
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในยุคแหงเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาถือเปนตัวกลางสําคัญในการถายทอดขอมูลหรือ
ขาวสารจากแหลงหนึ่งไปสูแหลงหนึ่ง เปนส่ือกลางระหวางมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษ 
ซ่ึงถือวาเปนภาษาระหวางประเทศ (International Language)คนท่ัวไปสามารถติดตอส่ือสารกันได
หากมีความรูภาษาอังกฤษ และยังเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวันอีกดวย 
สอดคลองกับ บัญชา อ๋ึงสกุล (2545 : 52) ท่ีกลาววา ภาษาอังกฤษไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการ
ดํารงชีวิตของคนไทยท้ังในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ซ่ึงคนไทยเราในปจจุบันยมเรียนภาษาอังกฤษ
เพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพกันเปนจํานวนมาก รวมท้ังโรงเรียนและสถาบัน
ตางๆ ตางก็ตอบสนองความตองการของสังคมดวยการเปดโปรแกรมการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ ท้ังในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
กอปรการจัดการศึกษาของไทยกําลังกาวไปสูความเปนนานาชาติในระดับสากล โดยการใช
ภาษาอังกฤษเปนส่ือกลางอยางเห็นไดชัดเจนมากย่ิงขึ้น อีกท้ังในการจัดการเรียนการสอนท้ัง 8 กลุม
สาระ กําหนดไววา กลุมสาระการเรียนภาษาตางประเทศ เปนพ้ืนฐานสําคัญ ท่ีผูเรียนทุกคนตอง
เรียนรู เพ่ือเสริมสรางพ้ืนฐานความเปนมนุษย และสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยาง
สรางสรรค (กรมวิชาการ 2544 : 1) ดวยเหตุนี้ภาษาอังกฤษจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองเรียนรู 

อนึ่ง ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ ถือวามีความสําคัญและเปนประโยชนอยางมากในการ
แสวงหาความรูของผูเรียน นักเรียน นิสิตนักศึกษาตองอานหนังสือเรียน ตําราหรือวารสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ือใหมีความรูในสาขาวิชาของตนใหกวางขวางและลึกซ้ึง สําหรับนักธุรกิจขาราชการ
ตองใชภาษาอังกฤษเพ่ือประโยชนในความกาวหนาของตน (วิสาขจัติวัตร2543: 1) สอดคลองกับ 
สุภัทราอักษรานุเคราะห (2530 :50)ท่ีใหแนวความคิดวา ทักษะการอานเปนทักษะท่ีสําคัญและ
จํ า เปนตองใชมากกว า ทักษะ อ่ืนๆ โดยเฉพาะสําหรับผู เ รี ยน ท่ี เรี ยนภาษาอังกฤษเป น
ภาษาตางประเทศ นอกจากนี้ ฉวีวรรณ คูหาภินันท (2543:3) สนับสนุนวา การอานมีความสําคัญ
และจําเปนตอคนทุกอาชีพทุกเพศทุกวัย ดารอานชวยใหคนเรารอบรู ฉลาด ทันโลกทันตอเหตุการณ
และเปนกุญแจไขไปสูความสําเร็จ 
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แมทักษะการอานภาษาอังกฤษจะมีความสําคัญและไดถูกกําหนดใหเปนวิชาหนึ่งในการ
เรียนการสอน แตจากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการอานภาษาอังกฤษพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการอานอยูในระดับต่ําและนักเรียนยังมีปญหาในการอาน (วิสาขจัติวัตร2543 : 1)อีกท้ังการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา นักเรียนช้ันประถมศึกษา ปการศึกษา 2545 พบวา นักเรียนมีคะแนน
เฉล่ียในวิชาภาษาอังกฤษต่ําท่ีสุด (สํานักทดสอบการศึกษา 2545 : 12)สาเหตุสวนใหญเปนเพราะ
นักเรียนอานแลวไมเขาใจความหมาย ติดคําศัพท และขาดโครงสรางความรูท่ีเกี่ยวของกับการอาน 
ทําใหไมสามารถจับประเด็นและไมเห็นภาพรวม จึงรูสึกวาการอานเปนเรื่องยากและเบ่ือหนาย 
(สมุทร เซ็นเชาวนิช 2545: 15 ; พันธณียวิหคโต 2546 ; 27; Vacca and Vacca 1986 : Abstract) 

ในปจจุบันมนุษยไดคิดคนเทคโนโลยีใหมๆออกมามากมาย ซ่ึงหนึ่งในเทคโนโลยีนั้นคือ
บารโคดสองมิต ิซ่ึงบารโคดสองมิตินับเปนเทคโนโลยีใหมท่ีถูกคิดคน โดยบริษัทของญ่ีปุน ช่ือวา 
Denso-Wave ในป พ.ศ. 2537 โดยมีลักษณะพื้นฐานเปนเพียงรูปภาพสองมิติท่ีใชแถบสีขาวดําแทน
ขอความ หรือขอมูลท่ีมีความหลากหลายไดถึง 4,296 - 7,089 ตัวอักษร ปจจุบันมีการนําบารโคด
สองมิติมาประยุกตใชงานอยางแพรหลาย เนื่องจากความงายและสะดวกในการเขารหัสเพ่ือให
ขอมูลท่ีตองการอยูในรูปแบบบารโคด หรือการถอดรหัสจากบารโคดเปนขอความดวยคอมพิวเตอร
ท่ัวไปหรือโทรศัพทมือถือ ท่ีมีกลองดิจิตอลและโปรแกรมถอดรหัสซ่ึงสามารถหามาติดตั้งไดฟร ี

ดวยราคาของโทรศัพทเคล่ือนท่ีซ่ึงมีราคาถูกลงไปมากจึงทําใหการใชโทรศัพทมือถือเกิด
การแพรหลายไปสูกลุมผูใชท่ีมีอายุนอย จากการวิจัยของ Mediamark พบวา ในป 2009เด็กอายุ
ระหวาง 6ถึง11 ปมีโทรศัพทมือถือแลว 20% และมีการคาดการวา จํานวนผูท่ีเปนเจาของมือถือจะ
เพ่ิมขึ้นอยางมากในชวง 5 ปท่ีผานมา เปนตัวเลขถึง 80.5% สําหรับเด็กในชวงอายุ 10 - 11 ป 

นวัตกรรมการสอนศึกษาในปจจุบันยังไมตอบสนองกับเทคโนโลยีใหมๆท่ีออกมาไดอยาง
เหมาะสม ผูเรียนจึงไมใหความสนใจกับส่ือชวยสอนในรูปแบบเดิม จากอุปสรรคของชุดการเรียน
การสอนท่ีมีในแตละรูปแบบ และพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปล่ียนไป อีกท้ังเทคโนโลยีใหมๆท่ี
เกิดขึ้นเชน QR-Codeทางผูวิจัยจึงมีแนวความคิดในการออกแบบและสรางระบบอานบัตรคําศัพท
สําหรับการเรียนรูศัพทภาษาอังกฤษเบ้ืองตนดวยเทคโนโลยีชุดอักขระสองมิติเพ่ือใชในการศึกษา
ของผูเรียน และสามารถเรียกใชงานไดงาย ผานโทรศัพทมือถือระบบปฏิบัติการ Android เพ่ือความ
สะดวกสบายในการเคล่ือนยายและศึกษานอกสถานท่ี โดยระบบมีความสามารถอานคําส่ังจาก
อักขระสองมิติท่ีอยูบนบัตรคําศัพท เพ่ือแสดงคําศัพทและรูปภาพเคล่ือนไหวของศัพทพรอมท้ังอาน
ออกเสียงตามศัพทนั้นๆไดทันที โดยเรียกใชฐานขอมูลภายในระบบ ซ่ึงระบบอานบัตรคําศัพทไม
จําเปนตองเช่ือมตอกับระบบอินเตอรเน็ตทุกครั้งท่ีใชงานหรือตองมีผูเช่ียวชาญทางดานภาษามาคอย
ดูแลใกลๆ 
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รูปท่ี 1.1 แสดงแนวความคิดเริ่มตนเกี่ยวกับระบบอานบัตรคําศัพทฯ 

 
ทางผูวิจัยจึงไดมีแนวความคิด คิดคนรูปแบบนวัตกรรมทางการศึกษาในรูปแบบใหมตาม

รูปท่ี 1.1ซ่ึงสามารถใชโทรศัพทมือถืออานบัตรคําศัพทภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางดานการ
จดจําจําคําศัพทและการออกเสียง ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบขอดีขอเสียกับระบบเดิมดงัตารางท่ี 1.1  

 
ตารางท่ี 1.1 แสดงการเปรียบเทียบขอดีขอเสียระหวาง บัตรคําศัพท, CAI และระบบอานบัตร 
  คําศัพทรูปแบบใหม 

คุณสมบัต ิ บัตรคําศัพท 
(เดิม) 

CAI (เดิม) รูปแบบใหม 

การเรียกใชงาน ตองมีผูชวย ใชงานไดทันที ใชงานไดทันที 
มีการเก็บประวัติการใชงาน ไมมี มี มี 
สามารถอานออกเสียงไดชัดเจน ไมมี มี มี 
สามารถพกพาสะดวก ใช ไมใช ใช 
สามารถเพ่ิมคําศัพทได ใช ไมใช ใช 
สามารถแลกเปล่ียน/แบงปนกับเพ่ือน
ได 

ใช ไมใช ใช 

ลักษณะชวนสะสม ใช ไมใช ใช 
สามารถสืบคนขอมูลเพ่ิมเติมได ไมใช ไมใช ใช 

1  2  3 

การแสดงผลบนโทรศัพทมือถือ 

ตัวอักษร ภาพ       เสียง 

อานบัตรคําศัพทดวย
โทรศัพทมือถือ 
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 ท้ังนี้ได พิจารณาถึงหลักการพัฒนาซอฟตแวรแบบ วงกนหอย(SpiralModel)โดย
กระบวนการพัฒนาแบบ หมุนวนเปนแนวคิดท่ีจําลองตัวตนแบบ (Prototype)ออกมาเพ่ือคนหา
ความตองการของลูกคาท่ีไมชัดเจน ตัวตนแบบสามารถแสดงถึงวิธีการทํางานและลักษณะติดตอกับ
ผูใชงานเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของลูกคาท่ีอาจเกิดขึ้น อีกท้ังยังชวยวิเคราะหความเส่ียงกอน
การปฏิบัติงาน เพื่อลดปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นจากการทํางานมีความถูกตองนาเช่ือถือ ถูกนําไปใชในการ
วางแผนการพัฒนาซอฟตแวรอยางมีประสิทธิภาพ ในการวิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบงาน 
โดยมีขั้นตอน 6  ขั้นตอนดังนี้ 

 

รูปที่ 1.2กระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบวงกนหอยSpiral Model 
 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
ในการศึกษาคนควางานวิจัยในครั้งนี้ ผูคนควาไดมุงหวังท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับการผลิตส่ือชวย

สอนภาษาอังกฤษ โดยการใชเทคโนโลยีสมัยใหมของโทรศัพทเคล่ือนท่ี มาเปนเครื่องมือในการ
เรียนการสอน ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการศึกษาดังตอไปนี ้

Requirement 
Define

Analysis & 
Planning

DesignImplement

Testing

Acceptance
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1 เพ่ือพัฒนาระบบอานบัตรคําศัพทสําหรับการเรียนรูศัพทภาษาอังกฤษเบ้ืองตนดวย
เทคโนโลยีชุดอักขระสองมิต ิ

2 เพ่ือสงเสริมพัฒนาการทางดานภาษาอังกฤษแกผูเรียนโดยใชระบบอานบัตร
คําศัพทสําหรับการเรียนรูศัพทภาษาอังกฤษเบ้ืองตนดวยเทคโนโลยีชุดอักขระสอง
มิติ  

3 ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองเองผานระบบอานบัตรคําศัพทสําหรับการ
เรียนรูศัพทภาษาอังกฤษเบ้ืองตนดวยเทคโนโลยีชุดอักขระสองมิต ิ

 
1.3 ประโยชนที่รับไดรับจาการศึกษาเชิงทฤษฏีและ / หรือเชิงประยุกต 

การศึกษาคนควางานวิจัยระบบอานบัตรคําศัพทสําหรับการเรียนรูศัพทภาษาอังกฤษ
เบ้ืองตนดวยเทคโนโลยีชุดอักขระสองมิติ ผูคนควาไดพิจารณาถึงประโยชนท่ีจะไดรับจาก
การศึกษาในเชิงทฤษฏีและเชิงประยุกตใชในครั้งนี้ คือ 

1 ไดระบบอานบัตรคําศัพทสําหรับการเรียนรู ศัพทภาษาอังกฤษเบ้ืองตนดวย
เทคโนโลยีชุดอักขระสองมิติ (QR-Code) 

2 ไดชุดบัตรคําท่ีมีภาพและศัพทตามการเรียนรูของผูเรียน 
3 ผูเรียนสามารถศึกษาศัพท รูปภาพเคล่ือนไหวของศัพทและการออกเสียง ผาน

โทรศัพทท่ีรองรับระบบปฏิบัติการ Android  
4 สงเสริมการเรียนรูและเสริมสรางทักษะทางภาษาอังกฤษใหกับผูเรียน 
5 ระบบอานบัตรคําศัพทฯสามารถรองรับการใชงานนอกสถานท่ี 
 

1.4 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
ในการคนควาแบบอิสระนี้ ไดแบงขอบเขตของงานออกเปน 3 สวนหลักดังนี ้
1. ขอบเขตของคําศัพท 

• คําศัพทภาษาอังกฤษท่ีใชในงานวิจัยอยูในระดับ เบ้ืองตน  
• เนื้อหาคําศัพทภาษาอังกฤษท่ีใชเกี่ยวกับ ผลไม อาหาร และสัตว 
• กลุมเปาหมายคือ ผูเรียนท่ีมีอายุ 7 ปขึ้นไป 

2. ขอบเขตในสวนประมวลผลขอมูล 

• ระบบทํางานบนโทรศัพทมือถือระบบปฏิบัติการ Android 2.1 platform 

• ระบบประมวลผลการถอดรหัสบารโคดสองมิต ิ
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• ระบบประมวลผลกับขอมูล โดยอางอิงขอมูลภาพ เสียง ตัวอักษร เว็บไซต และ
ประวัติการอานบัตรคําศัพทท่ีถูกจัดเก็บไวในรูปแบบฐานขอมูล SQLiteใน
โทรศัพทมือถือ 

• ระบบอินเตอรเนต็ถูกเรียกใชเม่ือตองการขอมูล สารานุกรมออนไลน และปรับปรุง
ระบบ 
 

2. ขอบเขตในสวนติดตอประสานกับผูใชงาน 

• ระบบอานบัตรคําศัพทสามารถใชงานรวมกับชุดบัตรคําศัพทท่ีถูกพัฒนารวมกัน
ไดเทานั้น 

• ระบบอานบัตรคําศัพทไมสามารถนําไปใชงานกับบัตรคําศัพทของผูอ่ืนได 
• ระบบสามารถแสดงภาพหรือภาพเคล่ือนไหวตามบัตรคําศัพทท่ีผูใชเรียกใชงาน

ได 
• ระบบสามารถแสดงเสียงอานของคําศัพทตามบัตรคําศัพทท่ีผูใชเรียกใชงานได 
• ระบบสามารถแสดงคําศัพทภาษาอังกฤษตามบัตรคําศัพทท่ีผูใชเรียกใชงานได 
• ระบบสามารถแสดงสารานุกรมออนไลนตามบัตรคําศัพทท่ีผูใชเรียกใชงานได 
• ระบบสามารถแสดงประวัติการอานบัตรคําศัพทตามลําดับการใชงานได 
• ระบบสามารถลบประวัติการอานบัตรคําศัพทท้ังหมดได 
• ระบบสามารถแสดงภาพหรือภาพเคล่ือนไหวจากประวัติการอานได 
• ระบบสามารถแสดงเสียงอานของคําศัพทจากประวัติการอานได 
• ระบบสามารถแสดงคําศัพทภาษาอังกฤษจากประวัติการอานได 
• ระบบสามารถแสดงสารานุกรมออนไลนจากประวัติการอานได 
• ระบบสามารถเลือกเว็บไซตเพ่ือเช่ือมโยงสารานุกรมได 
• ระบบสามารถปรับปรุงระบบตนเองได 
• ระบบสามารถแสดงรายละเอียดของระบบได 

 
1.5 นิยามคําศัพท 

1. บัตรคําศัพท หมายถึงบัตรคําศัพทภาษาอังกฤษ ภายในบัตรคําศัพทถูกบรรจุไปดวย 
ตราสินคาช่ือบัตรคําศัพท/ช่ือคําศัพท สัญลักษณแสดงหมวดหมู จํานวนดาวเพ่ือ
แสดงระดับความยากงายของบัตร ภาพของคําศัพท และ บารโคดสองมิตแิทนคําศัพท 
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2. ชุดอักขระสองมิติ,บารโคดสองมิติ(QR-Code) หมายถึงชุดอักขระขอมูลท่ีถูกเขารหัส
มีลักษณะส่ีเหล่ียมจัตุรัส มีสีขาวและสีดํา สามารถถอดรหัสไดในโครงการนี้ไดใช
บารโคดสองมิติในรูปแบบ QR-Code 

3. ฐานขอมูล SQLite หมายถึงรูปแบบของฐานขอมูลท่ีท่ีมีขนาดเล็ก และไมอางอิงกับ
ระบบปฏิบัติการใดระบบปฏิบัติการหนึ่ง  โดยสามารถจัดเก็บขอมูลไวบน
โทรศัพทมือถือ 

4. สารานุกรมออนไลน หมายถึงเว็บไซตท่ีรวมความรูหลายๆแขนงในลักษณะอธิบาย
ขยายความในเรื่องนั้นๆ ตางจากพจนานุกรมท่ีใหเพียงความหมาย ดังนั้น สารานุกรม
จึงมีหลายหลายสํานัก ในท่ีนี่ไดใหบริการสารานุกรมออนไลนไว 2 เว็บไซตคือ 
Wikipedia และ Google 

5. การปรับปรุงระบบ หมายถึงการทบทวนกระบวนการท่ีมีอยูในปจจุบัน รวมถึงขอมูลท่ี
มีอยูในปจจุบันใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีมีอยู สําหรับการปรับปรุงระบบคือ
การปรับปรุงขอมูลคําศัพทท้ังหมดในระบบ และ หนาจอติดตอผูใชงาน 

6. การอานบัตรคําศัพทดวยโทรศัพทมือถือ  หมายถึงการอานบารโคดสองมิติดวย
โปรแกรมถอดรหัสบารโคดสองมิติ ซ่ึงระบบจะแสดงผลขอมูลตามรหัสบัตรคําศัพท
ตามการออกแบบ 

7. ประวัติการอานบัตรคําศัพท หมายถึงขอมูลการอานบัตรคําศัพท ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะ
ถูกเก็บไวตามลําดับและถูกเรียกใชในรูปแบบตางๆ ตามท่ีผูใชตองการ 

8. แกลอร่ี (Gallery) หมายถึงการเรียกขอมูลของคําศัพทตามประวัติการอานบัตรคําศัพท
ใหแสดงออกมาบางสวนตามรูปแบบท่ีวางเอาไว โดยผูใชสามารถเรียกใชงานได
ทันทีโดยไมผานการอาน QR-Code จากบัตรคําศัพท 

9. ส่ือการเรียนการสอน หมายถึง ตัวกลางหรือชองทางในการถายทอดองคความรู ทักษะ 
ประสบการณ จากแหลงความรูไปสูผู เรียน และทําให เกิดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพประเภทของส่ือการเรียนการสอน 

10. คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีไดนําเนื้อหาวิชาและ
ลําดับวิธีการสอนมาบันทึกเก็บไว คอมพิวเตอรจะชวยนําบทเรียนท่ีเตรียมไวอยาง
เ ป น ร ะ บ บ  ม า เ ส น อ ใ น รู ป แ บ บ ท่ี เ ห ม า ะ ส ม สํ า ห รั บ นั ก เ รี ย น แ ต ล ะ ค น 
(รศ.ยืน ภูวรวรรณ 2553:1) 

 


