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บทคัดย่อ
การประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ดเพื่่�อพััฒนาการเรีียนการสอนภาษาจีีน เป็็นอีีกเครื่่�องมืือหนึ่่�งของการ
พััฒนาการเรีียนการสอนภาษาจีีนตามนโยบายของประเทศที่่�มุ่่�งพััฒนาแพลตฟอร์์มการเรีียนรู้้�ผ่่านดิิจิิทััล โดย
จะเป็็นประโยชน์์ต่่อการพััฒนาด้้านครููผู้้�สอน ช่่วยประหยััดเวลาในการเตรีียมการสอนตอบโจทย์์สภาพปััญหา
ครููผู้้�สอนชาวไทยที่่�มีีภาระงานสอนและงานอื่่�น ๆ เป็็นจำำ�นวนมาก ช่่วยให้้ผู้้�สอนสามารถออกแบบการสอนได้้
หลากหลาย เป็็นแนวทางในการพััฒนาผลงานทางวิิชาการของครููอาจารย์์ เป็็นประโยชน์์ต่่อการพััฒนาผู้้�เรีียน
อัันจะทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้ทุุกที่่� ทุุกเวลา และเชื่่�อว่่าจะส่่งผลให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
มากขึ้้�น เป็็นประโยชน์์ต่่อการพััฒนาตำำ�ราเรีียน เป็็นการส่่งเสริิมการเขีียนตำำ�ราในรููปแบบใหม่่ ๆ ตำำ�ราเรีียนต่่อ
ไปจะไม่่ไช่่แค่่หนัังสืือไว้้อ่่านเท่่านั้้�น แต่่สามารถฟัังได้้ ให้้ความบัันเทิิงได้้ กลัับมาเรีียนฟัังบรรยายซ้ำำ��ได้้ ซึ่่�งจะ
เป็็นอีีกก้้าวหนึ่่�งของการพััฒนาการเรีียนการสอนภาษาจีีนต่่อไป นอกจากนี้้�ยัังเป็็นประโยชน์์สำำ�หรัับสถานศึึกษา
ที่่�จััดการศึึกษาทางไกล หรืือออนไลน์์ได้้
คำำ�สำำ�คััญ : นวััตกรรม; คิิวอาร์์โค้้ด; เรีียนภาษาจีีน
Abstract
The application of QR Code for improving Chinese language teaching will be regarded
as another pedagogical instrument which followed a policy to develop digital language
learning platforms in the country. The platform of QR code has provided a variety of benefits
for Chinese instructors, learners, and textbook authors. For instructors, it probably helps save
lesson preparation time. The saving of time could help solve excessive workload problems
among Thai instructors who teach Chinese. Additionally, it could assist these instructors to
design various teaching methods for their future academic works. For learners, it will be
regarded as an easily-accessible platform of anytime and anywhere. It is anticipated that this
probably results in more effective learning outcome among current learners. For authors,
it will foster creating more modern kinds of textbooks, which should contain both listening
audios and entertaining media. These new lesson types could be reviewed by listening to
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the same lectures. In the future, it might be regarded as another milestone of Chinese
language teaching development.
Keywords : Innovation; QR Code; Studying Chinese
บทนำ�
ในยุุคแห่่งดิิจิิทััล องค์์ความรู้้�ในศาสตร์์ต่่างๆ ได้้พััฒนาไปอย่่างรวดเร็็ว องค์์ความรู้้�ด้้านเทคโนโลยีีการ
ศึึกษาก็็เช่่นกััน ได้้พัฒ
ั นาสื่่�อการเรีียนการสอนไปเป็็นอย่่างมาก ปััจจุุบันั การเรีียนการสอนมิิได้้จำำ�กัดั อยู่่�เพีียงแค่่
การถ่่ายทอดความรู้้�จากผู้้�สอนสู่่�ผู้้�เรีียนในห้้องสี่่�เหลี่่�ยมเท่่านั้้�น แต่่ได้้มีีการนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้เป็็นเครื่่�องมืือใน
การจััดการเรีียนการสอนทั้้�งในและนอกห้้องเรีียนมากขึ้้�น ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนแสวงหาความรู้้�ด้้วยตนเองจากสื่่�อ
ทุุกรููปแบบ ทั้้�งสื่่�อหนัังสืือ สิ่่�งพิิมพ์์ และ สื่่�อดิิจิิทััล (เดอะ โนวเลจ, 2560 : 4) อีีกทั้้�งปััจจุุบัันประเทศไทยได้้เข้้า
สู่่�การศึึกษายุุคไทยแลนด์์ 4.0 ซึ่่�งรููปแบบการจััดการศึึกษาต้้องสอดคล้้องกัับพฤติิกรรมของผู้้�เรีียนที่่�เปลี่่�ยนไป
ปััจจุุบันั ผู้้เ� รีียนสามารถเรีียนภาษาจีีนได้้จากโลกทั้้�งใบ ไม่่ใช่่เฉพาะที่่�ใดที่่�หนึ่่�ง หรืือหนัังสืือที่่�เน้้นแค่่การอ่่านแบบ
เดิิมๆ การประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีสมััยใหม่่ให้้ผู้้�เรีียนมีีความรู้้�สึึกว่่า ตำำ�ราหรืือสื่่�อการสอนไม่่ไช่่แค่่ตำำ�ราอีีกต่่อไป
แต่่เป็็นตำำ�ราที่่�สามารถเป็็นทั้้�งเสีียงเพลง คำำ�บรรยาย รููปภาพประกอบ วีีดีีโอ หรืือสื่่�อมััลติิมิิเดีียที่่�สามารถเก็็บ
ในหน้้าหนัังสืือที่่�ผู้เ้� รีียนอ่่านได้้ จะเป็็นเครื่่�องกระตุ้้�นการเรีียนรู้้� เพิ่่�มความหลากหลายให้้ตำำ�รา สร้้างบรรยากาศ
ของการเรีียนที่่�ดีี พััฒนาแหล่่งเรีียนรู้้�และอุุทยานการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับเยาวชนที่่�เชื่่�อมโยงเทคโนโลยีีกัับวิิถีีชีีวิิตที่่�
เปลี่่�ยนไป รองรัับวิิถีีการเรีียนยุุคใหม่่ที่่�มุ่่�งสู่่�ผลการเรีียนแบบผลิิตภาพ อัันจะนำำ�ไปสู่่�ขีีดความสามารถในการ
แข่่งขัันของประเทศ และสอดคล้้องกัับแผนการศึึกษาชาติิ 20 ปีี ของประเทศ
ประเทศไทยได้้ติดิ ต่่อค้้าขายกัับประเทศจีีนและมีีการเรีียนการสอนภาษาจีีนมาช้้านาน แต่่การเรีียนการ
สอนภาษาจีีนในประเทศไทยปััจจุุบันั นั้้�นยัังมีีปัญ
ั หามากมาย ไม่่ว่า่ จะเป็็นปััญหาด้้านครููผู้้ส� อน ด้้านสื่่�อการเรีียน
การสอน ด้้านผู้้�เรีียนเอง การประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ดเพื่่�อพััฒนาการเรีียนการสอนภาษาจีีนจึึงมีีความ
สำำ�คััญกัับการเรีียนการสอนยุุคใหม่่ ศศิิณัฎฐ์
ั ์ สรรคบุุรานุุรัักษ์์ (2560 : 1239-1256) ได้้กล่่าวเพิ่่�มเติิมเอาไว้้ว่่า
นวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ดจะช่่วยสร้้างเนื้้�อหาการเรีียนการสอนไปในระดัับลึึกซึ้้�งมากขึ้้�น การบููรณาการเทคโนโลยีี
กัับการสอนภาษาจีีนจะช่่วยส่่งเสริิมและสนัับสนุุนแนวคิิด วิิธีีการ การจััดการเรีียนการสอนที่่�ทัันสมััยขึ้้�น
ผลัักดัันจุุดเด่่นของผู้้�เรีียน ช่่วยลดภาระผู้้�สอน สร้้างสภาพแวดล้้อมการเรีียนรู้้�ที่่�มีีความเป็็นอิิสระ ส่่งเสริิมการ
เรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือ และช่่วยสร้้างระบบการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต เพื่่�อให้้ผู้้�อ่่านเกิิดความเข้้าใจและสามารถใน
บทความนี้้�ไปใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด บทความนี้้�ผู้เ้� ขีียนจะอธิิบายเชื่่�อมโยงถึึงนโยบายการศึึกษาของรััฐบาลที่่�
เกี่่�ยวข้้องความหมายของนวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ด หลัักการใช้้งานนวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ด สภาพปััญหาปััจจุุบันั ของ
การเรีียนการสอนภาษาจีีนในประเทศไทย ประโยชน์์ของการใช้้นวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ดช่่วยพััฒนาการเรีียนการ
สอนภาษาจีีน วิิธีีประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ดเพื่่�อพััฒนาการเรีียนการสอนภาษาจีีน ซึ่่�งจะได้้อธิิบายใน
รายละเอีียดตามหััวดัังกล่่าวต่่อไปนี้้�
นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
จากการแถลงนโยบายของคณะรััฐมนตรีีต่่อรััฐสภา ในวัันที่่� 10 กรกฎาคม พศ. 2562 หััวข้้อที่่� 8 เรื่่�อง
“การปฏิิรููปกระบวนการเรีียนรู้้แ� ละการพััฒนาศัักยภาพของคนไทยทุุกช่่วงวััย” (สำำ�นักั เลขาธิิการคณะรััฐมนตรีี,
2562 : 22) นโยบายดัังกล่่าวแสดงให้้เห็็นว่่า รััฐบาลพยายามมุ่่�งพััฒนาแพลตฟอร์์มการเรีียนรู้้ผ่� า่ นระบบดิิจิทัิ ลั
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พร้้อมทั้้�งส่่งเสริิมให้้มีีการนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศและระบบการเรีียนที่่�สร้้างสรรค์์กว่่าเดิิม เหมาะสม มาใช้้ใน
การเรีียนการสอนให้้เกิิดความหลากหลาย เพื่่�อส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ด้ว้ ยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกัับ
ช่่วงวััยของผู้้�เรีียน ตลอดจนพััฒนาแหล่่งเรีียนรู้้�และอุุทยานการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับเยาวชนที่่�เชื่่�อมโยงเทคโนโลยีีกัับ
วิิถีีชีีวิิตปััจจุุบััน และส่่งเสริิมการเรีียนการสอนที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับผู้้�ที่่�เข้้าสู่่�สัังคมสููงวััย สอดคล้้องกัับแผนการ
ศึึกษาชาติิ 20 ปีี ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 การพััฒนาศัักยภาพคนทุุกช่่วงวััย และการสร้้างสัังคมแห่่งการเรีียนรู้้�
เป้้าหมายที่่� 4 สร้้างแหล่่งเรีียนรู้้� สื่่�อตำำ�ราเรีียน นวััตกรรม และสื่่�อการเรีียนรู้้�มีีคุุณภาพและมาตรฐาน ตััวชี้้�วััด
ที่่� 4 มีีระบบคลัังข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสื่่�อ และนวััตกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�มีีคุุณภาพมาตรฐาน สามารถให้้บริิการคนทุุก
ช่่วงวััยและใช้้ประโยชน์์ร่่วมกัันระหว่่างหน่่วยงานได้้และประชาชนสามารถเข้้าถึึงได้้โดยไม่่จำำ�กััดเวลาและ
สถานที่่� (สำำ�นัักงานเลขาธิิการสภาการศึึกษา กระทรวงศึึกษาธิิการ, 2560 : 24-25)
จะเห็็นได้้ว่า่ รััฐบาลให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการเรีียนการสอนในยุุคใหม่่เป็็นอย่่างมาก “นวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ด”
ก็็เป็็นอีีกเครื่่�องมืือหนึ่่�งที่่�จะสามารถตอบสนองนโยบายรััฐบาลได้้ สำำ�หรัับนวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ดคืืออะไร มีีความ
หมายว่่าอย่่างไร และมีีหลัักการทำำ�งานอย่่างไรนั้้�น ผู้้�เขีียนจะขอยกตััวอย่่างพอเข้้าใจดัังหััวข้้อที่่�จะได้้กล่่าวต่่อ
ไปนี้้�
ความหมายของนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด
ความหมายของนวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ดมีีผู้้�เชี่่�ยวชาญได้้ให้้ความหมายเอาไว้้มากมายตามแต่่ความรู้้�ความ
เชี่่�ยวชาญของแต่่ละบุุคคล ทั้้�งนี้้�ผู้เ้� ขีียนขอแยกอธิิบายความหมายของคำำ�ว่า่ นวััตกรรมและคิิวอาร์์โค้้ด เพื่่�อความ
ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น ดัังนี้้�
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ความหมายของคำ�ว่า “นวัตกรรม”
อนัันต์์ แก้้วร่่วมวงศ์์ (2559 : 3) ให้้ความหมายไว้้ว่่า นวััตกรรม คืือ การเกิิดขึ้้�นของสิ่่�งใหม่่ๆ สิินค้้าใหม่่ๆ
บริิการใหม่่ๆ หรืือการเกิิดขึ้้�นของกระบวนการใหม่่ ๆ ที่่�มีีประโยชน์์จากการคิิดใหม่่และทำำ�ใหม่่
	จิิรพรรณ์์ จัันทร์์วิิเชีียร (2559 : 6) ได้้ให้้ความหมายพร้้อมอธิิบายใจความเอาไว้้ว่่า นวััตกรรม มีีรากศััพท์์
มาจาก Innovare ในภาษาลติิน แปลว่่า ทำำ�สิ่่�งใหม่่ขึ้้�นมา ความหมายของนวััตกรรมในเชิิงเศรษฐศาสตร์์ คืือ
การนำำ�แนวความคิิดใหม่่หรืือการใช้้ประโยชน์์จากสิ่่�งที่่�มีีอยู่่�แล้้วมาใช้้ในรููปแบบใหม่่ เพื่่�อทำำ�ให้้เกิิดประโยชน์์
ทางเศรษฐกิิจ หรืือ ก็็คืือ การทำำ�ในสิ่่�งที่่�แตกต่่างจากคนอื่่�นโดยอาศััยการเปลี่่�ยนแปลงต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นรอบตััว
เราให้้กลายเป็็นโอกาสและถ่่ายทอดไปสู่่�แนวความคิิดใหม่่ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อตนเองและสัังคม
ความหมายของคำ�ว่า “คิวอาร์โค้ด”
เจษฎา เปาจิิน (2561 : 8) ได้้ให้้ความหมายพร้้อมอธิิบายใจความไว้้ว่า่ คิิวอาร์์โค้้ด คืือ สััญลัักษณ์์สี่่�เหลี่่�ยม
ที่่�เริ่่�มเห็็นแพร่่หลายมากขึ้้�น ไม่่ว่่าจะเป็็นจากหนัังสืือพิิมพ์์หรืือนิิตยสารคิิวอาร์์โค้้ด (QR code) ย่่อมาจาก
ควิิก เรสปอนส์์ (Quick Response) เป็็นบาร์์โค้้ด 2 มิิติิ ที่่�มีีต้น้ กำำ�เนิิดมาจากประเทศญี่่�ปุ่่�น โดยบริิษัทั เดนโซ-เวฟ
(Denso-Wave) ตั้้�งแต่่ปีี 1994 คุุณสมบััติิของคิิวอาร์์โค้้ด คืือ เป็็นสััญลัักษณ์์แทนข้้อมููลต่่าง ๆ ที่่�มีีการตอบ
สนองที่่�รวดเร็็ว ซึ่ง่� ส่่วนใหญ่่จะนำำ�มาใช้้กัับสิินค้้า สื่่�อโฆษณาต่่าง ๆ เพื่่�อให้้ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม หรืือ คิิวร์์อาโค้้ดจะ
เป็็นตััวแทนของยููอาร์์แอล (URL) เว็็บไซต์์ เมื่่�อนำำ�กล้้องของโทรศััพท์์มืือถืือไปสแกนก็็จะเข้้าสู่่�เว็็บไซต์์ได้้ทัันทีี
โดยไม่่ต้้องเสีียเวลาพิิมพ์์
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	กััตตกมล พิิศแลงาม (2561 : 262-272) ได้้ให้้ความหมายพร้้อมอธิิบายไว้้ว่่า เทคโนโลยีีรหััสคิิวอาร์์โค้้ด
คืือ บาร์์โค้้ดสองมิิติชิ นิิดหนึ่่�ง ที่่�ถููกพััฒนามาจากบาร์์โค้้ด ภายใต้้แนวคิิดเพื่่�อให้้บาร์์โค้้ดอ่่านง่่ายและเร็็วต่่อการ
ตอบสนอง เทคโนโลยีีรหััสคิิวอาร์์โค้้ดถููกพััฒนาขึ้้�นในปีี พ.ศ.2537 โดยบริิษัทั เดนโซ เวฟ ประเทศญี่่�ปุ่่�น ซึ่่�งเป็็น
บริิษััทในเครืือของโตโยต้้า และได้้จดทะเบีียนลิิขสิิทธิ์์�ชื่่�อ “QR Code” ที่่�ประเทศญี่่�ปุ่่�น และทั่่�วโลก มีี
วััตถุุประสงค์์หลััก คืือ เพื่่�อบริิหารจััดการและตรวจสอบข้้อมููลชิ้้�นส่่วนอะไหล่่ยานพาหนะในกระบวนการผลิิต
หลัังจากนั้้�นบริิษััทเดนโซ เวฟ จึึงได้้นำำ�เทคโนโลยีีรหััสคิิวอาร์์โค้้ดนี้้�นำำ�เสนอต่่อสาธารณชน เพราะเล็็งเห็็น
ประโยชน์์ของเทคโนโลยีีรหััสคิิวอาร์์ที่่�สามารถเก็็บข้้อมููลได้้หลายประเภทและเก็็บข้้อมููลได้้มากกว่่าบาร์์โค้้ด
สรุุปได้้ว่่า นวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ด หมายถึึง สััญลัักษณ์์สี่่�เหลี่่�ยมที่่�ถููกพััฒนาขึ้้�นเพื่่�อการใช้้งานในการเก็็บ
ข้้อมููล ที่่�สามารถจััดเก็็บเอกสาร รููปภาพ เสีียง หรืือทุุกอย่่างที่่�สามารถจััดเก็็บไว้้ในระบบฐานข้้อมููลอาจอยู่่�ใน
รููปของข้้อมููลโดยตรง หรืือในรููปของยููอาร์์แอลเว็็บไซต์์ก็็ได้้ เมื่่�อนำำ�กล้้องของโทรศััพท์์มืือถืือ หรืืออุุปกรณ์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ชนิิดอื่่�นๆ ที่่�สามารถแสกนคิิวอาร์์โค้้ดได้้ไปสแกนก็็จะเข้้าสู่่�เว็็บไซต์์ได้้ทัันทีีโดยไม่่ต้้องเสีียเวลา
พิิมพ์์ ลดข้้อผิิดพลาดในการเข้้าใช้้งานที่่�อยู่่�ยููอาร์์แอลนั้้�น ๆ เนื่่�องจากที่่�อยู่่�ยููอาร์์แอลอาจมีีจำำ�นวนตััวอัักษรและ
สััญลัักษณ์์มากซึ่่�งง่่ายต่่อการพิิมพ์์ผิิดได้้ โดยหลัักการทำำ�งานของนวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ดนั้้�นจะได้้อธิิบายขยาย
ความเพิ่่�มเติิมตามหััวข้้อดัังต่่อไปนี้้�
หลักการใช้งานนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด
การใช้้งานนวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ดนั้้�น หากต้้องการให้้อุุปกรณ์์อ่่านรหััสคิิวอาร์์โค้้ด เช่่น สมาร์์ทโฟน
ตััวเครื่่�องสมาร์์ทโฟนต้้องมีีซอฟต์์แวร์์ที่่�ติิดตั้้�งไว้้ในโทรศััพท์์ สำำ�หรัับอุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ระบบปฏิิบััติิการแอ็็นดรอยด์์
(Android) สามารถใช้้เครื่่�องสแกนบาร์์โค้้ดได้้โดยคิิวอาร์์ดรอยด์์ (QR Droid) หรืือแอพลิิเคชั่่�นไลน์์ (Line QR
code reader) สำำ�หรัับบนระบบปฏิิบัติั กิ ารไอโอเอส (IOS) อุุปกรณ์์ เช่่น โทรศััพท์์ไอโฟน (iPhones) มีีโปรแกรม
อ่่านรหััสคิิวอาร์์โค้้ดบนแอพสโตร์์ (AppStore) เช่่น คิิวอร์์สแกนเนอร์์ (QR Scanner) หรืือแอพลิิเคชั่่�นไลน์์
สำำ�หรัับในอุุปกรณ์์ซิิมเบีียน (Symbian) สามารถใช้้เครื่่�องอ่่านบาร์์โค้้ดของโมบายแทค (Mobile tag) ได้้เช่่น
กััน หรืือหากใช้้เว็็บเบราว์์เซอร์์สมััยใหม่่ไฟร์์ฟอกซ์์ (Firefox) เวอร์์ชั่่�นล่่าสุุดหรืือในเบราว์์เซอร์์โครม (Chrome)
ถ้้ามีีเว็็บแคมเบราว์์เซอร์์นี้้�สามารถสแกนรหััสคิิวอาร์์โค้้ดด้้วยเว็็บเบราว์์เซอร์์ได้้ โดยสามารถใช้้ลิิงก์์ที่่�อยู่่�เพื่่�อส่่ง
ลิิงก์์จากโทรศััพท์์ไปยัังเบราว์์เซอร์์บนเดสก์์ท็็อปได้้ การนำำ�นวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ดมาใช้้ประโยชน์์นั้้�นไม่่เพีียงแค่่
ประเทศในแถบเอเชีียเท่่านั้้�น แต่่ในหลายประเทศในแถบยุุโรปได้้มีกี ารนำำ�นวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ดมาใช้้อย่่างแพร่่
หลายเช่่นกััน ข้้อมููลที่่�บัันทึึกในรหััสคิิวอาร์์โค้้ดส่่วนมากจะเป็็นยููอาร์์แอล (URL) ซึ่่�งเป็็นที่่�อยู่่�ที่่�มีีข้้อมููลอยู่่� และ
เรีียกข้้อมููลมาใช้้ผ่่านรหััสคิิวอาร์์โค้้ด นวััตกรรมนี้้�จะช่่วยดึึงดููดความสนใจของลููกค้้าในแต่่ละสิินค้้านั้้�น ๆ เช่่น
กููเกิ้้�ล (GooGle) ได้้มีีการนำำ�นวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ดมาประยุุกต์์ใช้้บริิการบนชื่่�อ เฟบเวอร์์ริิทเพลส (Favorite
Place) หรืือไลน์์เนฟเวอร์์ (Line Naver) ที่่�เป็็นการบริิการกลุ่่�มผู้้�ใช้้งานสมาร์์ทโฟน (ดารุุณีี บุุญมา, 2557 : 9)
ซึ่่�งกระบวนการการอ่่านข้้อมููลผ่่านอุุปกรณ์์ไปสู่่�การแสดงผลนั้้�นสามารถแสดงเป็็นแผนภาพ ดัังต่่อไปนี้้�
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ภาพที่่� 1 : แสดงการอ่่านข้้อมููลผ่่านอุุปกรณ์์ไปสู่่�การแสดงผล
ที่่�มา : ดารุุณีี บุุญมา (2557 : 9)
ดัังนั้้�น สามารถสรุุปได้้ว่่า นวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ดสามารถเรีียกข้้อมููลมาใช้้ได้้โดยใช้้เครื่่�องมืือสแกนโค้้ดได้้
ทั้้�งสมาร์์ทโฟน และคอมพิิวเตอร์์ผ่่านเบราว์์เซอร์์ต่่าง ๆ ได้้อย่่างง่่ายดาย จากคุุณสมบััติิและหลัักการใช้้งานที่่�
กล่่าวมาแล้้วนั้้�น นวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ดจะสามารถมาประยุุกต์์ใช้้เพื่่�อช่่วยพััฒนาการเรีียนการสอนภาษาจีีนได้้
อย่่างไรนั้้�น ก่่อนอื่่�นผู้้�เขีียนขอนำำ�สภาพปััญหาของการเรีียนการสอนภาษาจีีนในปััจจุุบัันมาอธิิบายเพื่่�อให้้เห็็น
ถึึงบริิบท ความจำำ�เป็็น และให้้เห็็นแนวทางการประยุุกต์์ใช้้เสีียก่่อน ดัังจะได้้อธิิบายรายละเอีียด ต่่อไปนี้้�
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สภาพปัญหาปัจจุบันของการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย
	สำำ�หรัับการเรีียนการสอนภาษาจีีนในประเทศไทยนั้้�น ได้้รัับความนิิยมเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องในช่่วง
หลายปีีที่่�ผ่า่ นมาอัันเนื่่�องมาจากการที่่�ประเทศจีีนได้้เข้้ามามีีบทบาทต่่อระบบเศรษฐกิิจไทยเป็็นอย่่างมาก แต่่ปัจั จุุบันั
การเรีียนการสอนภาษาจีีนในประเทศไทยยัังไม่่พัฒ
ั นาเท่่าที่่�ควร ซึ่ง่� มีีผู้เ้� ชี่่�ยวชาญได้้ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับสภาพ
ปััญหาการจััดการเรีียนการสอนภาษาจีีนในระดัับต่่างๆ ของประเทศไทยไว้้พอเป็็นแนวทางศึึกษา ดัังนี้้�
นริิศ วศิินานานท์์ (2559 : 264-287) ได้้กล่่าวไว้้ในวารสารจีีนศึึกษามหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ เรื่่�อง
“การศึึกษาสภาพการจััดการเรีียนการสอนภาษาจีีนระดัับอุุดมศึึกษาในประเทศไทย” ว่่าการเรีียนการสอน
ภาษาจีีนปััจจุุบันั ยัังมีีปัญ
ั หาด้้านตำำ�ราหรืือหนัังสืือแบบเรีียนภาษาจีีน ซึ่ง่� มหาวิิทยาลััยยัังขาดตำำ�ราหรืือหนัังสืือ
เรีียนภาษาจีีนที่่�เชื่่�อมโยงความรู้้�ต่อ่ เนื่่�องเป็็นระบบต่่อจากระดัับมััธยมศึึกษาและมหาวิิทยาลััยยัังขาดตำำ�ราหรืือ
หนัังสืือแบบเรีียนที่่�เป็็นระบบและลำำ�ดัับความยากง่่ายต่่อเนื่่�องเชื่่�อมโยงทุุกรายวิิชาในหลัักสููตร สถาบัันการ
ศึึกษาหลายแห่่งยัังใช้้ตำำ�ราภาษาจีีนของประเทศจีีนเป็็นส่่วนใหญ่่ ปััญหาด้้านผู้้ส� อนภาษาจีีน ครููผู้้ส� อนชาวไทย
มีีภาระงานสอนและงานอื่่�นๆ เป็็นจำำ�นวนมากจนไม่่มีีเวลาพััฒนางานวิิชาการสิ่่�งที่่�เห็็นได้้เด่่นชััดที่่�สุุด คืือ
ตำำ�แหน่่งทางวิิชาการของอาจารย์์ชาวไทยยัังไม่่มีตำี �ำ แหน่่งศาสตราจารย์์ สููงสุุด คืือ รองศาสตราจารย์์และตำำ�แหน่่ง
รองศาสตราจารย์์ด้า้ นภาษาจีีนปััจจุุบันั มีีไม่่ถึงึ 10 คน ตำำ�แหน่่งผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ยังั มีีไม่่มากเช่่นกัันเมื่่�อเทีียบ
สััดส่่วนกัับจำำ�นวนของอาจารย์์ทั้้�งหมดของประเทศ ถืือได้้ว่่าผู้้�สอนชาวไทยมีีตำำ�แหน่่งทางวิิชาการน้้อยมากๆ
ปััญหาด้้านผู้้�เรีียนภาษาจีีน ผู้้�เรีียนภาษาจีีนยัังขาดเป้้าหมายในการเรีียนภาษาจีีนที่่�ชััดเจน ผู้้�เรีียนแรกเข้้า
ขาด ทัักษะการเรีียนรู้้�ที่่�ถููกต้้องและโอกาสใช้้ภาษาจีีนน้้อยและขาดลัักษณะวิิสััยในการเรีียนรู้้�ภาษาจีีน เช่่น
ความขยัันหมั่่�นท่่อง กล้้าพููดและกล้้าแสดงออก ผู้้เ� รีียนเมื่่�อเป็็นบััณฑิิตแล้้วยัังไม่่สามารถใช้้ภาษาจีีนได้้ดีี ยัังไม่่มีี
ความรู้้เ� ฉพาะด้้านรวมไปถึึงยัังไม่่มีนัี กั วิิจัยั เข้้ามาวิิจัยั ปััญหาและพััฒนาองค์์ความรู้้อ� ย่่างจริิงจัังและเป็็นรููปธรรม
วรากร แซ่่พุ่่�น ภากร นพฤทธิ์์� วราลีี รุ่่�งบานจิิต วรทา รุ่่�งบานจิิต วรนาถ แซ่่เซ่่น และ ชุุติมิ า คำำ�แก้้ว (2560
: 126-136) ได้้ศึึกษาสภาพและปััญหาการเรีียนการสอนภาษาจีีนของโรงเรีียนมััธยมศึึกษาในจัังหวััดยะลา
มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาสภาพการจััดการเรีียนการสอนวิิชาภาษาจีีนระดัับมััธยมศึึกษาของโรงเรีียนในจัังหวััด
ยะลาในด้้านต่่าง ได้้แก่่ ด้้านจุุดมุ่่�งหมายของการเรีียนการสอน ด้้านปััญหาการเรีียน ด้้านกิิจกรรมการเรีียน
การสอน และด้้านสื่่�อการเรีียนการสอน กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ใช้้ในการวิิจัยั ครั้้�งนี้้�เป็็นนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาในจัังหวััด
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ยะลาที่่�เลืือกเรีียนภาษาจีีน พบว่่า ด้้านปััญหาการเรีียน ข้้อมููลที่่�ได้้รัับบ่่งชี้้�ว่่าจุุดอ่่อนในการเรีียนภาษาจีีนของ
นัักเรีียนมากที่่�สุุด คืือ ทัักษะการพููดค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 3.10 (S.D.= 0.92) ปััญหารองลงมาเป็็นทัักษะในด้้านการ
เขีียนและการอ่่าน ค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 2.90 (S.D.= 1.05) ด้้านกิิจกรรมการเรีียนการสอน กิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวกัับภาษา
จีีนที่่�โรงเรีียนจััดนั้้�นกิิจกรรมร้้องเพลงจีีนนัักเรีียนเลืือกตอบมากที่่�สุุดเป็็นค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 2.57 (S.D.= 0.79) ใน
ส่่วนของกิิจกรรมการสััมภาษณ์์ชาวจีีน ผู้้ต� อบแบบสอบถามเลืือกตอบน้้อยที่่�สุุดค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 1.81 (S.D.= 0.94)
ด้้านสื่่�อการเรีียนการสอน สื่่�อการสอนแบบของจริิงที่่�หาได้้ในจัังหวััดยะลาที่่�อาจารย์์นำำ�มาใช้้สอนในห้้องเรีียน
ภาพสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวต่่าง ๆ ค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 2.39 (S.D.= 1.01) ชนิิดเอกสารแบบแผ่่นพัับ โฆษณาจากหนัังสืือพิิมพ์์
ท้้องถิ่่�น ค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 1.86 (S.D.= 0.87) เลืือกตอบแผนที่่�จัังหวััดยะลาค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 1.94 (S.D.= 0.90)
นอกจากนี้้�ผู้เ้� ขีียนเองได้้ศึกึ ษาวิิจัยั เรื่่�อง “ความพึึงพอใจของผู้้เ� รีียนที่่�มีีต่อ่ การเรีียนการสอนรายวิิชาภาษา
จีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร1 และแนวทางการพััฒนา” ปััญหาและแนวทางการพััฒนาด้้านเอกสารประกอบการสอน
พบว่่า เอกสารประกอบการสอนไม่่มีีเสีียงอ่่านบทความให้้ผู้้�เรีียนนอกเวลา ควรมีีซีีดีีแจก หรืือหากเป็็นไปได้้
ควรใช้้นวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ดมาช่่วยบัันทึึกเสีียงอ่่านบทเรีียนเพื่่�อให้้ผู้เ้� รีียนสามารถกลัับไปทบทวนเนื้้�อหาได้้ตาม
ความสะดวกของผู้้�เรีียน (ปฏิิภาณ กิิตติินัันทวััฒน์์, 2562 : 61)
จากการสัังเคราะห์์บทความของผู้้เ� ชี่่�ยวชาญเกี่่�ยวกัับสภาพปััญหาปััจจุุบันั ของการเรีียนการสอนภาษาจีีน
ในประเทศไทย สามารถสรุุปประเด็็นสภาพปััญหาการเรีียนการสอนภาษาจีีนในประเทศไทยในปััจจุุบันั ได้้เป็็น
3 ประเด็็น คืือ ปััญหาด้้านผู้้�สอน ปััญหาด้้านผู้้�เรีียน ปััญหาด้้านตำำ�ราเรีียน ตามแผนภาพ ต่่อไปนี้้�
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ภาพที่่� 2 : แสดงประเด็็นปััญหาการเรีียนการสอนภาษาจีีน
จากประเด็็นปััญหาเหล่่านี้้� หากนำำ�เครื่่�องมืือนวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ดเข้้ามาใช้้จะช่่วยแก้้ปััญหา จะสามารถ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการเรีียนการสอนภาษาจีีนให้้ดีีขึ้้�น โดยนวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ดมีีประโยชน์์ต่่อการพััฒนาการ
เรีียนการสอนภาษาจีีนอย่่างไรนั้้�น ผู้้�เขีียนจะได้้อธิิบายเพิ่่�มเติิมตามหััวข้้อ ต่่อไปนี้้�
ประโยชน์ของการใช้นวัตกรรมคิวอาร์โค้ดช่วยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
Dr. Gurhan DURAK, E. Emre OZKESKIN และ Dr. Murat ATAIZI (2016 : 42-58) ได้้ศึึกษาการใช้้
นวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ดเพื่่�อการศึึกษา พบว่่า ผู้้�เรีียนรู้้�จัักนวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ดเป็็นอย่่างดีี ผู้้�เรีียนสามารถใช้้
นวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ดเพื่่�อการเรีียนได้้และส่่งผลกระทบเชิิงบวกต่่อการเรีียนรู้้� นอกจากนี้้�ผู้้�เรีียนยัังได้้ให้้ข้้อคิิด
เห็็นเพิ่่�มเติิมว่่า ผู้้เ� รีียนไม่่มีปัี ญ
ั หาใด ๆ ในการใช้้นวััตรกรรมคิิวอาร์์โค้้ดเพื่่�อการศึึกษา ดัังนั้้�น จากประเด็็นปััญหา
การเรีียนการสอนภาษาจีีนในปััจจุุบััน การประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ดเพื่่�อพััฒนาการเรีียนการสอน
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ภาษาจีีน จึึงเป็็นทางเลืือกหนึ่่�งที่่�เชื่่�อว่่าสามารถช่่วยแก้้ปััญหาดัังกล่่าวได้้ ดัังจะได้้อธิิบายเพิ่่�มเติิมในหััวข้้อต่่อ
ไปนี้้�
1) พััฒนาด้้านครููผู้้�สอน “ภาษา” ต่่างจากศาสตร์์ทั่่�วไปที่่�ผู้เ้� รีียนอ่่านหนัังสืือก็็สามารถบรรลุุวัตั ถุุประสงค์์
ของการเรีียนได้้ แต่่ผู้้�เรีียนต้้องเปล่่งเสีียงออกมาเป็็นคำำ�พููดที่่�มีีใจความตามครููผู้้�สอน เป็็นหน้้าที่่�หลัักของ
ครููผู้้�สอนที่่�ต้้องพััฒนาสื่่�อการเรีียนการสอนให้้มีีความหลากหลาย มีีความน่่าสนใจ ที่่�สำำ�คััญต้้องทัันยุุคทัันสมััย
โดยเฉพาะปััจจุุบัันยุุคไทยแลนด์์ 4.0 ความรู้้�ด้้านการออกแบบสื่่�อจึึงมีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�ต้้องออกแบบสื่่�อ
การเรีียนการสอนให้้ตอบโจทย์์การเรีียนการสอนในยุุคปััจจุุบันั ความท้้าทายของการออกแบบ คืือ การเลืือกใช้้
เครื่่�องมืือสร้้างที่่�เหมาะสม จากความก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีีคอมพิิวเตอร์์และการสื่่�อสาร ส่่งเสริิมกระบวนทััศน์์
การเรีียนรู้้�จากการสอนแบบดั้้�งเดิิม (Traditional learning) ไปสู่่�การสอนแบบอีีเลิิร์์นนิ่่�ง (e-learning) และ
ยููเลิิร์น์ นิ่่�ง (U – learning) ซึ่ง่� มีีจุดุ มุ่่�งหมายเพื่่�อรองรัับผู้้เ� รีียนหลากหลายรููปแบบ เพื่่�อตอบสนองผู้้เ� รีียนที่่�ต้้องการ
เรีียนรู้้�ทุกุ เวลาด้้วยข้้อมููลที่่�เพีียงพอ และเข้้าถึึงตลอดเวลาที่่�ผู้เ้� รีียนต้้องการ สื่่�อลัักษณะนี้้�มีีคุณ
ุ ลัักษณะ 3 ประการ
คืือ ความสามารถในการเคลื่่�อนที่่� ความสามารถในการโต้้ตอบ ความยืืดหยุ่่�นในการเรีียนรู้้� (จิินตวีีร์์ คล้้ายสัังข์์,
2561 : 15) สิ่่�งสำำ�คััญของการสร้้างบทเรีียนต่่างๆ ตามคุุณลัักษณะว่่าด้้วยความสามารถในการเคลื่่�อนที่่�
ความสามารถในการโต้้ตอบ ความสามารถในการยื่่�นหยุ่่�นในการเรีียนรู้้� นวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ดสามารถเป็็น
องค์์ประกอบสำำ�คััญในการส่่งเสริิมกระบวนทััศน์์การเรีียนรู้้�ดัังกล่่าว จะส่่งผลให้้เป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�สอนเอง
อย่่างน้้อย 3 ข้้อ ดัังต่่อไปนี้้� 1) ช่่วยประหยััดเวลาในการเตรีียมการสอนตอบโจทย์์สภาพปััญหาครููผู้้�สอนชาว
ไทยมีีภาระงานสอนและงานอื่่�นๆ เป็็นจำำ�นวนมากจนไม่่มีเี วลาพััฒนางานวิิชาการ ซึ่ง่� การสอน 2) ช่่วยให้้ผู้ส้� อน
สามารถออกแบบการสอนได้้หลากหลาย 3) เป็็นแนวทางในการพััฒนาผลงานทางวิิชาการของครููอาจารย์์ได้้
นอกจากนี้้� ธนะวััฒน์์ วรรณประภา (2560 : 8-20) ได้้อธิิบายเพิ่่�มเติิมไว้้ว่่า ครููจะต้้องนำำ�เอาคุุณสมบััติิต่่างๆ
ของนวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ดไปปรัับใช้้ในการเรีียนการสอนด้้วยตนเอง เช่่น 1) ครููสามารถใช้้นวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ด
สรุุปบทเรีียนให้้กับั ผู้้เ� รีียนได้้โดยการอััดเสีียงหรืือวีีดีโี อ อััปโหลดลงในสื่่�ออิินเตอร์์เน็็ตแล้้วนำำ�ยููอาร์์แอลสร้้างเป็็น
โค้้ดใส่่ลงในแบบเรีียน 2) ครููสามารถให้้ข้อ้ เสนอแนะแก่่ผู้เ้� รีียนได้้อย่่างทัันทีีเมื่่�อมีีการซัักถามเข้้ามาในสื่่�อสัังคม
ออนไลน์์ผ่่านคิิวอาร์์โค้้ดในรููปแบบยููอาร์์แอลที่่�อยู่่�ส่่วนตััว เช่่น อีีเมล หรืือบล๊๊อคส่่วนตััว 3) การติิดต่่อสื่่�อสาร
ผ่่านนวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ดสามารถสร้้างความไว้้วางใจซึ่่�งกัันและกัันระหว่่างผู้้ส� อนและผู้้เ� รีียนได้้ เช่่น ผู้้เ� รีียนบาง
คนไม่่กล้้าถามครููผู้้�สอนต่่อหน้้า ก็็สามารถสอบถามได้้ตามช่่องทางนี้้�ได้้ ผู้้�เรีียนไม่่ได้้ตกอยู่่�ในสถานการณ์์ของ
ความตึึงเครีียด ช่่วยให้้การเรีียนการสอนนั้้�นดีีขึ้้�น 4) ครููสามารถติิดตามงานที่่�ได้้มอบหมายให้้กัับผู้้�เรีียน และ
โต้้ตอบได้้อย่่างทัันถ่่วงทีี 5) ครููสามารถตอบข้้อคำำ�ถามจากผู้้�เรีียนได้้ทุุกทีี ทุุกเวลา 6) ครููสามารถสร้้างสื่่�อง่่ายๆ
ด้้วยการถ่่ายคลิิปวิิดีีโอการสอนแล้้วนำำ� มาโพสต์์ในสื่่�อสัังคมออนไลน์์ได้้ อีีกทั้้�งสามารถนำำ� ข้้อมููลความรู้้�ที่่�ครูู
จััดเตรีียมไว้้ในรููปของไฟล์์ Word หรืือไฟล์์PDF โพสต์์ในสื่่�อสัังคมออนไลน์์ให้้ผู้เ้� รีียนได้้อ่า่ นมาล่่วงหน้้าก่่อนเข้้า
ห้้องเรีียนได้้
2) พััฒนาด้้านผู้้�เรีียน จากสภาพปััญหาผู้้�เรีียนภาษาจีีนยัังขาดเป้้าหมายในการเรีียนภาษาจีีนที่่�ชััดเจน
ผู้้�เรีียนแรกเข้้าขาดทัักษะการเรีียนรู้้�ที่่�ถููกต้้อง และโอกาสใช้้ภาษาจีีนน้้อยและขาดลัักษณะวิิสััยในการเรีียนรู้้�
ภาษาจีีน เช่่น ความขยัันหมั่่�นท่่อง กล้้าพููดและกล้้าแสดงออก ผู้้เ� รีียนเมื่่�อเป็็นบััณฑิิตแล้้วยัังไม่่สามารถใช้้ภาษา
จีีนได้้ดีี ขาดการส่่งเสริิมในการใช้้ภาษาจีีนนอกชั้้�นเรีียน และขาดนโยบายในการจััดการเรีียนการสอนที่่�ชััดเจน
และดีีเพีียงพอ ได้้แก่่ แรงจููงใจในการเรีียน ยุุคแห่่งการเรีียนเพื่่�อผลิิตภาพ ตามโมเดลการศึึกษาไทยแลนด์์ 4.0
ผู้้�เรีียนภาษาจีีนซึ่่�งเป็็นภาษาที่่�สองนั้้�น สิ่่�งที่่�ขาดไม่่ได้้เลย คืือ การที่่�ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้�จากสื่่�อการเรีียนที่่�

การประยุกต์ใช้นวัตกรรมคิวอาร์โค้ดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
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ประกอบด้้วยตััวอัักษร รููปภาพ และ เสีียง เพื่่�อสร้้างบรรยากาศและความเป็็นธรรมชาติิของการเรีียนรู้้�ให้้มาก
ที่่�สุุด และช่่วยให้้ผู้้�เรีียนสามารถเรีียนรู้้�ได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลา มีีความคล่่องตััวสููง กล่่าวคืือ สามารถใช้้อุุปกรณ์์ใดก็็ได้้
ไม่่ว่่าจะเป็็น สมาร์์ทโฟน แท็็บเล็็ต คอมพิิวเตอร์์พกพา หรืืออุุปกรณ์์อื่่�น ๆ ที่่�สามารถเชื่่�อมต่่ออิินเตอร์์เน็็ตได้้
จะทำำ�ให้้ผู้เ้� รีียนสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้ทุกุ ที่่� ทุุกเวลา และเชื่่�อว่่าจะส่่งผลให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพมาก
ขึ้้�น ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนใช้้เวลาว่่างเรีียนรู้้�ได้้อย่่างเต็็มที่่� เช่่น ผู้้�เรีียนสามารถเรีียนรู้้�ในขณะที่่�เดิินทางกลัับบ้้าน วิ่่�ง
ออกกำำ�ลัังกาย เลี้้�ยงน้้อง หรืือแม้้กระทั่่�งเวลาทำำ�งาน เป็็นการเชื่่�อมระหว่่างการเรีียนรู้้�แบบทางการ และไม่่เป็็น
ทางการ หรืือการเรีียนรู้้�แบบในห้้องเรีียนและนอกห้้องเรีียนได้้เป็็นอย่่างดีี (จิินตวีีร์์ คล้้ายสัังข์์, 2561 : 19)
นอกจากนี้้� Wang Tiansong (2561 : 123-138) ได้้กล่่าวไว้้ในบทความ “ปััญหาการเรีียนภาษาจีีนของผู้้�เรีียน
ที่่�เรีียนรายวิิชา 1573107 ภาษาจีีนสำำ�หรัับการบริิการด้้านการบิิน มหาวิิทยาลััยราชภััฏวไลยอลงกรณ์์ ใน
พระบรมราชููปถััมภ์์” ว่่าเทคโนโลยีีมีีบทบาททำำ�ให้้มีีความรัับผิิดชอบต่่องานที่่�ได้้รัับมอบหมาย ช่่วยส่่งเสริิมให้้
ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วมในการเรีียนการสอน เสริิมให้้ผู้้�เรีียนสามารถใช้้ภาษาสื่่�อสารง่่ายๆ ได้้ ผู้้�เรีียนจงหมั่่�นศึึกษา
หาความรู้้�เกี่่�ยวกัับภาษาจีีน วััฒนธรรมจีีน แผนที่่�จีีน ฯลฯ นอกจากการเรีียนในห้้องเรีียนแล้้วผู้้�เรีียนยัังมีีความ
จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�ต้้องกลัับไปทบทวนบทเรีียน แม้้ในภาษาจีีนจะมีีพินิ อิินให้้อ่า่ น แต่่จะดีีกว่่าหรืือไม่่หากบทเรีียน
มีีเสีียงบัันทึึกคำำ�ศััพท์์ เสีียงบัันทึึกอ่่านบทเรีียน และเสีียงถามตอบในแบบฝึึกหััดในรููปแบบที่่�ง่่ายต่่อการเข้้าถึึง
การประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ดเพื่่�อพััฒนาการเรีียนการสอนภาษาจีีนสามารถตอบโจทย์์การเรีียนรู้้�ใน
รููปแบบนี้้�ได้้เป็็นอย่่างดีี
3) พััฒนาด้้านตำำ�ราเรีียน จากสภาพปััญหาด้้านตำำ�ราเรีียน ซึ่ง่� มหาวิิทยาลััยยัังขาดตำำ�ราหรืือหนัังสืือเรีียน
ภาษาจีีนที่่�เชื่่�อมโยงความรู้้�ต่อ่ เนื่่�องเป็็นระบบต่่อจากระดัับมััธยมศึึกษาและมหาวิิทยาลััย และยัังขาดตำำ�ราหรืือ
หนัังสืือแบบเรีียนที่่�เป็็นระบบและลำำ�ดับั ความยากง่่ายต่่อเนื่่�อง เชื่่�อมโยงทุุกรายวิิชาในหลัักสููตร ตำำ�ราการเรีียน
การสอนในประเทศไทยมีีน้้อยและไม่่หลากหลายรวมทั้้�งไม่่มีีความต่่อเนื่่�อง ไม่่มีีหลัักสููตร ขาดคู่่�มืือครููทำำ�ให้้
มาตรฐานการสอนไม่่เท่่าเทีียมกััน นริิศ วศิินานนท์์ (2559 : 264-287) ได้้กล่่าวเอาไว้้ว่่า หากโรงเรีียนมีีสื่่�อ
การเรีียนการสอนที่่�เอื้้�อต่่อการบริิหารจััดการ เช่่น มีีหนัังสืือหรืือตำำ�ราที่่�มีีคุุณภาพ ทัันสมััย มีีความน่่าสนใจ
จููงใจให้้ผู้้�เรีียนอยากเรีียนรู้้�มากขึ้้�น สะดวกต่่อผู้้�เรีียนมากขึ้้�น โดยผู้้�เรีียนสามารถกลัับมาศึึกษาทบทวนได้้ทุุกที่่�
ทุุกเวลา เป็็นการส่่งเสริิมการเขีียนตำำ�ราในรููปแบบใหม่่ๆ ตำำ�ราเรีียนต่่อไปจะไม่่ไช่่แค่่หนัังสืือไว้้อ่่านเท่่านั้้�น แต่่
สามารถฟัังได้้ การประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ดเพื่่�อพััฒนาการเรีียนการสอนภาษาจีีนจึึงมีีความจำำ�เป็็นต่่อ
การพััฒนาสื่่�อเรีียนการสอนภาษาจีีนในส่่วนนี้้� สามารถตอบโจทย์์ตำำ�ราการเรีียนการสอนในประเทศไทยมีีน้อ้ ย
และไม่่หลากหลายได้้ นอกจากนี้้�ยัังสามารถลดการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิอัันเป็็นสาเหตุุทำำ�ให้้เกิิดโลกร้้อนขึ้้�น
เช่่น ลดการใช้้วีีซีีดีี แผ่่นเสีียง เทป ได้้อีีกด้้วย
สรุุปได้้ว่่าการประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ดเพื่่�อพััฒนาการเรีียนการสอนภาษาจีีน เป็็นเครื่่�องมืือที่่�
สามารถช่่วยพััฒนาด้้านครููผู้้�สอน พััฒนาด้้านผู้้�เรีียน พััฒนาด้้านตำำ�ราเรีียนได้้ ซึ่่�งวิิธีีการประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรม
คิิวอาร์์โค้้ดนั้้�นผู้้�เขีียนขออธิิบายขั้้�นตอนการประยุุกต์์ใช้้ ดัังนี้้�
วิธีประยุกต์ใช้นวัตกรรมคิวอาร์โค้ดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
วิิธีกี ารประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ดเพื่่�อพััฒนาการเรีียนการสอนภาษาจีีนนั้้�นสามารถประยุุกต์์ใช้้ได้้
หลากหลายวิิธีี เช่่น การประยุุกต์์ใช้้กัับแอพพลิิเคชั่่�น การประยุุกต์์ใช้้กัับบทเรีียนออนไลน์์ แต่่ในบทความนี้้�
ผู้้�เขีียนขออธิิบายการประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ดใส่่เสีียงบนตำำ�ราหรืือแบบเรีียน ดัังขั้้�นตอน ต่่อไปนี้้�

99

7

มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
100 วารสารร่
ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2563
ขัน� ตอนที� 2 ขัน� ตอนการเตรียมเสียง เมื�อผูส้ อนมีเนือ� หาพร้อมแล้ว ผูส้ อนต้องทําเนือ� หานัน� ให้เป็ นไฟล์
	ขั้้�นตอนที่่� 1 ขั้้�นตอนการเตรีียมเนื้้�อหา หากผู้้�สอนต้้องการจะพััฒนาตำำ�ราหรืือแบบเรีียนสัักเล่่ม สิ่่�งที่่�ผู้้�
เสียงด้วยการบันทึกเสียงที�ผูส้ อนต้องการให้ปรากฏอยู่ในคิวอาร์โค้ดที�สร้างขึน� บนบทเรียน การบันทึกเสียงนัน�
สอนต้้องเตรีียมเป็็นอัันดัับแรก คืือ เนื้้�อหา เนื้้�อหาอาจเป็็นบทความ บทสนทนา หรืือแม้้แต่่แบบฝึึกหััดก็็สามารถ
จํา เป็ นประยุุ
ต้อ งระวั
ย งรบกวนหรื
� อ ให้เ สี้�เขีียยงที
� ผู้ฟั งลได้
ยิน นั�น ชัยดดมากนัั
เจนที�สกุด
กต์์ใช้้ง นเรืวัั� อตงเสี
กรรมคิิ
วอาร์์โค้้ดเพื่่�ออเสีพััยฒงแทรกระหว่
นาแบบเรีียนได้้างการอั
ดัังนั้้�นขั้้�ดนเพื
ตอนนี้้�ผู้
นขอไม่่
งรายละเอีี
มีผเู้ ชี�ย	ขั้้�นตอนที่่�
วชาญแนะนําให้2ใช้ขั้้�หนอ้ ตอนการเตรีี
งอัดที�เก็บเสียยมเสีี
งได้ยงดีเเมื่่�
พื�อให้
ด้เสีเยนื้้�งที
�มีคณ
ุ อภาพ
าไปใช้
ได้
ผู้้�สไอนมีี
อหาพร้้
มแล้้วเหมาะสํ
ผู้้�สอนต้้าอหรังทำำบ�การนํ
เนื้้�อหานั้้�
นให้้ตเัดป็็ต่นอไฟล์์
ยงด้้เสีวยยการบัั
งที่่�ผู้้ส� นอนต้้
รากฏอยู่่�
ในคิิวอาร์์
สร้้างขึ้้�
ยน, 3การบัั
นทึึกเสีี2563)
ยงนั้้�น
สําหรับเสีีไฟล์
งต้นฉบันทึึบกนัเสีี
น� ยควรบั
ทึกเป็องการให้้
นไฟล์นปามสกุ
ล .WAV
(พิสโทุ ค้้ธิด� ที่่�การบุ
ญน, บนบทเรีี
สัมภาษณ์
สิงหาคม
จำำ�ขัเป็็
นต้้องระวัั
องเสีียยงรบกวนหรืื
งแทรกระหว่่
งการอัั
เพื่่�อให้้เสีียงที่่�ผู้้ย�ฟักใช้
ังได้้ได้ยิใินนรูนั้้�นชัั
ดเจนที่่�สุุ
บไฟล์เสียงาไฟล์
เสียดงจะสามารถเรี
ปของคิ
วอาร์ด
น� ตอนที
� 3 ขันง� เรื่่�ตอนเตรี
มเซิรฟ์ เวอร์อเเสีีพื�อยเก็
มีีผู้้�เชี่่�ยวชาญแนะนำำ�ให้้ใช้้ห้้องอััดที่่�เก็็บเสีียงได้้ดีีเพื่่�อให้้ได้้เสีียงที่่�มีีคุุณภาพ เหมาะสำำ�หรัับการนำำ�ไปใช้้ตััดต่่อได้้
โค้ดนั�นสำำ�ไฟล์
ะต้อเสีีงเก็
าร์แ อล
ซึ�งนการที
แ อลได้
�น ต้องอั
ขึ น�
หรัับจไฟล์์
ยงต้้บนในรู
ฉบัับปนั้้�ยูนอควรบัั
นทึึ(URL)
กเป็็นไฟล์์
ามสกุุ� จละอยู
.WAV่ใ นรู(พิิปสุยูทุ อธิ์์� าร์
การบุุ
ญ, สัันมัภาษณ์์
, 3ปสิิโหลดไฟล์
งหาคม 2563)
เซิรฟ์ เวอร์
ดว้ ยนามสกุล3 .MP3,
.VDO,
.WMA,
นต้เนสีียง ไฟล์์เสีียงจะสามารถเรีียกใช้้ได้้ในรููปของคิิวอาร์์
	ขั้้�นตอนที่่�
ขั้้�นตอนเตรีี
ยมเซิิ
ร์์ฟเวอร์์.WAVE
เพื่่�อเก็็บเป็ไฟล์์
โค้้ขึดน� นั้้�ตอนที
น ไฟล์์� 4จะต้้
งเก็็บในรููปยููอาร์์
อลโค้(URL)
ในรููปยููอาร์์
น ต้้องอัั
โหลดไฟล์์
ขัน� อตอนการสร้
างคิวแอาร์
ดเพื�อนํซึ่่�างการที่่�
ไปใช้ตจะอยู่่�
าํ ราหรื
อแบบเรีแยอลได้้
นที�ต้อนั้้�งการ
เมื�อปไฟล์
เสียงถูขึ้้�กน
เซิิร์์ฟน� เวอร์์
ยนามสกุุ
.MP3,น� ให้
.VDO,
.WAVEาโปรแกรมสํ
เป็็นต้้น าเร็จรู ปหรือเว็บไซต์ท�ีให้บริการสร้างคิว
อัปโหลดขึ
สู่เซิรด้ฟ์ ้วเวอร์
แล้วลจากนั
นาํ ยูอ.WMA,
าร์แอลไปเข้
	ขึ้้�นตอนที่่� 4 ขั้้�นตอนการสร้้างคิิวอาร์์โค้้ดเพื่่�อนำำ�ไปใช้้ตำำ�ราหรืือแบบเรีียนที่่�ต้้องการ เมื่่�อไฟล์์เสีียงถููก
ารได้แมล้้วีทงั� จากนั้้�
แบบฟรี
่าบริการาโปรแกรมสำำ
จะได้ตวั คิว�อาร์
โค้ดสํอาเว็็เร็บจรูไซต์์
ปพร้
านแล้าวง
อาร์โค้ดอััสามารถเลื
ปโหลดขึ้้�นสู่่�อเกบริ
ซิิร์์ฟกเวอร์์
นให้้และแบบมี
นำำ�ยููอาร์์แคอลไปเข้้
เร็็จรููปหรืื
ที่่�ใอห้้มใช้
บริิกงารสร้้
นํา คิ ว อาร์
โ ค้ดโค้้ทีด� ไสามารถเลืื
ด้จ ากการสร้
�น มาใส่
ใ นแบบเรี
ย นหรือค่นตํ
เ ตรี ยตัมไว้
ด้ทัโนค้้ทีดเสำำป็�นเร็็อัจนรููปพร้้
เสร็จอสิมใช้้
น� การ
คิิวอาร์์
อกบริิา งนั
การได้้
มีีทั้้�งแบบฟรีี
และแบบมีี
่าบริิากราที
าร �จะได้้
ัวคิิวไอาร์์
งาน
โค้้ดที่่�วไอาร์
ด้้จากการสร้้
นมาใส่่
ในแบบเรีี
อนตำำ�ยราที่่�
เตรีียมไว้้ได้้ทัันทีีเนป็็นทัอัั�งนนีเสร็็
การ
ประยุกแล้้
ต์ใวช้นำำน�คิวัิวตอาร์์
กรรมคิ
โ ค้ด ใส่ เ สีายงนั้้�งในตํ
า ราเพื
� อ พัฒยนหรืื
นาการเรี
นการสอนภาษาจี
�ผู้เจขีสิ้้�ยนนขอ
ประยุุ
กต์์ใช้้นวััตกรรมคิิ
โค้้ดใส่่เวสีีอาร์
ยงในตำำ
ฒนาการเรีี
ยนการสอนภาษาจีี
น ทั้้�วงอย่
นี้้�ผู้าเ้� ขีีงนี
ยนขอยกตัั
วอย่่
าง
ยกตัวอย่
างการประยุ
กต์ใช้นววัอาร์์
ตกรรมคิ
โค้�ดราเพื่่�
ใส่เสีอยพัังบนตํ
าราหรื
อแบบเรียน โดยตั
ผ� ูเ้ ขียนใช้
การ
การประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ดใส่่เสีียงบนตำำ�ราหรืือแบบเรีียน โดยตััวอย่่างนี้้�ผู้้�เขีียนใช้้การประยุุกต์์ใช้้
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมคิวอาโค้ดเพิ�มเสียงอ่านบทสนทนาไว้บนแบบเรียน เพื�อให้เป็ นกรณีศึกษาและเพื�อความ
นวััตกรรมคิิวอาโค้้ดเพิ่่�มเสีียงอ่่านบทสนทนาไว้้บนแบบเรีียน เพื่่�อให้้เป็็นกรณีีศึึกษาและเพื่่�อความเข้้าใจยิ่่�งขึ้้�น
งต่อไปนี �
เข้าใจยิดัั�งงขึต่่น� อดัไปนี้้�
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ตััวอย่่างบทสนทนาภาษาจีี
นที่่�ปกระยุุ
วััตกรรมคิิ
วอาร์์
ดบนหนัังงสืสืือเรีี
นภาษาจีีนน
ตัวอย่างบทสนทนาภาษาจี
นทีป� ระยุ
ต์ใช้กต์์นใวัช้้ตนกรรมคิ
วอาร์
โค้โดค้้บนหนั
อเรี ยนภาษาจี
xiǎopíng

lǎoshī

n í n hǎo

小平 ：

老师，您 好！

เสี�ยวผิง

：

老师 ：

你好，小平！

อาจารย์

：

lǎoshī

xiǎopíng

n ǐ hǎo

สวัสดีครับอาจารย์
xiǎopíng

สวัสดีเสี�ยวผิง

z à i jiàn

小平 ：

再见！

เสี�ยวผิง

：

lǎoshī

ลาก่อนครับ

z à i jiàn

老师 ：

再见！

อาจารย์

：

แล้วเจอกันใหม่ครับ

แสกนเพื�อฟั งเสียงบทสนทนา
http://www.patipan.rbru.ac.th/c
nc/2/K2.1.mp3

การประยุกต์ใช้นวัตกรรมคิวอาร์โค้ดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
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จากตััวอย่่างบทสนทนาภาษาจีีนดัังกล่่าว ด้้านขวานั้้�นเป็็นเสีียงอ่่านบทสนทนาภาษาจีีนในรููปคิิวอาร์์โค้้ด
ส่่วนด้้านซ้้ายเป็็นบทสนทนาภาษาจีีนที่่�เป็็นตััวหนัังสืือ ผู้้�เรีียนสามารถใช้้อุุปกรณ์์สมาร์์ทโฟน แท็็บเล็็ต
คอมพิิวเตอร์์พกพา หรืืออุุปกรณ์์ใดก็็ได้้ที่่�สามารถเชื่่�อมต่่ออิินเตอร์์เน็็ตได้้และสามารถอ่่านคิิวอาร์์โค้้ดได้้ ในการ
สแกนฟัังบทสนทนานั้้�นเพื่่�อประกอบการเรีียนรู้้�ได้้ทุุกที่่� ทุุกเวลา และเชื่่�อว่่าจะส่่งผลต่่อประสิิทธิิภาพของการ
เรีียนมากขึ้้�น
สรุป

นวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ด หมายถึึง สััญลัักษณ์์สี่่�เหลี่่�ยมที่่�ถููกพััฒนาขึ้้�นเพื่่�อการใช้้งานในการเก็็บข้้อมููลที่่�สามารถ
การจััดเก็็บเอกสาร รููปภาพ เสีียง หรืือทุุกอย่่างที่่�สามารถจััดเก็็บไว้้ในระบบฐานข้้อมููล อาจอยู่่�ในรููปของข้้อมููล
โดยตรง หรืือในรููปของยููอาร์์แอลเว็็บไซต์์ก็็ได้้ นวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ดสามารถใช้้เครื่่�องสแกนบาร์์โค้้ดได้้ทั้้�ง
สมาร์์ทโฟน และเบราว์์เซอร์์ต่า่ งๆ โดยส่่งลิิงก์์ที่่�อยู่่�จากโทรศััพท์์ไปยัังเบราว์์เซอร์์บนเดสก์์ท็อ็ ปได้้ ข้้อมููลที่่�บัันทึึก
ในนวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ดส่่วนมากจะอยู่่�ในรููปของยููอาร์์แอลซึ่่�งเป็็นที่่�อยู่่�ที่่�มีีข้้อมููลอยู่่� และเรีียกข้้อมููลมาใช้้ผ่่าน
รหััสคิิวอาร์์โค้้ดได้้อย่่างรวดเร็็ว ในระยะแรกพััฒนามาเพื่่�อดึึงดููดความสนใจของลููกค้้าในแต่่ละสิินค้้านั้้�น ๆ การเรีียน
การสอนภาษาจีีนนั้้�นสามารถนำำ�คิิวอาร์์โค้้ดมาประยุุกต์์ใช้้ในการสร้้างเสีียงประกอบบทเรีียนในการผลิิตแบบ
เรีียนหรืือตำำ�ราภาษาจีีนเพื่่�อส่่งเสริิมการเรีียนได้้ เป็็นประโยชน์์สำำ�หรัับองค์์กรทางการศึึกษาที่่�ให้้บริิการการ
ศึึกษาทางไกลต่่างๆ ที่่�มีีการออกแบบแบบเรีียนให้้ผู้้�เรีียนศึึกษาด้้วยตนเอง สามารถช่่วยให้้ครููผู้้�สอนประหยััด
เวลาในการเตรีียมการสอน ช่่วยให้้ผู้้�สอนสามารถออกแบบการสอนได้้หลากหลาย ตอบโจทย์์ตำำ�ราการเรีียน
การสอนในประเทศไทยมีีน้้อยและไม่่หลากหลายรวมทั้้�งไม่่มีีความต่่อเนื่่�อง มาตรฐานการสอนไม่่เท่่าเทีียมกััน
ขาดการส่่งเสริิมในการใช้้ภาษาจีีนนอกชั้้�นเรีียน เป็็นแนวทางในการพััฒนาผลงานทางวิิชาการของครููอาจารย์์ได้้
ครููสามารถให้้ข้้อเสนอแนะแก่่ผู้้�เรีียนได้้อย่่างทัันทีีเมื่่�อมีีการซัักถามเข้้ามาในสื่่�อสัังคมออนไลน์์ ครููสามารถ
ติิดตามงานที่่�ได้้มอบหมายให้้กัับผู้้�เรีียน และโต้้ตอบได้้อย่่างทัันท่่วงทีีครููสามารถตอบข้้อคำำ�ถามจากผู้้�เรีียนได้้
สามารถช่่วยให้้ผู้้�เรีียนสามารถเรีียนรู้้�ได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลา มีีความคล่่องตััวสููง กล่่าวคืือ สามารถใช้้อุุปกรณ์์ใดก็็ได้้
ไม่่ว่่าจะเป็็น สมาร์์ทโฟน แท็็บเล็็ต คอมพิิวเตอร์์พกพา หรืืออุุปกรณ์์ใดก็็ได้้ที่่�เชื่่�อมต่่ออิินเตอร์์เน็็ตได้้ อัันจะ
ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้ทุุกที่่� จะส่่งผลให้้เกิิดการเรีียนการสอนภาษาจีีนที่่�มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
นอกจากนี้้�ในทััศนะของผู้้�เขีียนเอง เห็็นว่่าอนาคตยัังเป็็นประโยชน์์สำำ�หรัับสถานศึึกษาที่่�จััดการศึึกษาทางไกล
ผ่่านดาวเทีียม หรืือออนไลน์์ ได้้อีกี ด้้วย สำำ�หรัับระดัับประสิิทธิิผลของกาเรีียนการสอนโดยประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรม
คิิวอาร์์โค้้ดเป็็นอย่่างไรนั้้�นผู้้�เขีียนจะทำำ�การศึึกษาวิิจััยเพื่่�อยืืนยัันประสิิทธิิผลของการเรีียนการสอนโดยการ
ประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรมคิิวอาร์์โค้้ดเพื่่�อพััฒนาการเรีียนการสอนภาษาจีีนต่่อไป
เอกสารอ้างอิง
กััตตกมล พิิศแลงาม. (2561). การประยุุกต์ใ์ ช้้เทคโนโลยีีรหััสคิิวอาร์์สาหรัับการจััดการเรีียนการสอนในรายวิิชา
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