย่ี าวนานกว่า 34 ปี แต่ยงั คงพบปั ญหามากมายใน
การศึกษาภาษาเกาหลีในระดับอุดมศึกษา เช่น การขาดแคลนผูส้ อนภาษาเกาหลี
ชาวไทยและชาวเกาหลี การขาดแคลนตาราเรียนและเอกสารประกอบการสอนที่
ผลิตเพื่อผูเ้ รียนภาษาเกาหลีชาวไทยโดยเฉพาะ ปั ญหาความแตกต่างในกลวิธกี าร
สอนของครูผสู้ อนชาวไทยและชาวเกาหลี ปั ญหาเกีย่ วกับระยะเวลาในการศึกษา
ภาษาเกาหลีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและสถาบันภาษาในประเทศ
เกาหลีทแ่ี ตกต่างกัน รวมถึงสิง่ แวดล้อมทีไ่ ม่เอือ้ อานวยต่อการศึกษาภาษาเกาหลี
เป็ นต้น เพื่อแก้ไขปั ญหาดังที่กล่าวมารวมทัง้ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลภายใต้
โมเดล Thailand 4.0 ในด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี และแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565)1 ที่ให้ความสาคัญกับ
1

หากพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 25562565) จะเห็นได้ถงึ การให้ความสาคัญกับการผลิตนวัตกรรมและการนานวัตกรรมมาใช้เพื่อการพัฒนา
การศึกษา โดยเนื้อดังกล่าวปรากฏในเป้ าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระยะ
10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) คือ มุ่งเน้นการสร้างคุณค่า งานวิจยั นวัตกรรม ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและเป็ นศูนย์กลางทางการศึกษา อีกทัง้ เมื่อพิจารณาในส่วนยุทธศาสตร์ท่ี 2 ว่าด้วยการสร้างความรู้
เพื่อความเป็ นเลิศและเพื่อการใช้ประโยชน์ พบเนื้อหาเกี่ยวกับการระบุถงึ เกณฑ์ตวั ชีว้ ดั โดยเป้ าหมาย
ผลผลิตของยุทธศาสตร์แผนที่ 2 นี้ซ่งึ ขึน้ อยู่กบั หัวข้อ 4 ประการดังนี้ ประการทีห่ นึ่ง จานวนผลงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ทต่ี พี มิ พ์เผยแพร่ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ประการทีส่ อง จานวนผลงานวิจยั และ
นวัตกรรมทีไ่ ด้รบั การจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรืออนุสทิ ธิบตั ร (สานักงบประมาณเป็ นผูก้ าหนด)
ประการทีส่ าม เงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ปะจาและนักวิจยั (สานักงาน
คณะกรรมการอุด มศึก ษาเป็ น ผู้กาหนด) และประการสุดท้า ย จานวนงานวิจยั หรืองานสร้า งสรรค์ท่ี
สามารถนาไปใช้ประโยชน์และมีผลกระทบด้านบวกต่อสังคม (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาเป็ นผูก้ าหนด)
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การผลิตนวัตกรรมซึง่ ส่งผลต่อการนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา ผูว้ จิ ยั จึงผลิต
เว็บแอปพลิเคชัน2 เพื่อการศึกษาภาษาเกาหลีสาหรับผูศ้ กึ ษาภาษาเกาหลีชาวไทย
ขึน้ โดยเว็บแอปพลิเคชันดังกล่าวได้รบั ทุนสนับสนุ นการวิจยั จากกองทุนสนับสนุ น
การวิจ ัย ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริม วิท ยาศาสตร์ วิจ ัย และนวัต กรรม
(สกสว.) ประจาปี 2562 ในชื่อโครงการ “การผลิตโมบายเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการ
เรียนการสอนวิชาภาษาเกาหลีเบือ้ งต้น 1” รหัสโครงการ MRG6280202 ซึ่งเป็ น
นวัตกรรมชิ้นแรกที่ผู้สอนภาษาเกาหลีชาวไทยผลิตขึน้ เพื่อใช้สาหรับการศึกษา
ภาษาเกาหลีในประเทศไทย
หากพิจ ารณาถึงนวัต กรรมเพื่อ การศึก ษาภาษาเกาหลีในสาธารณรัฐ
เกาหลีพบการใช้สอ่ื อิเล็กโทรนิกส์เพื่อการเรียนรูห้ รือ E-Learning ในช่วงแรก และ
หัว ข้อ วิจยั ส่ว นใหญ่ เ กี่ย วกับการใช้ E-Learning มุ่ ง เน้ น ไปที่ก ารใช้ส่อื ประเภท
เว็บไซต์ในการศึกษาเป็ นสาคัญ ต่อมาในภายหลังเมื่อเทคโนโลยีเกีย่ วกับสมาร์ท
โฟนและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเจริญมากขึน้ จึงพบงานวิจยั ที่
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาภาษาเกาหลีมากขึน้ ตามมา
ภายหลัง ปี 2010 ตัว อย่ า งงานวิจ ัย ดัง ที่ก ล่ า วมาได้แ ก่ ง านวิจ ัย ของ ชิม ยุ น จิน
( 심윤진, 2013) คิ ม อึ น ชิ ก ( 김은식, 2016) มุ น มี ซุ ก ( 문미숙, 2018) อี จี ย อน
(이지연, 2018) และคิมโซฮย็อน (김소현, 2019) เป็ นต้น
2

อรลดา แซ่ โ ค้ ว (2558, น. 35-36) อธิบ ายความหมายของเว็บ แอปพลิเ คชัน (Web
Application) และลักษณะเด่นไว้ดงั นี้ เว็บแอปพลิเคชัน คือ โปรแกรมประยุกต์ทเ่ี ข้าถึงด้วยโปรแกรมค้นดู
เว็บผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต เว็บแอปพลิเคชันเป็ นทีน่ ิยมเนื่องจาก
ความสามารถในการอัปเดตและดูแลโดยไม่ต้องแจกจ่ายและติดตัง้ ซอฟต์แวร์บนเครื่องผูใ้ ช้ จุดเด่นของ
เว็บแอปพลิเคชัน คือ โปรแกรมของเว็บแอปพิลเคชัน ติดตัง้ ไว้ทเ่ี ซิรฟ์ เวอร์ (Server) เพื่อให้บริการผูใ้ ช้
ผูใ้ ช้จงึ ไม่จาเป็ นต้องติดตัง้ โปรแกรมเพิม่ เติม ข้อมูลทีส่ ่งหากันระหว่างผูใ้ ช้กบั เซิรฟ์ เวอร์ มีปริมาณน้อย
มากทาให้สามารถใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตทีม่ คี วามเร็วต่ าได้ จุดเด่นอีกประการคือ ผูใ้ ช้สามารถเข้าใช้
งานโปรแกรมต่าง ๆ ผ่านโปรแกรมประเภท Browser ทีต่ ดิ มากับระบบปฏิบตั กิ ารของสมาร์ทโฟน เช่น
Internet Explorer Firefox Google Chrome เป็ นต้ น ได้ จึ ง ลดปั ญหาเกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ ท่ี ใ ช้ แ ละ
ระบบปฏิบตั กิ าร (Operation System) ทีแ่ ตกต่างกัน
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ชิม ยุ น จิน ( 심윤진, 2013) ศึก ษาเกี่ย วกับ อิท ธิพ ลของแอปพลิเ คชัน
ประเภทโมบายเกมทีส่ ่งผลต่อการเรียนรูค้ าศัพท์ ในกลุ่มผูศ้ กึ ษาภาษาเกาหลีชาว
จีนจานวน 30 คนซึ่งเป็ นผู้ศึกษาภาษาเกาหลีขนั ้ ต้น (ระดับ 1)3 จากงานวิจยั นี้
พบว่ากลุ่มผูศ้ กึ ษาคาศัพท์ภาษาเกาหลีผ่านแอปพลิเคชันเกม มีความตัง้ ใจศึกษา
ค าศัพ ท์ภ าษาเกาหลีอ ัน มีส าเหตุ ม าจากความสนุ ก สนานเป็ น แรงจูง ใจ ซึ่ง ผล
คะแนนทีไ่ ด้จากการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ดแี ละไม่พบค่านัยสาคัญเมื่อเปรียบเทียบ
กับกลุ่มผู้ศกึ ษาคาศัพท์จากสมุดรวมคาศัพท์ นอกจากนี้งานวิจยั ของ ชิมยุนจิน
สรุปว่าแอปพลิเคชันเกมนัน้ ส่งอิทธิพลต่อการเรียนรูค้ าศัพท์ภาษาเกาหลีในเชิงบวก
คิมอึนชิก (김은식, 2016) ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการพัฒ นาแอปพลิเคชัน
เพื่อการศึกษาภาษาเกาหลีสาหรับแรงงานชาวต่ างชาติ โดยคิมอึนซิกเล็งเห็น
ความสาคัญของการนาแอปพลิเคชันมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาทักษะการสนทนา
สาหรับกลุ่มผูศ้ กึ ษาแรงงานชาวต่างชาติ โดยแอปพลิเคชันทีค่ มิ อึนชิกนาเสนอใน
การฝึกฝนการสนทนามีช่อื ว่า “เวกุกนิ คึนโรจาลึล วีฮนั อาจาอาจา มัลฮากี ฮันกุกอ
( 외국인근로자를 위한 아자! 아자! 말하기 한국어)” ซึ่ง ผู้ ศึก ษาสามารถฝึ ก ฝน
การฟั งและสนทนา ตามคาศัพท์ หรือประโยคตัวอย่างทีแ่ อปพลิเคชันเตรียมไว้ให้
และในส่ว นของการประเมิน แอปพลิเ คชัน สามารถประเมิน การออกเสีย งของ
ผูศ้ กึ ษาและประเมินความถูกต้องเป็ นจานวนดาว 1-5 ดวงพร้อมทัง้ ระบุคาที่ออก
เสียงผิดบนหน้าแอปพลิเคชัน
มุนมีซุก (문미숙, 2018) ศึกษาวิจยั แนวทางในการผสมผสานการสอน
และการศึกษภาษาเกาหลีโดยการใช้สมาร์ทโฟนแอปพลิเคชัน สาหรับคู่สมรสหญิง
ชาวต่างชาติ จากบทสรุปของการวิจยั นี้พบว่า มุนมีซุกเสนอให้แสดงหมวดหมู่ของ
คาศัพท์และเนื้อหาจากบทสนทนาในชีวติ ประจาวันเป็ นสาคัญ ได้แก่ การทาอาหาร
โรงเรีย น ชีวิต ประจ าวัน สุข ภาพ การศึก ษาของบุ ต รหลาน การงาน ค าศัพ ท์
3 การวัดระดับความรูท
้ างภาษาเกาหลีจะแบ่ งออกเป็ น 6 ระดับ โดยระดับ 1 (1 급)

คือ ขันต้
้ นและระดับ 6 (6 급) คือขัน้ สูงสุด
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เกีย่ วกับญาติ เป็ นต้น และได้เสนอแนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับ
คู่สมรสหญิง ชาวต่ า งชาติว่ า หากรัฐบาลเข้า มา มีส่ว นช่ ว ยพั ฒ นาสมาร์ท โฟน
แอปพลิช ัน ก็จ ะยิ่ง เป็ น ส่ ว นส าคัญ ในการพัฒ นาการศึก ษาภาษาเกาหลียิ่ง ขึ้น
นอกจากนี้ยงั เรียกร้องให้รฐั บาลช่วยผลิตแอปพลิเคชันทีเ่ กีย่ วกับข้อมูลสาคัญต่างๆ
ทีจ่ าเป็ นสาหรับคู่สมรสหญิงชาวต่างชาติอกี ด้วย
อีจีย อน ( 이지연, 2018) ศึก ษาวิจ ัย เกี่ย วกับ การศึก ษาค าศัพ ท์ภ าษา
เกาหลีขนั ้ ต้นและขัน้ กลางในกลุ่มผูศ้ กึ ษาภาษาเกาหลีของสถาบันภาษาเซจง โดย
งานวิจยั นี้นาแอปพลิเคชันทีเ่ กีย่ วกับการเรียนรูค้ าศัพท์จานวน 6 แอปพลิเคชันมา
วิเคราะห์เนื้อหา รูปแบบ ความยากง่ายของเนื้อหาและวิเคราะห์ว่าเนื้อหาส่งผลใน
เชิงปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูพ้ ฒ
ั นาและผูใ้ ช้งานอย่างไร จากผลการวิเคราะห์งานวิจยั นี้
สรุ ป ว่ า เนื่ อ งจากแอปพลิ เ คชัน “เซจงฮัน กุ ก อ ออฮวี ฮ ัก ซึ บ โชกึ บ •จุ ง กึบ
( 세종한국어 어휘학습 초급•중급)” ผลิต ขึ้น โดยสถาบัน ภาษา เซจง อีก ทัง้ ยัง
อ้า งอิง เนื้ อ หาการศึก ษาค าศัพ ท์แ ละแผนการสอนของสถาบัน ภาษาเซจง จึง
นาเสนอเนื้อหาของคาศัพท์ทงั ้ ด้านปริมาณและคุณภาพได้เป็ นอย่างดี อีกทัง้ ยังมี
เนื้อหาในส่วนของกิจกรรมการฝึ กฝนและการประเมินตนเองซึ่งเป็ นส่วนสาคัญ
สาหรับการศึกษาคาศัพท์ผ่านแอปพลิเคชัน
คิมโซฮย็อน (김소현, 2019) ศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาแอปพิลเคชัน
สาหรับการศึกษาภาษาเกาหลีดา้ นการพูด โดยใช้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสถานการณ์ต่างๆ
ในการศึก ษา โดยงานวิจ ัยนี้ เสนอแอปพลิเ คชัน ที่พฒ
ั นาขึ้น มีช่อื ว่ า “Everyday
Korean” โดยงานวิจยั นี้สรุปผลวิจยั ไว้ 3 ประการ คือ ประการแรก เพื่อการศึกษาที่
เป็ นระเบียบแบบแผน การนาเสนอเนื้อหาในการศึกษาภาษาเกาหลีในแอปพลิเคชัน
ควรได้รบั การพัฒนาจากตาราเรียนที่ผลิตขึน้ จากสถาบันที่น่าเชื่อถือ ประการที่
สอง แม้ว่าจะเตรียมเนื้อหาสถานการณ์ ท่เี ป็ นระบบแล้วก็ตาม ยังพบปั ญหาใน
ตีความและการทาความเข้าใจเนื้อหาสถานการณ์ของผูศ้ กึ ษาภาษาทีส่ อง ประการ
ที่สาม งานวิจยั นี้ยงั ไม่สามารถพิสจู น์ผลของการใช้แอปพลิเคชัน นี้ในผูศ้ กึ ษาจริง
ได้
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สาหรับงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้แอปพิลเคชัน
กับการศึกษาภาษาในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็ นงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ตงั ้ แต่พ.ศ. 2560
เป็ นต้นมา ได้แก่งานวิจยั ของสุรเี นตร จรัสจรุงเกียรติและเฮ่อ เสีย่ งหลิง (2560)
สุวรรณา ตรงต่อศักดิและณเมน
จีรงั สุวรรณ (2561) กษิรา จันทะสะเร (2562) เคน
์
มหาชนะวงศ์และนิธดิ า อดิภทั รนันท์ (2562) เป็ นต้น
งานวิจยั ของสุรเี นตร จรัสจรุงเกียรติและเฮ่อ เสีย่ งหลิง (2560) นาเสนอ
แนวทางในการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน ส่งข้อความสาหรับผูศ้ กึ ษาภาษาไทยจาก
กลุ่มตัวอย่างซึง่ เป็ นผูศ้ กึ ษาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางประเทศ
สิงค์โปร์ โดยการจัดกิจกรรมให้ผศู้ กึ ษาฝึ กถามและตอบโดยการส่งข้อความเสียง
ผ่านแอปพลิเคชัน WhatsApp ภายหลังการสนทนาให้ผศู้ กึ ษาส่งแบบฟอร์มคาถาม
และค าตอบรวมทัง้ ไฟล์เ สีย งที่ส นทนาให้ผู้ส อนตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง จาก
กิจกรรมดังกล่าวพบว่า ผูศ้ กึ ษาส่วนใหญ่เห็นว่ากิจกรรมนี้เป็ นกิจกรรมทีด่ แี ละเปิ ด
โอกาสในการฝึกพูดและฟั งภาษาไทยได้มากขึน้
สุวรรณา ตรงต่ อศักดิแ์ ละณเมน จีรงั สุวรรณ (2561) ออกแบบรูปแบบ
การเรียนรูอ้ อนไลน์แบบเปิ ดมหาชนผสมแอปพลิเคชัน (MOOC) เพื่อพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาไทยของนักศึกษาจีนและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
เรียนรูด้ งั กล่าว ผลจากการวิจยั พบว่ารูปแบบการเรียนรูอ้ อนไลน์แบบเปิ ดมหาชน
ผสมแอปพลิเคชัน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ การวิเคราะห์ กิจกรรมและการ
ประเมิน และจากการประเมิน ความเหมาะสมในการใช้เ พื่อ พัฒ นาการสื่อ สาร
ภาษาไทยของนักศึกษาจีนพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
กษิรา จันทะสะเร (2562) ศึกษาและเปรียบเทียบคุณสมบัตแิ อปพลิเคชัน
ทีน่ าหลักการทางภาษาศาสตร์มาใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับเสียงและคา
จากแอปพลิเคชันทัง้ หมด 31 แอปพลิเคชัน จากการวิเคราะห์พบว่า แอปพลิเคชัน
ที่มคี ุณสมบัตเิ หมาะสมสาหรับการเรียนภาษาอังกฤษระดับเสียงและคามากทีส่ ุด
คือ The Prefix & suffix Game อันดับถัดมาคือ Sound: The pronunciation App
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AV Phonetics, Say It: English Pronunciation, Phonetics Cards, Greek and
Latin roots finder และ Wordify-Word Marker ตามลาดับ
เคน มหาชนะวงศ์และนิธดิ า อดิภทั รนันท์ (2562) ศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการ
ฟั งและพูดภาษาอังกฤษและความรูค้ าศัพท์โดยใช้แอปพลิเคชันบนแท็บเล็ต กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นผูศ้ กึ ษาภาษาอังกฤษทีม่ เี ชือ้ สายอาข่าและลาหู่ ระดับประถมศึกษาปี ท่ี 2
จานวน 20 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างศึกษาคาศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชัน
ต่างๆ บนแท็บเล็ตตามระยะเวลาและกรอบการสอนที่กาหนดซึ่งภายหลังพบว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการฟั งจากการประเมินทัง้ สิน้ 7 ครัง้ พบว่า
สูงขึน้ อย่างเป็ นลาดับ ซึง่ คะแนนการฟั งในครัง้ ที่ 7 อยู่ในระดับดีเยีย่ ม รวมทัง้ จาก
ผลการประเมินความรู้ด้านคาศัพท์ในครัง้ ที่ 7 ก็พบว่าคะแนนอยู่ในระดับดีเยีย่ ม
ด้วยเช่นกัน
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง งานวิ จ ัย ที่ ป รากฏในประเทศไทยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาภาษานับว่ายังขาดแคลนอยู่เป็ นจานวน
มาก อีกทัง้ หากพิจารณาในส่วนของการศึกษาภาษาเกาหลีแล้วยังไม่พบงานวิจยั
ใดที่ก ล่ า วถึง การผลิต เว็บ แอปพลิเ คชัน ขึ้น ใช้เ พื่อ การศึก ษาภาษาเกาหลีห รือ
การประยุกต์ใช้เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาภาษาเกาหลีในประเทศไทย
จากปั ญหาดังทีก่ ล่าวมาข้างต้นเกีย่ วกับปั ญหาการขาดแคลนผูส้ อนภาษา
เกาหลี ความสาคัญของนวัตกรรมและแผนการสนับสนุ นการนานวัตกรรมมาใช้
เพื่อการศึกษา ผู้วจิ ยั จึงผลิตเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาภาษาเกาหลีขน้ึ และ
เพื่อ การพัฒ นาเว็บ แอปพลิเ คชัน ดัง กล่ า วให้ส อดคล้อ งกับ ความต้ อ งการของ
ผู้ใ ช้ง าน รวมถึง เพื่อ ทราบแนวทางในการพัฒ นา ผู้วิจ ัย จึง ทดลองใช้ง านเว็บ
แอปพลิเ คชัน เพื่อการศึกษาภาษาเกาหลี กบั กลุ่ มตัว อย่ างและเก็บ ข้อมูลความ
พึง พอใจในการใช้งานและน าผลที่ไ ด้มาวิเ คราะห์เ พื่อ น าไปใช้เ ป็ น แนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาภาษาเกาหลีต่อไป
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2. วัตถุประสงค์งานวิ จยั
1. เพื่อผลิตเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาภาษาเกาหลีสาหรับผู้ศกึ ษา
ภาษาเกาหลีชาวไทย
2. เพื่อ ประเมิน ความพึง พอใจในการใช้ง านและความเหมาะสมของ
เว็บแอปพลิเคชัน และนาผลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามมาสรุปผล วิเคราะห์และใช้เป็ น
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผูใ้ ช้งานระบบต่อไป

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิ จยั และระเบียบวิ จยั
ผู้ส อนภาษาเกาหลีใ นปั จ จุ บ ัน มิไ ด้น าสื่อ การเรีย นการสอนประเภท
ภาพยนตร์ เพลง อินเทอร์เน็ต หรือ YouTube มาใช้ร่วมกับการศึกษาภาษาเกาหลี
เท่านัน้ แต่ยงั นานวัตกรรมเพื่อการศึกษา เช่น โปรแกรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้กบั
การเรียนการสอนทัง้ ในห้องเรียนและการเรียนการสอนแบบออนไลน์ อาทิเช่น
Google classroom Google form หรือ Kahoot เป็ นต้น แต่หากพิจารณาในแง่การ
ใช้งานแล้วพบว่าโปรแกรมดังที่กล่าวมาเป็ นโปรแกรมสาเร็จรูปที่มกี ารแสดงผล
เฉพาะด้าน แต่ละโปรแกรมทางานแยกส่วนกัน ซึง่ จนถึงปั จจุบนั ยังไม่พบโปรแกรม
เกี่ย วกับ การศึก ษาภาษาเกาหลีอ อนไลน์ ท่ีป ระกอบด้ว ยฟั ง ค์ช ัน การท างานที่
หลากหลายและท างานร่ ว มกัน ได้ อาทิเ ช่ น สามารถน าเสนอสื่อ การสอนที่
หลากหลายทัง้ ในรูปแบบไฟล์ภาพ เสีย ง วีดิท ัศ น์ การสร้า งแบบฝึ ก หัด ระบบ
ประเมินความรูด้ ว้ ยตนเอง การสร้างข้อสอบย่อยและข้อสอบหลัก การตัง้ ค่าเปิ ด ปิ ดข้อสอบตามผูส้ อนกาหนด ระบบตรวจข้อสอบอัตโนมัติ เป็ นต้น และโดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ยัง ไม่ พ บเว็บ แอปพลิ เ คชัน ส าหรับ ผู้ศึ ก ษาวิ ช าภาษาเกาหลี ใ น
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ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้ยงั ไม่พบงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อ งกับ
การใช้เว็บแอปพลิเคชันสาหรับผูศ้ กึ ษาวิชาภาษาเกาหลีชาวไทยด้วยเช่นกัน ผูว้ จิ ยั
จึงมีแนวคิดที่จะผลิตนวัตกรรมที่ผู้สอนสามารถจัดการการเรียนการสอนได้ด้วย
ตนเองและมีฟังค์ชนั การทางานที่หลากหลาย ครบวงจรในนวัตกรรมตัวเดียวขึน้
โดยใช้ขนั ้ ตอนการผลิตเว็บแอปพลิเคชันตามขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้
C2I Model ของกนกรัตน์ จิรสัจจานุกลู และณมน จีรงั สุวรรณ (2561)4 ซึง่ มีขนั ้ ตอน
ส าคัญ 3 ประการ คือ 1. การวิเ คราะห์บ ริบ ท 2. การก าหนดเป้ า หมายและ
การพัฒนา 3. การประเมินผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การวิเคราะห์บริบท
จากปั ญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนผู้สอนภาษาเกาหลีซ่งึ ไม่สมั พันธ์กบั
จานวนนิสติ ที่ป ระสงค์จะศึกษาวิชาภาษาเกาหลีในปั จจุบนั รวมทัง้ สถานการณ์
การระบาดของเชื้อ ไวรัส โควิด 2019 การเรีย นการสอนในห้อ งเรีย นถู ก ระงับ
การผลิตนวัตกรรมเพื่อการศึกษาภาษาเกาหลีดว้ ยระบบออนไลน์จงึ เป็ นสิง่ จาเป็ น
ในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ดังทีก่ ล่าวมา
สาเหตุ ท่ีผู้วิจ ัย เลือ กผลิต เว็ บ แอพลิเ คชัน แทนการใช้แ อปพลิเ คชัน มี
ประเด็น ส าคัญ 2 ประการคือ ประการแรกผู้ใ ช้ง านระบบสามารถเข้า ถึง เว็บ
แอปพลิเ คชัน ผ่ า นเบราเซอร์ท่ีมีใ นคอมพิว เตอร์ แท็บ เล็ต และสมาร์ท โฟนทุ ก
ระบบปฏิ บ ั ติ ก ารได้ ในขณะที่ ก ารผลิ ต แอปพลิ เ คชัน ต้ อ งผลิ ต ให้ ต รงตาม
4 กนกรัตน์ จิรสัจจานุ กูลและณมน จีรงั สุวรรณ (2561) อธิบายรายละเอียดเกีย่ วกับ

ขัน้ ตอนการดาเนิน กิจกรรมการเรีย นรู้ด้วย C2I Model ซึ่งประกอบไปด้วย 1. การวิเคราะห์
บริบท ประกอบด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผูเ้ รียน บุคคลและเวลา 2. ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม
แบ่งออกเป็ นขัน้ ตอนการกาหนดเป้ าหมายเพื่อนาไปสู่การผลิตชิน้ งานทีส่ ามารถนาไปใช้ได้จริง
และขัน้ ตอนการพัฒนาซึง่ มุ่งเน้นให้ผเู้ รียนบูรณาการเชือ่ มโยงความรูเ้ ดิมกับความรูใ้ หม่ 3. การ
ประเมินผล ประกอบด้วย นวัตกรรมทีส่ ามารถนาไปใช้ได้จริง ทักษะสร้างนวัตกรรมและทักษะ
อาชีพและการเรียนรู้
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ความต้องการของระบบปฏิบตั กิ ารเนื่ องจากมีความจาเพาะเจาะจงของภาษาทีใ่ ช้
เขียนแอปพลิเคชันและช่องทางการจาหน่ ายแอปพลิเคชัน แต่เว็บแอปพลิเคชัน
สามารถเข้าถึงได้ในทุกช่องทางผ่านเบราเซอร์จงึ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิตและ
พัฒ นาระบบ ประการที่สอง ตัว โปรแกรมของเว็บ แอปพลิเ คชัน ถู ก ติด ตัง้ ไว้ท่ี
เซิรฟ์ เวอร์ทใ่ี ห้บริการผูใ้ ช้และข้อมูลทีส่ ่งหากันระหว่างผูใ้ ช้กบั เซิรฟ์ เวอร์มปี ริมาณ
ที่น้อยกว่า ลดการใช้ทรัพยากรในการประมวลผลของตัวเครื่องสมาร์ทโฟนหรือ
แท็บเล็ต ทาให้โหลดหน้าเว็บไซต์ได้เร็วขึน้ และสามารถใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตที่
มีความเร็วต่าได้
2) การกาหนดเป้ าหมายและการพัฒนา
จากการสัม ภาษณ์ ผู้สอนวิชาภาษาเกาหลีในระดับอุ ม ดมศึกษาทัง้ ใน
กรุ ง เทพมหานครและต่ า งจัง หวัด จ านวน 5 คน พบว่ า ผู้สอนภาษาเกาหลีใ น
ปั จจุบนั ประยุกต์ใช้โปรแกรมต่างๆ ในการเรียนการสอนทัง้ ในห้องเรียนและการ
เรีย นสอนแบบออนไลน์ อาทิเ ช่ น Zoom Webex Google Classroom Google
Forms หรือ Kahoot เป็ นต้น แต่โปรแกรมดังกล่าวมีการแสดงผลทีเ่ ฉพาะเจาะจง
ด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งทางานแยกส่วนกัน ผู้วจิ ยั เห็นว่าหากมีนวัตกรรมที่สามารถ
นามาประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษาภาษาเกาหลีซง่ึ ประกอบด้วยฟั งค์ชนั การทางานที่
หลากหลายและสามารถทางานร่วมกันได้ อาทิเช่ น การนาเสนอสื่อการสอนที่
หลากหลาย มีแบบฝึ กหัด การทดสอบย่อยและการทดสอบหลัก การประเมินผล
การเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถติดต่ อกับ ผู้เรีย นได้ จะเป็ นนวัตกรรมที่ช่ว ย
อานวยความสะดวกให้กบั ผูส้ อนและผูศ้ กึ ษาภาษาเกาหลีเป็ นอย่างมาก
ผู้วิจยั จึงใช้แนวคิดจากกระบวนการความรู้ค วามเข้าใจด้านภาษาของ
ฮุยเวย ชาย (Cai, 2012, pp. 843-844) ร่วมในการวางแผนพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
สาหรับการศึกษาภาษาเกาหลี
ฮุยเวย ชาย กล่าวว่าผูเ้ รียนรับข้อมูลภาษาต่างชาติ (Input) ด้วยการฟั ง
หรือการอ่านข้อความและสามารถเข้าใจสารนัน้ ได้ด้วยการแปล หลังจากนัน้ จึง
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แสดงข้อมูลต่างๆ ออกมาด้วยการพูดหรือการเขียน (Output) ดังนัน้ ทักษะในการ
เรียนรู้ภาษาจึงมิอาจสมบูรณ์ได้เพียงการรับสารอย่างเดียวโดยไม่มกี ระบวนการ
แสดงออก กระบวนการเรียนรูจ้ งึ จะจบสิน้ ลงเมื่อผูเ้ รียนได้ดาเนินการครบทัง้ หมดที่
กล่าวมาเท่านัน้

ภาพที ่ 1. ภาพสรุปกระบวนการเรียนรูภ้ าษาของฮุยเวย ชาย
จากกระบวนการเรียนรูภ้ าษาดังทีก่ ล่าวมาข้างต้นผูว้ จิ ยั นามาประยุกต์ใช้
กับการผลิตโมบายเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการสอนภาษาเกาหลี ดังนี้
การรับสาร (Input)
ในส่วนของการรับสารในส่วนของการฟั งและการอ่าน ผู้วิจยั ได้เตรียม
ระบบในส่วนของการนาเสนอ เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถรับสือ่ การสอน (Content) จาก
ผูส้ อนได้หลากหลายประเภท ตามความสะดวกของผูส้ อน และเนื้อหารายวิชา โดย
ระบบรองรับการนาเสนอทัง้ ภาพ อักษรและเสียง เช่น ไฟล์ประเภทวีดทิ ศั น์ ไฟล์
PDF ไฟล์ Microsoft Word และ PowerPoint การไลฟ์ สด และเกม เป็ นต้น ซึ่ง
การนาเสนอสือ่ การสอนนี้มไิ ด้จากัดอยู่แต่เพียงเนื้อหาการสอนภาษาเกาหลีเท่านัน้
ผู้สอนรายวิชาอื่นๆ สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั การศึกษารายวิชาอื่นได้ ขึน้ อยู่
กับเนื้อหาทีผ่ สู้ อนผลิตขึน้
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การแสดงออก (Output)
เมื่อ ผู้เ รีย นผ่ า นกระบวนการศึก ษาและวิเ คราะห์เ นื้ อ หาแล้ว ผู้เ รีย น
สามารถแสดงออกด้วยทักษะการเขียน และการพูดได้ ผ่านระบบแบบฝึกหัด ระบบ
สอบ ระบบสังงานและการบ้
่
า น 5 ในส่ว นของระบบแบบฝึ ก หัด ผู้เ รีย นสามารถ
ประเมินความรู้ความเข้าใจของตนว่าเข้าใจเนื้อหาในการเรียนรู้ได้ดเี พียงใดผ่าน
ระบบเฉลยแบบฝึ กหัดอัตโนมัติภายหลังจากที่ทาแบบฝึ กหัดเสร็จ สาหรับระบบ
สอบ ระบบสังงานและการบ้
่
าน ผูเ้ รียนสามารถแสดงออกด้วยทักษะการเขียน การ
6
ออกเสียงและการสนทนา ผ่านระบบโดยมีผสู้ อนเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้องและ
ส่งผลการตรวจสอบกลับ (Feedback) ให้ผศู้ กึ ษาได้ภายหลัง
กรณีทผ่ี เู้ รียนมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับบทเรียน ผูเ้ รียนสามารถการติดต่อหรือ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูส้ อนและผูเ้ รียนในกลุ่มผ่านเว็บแอปพลิเคชันโดยตรง
ด้ ว ยการใช้ ก ระดานค าถาม-ค าตอบ (Board Forum) หรื อ ติ ด ต่ อ ผู้ ส อนผ่ า น
โปรแกรมส่งข้อความได้โดยตรง
3) การประเมินผล
ภายหลังจากการผลิตเว็บแอปพลิเคชัน ผูว้ จิ ยั ได้เสนอให้ผทู้ รงคุณวุฒทิ ม่ี ี
ความเชี่ย วชาญด้า นการผลิต เว็บ แอปพลิเ คชัน จ านวน 2 คนเป็ นผู้ ป ระเมิน
นอกจากการประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒเิ ฉพาะด้านแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้นาเว็บแอปพลิเคชัน
เพื่อ การสอนภาษาเกาหลีมาทดลองใช้ก ับผู้ท่เี ข้าร่ วมโครงการความรู้สู่ชุมชน
“การผลิตโมบายเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนการสอนภาษาเกาหลี 1” จานวน
62 คน และรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ
5 ระบบสังงานและการบ้
่
าน กาลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา
6 ผูว้ จิ ยั ออกแบบให้ระบบสอบ ระบบสังงานและการบ้
่
านสามารถรองรับการส่ งลิงค์

(Link) และส่งไฟล์เสียง ไฟล์วดี ทิ ศั น์ ท่ผี ู้เรียนบันทึกไว้ แนบมากับระบบดังกล่าวเพื่อให้ผู้สอน
สามารถตรวจสอบทักษะการออกเสียงและการสนทนาของผูเ้ รียน
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ดังกล่าว เพื่อนาผลจากแบบสอบถามทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์ สรุปผลและใช้เป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันต่อไป

4. ผลการวิ จยั และการประเมิ น
4.1 เว็บแอปพลิ เคชัน
สาหรับเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาภาษาเกาหลี ผลิตขึน้ โดยมุ่งเน้น
ผู้ใช้เป็ นกลุ่มผู้ศกึ ษาภาษาเกาหลีเป็ นสาคัญ และต้องการใช้ผู้สอนสามารถสร้าง
แก้ไข ลบบทเรียน รวมถึงเนื้อหาการสอน (Content) ที่ต้องการนาเสนอได้ด้วย
ตนเองโดยไม่ตอ้ งผ่านการอนุ มตั จิ ากโปรแกรมเมอร์ ระบบนี้จงึ เหมาะสมกับผูส้ อน
ทีม่ คี วามรูแ้ ละความพร้อมในการนาเสนอเนื้อหาในการสอนด้านไวยากรณ์ คาศัพท์
การออกเสีย งภาษาเกาหลีได้ ซึ่ง ระบบจะเป็ น ระบบกึ่งอัต โนมัติท่ีเ ตรียมพื้นที่
สาหรับการนาเสนอเนื้อหาการเรียนการสอน (Content) แบบฝึ กหัด (Practice)
ข้อสอบย่อย (Quiz) ข้อสอบหลัก (Test) ระบบตรวจสอบความถูกต้องอัตโนมัตแิ ละ
การให้คะแนน (Evaluation) ระบบการสังงานและการบ้
่
า น (Homework) ระบบ
ติดต่อและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นของผูศ้ กึ ษา (Board Forum & Chat)7 เป็ นต้น
สาหรับงานวิจยั นี้จะขอนาเสนอการแสดงผลของเว็บแอปพลิเคชันในส่วนของผู้ ใช้
(User) เท่านัน้

7 สาหรับระบบสังงานและการบ้
่
าน รวมถึงระบบติดต่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็นของ

ผูศ้ กึ ษาอยู่ในช่วงการพัฒนาจึงไม่มกี ารแสดงเนื้อหาดังกล่าวในงานวิจยั นี้
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4.1.1 การสมัครสมาชิกและการสมัครคอร์สเรียน
ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาการศึกษาได้หลากหลายช่องทาง รองรับอุปกรณ์
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์เ พื่อ การเรีย นออนไลน์ ท่ีห ลากหลาย อาทิเ ช่ น โทรศัพ ท์มือ ถือ
แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ตงั ้ โต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ ตบุ๊ก (ทุกระบบปฏิบตั กิ าร) เป็ นต้น
ผ่านเบราว์เซอร์ของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Safari Chrome Internet Explorer เป็ นต้น
ดังภาพตัวอย่าง

ภาพที ่ 2. ภาพเว็บแอปพลิเคชันทีใ่ ช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ (ซ้าย)
ใช้งานผ่านแท็บเล็ต (กลาง) และใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน (ขวา)
4.1.2 การสมัครสมาชิกและสมัครคอร์ส
สาหรับผูใ้ ช้งานใหม่ให้ทาการสมัครสมาชิกก่อนการใช้งานเสมอ โดยคลิก
ที่แ ถบเมนู ลัด จากนั น้ จะปรากฏแถบเมนู ให้ผู้ใ ช้ง านใหม่ ค ลิก ที่ค าว่ า “สมัค ร
สมาชิก” จากนัน้ จะปรากฏหน้าต่างข้อมูลการสมัครสมาชิก ให้ผใู้ ช้กรอกข้อมูลลง
ในช่องว่างให้ครบถ้วน จากนัน้ กดตกลง ระบบจะทาการบันทึกข้อมูลของผูส้ มัครลง
ในฐานข้อมูล
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เมื่อสมัครสมาชิกแล้วผู้ศกึ ษาสามารถล็อกอินและเลือก “คอร์สทัง้ หมด”
เพื่อเข้าสู่หน้าต่างแสดง คอร์สเรียนทัง้ หมดทีผ่ สู้ อนสร้างไว้ในฐานข้อมูล ให้ผเู้ รียน
คลิกเลือกคอร์สที่ต้องการสมัครเรียน ภายหลังการส่งหลักฐานแสดงตัวตนแล้ว
จาเป็ นต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากผูส้ อนก่อนจึงจะสามารถเข้าสู่คอร์สเรียนทีส่ มัครไว้
ได้

ภาพที ่ 3. ภาพแสดงแถบเมนูก่อนการเข้าระบบ (ซ้าย) และหลังเข้าระบบ (กลาง)
ภาพแสดงหน้าต่างคอร์สทัง้ หมดทีเ่ ปิ ดสอน (ขวา)
4.1.3 การเข้าศึกษาเนื้อหาในคอร์สและแบบฝึกหัด
เมื่อผู้เรียนเข้าสู่คอร์สเรียนที่ได้ลงสมัครไว้จะเห็นหน้าต่างแสดงเนื้อหา
รายวิชาโดยแบ่งออกเป็ นบทเรียนต่างๆ ตามทีผ่ สู้ อนได้สร้างไว้ในฐานข้อมูล โดย
เนื้อหาและประเภทของไฟล์ทน่ี าเสนอจะมีความแตกต่างกันตามความต้องการของ
ผูส้ อน
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ภาพที ่ 4. การนาเสนอเนื้อหาด้วยไฟล์ Microsoft PowerPoint (ซ้าย) วีดทิ ศั น์
(กลาง) และไฟล์ PDF (ขวา)
ภายหลังการศึกษาเนื้ อหาในบทเรีย น ผู้เรียนสามารถทดสอบความรู้
ความเข้า ใจของตน ผ่ า นแบบฝึ ก หัด โดยแบบฝึ ก หัด สามารถแสดงค าถามได้
หลากหลายรูปแบบ เช่น แสดงคาถามทีเ่ ป็ นข้อความ คาถามข้อความพร้อมภาพ
และคาถามข้อความพร้อมเสียง เป็ นต้น สาหรับคาตอบทีแ่ สดงในแบบฝึ กหัดเป็ น
รูปแบบปรนัย ซึ่งแสดงคาตอบได้หลากหลายรูปแบบเช่น คาตอบที่เป็ นข้อความ
คาตอบทีเ่ ป็ นรูปภาพ คาตอบทีเ่ ป็ นไฟล์เสียง เป็ นต้น
เมื่อ ผู้เ รียนทาแบบฝึ ก หัดแล้ว สามารถตรวจสอบความถูก ต้องได้ด้วย
ตนเองโดยกดปุ่ม “ตรวจคาตอบ” ระบบจะแสดงจานวนข้อที่ถูกต้อง พร้อมเฉลย
ค าตอบข้อ ที่ถูก ต้อ งในแบบฝึ กหัด ทุก ข้อเพื่อ ให้ผู้เ รียนสามารถประเมินความรู้
ความเข้าใจของตนได้
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ภาพที ่ 5. ภาพแสดงเนื้อหาแบบฝึกหัด (ซ้าย)
ภาพแสดงคะแนนรวมและการเฉลยคาตอบในแบบฝึกหัด (ขวา)
4.1.4 ระบบสอบย่อย ระบบสอบหลักและการเฉลยข้อสอบ
สาหรับการสอบเก็บคะแนนเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาภาษาเกาหลี
มีระบบสอบ 2 ประเภทคือ การสอบย่อยและการสอบหลัก
สาหรับ ระบบสอบย่ อ ย ผู้สอนเป็ น ผู้ดูแ ลเปิ ด -ปิ ด ระบบด้ว ยตนเอง มี
รูปแบบการนาเสนอคาถามและคาตอบเช่นเดียวกับแบบฝึ กหัด และภายหลังการ
สอบย่อยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบย่อย ให้คะแนนและบันทึก
ข้อมูลไว้ในระบบโดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้เรียนสามารถตรวจสอบคะแนนสอบย่อยของ
ตนได้โดยการเข้าไปที่ขอ้ มูลส่วนตัว ข้อสอบย่อยและเลือกบทเรียนที่ผู้เรียนทา
ข้อสอบย่อยไว้
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สาหรับการสอบหลักผูว้ จิ ยั พัฒนาระบบให้นาเสนอรูปแบบของข้อสอบให้
สอดคล้อ งกับ ข้อ สอบ TOPIK (Test of Proficiency in Korean) ซึ่ง เป็ น ข้อ สอบ
มาตรฐานในการวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาเกาหลีเป็ นสาคัญ โดย
แสดงคาถามทีเ่ ป็ นข้อความ คาถามข้อความพร้อมภาพ และคาถามข้อความพร้อม
เสียง เป็ นต้น สาหรับคาตอบในการสอบหลักสามารถแสดงคาตอบเป็ นแบบปรนัย
ซึง่ แสดงคาตอบได้หลากหลายเช่นเดียวกับรูปแบบการแสดงคาตอบในแบบฝึ กหัด
นอกจากนี้ยงั สามารถแสดงคาตอบแบบอัตนัยได้ดว้ ย สาหรับระบบสอบหลักผูส้ อน
สามารถตัง้ ค่าการนาเสนอข้อสอบและตัวเลือกแบบสุ่มได้เพื่อเพิม่ ความปลอดภัย
ในการสอบอีก ระดับ 8 ทัง้ นี้ ร ะบบสอบหลัก ผู้ส อนสามารถตัง้ ค่ า วัน และเวลาที่
ต้อ งการสอบล่ ว งหน้ า ให้ร ะบบดาเนิ น การโดยอัต โนมัติภ ายหลัง ได้ และเพื่อ
ป้ อ งกัน ปั ญ หาการส่ ง ข้อ สอบไม่ ท ัน เวลาผู้วิจ ัย ได้พ ัฒ นาระบบการส่ ง คะแนน
อัตโนมัตกิ ่อนหมดเวลาสอบ
ภายหลังการสอบหลัก เมื่อผู้สอนตรวจข้อสอบแล้วและอนุ มตั ินาเสนอ
ผลสอบให้ผศู้ กึ ษาตรวจสอบได้ ผู้ศกึ ษาสามารถตรวจสอบความถูกต้องจากแบบ
เฉลย โดยเข้าไปทีข่ อ้ มูลส่วนตัว ข้อสอบ และเลือกข้อสอบหลักทีท่ าไว้

8 นอกจากการนาเสนอข้อสอบและตัว เลือกแบบสุ่มแล้ว ผูว้ จิ ยั กาลังพัฒนาระบบให้

สามารถสุ่มชุดข้อสอบเพิม่ เติมเพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยในการสอบมากยิง่ ขึน้
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ภาพที ่ 6. ภาพแสดงปุ่มเข้าสอบ (ซ้าย) หน้าต่างแสดงเนื้อหาของข้อสอบ (กลาง)
ภาพแสดงปุ่มส่งคาตอบ (ขวา)
หน้าต่างแสดงผลคะแนนและเฉลยแบบฝึกหัด (ขวา)

ภาพที ่ 7. ภาพแสดงข้อมูลส่วนตัว (ซ้าย) ภาพแสดงรายชื่อข้อสอบย่อย
และข้อสอบหลัก (กลาง) และส่วนเฉลยข้อสอบ (ขวา)
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4.2 ผลการประเมิ น
เพื่อให้เว็บแอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพทัง้ ใน
มุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตซอฟต์แวร์และผู้ใช้งาน ภายหลังการผลิต
ผู้วิจยั ได้นาเสนอเว็บแอปพลิเคชันดังกล่าวให้ผู้ทรงคุณวุฒทิ ่เี ชี่ยวชาญด้านการ
ผลิตเว็บแอปพลิเคชันจานวน 2 คนเป็ นผูป้ ระเมิน รวมทัง้ ให้ผใู้ ช้ระบบจานวน 62 คน
เป็ นผูป้ ระเมิน โดยผลการประเมินโดยละเอียดมี ดังนี้
4.2.1 ผลประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการผลิตซอฟต์แวร์
ผลการประเมิ นเว็บแอปพลิ เคชันเพื่อการศึกษาภาษาเกาหลีจาก
ผู้เชี่ ยวชาญด้านการผลิ ตซอฟต์แวร์พบว่า คะแนนรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
(คะแนนรวมเฉลีย่ คือ 17 คะแนนจาก 20 คะแนน) โดยรายละเอียดของการประเมิน
และคะแนน แบ่งออกเป็ น ค่าเฉลีย่ คะแนนคุณภาพด้านการใช้งาน (Usability) คือ
49 ค่าเฉลีย่ คะแนนคุณภาพด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ 3 ค่าเฉลีย่ คะแนน
ด้า นคุ ณภาพด้า นความทนทาน (Reliability) คือ 3.5 ค่ า เฉลี่ย คะแนนคุ ณภาพ
ด้ า นการบ ารุ ง รั ก ษา (Maintainability) คื อ 3 และค่ า เฉลี่ ย คะแนนคุ ณ ภาพ
ด้านการนามาใช้ใหม่ (Reusability) คือ 3.5
ทัง้ นี้พบข้อเสนอแนะเพิม่ เติมจากผูท้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณาเว็บแอปพลิเคชัน
สองประการคือ ประการแรก ควรเพิม่ เติมส่วนสนับสนุ นผูใ้ ช้งานหรือ UX เพื่อเพิม่
9 เกณฑ์การประเมิน คุณภาพซอฟต์แวร์ใช้ผู้ทรงคุ ณวุ ฒพ
ิ จิ ารณาผลงานใช้ในการ

ประเมินเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาภาษาเกาหลี แบ่งระดับคะแนนออกเป็ น 4 ระดับคื อ 4
หมายถึง ดีมาก 3 หมายถึง ดี 2 หมายถึง พอใช้ 1 หมายถึงควรปรับปรุง สาหรับเกณฑ์การสรุป
คุณภาพโดยรวมของซอฟต์แวร์คดิ คะแนนรวมจากเกณฑ์การพิจารณาทัง้ 5 ด้านโดยคะแนน
รวมอยู่ร ะหว่าง 16-20 คะแนนคือ ดีมาก 11-15 คะแนนคือ ดี 6-10 คะแนนคือ พอใช้ และ
คะแนนต่ากว่า 6 คะแนนคือ ควรปรับปรุง
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ความเข้าใจที่ดีในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน ประการที่สอง ควรพิจารณาถึง
ปั ญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตเกีย่ วกับการการบารุงรักษาระบบหากมีผใู้ ช้งานเพิม่
มากขึน้
4.2.2 ผลการประเมินจากผูใ้ ช้
จากงานความรูส้ ่ชู ุมชน “โครงการการผลิตโมบายเว็บแอปพลิเคชันเพื่อ
การเรียนการสอนวิชาภาษาเกาหลีเบือ้ งต้น 1” ใน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
09.30-12.30 น. ณ ห้อง 105 อาคารมนุ ษยศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่ง มีผู้เ ข้า ร่ ว มโครงการจ านวนทัง้ สิ้น 62 คน แบ่ ง ออกเป็ น นิ สิต หรือ นัก ศึก ษา
จานวน 56 คนคิดเป็ น ร้อยละ 90.32 ครูและอาจารย์จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ
8.07 ไม่แสดงตนจานวน 1 คนคิดเป็ นร้อยละ 1.61
สาหรับแบบสอบถามเกีย่ วกับความพึงพอใจการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน
เพื่อการศึกษาภาษาเกาหลี10 ผูว้ จิ ยั แบ่งหัวข้อเกีย่ วกับการใช้งานระบบออกเป็ น 5
หัวข้อซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1) ความสวยงามของเว็บแอปพลิเคชัน
จากแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 33 คน คิ ดเป็ นร้อยละ
53.23 พึ ง พอใจมากที่ สุ ด ผู้ต อบแบบสอบถาม 24 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 38.71
พึงพอใจมาก ผูต้ อบแบบสอบถาม 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.45 พึงพอใจปานกลาง
และมีผไู้ ม่ตอบแบบสอบถาม 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.61 ซึง่ ค่าเฉลีย่ ความคิดเห็น

10 เกณฑ์ก ารประเมิน ความพึงพอใจจากแบบสอบถามแบ่ งระดับ ความพึง พอใจ

ออกเป็ น 5 ระดับคือ ระดับ 5 เห็นด้วยหรือ พึงพอใจมากที่สุด ระดับ 4 คือ เห็นด้วยมากหรือ
พึงพอใจมาก ระดับ 3 เห็นด้วยปานกลางหรือพึงพอใจปานกลาง ระดับ 2 เห็นด้วยน้อยหรือ
พึงพอใจน้อย และระดับ 1 เห็นด้วยน้อยทีส่ ุดหรือพึงพอใจน้อยทีส่ ุด
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ของผู้ต อบแบบสอบถามอยู่ท่ี 4.40 หรือ โดยรวมมีความเห็น ด้วยมากเกี่ยวกับ
การออกแบบและความสวยงามของเว็บแอปพลิเคชัน
2) ระบบรองรับการปรับแต่ง การเพิม่ คัดลอก ลบคอร์ส
จากแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 30 คน คิ ดเป็ นร้อยละ
48.39 พึ ง พอใจมากที่ สุ ด ผู้ต อบแบบสอบถาม 29 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 46.77
พึงพอใจมาก ผูต้ อบแบบสอบถาม 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.23 พึงพอใจปานกลาง
และมีผไู้ ม่ตอบแบบสอบถาม 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.61 ซึง่ ค่าเฉลีย่ ความคิดเห็น
ของผูต้ อบแบบสอบถามอยู่ท่ี 4.39 หรือโดยรวมมีความเห็นด้วยมากเกีย่ วกับความ
สะดวกสบายในการใช้งานฟั งค์ชนั การใช้งาน การปรับแต่ง การเพิม่ คัดลอก ลบ
คอร์ส
3) ระบบรองรับรูปแบบไฟล์ต่างๆ เช่น ไฟล์ PDF ไฟล์ PPT ไฟล์วดี ทิ ศั น์
จากแบบสอบถามพบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถาม 32 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ
51.61 พึงพอใจมากที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถาม 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.94 พึง
พอใจมาก ผูต้ อบแบบสอบถาม 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.84 พึงพอใจปานกลาง และ
มีผไู้ ม่ตอบแบบสอบถาม 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.61 ซึง่ ค่าเฉลีย่ ความคิดเห็น ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ท่ี 4.40 หรือโดยรวมมีความเห็นด้วยมากกับการรองรับ
รูปแบบไฟล์ต่างๆ เช่น ไฟล์ PDF ไฟล์ PPT ไฟล์วดี ทิ ศั น์ เป็ นต้น
4) ความสะดวกสบายในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน ใช้งานง่าย
จากแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 35 คน คิ ดเป็ นร้อยละ
56.45 พึ ง พอใจมากที่ สุ ด ผู้ต อบแบบสอบถาม 24 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 38.71
พึงพอใจมาก ผูต้ อบแบบสอบถาม 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.23 พึงพอใจปานกลาง
และมีผไู้ ม่ตอบแบบสอบถาม 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.61 ซึง่ ค่าเฉลีย่ ความคิดเห็น
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ของผู้ต อบแบบสอบถามอยู่ท่ี 4.47 หรือ โดยรวมมีความเห็น ด้วยมากเกี่ยวกับ
ความสะดวกสบายในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน ใช้งานง่าย
5) ความรวดเร็วในการเข้าสูร่ ะบบ การใช้งาน การโหลดภาพ
จากแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 29 คน คิ ดเป็ นร้อยละ
46.77 พึ ง พอใจมากที่ สุ ด ผู้ต อบแบบสอบถาม 28 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 45.16
พึงพอใจมาก ผูต้ อบแบบสอบถาม 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.23 พึงพอใจปานกลาง
ผู้ต อบแบบสอบถาม 2 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 3.23 พึง พอใจน้ อ ย และมีผู้ไ ม่ตอบ
แบบสอบถาม 1 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 1.61 ซึ่ง ค่ า เฉลี่ย ความคิด เห็น ของผู้ต อบ
แบบสอบถามอยู่ท่ี 4.31 หรือโดยรวมมีความเห็นด้วยมากเกีย่ วกับความรวดเร็วใน
การเข้าสูร่ ะบบ การใช้งาน การโหลดภาพ
จากผลสรุปภาพรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการใช้งานเว็บแอป
พลิ เคชันเพื่อการศึกษาภาษาเกาหลีจากแบบสอบถามอยู่ที่ 4.39 ซึ่ งอยู่ใน
ระดับ พอใจมาก
นอกจากนี้ผ้ตู อบแบบสอบถามจานวน 60 คนคิ ดเป็ นร้อยละ 96.77
แสดงความประสงค์ที่จะใช้ เว็บแอปพลิ เคชันร่วมกับการศึกษาวิ ชาภาษา
เกาหลี และผู้ต อบแบบสอบถามจ านวน 58 คนคิด เป็ น ร้อ ยละ 93.55 แสดง
ความคิดเห็นว่านอกจากเว็บแอปพลิเคชันนี้จะใช้กบั การศึกษาวิชาภาษาเกาหลี
แล้วยังมีความเป็ นไปได้และสนใจจะนาไปประยุกต์ใช้กบั รายวิชาอื่นๆ
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5. บทสรุป
เพื่อขยายโอกาสในการศึกษาภาษาเกาหลีอย่างทัวถึ
่ งโดยไม่มขี อ้ จากัด
เกีย่ วกับการขาดแคลนผูส้ อน จานวนผูป้ ระสงค์ศกึ ษาภาษาเกาหลีทม่ี จี านวนมาก
ข้อ จ ากัด เกี่ย วกับ สถานที่ ตลอดจนเพื่อ สนองนโยบายรัฐ บาล แผนพัฒ นา
มหาวิทยาลัยเกีย่ วกับการผลิตและนานวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ในปั จจุบนั ซึง่ สามารถใช้งานได้จริง ผูว้ จิ ยั จึงผลิตเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา
ภาษาเกาหลีขน้ึ และเพื่อการปรับปรุงพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้มเี สถียรภาพ ใช้
งานได้ดยี งิ่ ขึน้ เหมาะสมทัง้ ในมุมมองของผูพ้ ฒ
ั นาระบบและมุมมองของผูใ้ ช้ระบบ
ผูว้ จิ ยั ได้นาเว็บแอปพลิเคชันดังกล่าวมาประเมินคุณภาพจากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการ
ผลิต ซอฟต์ แ วร์จ านวน 2 คนซึ่ง เป็ น บุ ค ลากรที่ป ฏิบ ัติง านในภาครัฐ บาลและ
ภาคเอกชน โดยคะแนนรวมอยู่ในเกณฑ์ดมี าก สาหรับการประเมินจากผู้ใช้เว็บ
แอปพลิเคชัน ประเมินจากผู้ใช้จานวน 62 คนซึ่งเป็ นครู อาจารย์นิสติ นักศึกษา
และผู้ท่สี นใจการศึกษาภาษาเกาหลี ผลสรุปจากแบบสอบถามพบคะแนนรวม
ความพึงพอใจจากผูใ้ ช้อยู่ในเกณฑ์ดี
นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ยังได้นาระบบดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและ
ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ โดยการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายคือ เว็บแอปพลิเคชัน
ได้ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับวิธกี ารเรียน การสอนและมีการนางานวิจยั
ไปใช้เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างเป็ นรูปธรรม เนื่องจากช่วง
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 อยู่ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด 2019 ซึ่ง
ขณะนัน้ เป็ นช่วงการสอบปลายภาคของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผูว้ จิ ยั จึงได้เริม่
ประยุกต์ใช้เว็บแอปพลิเคชันในการศึกษาภาษาเกาหลีกบั ผู้ศกึ ษารายวิชาภาษา
เกาหลีเ พื่อ การสื่อ สาร คณะมนุ ษ ยศาสตร์ตัง้ แต่ บ ัด นั น้ เป็ น ต้น มา โดยใช้เ ว็บ
แอปพลิเคชันดังกล่าวในการสอบปลายภาครายวิชาภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร I
และรายวิช าภาษาเกาหลีเ พื่อ การสื่อ สาร II จ านวน 4 หมู่เ รีย น รวมถึง น ามา
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ประยุกต์ใช้กบั ผูศ้ กึ ษาวิชาภาษาเกาหลีขนั ้ ต้น I ของศูนย์ภาษาคณะมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกด้วย ทัง้ นี้ผู้วิจยั ได้ประยุกต์ใช้เว็บแอปพลิเคชัน
ร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร ต่อเนื่องมาจนถึง
ปั จ จุ บ ันและระบบสามารถใช้งานได้เ ป็ น อย่างดี รวมจ านวนผู้ศึก ษาวิชาภาษา
เกาหลีทไ่ี ด้ใช้งานระบบดังกล่าวจนถึงปั จจุบนั มากกว่า 300 คน
การใช้ ป ระโยชน์ เ ชิง สาธารณะ “โครงการวิจ ัย การผลิต โมบายเว็บ
แอปพลิเ คชัน เพื่อ การเรีย นการสอนวิช าภาษาเกาหลีเ บื้อ งต้ น 1” ก่ อ ให้เ กิด
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ และสร้ า งกระแสความสนใจในวงวิ ช าการโดยมี
การดาเนินงานเพื่อนาผลงานวิจยั และนวัตกรรมไปใช้เพื่อประโยชน์ของสังคมและ
ให้ประชาชนทัวไปมี
่
ความรู้ความเข้าใจในเว็บแอปพลิเ คชัน จากการจัดอบรม
ความรูส้ ่ชู ุมชนเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 105 อาคารมนุ ษยศาสตร์ 1
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์เว็บแอปพลิเ คชันเพื่อ
การศึกษาภาษาเกาหลี (https://kukorean.com) สาหรับการอบรมในโครงการนี้ มี
ผูส้ นใจทัง้ ผูส้ อน นิสติ นักศึกษา ตลอดจนผูส้ นใจการศึกษาภาษาเกาหลีเข้าฟั งการ
อบรม จานวนทัง้ สิน้ 62 คน
สาหรับเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาวิชาภาษาเกาหลีน้ี ผู้วจิ ยั กาลัง
พัฒนาระบบเพิ่มเติมเพื่อให้มสี มบูรณ์มากยิง่ ขึน้ อาทิเช่น ส่วนแสดงคู่มอื การใช้
งานสาหรับผู้ใช้ระบบ ระบบสังงานและการบ้
่
าน ระบบการสุ่มข้อสอบจากคลัง
ข้อสอบเพื่อรักษาความปลอดภัยในการทาข้อสอบ ระบบวิเคราะห์ผลสอบเพื่อใช้ใน
การวิจยั ระบบติดต่อผู้เรียนรายบุคคลผ่านอีเมลหรือแอปพลิเคชั นสนทนาต่างๆ
โดยตรง เป็ นต้น รวมถึงการศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับการรองรับผูใ้ ช้ระบบทีค่ าดว่าจะมี
เพิ่ม มากขึ้น จากแผนการเปิ ด วิช าเอกภาษาเกาหลีธุ ร กิจ ในอนาคต ผู้ วิจ ัย มี
ความมุ่งหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาภาษาเกาหลีน้ี จะเป็ น
ส่ ว นหนึ่ ง ในการช่ ว ยเพิ่ม ศั ก ยภาพในการศึก ษาและการสอนภาษาเกาหลีใ น
ประเทศไทยต่อไป
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