
 

 

บทที่ 2 

สรุปสาระสําคัญจากเอกสารที่เกี่ยวของ 

 

ในการพัฒนาระบบอานบัตรคําศัพทสําหรับการเรียนรูศัพทภาษาอังกฤษเบ้ืองตนดวย

เทคโนโลยีชุดอักขระสองมิต ิผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับขอมูล สถิติการใชภาษาอังกฤษของประชากร

ท่ัวโลก และเทคนิคการผลิตส่ือเพ่ือชวยในการเรียน ทฤษฏีท่ีสําคัญเกี่ยวกับการผลิตส่ือและทฤษฎี

การ เรี ยนรู  รวมถึง เทคโนโลยี ท่ี เกี่ ยวของกับการพัฒนาระบบ โดยเฉพาะเทคโนโลยี

โทรศัพทเคล่ือนท่ี ท่ีมีความนิยมใชมากในปจจุบัน  อีกท้ังวิธีการพัฒนาซอฟตแวรท่ีสามารถนํามา

ประยุกตใชกับงานได  โดยแบงออกเปนหัวขอตาง ๆ ดงัตอไปนี ้

2.1   สถิติการใชภาษาอังกฤษของประชากรท่ัวโลก 

2.2   ส่ือการเรียนภาษาอังกฤษ 

2.3   แนวโนมการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีของประชากรไทย 

2.4   ผลสํารวจความนิยมสมารทโฟน 

2.5   ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด   

2.6   เทคโนโลยีบารโคดสองมิต ิ

2.7   เทคโนโลยีปองกันการปลอมแปลง 

2.8  กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบวงกนหอย 

2.9   การพัฒนาซอฟตแวรดวย Prototype 

2.10 ทฤษฎีการเรียนรู 8 ขั้นของกาเย 

2.11 ทฤษฎีการเรียนรูของ Joyce และ Weil 

2.12 ทฤษฎีการเรียนรูของ Ehrman  และ Oxford 



9 

 

2.1 สถิติการใชภาษาอังกฤษของประชากรทั่วโลก 

ภาษาอังกฤษ (English language) เปนภาษาตระกูลเจอรเมนิกตะวันตก มีตนตระกูลมาจาก

อังกฤษ เปนภาษาที่มีคนพูดเปนภาษาแรกมากท่ีสุดเปนอันดับ 3 (พ.ศ. 2545: 402 ลานคน) 

ภาษาอังกฤษถือเปนภาษากลาง (lingua franca) เนื่องจากอิทธิพลทางทหาร เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร 

การเมือง และวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา จึงมีความจําเปนอยางย่ิงท่ี

นักศึกษาทุกคนจําเปนตองเรียนรูภาษาอังกฤษ เพราะวาภาษาอังกฤษนั้นไดเขามามีบทบาทอยางยิ่ง

ตอผูคนในหลากหลายอาชีพ ซ่ึงบางอาชีพตองการผูท่ีมีความเช่ียวชาญทางดานภาษาอังกฤษมาชวย

ประสานงาน ทําใหงานทุกอยางนั้นงายราบรื่นและสําเร็จลงไปไดดวยด ี

 

 
รูปท่ี 2.1 เปรียบเทียบประชากรท่ีใชภาษาหลักจําแนกตามทวีป 

(http://en.bab.la/news/world-languages.html) 
 

            จาก ขอมูลใน The Cambridge Encyclopedia of Language (Crystal, 1987) มีการประมาณวา 

ผูพูดภาษาอังกฤษเปนภาษาแมมีอยูมากถึงประมาณ 300 ลานคน มีผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง

อีกถึง 300 ลานคน แลวยังมีอีกประมาณ 100 ลานคนท่ีใชภาษาอังกฤษท่ีเปนภาษาตางประเทศได

อยางคลองแคลว อยางไรก็ตามนี่เปนเพียงประมาณการอยางต่ําเทานั้น หากเรานับรวมไปถึงผูท่ีมี
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ความคลองแคลวต่ํ าลงไป ผู ใชภาษาอังกฤษจะมีจํานวนร วมถึงกว าหนึ่ง พันลานคน 

ผลการสํารวจของ องคการ UNESCO และองคการระดับโลกอ่ืน ๆ ยังไดเนนใหเห็นชัดย่ิงขึ้นถึง

ความสําคัญของภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษไดถูกใชเปนภาษาทางการและกึ่งทางการในประเทศกวา 

60 ประเทศท่ัวโลก และมีความสําคัญในประเทศอ่ืน ๆ อีก 20 ประเทศ ภาษาอังกฤษครอง

ความสําคัญหรืออยางนอยก็มีการใชอยูในทวีปท้ัง 6 ทวีป และถูกใชเปนภาษาหลักในหนังสือ, 

หนังสือพิมพ, สนามบิน, ธุรกิจระดับสากล, การประชุมระดับสากล, วิทยาศาสตร, เทคโนโลยี, 

การแพทย, การทูต, การกีฬา, ดนตรีปอป และโฆษณา นักวิทยาศาสตรสองในสามของโลกเขียน

โดยใชภาษาอังกฤษ จดหมายสามในส่ีสวนในโลกนี้เขียนเปนภาษาอังกฤษ ขอมูลในส่ือ

อิเล็คทรอนิคสถึง 80 เปอรเซ็นตของโลกอยูในรูปของภาษาอังกฤษ รายการวิทยุภาษาอังกฤษมีผูรับ

ฟงมากกวา 150 ลานคนใน 120 ประเทศ เด็ก ๆ กวา 50 ลานคนเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาเสริม

ตั้งแตช้ันประถม และอีกกวา 80 ลานคนเรียนในช้ันมัธยม (ขอมูลนี้ไมไดรวมถึงประเทศจีน) 

ขอมูลทาง สถิติเหลานี้ยังคงมีอีกมากมาย แตเราอาจจะแสดงถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษไดอยาง

เดนชัดจากคําใหสัมภาษณ ของผูศึกษาภาษาอังกฤษจากหลาย ๆ ประเทศ 

ตามรูปท่ี 2.2 แมแตในโลกอินเตอรเน็ตเองภาษาอังกฤษยังถูกนํามาใชงานเปนภาษาหลักใน

การติดตอส่ือสารเพราะถือวาภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการส่ือสารและเปนภาษาที่คนสวน

ใหญในโลกรูจัก 

 

รูปท่ี 2.2 เปรียบเทียบภาษาท่ีใชงานบนอินเตอรเน็ต
http://srhabay.wikispaces.com/12+MAIN+WORLD+LANGUAGES 
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เดวิด แกรดดอล (Davis Graddol) นักภาษาศาสตรประยุกตชาวอังกฤษผูทํางานวิจัยเรื่อง 

“English Next (2006)” ใหกับ British Council กลาวถึงแนวโนมของภาษาอังกฤษวา  นับจากนี้ไป

จํานวนผูเรียนภาษาอังกฤษท่ัวโลกจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอ เนื่อง  และคาดวาในอีก 10-15 ป

ขางหนา (ประมาณป 2015 - 2020) จํานวนผูเรียนจะเพิ่มสูงสุดถึง 2 พันลานคน  ขอมูลจากงานวิจัย

นี้ไดสะทอนใหเห็นวาผูคนบนโลกนี้ตางตระหนักถึงความ สําคัญของภาษาอังกฤษในสังคมโลกยุค

ใหม  (http://www.britishcouncil.org/learning-research-englishnext.html) 

 

2.2 ส่ือการเรียนภาษาอังกฤษ 

 เพ่ือตอบสนองการใชภาษาอังกฤษท่ีมีมากขึ้นในโลกปจจุบันและการใชงานบนโลก

อินเตอรเน็ตแลว จึงมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเกิดขึ้นมากมายบนโลก เกิดการคิดคนเทคนิค

และวิธีการสอน การใชส่ือการสอนเขามาชวยในการจัดการเนื้อหาและชวยสงเสริมการเรียน การ

เรียนภาษาอังกฤษจึงออกมาในรูปแบบตางๆเพ่ือตอบสนองการเรียนรู ซ่ึงสามารถจําแนกประเภท

และประโยชนของส่ือการเรียนการสอนได 4 ประเภทไดดังนี้ 

2.2.1 สื่อการเรียนประเภทวัสด ุ

ส่ือการเรียนประเภทวัสดุไดแกสไลด เอกสาร ตํารา ส่ิงพิมพตาง ๆ และคูมือการฝกปฏิบัติ 

ส่ือการสอนประเภทน้ีสามารถทําขึ้นไดงายท่ีสุด ใชงานงาย ผูเรียนสามารถทําความเขาใจไดไมยาก

แตมีขอเสียคือการเก็บรักษาไดยาก วัสดุท่ีใชงานมักจะไมคงทนถาวรและเม่ือผูสอนออกเสียงไดไม

ชัดเจน ผูเรียนอาจออกเสียงตามไดไมชัดเจนตามไปดวย 

บัตรคําศัพทท่ีใชงานอยูในปจจุบัน สามารถหาซ้ือไดตามทองตลาด มีลักษณะเปน

แผนกระดาษหรือแผนพลาสติก มีขนาดเล็กภายในบรรจุคําศัพทภาษาอังกฤษ และรูปภาพ มีราคาถูก 

พกพาไดสะดวก 

 
รูปท่ี 2.3 บัตรคําศัพทภาษาอังกฤษท่ีวางจําหนายตามทองตลาด 
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รูปท่ี 2.4 รูปแบบการสอนโดยใชบัตรคําศัพท 

 รูปแบบการสอนโดยใชบัตรคําศัพทตามรูปท่ี 2.4 เปนการสอนโดยนําภาพของคําศัพท

พรอมท้ังตัวอักษรของศัพทมาบรรจุลงบนส่ือส่ิงพิมพแลวใหครูผูสอนมาทําการสอนอยูหนาช้ัน

เรียนหรือสอนแบบตัวตอตัว โดยการสอนแบบน้ีจําเปนตองมีครูผูสอนคอยกํากับเพราะผูเรียนไม

สามารถเรียนเองได 

2.2.2 สื่อการเรียนประเภทอุปกรณ 

ส่ือการสอนประเภทอุปกรณไดแก เครื่องเลนเทปเสียง เคร่ืองเลนวีดีทัศน  ส่ือการสอน

ประเภทนี้สามารถหาซ้ืองาย มีราคาไมแพงมากนัก สามารถเก็บรักษาไดงายเพราะอยูในรูปแบบ CD 

ROM หรือ เทปเสียง สามารถใชงานไดหลายครั้ง ออกเสียงไดชัดเจนตรงตามไวยากรณ สามารถ

ทบทวนความรูเม่ือไมเขาใจได ขอดอยของส่ือการสอนประเภทน้ีคือไมมีการโตตอบกับผูเรียนไดดี

เทาท่ีควร  อีกท้ังส่ือการสอนประเภทน้ีท่ีวางขายอยูตามทองตลาดสวนใหญยังไมไดรับรองเรื่อง

มาตรฐานสินคา 
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รูปท่ี 2.5 ชุดการเรยีนคําศัพทภาษาอังกฤษในรูปแบบส่ือวีดีทัศน 

2.2.3 สื่อการเรียนประเภทเทคนิคและวิธีการ 

ส่ือประเภทเทคนิคหรือวิธีการ ไดแกการสาธิต การอภิปรายกลุม การฝกปฏิบัติ การฝกงาน 

การจัดนิทรรศการ และสถานการณจําลอง 

 

  
รูปท่ี 2.6 รูปแบบการสอนโดยใชเทคนิคและวิธีการ 

การสอนตามรูปแบบเทคนิคและวิธีการเปนการสอนท่ีตองใชประสบการณของผูสอนมาก

วิธีการนี้สามารถเรียนรูไดเร็วกวาการใชอุปกรณเพราะวาผูสอนจะเขาใจถึงพัฒนาการของผูเรียนได

ดีอีกท้ังยังสามารถคัดเลือกบททดสอบท่ีตรงตามกลุมเปาหมายได แตวิธีการนี้มีขอเสียมากคือ ไม

สามารถสอนผูเรียนท่ีมีปริมาณมากได อีกท้ังผูสอนตองมีความเช่ียวชาญทางการสอนเปนพิเศษ
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  2.2.4 ส่ือการเรียนประเภทคอมพิวเตอร 

ส่ือประเภทคอมพิวเตอร ไดแกคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) การนําเสนอดวยคอมพิวเตอร

การใช Intranet และ Internet เพ่ือการส่ือสาร  

 

 

รูปท่ี 2.7 รูปแบบการสอนโดยใช CAI 

 รูปแบบการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน CAI  เปนการสอนโดยติดตั้งโปรแกรมลง

บนเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือใหผูเรียนไดสามารถเรียนรูไดดวยตนเองวิธีการนี้อาจไมจําเปนตองมี

ผูสอนอยูใกลๆ เพราะเครื่องคอมพิวเตอรสามารถแสดงภาพและเสียงได ในบางโปรแกรมอาจมี

แบบทดสอบเพ่ือวัดระดับความสามารถของผูเรียน ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองไดทุก

เวลาท่ีตองการ แตบนเรียนประเภทนี้มักถูกจํากัดในดานสถานท่ี เพราะผูเรียนตองเรียนรูกับเครื่อง

คอมพิวเตอรท่ีบานหรือท่ีโรงเรียนเทานั้น 
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2.3 แนวโนมการใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีของประชากรไทย 

 จากผลรายงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร (2550)  ไดรายงานขอมูลการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี หรือโทรศัพทมือถือของคนไทยมี

แนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องในชวง 3 ป ท่ีผานมาระหวางป 2546 - 2549 โดยในป 2549 จํานวน

คนไทยใชโทรศัพทมือถือเพ่ิมขึ้น จากป  2546 เกือบเทาตัว คือ จากประชากร 100 คน มี

โทรศัพทมือถือใช 23 คน ในป 2546 เพ่ิมขึ้นเปน 42 คน ในป 2549 โดยกลุมวัยรุน (เยาวชนอายุ 15 - 

24 ป) มีสัดสวนผูใชโทรศัพทมือถือเพ่ิมขึ้นมากกวาทุกกลุมอายุ โดยเพ่ิมขึ้นประมาณเทาตัว จากรอย

ละ 25.3 ในป 2546เปนรอยละ 52.1 ในป 2549 ซ่ึงสูงกวาทุกกลุมอายุ โดยผูใชโทรศัพทมือถือวัยรุน

แตละคนเฉล่ียมีโทรศัพทมือถือ 1 เครื่อง และสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปน รอยละ 53.0 

ท้ังนี้สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ไดทําการ

เปรียบเทียบการใชโทรศัพทมือถือของวัยรุนระหวางภาค  

 

 
 

รูปท่ี 2.8  เปรียบเทียบประชากรท่ีใชโทรศัพทมือถือจําแนกตามกลุมอายุป 2546 – 2549 

 

เม่ือพิจารณาการใชโทรศัพทมือถือระหวางภาค พบวา กรุงเทพมหานครมีสัดสวนของ

วัยรุนท่ีใชโทรศัพทมือถือสูงท่ีสุด คิดเปนรอยละ 73.4 รองลงมาเปนภาคกลาง รอยละ 57.7 

ภาคเหนือรอยละ 53.8 สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดสวนของวัยรุนท่ีใชโทรศัพทมือถือนอย

ท่ีสุด รอยละ 42.9 ดังขอมูลแผนภูมิรูปท่ี 2.9  
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รูปท่ี 2.9  แผนภูมิรอยละของวัยรุน ท่ีใชโทรศัพทมือถือ จําแนกตามภาค ป 2549 
 

สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ไดรายงาน

เกี่ยวกับวัตถุประสงคของความตองการใชโทรศัพทมือถือของประชากรไทย  

ในการใชโทรศัพทมือถือของวัยรุนไทยนอกจากใชติดตอส่ือสารแลวยังใชบริการอ่ืนอีกคือ 

เพ่ือสงขอความและรูปภาพ (SMS และ MMS) มากที่สุด รอยละ 50.0 รองลงมาเปนโหลดเพลงคิด

เปนรอยละ 46.4 และเลนเกม รอยละ 14.8 สําหรับรูปแบบการชําระเงินสวนใหญใชบัตรเติมเงินคิด

เปนรอยละ 94.5 รองลงมาเสียคาใชจายเปนรายเดือน คิดเปนรอยละ 5.3 โดยคนหนึ่งเสียคาใชจาย

เฉล่ียเดือนละไมเกิน 600 บาท จากผลการสํารวจป 2549 

 ดังรูปท่ี 2.10  แผนภูมิรอยละของวัยรุน ท่ีใชโทรศัพทมือถือจําแนกตามประเภทบริการอ่ืน

ท่ีใชผานทางโทรศัพทมือถือ ป 2549 

ซู ปาลมเมอร ผูเช่ียวชาญดานพัฒนาการเด็ก ไดทําการสํารวจพฤติกรรม และกิจกรรมใน

ชีวิตประจําวันของเด็กเล็กอายุระหวาง 2-5 ป โดยการสอบถามขอมูลจากผูปกครองกวา 2,200 

ครอบครัวใน 11 ประเทศ พบวา ในยุคท่ีเทคโนโลยีมีอิทธิพลกับทุกสังคมอยางทุกวันนี้ เด็กเล็กสวน

ใหญมักจะใชเวลาไปกับการเลนคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ และอุปกรณอิเลคทรอนิกสตาง ๆ 

โดยผลการวิจัยของทีมผูเช่ียวชาญดานพัฒนาการเด็ก แสดงใหเห็นขอมูลดังตอไปนี ้

70% ของเด็กอายุระหวาง 2-5 ป สามารถในการเลนเกมออนไลนไดอยางสบาย 

73% ของเด็กอายุระหวาง 2-5 ป สามารถใชเมาสได ขณะท่ี 2 ใน 3 ก็สามารถเปด    

        คอมพิวเตอรได และ 1 ใน 3 ของเด็กอายุระหวาง 2-5 ป สามารถเลนอินเตอรเน็ตได 

เด็กอายุระหวาง 2-5 ป กวา 23% สามารถใชอุปกรณส่ือสารอยางโทรศัพทมือถือได 
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ผูจัดการออนไลน    22 กุมภาพันธ 2548 17:35 น.ไดรายงานผลสํารวจพบเด็กฮองกงเสพ

ติดมือถือตั้งแตวัยละออน อายุต่ําสุดเพียง 6 ปก็มีโทรศัพทมือถือใชแลว และ 1 ใน 4 ของผูใช

โทรศัพทมือถือบนเกาะฮองกงเปนเด็กวัยรุนท่ีอายุต่ํากวา 13 ปเสียดวย        

       กลุมตัวอยางท่ีทางหนังสือพิมพหมิงเปาออกทําการสํารวจเปนชาวฮองกง 613 ครอบครัว ซ่ึง

พบวาสมาชิกท่ีมีอายุนอยกวา 18 ปมีโทรศัพทมือถือเปนของตัวเองแลวประมาณ 67 เปอรเซ็นต 

สวนผูใชท่ีมีอายุต่ํากวา 13 ปมีประมาณ 1 ใน 4 ของตัวเลขท้ังหมด สวนกลุมผูใชท่ีมีอายุนอยกวา 6 

ปนั้นมีประมาณ 5.1 เปอรเซ็นต        

       ตัวเลขตอมานั้นยิ่งทําใหคายผูผลิตย้ิมได เพราะในจํานวนเด็กท่ีใชโทรศัพทมือถือนั้น พวกเขา

ไมนิยมใชของมือสอง เด็กจํานวน 80 เปอรเซ็นตท่ีอายุไมถึง 18 ปเหลานั้นใชโทรศัพทมือถือรุน

ใหมปายแดง มีเพียง 20 เปอรเซ็นตท่ีใชเครื่องมือสองของคนอ่ืน        

       ส่ือท่ีทําการสํารวจยังกลาวตอไปอีกดวยวา เด็กผูหญิงคนหนึ่งเริ่มใชโทรศัพทมือถือตั้งแตอายุ

เพียง 5 ปเทานั้น โดยสาวนอยคนดังกลาวช่ืนชอบเครื่องลูกขายท่ีมีลูกเลนแปลก ๆ และมีดีไซน

สวยงาม ขณะท่ีสาวนอยวัย 13 ปอีกคนหนึ่งพบวาเธอใชโทรศัพทมือถือมาแลวกวา 10 รุน และรุน

ลาสุดท่ีเธอใชอยูนั้นมีราคาประมาณ 3,000 เหรียญฮองกง (ประมาณ 14,835 บาท) 

              “ฉันรับไดถาตองเสียเงิน 3,000 เหรียญเพ่ือแลกกับโทรศัพทมือถือเครื่องหนึ่ง และการ

เปล่ียนโทรศัพทเฉล่ียปละ 1 เครื่องก็ถือวาเปนเรื่องปกติ ไมมากเกินไป” Agnes เด็กสาวคนดังกลาว

ตอบ        

       จากการสํารวจของ TNS บริษัททําวิจัยดานเทคโนโลยีพบวา ในปท่ีผานมาผูใชงาน

โทรศัพทมือถือของเกาะฮองกงถือวามากท่ีสุดในเอเชีย คิดเปน 86 เปอรเซ็นตจากจํานวนประชากร

ท้ังหมด 6.9 ลานคน ซ่ึงสวนมากมักจะเปนเจาของหมายเลข 1 – 2 หมายเลข        

       สําหรับเครื่องโทรศัพทท่ีกระจายอยูบนเกาะฮองกงนั้นมีประมาณ 7.35 ลานเครื่อง 
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รูปท่ี 2.10  แผนภูมิรอยละของวัยรุน ท่ีใชโทรศัพทมือถือ 
จําแนกตามประเภทบริการอ่ืนท่ีใชผานทางโทรศัพทมือถือ ป 2549 

 

 จะเห็นวาในโลกปจจุบันการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือมีบทบาทตอคนไทยเพ่ิมมากขึ้น

โดยเฉพาะในกลุมวัยรุนซ่ึงเปนวัยแหงการเรียนรูส่ิงใหมไดงาย แตอยางไรก็ตาม กลุมเฝาระวังทาง

วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม พบวา การใชโทรศัพทมือถืออาจจะสงผลกระทบทางดานรางกาย

และจิตใจ ทําใหมีอารมณแปรปรวนงาย (ใจรอน) และ ขี้เหงา สวนทางดานรางกาย ทําใหสุขภาพ

ออนแอสงผลใหการเรียนแยลง 

 

2.4 ผลสํารวจความนิยมสมารทโฟน 
 

จากรายงานของบริษัท เชนจ เวฟว ริเซิรช (ChangeWave Research) ไดทําการสอบถาม

ความเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอสมารทโฟนย่ีหอตาง ๆ และผลการสอบถามประจําเดือนธันวาคม 

2552 พบวา ระบบปฏิบัติการมือถือแอนดรอยด (Android) ไดรับความนิยมเพ่ิมขึ้นกวา 3 เทา 

เชนเดียวกับ โมโตโลลา (Motorola) ซ่ึงคาดวาเปนเพราะแคมเปญโฆษณาโมโตโลลาดรอยด             

(Motorola Droid) ในประเทศสหรัฐอเมริกา จากขอมูลผูตอบแบบสอบถาม  4 เปอรเซ็นต จาก

ท้ังหมด 4,068 คนใหคําตอบวาใชมือถือแอนดรอยดอยู  ซ่ึงตัวเลขนี้มีอัตราเพิ่มขึ้นจาก เดือน

กันยายน 2552 ถึง 3 จุด ท่ีนาสนใจกวานั้น คือ ผูตอบแบบสอบถาม 21 เปอรเซ็นต มีการวางแผนจะ

ซ้ือมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยดในอนาคตอันใกล  ซ่ึงจากเดือนกันยายนมียอดเพียงแค  6  

เปอรเซ็นต ดังขอมูลรูปกราฟ 2.11 ประกอบ 
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รูปท่ี 2.11 การเติบโตของระบบปฏิบัติการมือถือแอนดรอยด 
(http://www.changewaveresearch.com/articles/2010/01/smart_phone_20100104.html) 

 

ขอมูลของตลาดรวมกลุมของสมารทโฟน ยังมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ลาสุดผูตอบ

แบบสอบถาม   42 เปอรเซ็นต บอกวาตัวเองมีสมารทโฟนในครอบครอง ดังขอมูลรูปกราฟ 2.12  

ผลการสํารวจความนิยมใชระบบปฏิบัติการของโทรศัพทเคล่ือนท่ีสมาทโฟน ในป 2552 
 

 
 

รูปท่ี 2.12  ผลการสํารวจตลาดกับความนิยมใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีสมาทโฟน 

(http://www.changewaveresearch.com/articles/2010/01/smart_phone_20100104.html) 
ระบบปฏิบัติการแอนดรอย  สําหรับความตองการซ้ือเครื่องโมโตโลลา  ท่ีไดคะแนนความ

ตองการซ้ือจากผูใชมีความตองการท่ีคอนขางต่ํามาโดยตลอด กลับสามารถมียอดความตองการซ้ือท่ี

สูงกวาเครื่องเอชทีซี (HTC) โดยเพ่ิมขึ้นมาเปน 12 เปอรเซ็นต ซ่ึงเปนผลมาจากระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยดเชนกัน  
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ดังรูปท่ี 2.13  แสดงผลการสํารวจความนิยมใชระบบปฏิบัติการแอนดรอย ระหวางเครื่อง  

โมโตโลลา  และเอชทีซี ป 2552  ท่ีมีเสนกราฟสีดํา แทนขอมูลของเครื่องโมโตโลลา  และเสนสี

ชมพู แทนขอมูลของเครื่องเอชทีซี  
 

 
 

รูปท่ี 2.13  ผลการสํารวจความนิยมใชระบบปฏิบัติการแอนดรอย 

ระหวางเครื่องโมโตโลลาและเอชทีซี ป 2552 
(http://www.changewaveresearch.com/articles/2010/01/smart_phone_20100104.html) 

  

 
 

รูปท่ี 2.14  ผลการสํารวจความนิยมใชระบบปฏิบัติการของโทรศัพทเคล่ือนท่ีสมาทโฟน 

(http://www.changewaveresearch.com/articles/2010/01/smart_phone_20100104.html) 
รูป ท่ี  2.14 คือ  สถิติการสํารวจคว ามพึงพอใจของผู ใชตอระบบปฏิบัติการของ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีสมาทโฟน  จากผลการสํารวจความพอใจโทรศัพทของพวกเขาสูงสุดของการ

สํารวจคือ  90 เปอรเซ็นต ของระบบปฏิบัติการตาง ๆ ไดแก  ไอโฟน/โอเอสเอ็ก (iPhone/OS x)  กู

เกิล/แอนดรอยด (Google/Android)    แบลคเบอรนี่/ริม (Blackberry/RIM OS)  ปาลมโอเอสหรือ
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เว็บโอเอส (Plam OS/Web OS) และวินโดวโมบาย (Windows Mobile) ท่ีมียอดสถิติสูงสุดคือ

ระบบปฏิบัติการของไอโฟนหรือโอเอสเอ็ก ผลท่ีไดคือ 77 เปอรเซ็นต และตามดวยระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด ไดผลคือ  72  เปอรเซ็นต สําหรับระบบปฏิบัติการวินโดวโมบาย  ติดเปนอันดับสุดทาย  

สําหรับขอมูลสถิติผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีสมาทโฟน ท่ีมีอัตราการใชงานโดยเปรียบเทียบ

จํานวนผูใชและชวงอายุของผูใชงาน จากขอมูลผลสํารวจ ป 2551 มีการแบงชวงอายุออกเปน 7 ชวง

ของการสํารวจ และใหคาผลคะแนนการใชงานคิดท่ี 100 เปอรเซ็นต ผลขอมูลสรุปดังตารางท่ี 2.1  

 
ตารางที่ 2.1  แสดงการเติบโตระหวางชวงอายุของผูใชงานและการใชโทรศัพทสมาทโฟน 

(http://seekingalpha.com/article/171303-top-10-touchscreen-devices-iphone-drives-159-growth) 
 

 
 

จากตารางท่ี 2.1 จะพบกวาในชวงอายุ 25 - 34 ป นั้นเปนชวงท่ีมีผูใชสมาทโฟน และเปน

แบบมัลติทัช (ระบบแบบสัมพัทธ)  ถึง 2.86 เปอรเซ็นต  และมีอันดับท่ีสองความนิยมใชสมาทโน 

คือ ชวงอายุ 35 - 44 ป  แตมีคาความนิยมใชแบบมัลติทัช นอยกวา ชวงอายุ  18 - 24 ป  จากผลการ

สํารวจดังกลาวนี้ทําใหทราบวาความตองการใชงานโทรศัพทสมาทโฟน มีมากในกลุมผูนิยมใชงาน

ตั้งแตชวงอายุ 18 - 44  ป สําหรับผลการสํารวจป 2552 
 

2.5 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด  

จากขอมูลผลการสํารวจผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี พบวาในกลุมโทรศัพทสมารทโฟน มี

จํานวนผูใชเพ่ิมมากขึ้นทุกป  โดยเฉพาะในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android)  

แอนดรอยด มีพ้ืนฐานการทํางานมาจาก ระบบปฏิบัติการลีนุกซ (Linux) ถูกพัฒนาขึ้นโดย

บริษัทท่ีใชช่ือวา แอนดรอยด แลวถูกนํามาพัฒนาตอโดยกูเกิล  พรอมดวยกับไดรับความรวมมือจาก
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บริษัทตาง ๆ รวมไปถึงผูผลิตโทรศัพทเคล่ือนท่ี มากกวา 30 ราย ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

เปดตัวอยางเปนทางการในโทรศัพทเคล่ือนท่ีพรอมออกวางจําหนายใหกับลูกคา ตั้งแตป พ.ศ. 2551 

ส่ิงท่ีทําใหแอนดรอยด ไดรับความสนใจจากบริษัทผูผลิตโทรศัพทเคล่ือนท่ีรวมไปถึงลูกคา นั่นก็ 

คือ  เรื่องของลิขสิทธ์ิการนํา แอนดรอยด ไปใชงานท่ีอยูในลักษณะของซอฟตแวรเสรี หรือท่ีเรียกวา 

โอเพนซอฟท (Open Source)  ทั้งยังเปดโอกาสใหผูพัฒนาโปรแกรมสามารถดาวนโหลดชุด 

Software Develop Kit ไปพัฒนาโปรแกรมไดอยางอิสระ  

Android SDK ยอมาจาก Android Software Development Kit เปนโปรแกรมสําหรับ

นักพัฒนาเขามาพัฒนาแอพพลิเคช่ัน ซ่ึงทางกูเกิลไดเปดใหบริการดาวนโหลด Android SDK ได

อยางอิสระ เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาแอพพลิเคช่ันใหมในวงการซอฟตแวรมือถือใหเขามาสู

ภายในชุดพัฒนา Android โดยมีโปรแกรมอีมูเลเตอร (Emulator) ใชสําหรับจําลองการทํางานของ

มือถือ Android พัฒนาโคดแอพพลิเคช่ัน และทดลองใชงานแอพพลิเคช่ันท่ีไดทําการออกแบบโดย

ไมจําเปนตองใชโทรศัพทจริงในการพัฒนา 

กูเกิลแอนดรอยด (Google Android) คือ ระบบปฏิบัติการ ท่ีเปนซอฟตแวรแพลตฟอรม  

บนมือถือ สรางขึ้นมาจากระบบปฏิบัติการลีนุกซ (Powered by the Linux kernel) พัฒนาขึ้นมาโดย 

กูเกิล  ซ่ึงกูเกิลแอนดรอยดนั้นไดเปดใหนักพัฒนาสามารถเขามาจัดการเขียนโคตตาง ๆ ไดดวย

ภาษาจาวา และเขียนควบคุมอุปกรณตาง ๆ  ผานทางจาวาไลบลารี่ท่ีทางกูเกิลพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ 

(Google-developed Java libraries) โปรแกรมตาง ๆ  ท่ีรันบนกูเกิลแอนดรอยสามารถเขียนไดดวย

ภาษาซี (C) ภาษาจาวา (Java) และภาษาอ่ืน สวนการพัฒนาผานการคอมไพลดวยสถาปตยกรรม

แบบ ARM Native Code (32bit) นั้นยังไมไดรับการสนับสนุนจากทางกูเกิล  

กูเกิลแอนดรอดย ไดเปดตัวเปนครั้งแรกในวันท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โดยทางกูเกิลได

เปดตัวพรอมกับรายช่ือบริษัทท่ีรวมเปนหุนสวนดวยท้ัง หมด 34 บริษัท และไดออกมาใหเปดตัว

จริงกันในชวงป 2551 ท่ีผานมา ลิขสิทธ์ิของกูเกิลแอนดรอยนั้นจะอยูในลักษณะของซอฟตแวรเสรี

และโอเพนซอรจ โดยอยูภายใตสิทธิบัตรของ ครีเอทีพ คอมมอนส แอทรีบิว 2.5 (Creative 

comment attribute 2.5) ซ่ึงทําใหผูใชนั้นสามารถดาวนโหลดซอฟตแวรของกูเกิลแอนดรอดยไป

ใชไดฟรี และยังสามารถนําซอฟตแวรท่ีไดไปแชรตอได แตไมอนุญาตใหแกไขโดยการนําเอาช่ือ

ผูเขียนซอฟตแวร หรือรายการสิทธิบัตรของซอฟตแวรนั้นออกตัวโปรแกรม 
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2.6 เทคโนโลยีบารโคดสองมิต ิ

เทคโนโลยีบารโคดไดเขามาชวยอํานวยความสะดวกในดานตางๆ อาทิ ดานการคา โดยนํา

บารโคดมาติดกับตัวสินคาผลิตภัณฑตางๆ เพ่ือใชในการจัดเก็บช่ือ รหัส และราคาของสินคา หรือ

ทางดานการจัดการสตอกสินคา ชวยในการตรวจสอบจํานวนสินคาคงเหลือไดอยางรวดเร็วและ

แมนยํา ท้ังนี้มีการนําบารโคดมาใชอยางแพรหลายและเปนท่ีนิยมกันมาก ทวา คุณสมบัติท่ีมีอยูของ

บารโคดแบบ 1 มิตินั้น ยังไมรองรับความตองการของผูใชงานไดมากเทาท่ีควร เชน การบรรจุ

ขอมูลไดนอย และการใชฐานขอมูลในการจัดเก็บ เปนตน ดังนั้นจึงทําใหมีการพัฒนาบารโคด 2 มิติ 

ขึ้นมา 

Barcode แบบ 2 มิตินั้นเปนเทคโนโลยีท่ีพัฒนาเพ่ิมเติมจากบารโคด 1 มิติ ออกแบบมาให

บรรจุขอมูลไดท้ังแนวนอนและแนวต้ัง ทําใหสามารถบรรจุขอมูลไดประมาณ 4,000 ตัวอักษร มาก

ขึ้นจากเดิมท่ีเปนบารโคด 1 มิติถึง 200 เทา อีกท้ังยังใชพ้ืนท่ีเทากันหรือเล็กกวาดวย โดยขอมูลท่ี

บรรจุนั้นสามารถใชภาษาอ่ืนนอกจากภาษาอังกฤษได เชน ภาษาญี่ปุน จีน เกาหลี ท่ีสําคัญแมวาภาพ

บารโคด 2 มิติจะมีบางสวนท่ีเสียหาย ชํารุด ก็ยังสามารถถอดรหัสได 

อุปกรณท่ีใชอานและถอดรหัส Barcode สองมิติ มีตั้งแตเครื่องอานแบบซีซีดี หรือเครื่อง

อานแบบเลเซอรเหมือนกับ Barcode 1 มิติ รวมไปถึงโทรศัพทมือถือแบบมีกลองถายรูปในตัวท่ีได

ติดตั้งโปรแกรมถอดรหัส เอาไว โดยลักษณะของบารโคด สองมิติมีท้ังแบบวงกลม ส่ีเหล่ียมจัตุรัส 

ส่ีเหล่ียมผืนผา ขึ้นอยูกับชนิดของบารโคด ซ่ึงบารโคดแบบสองมิติ ไดแก PDF471, Maxi Code, 

Data Matrix และ QR Code 

2.6.1 เทคโนโลยีบารโคดสองมิติประเภท PDF471 

 
รูปท่ี 2.15  บารโคดสองมิติแบบ PDF471 
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PDF417 (Portable Data File) เปนบารโคดสองมิติแบบสแตก ซ่ึงพัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 1992 

โดยบริษัท Symbol Technologies ประเทศสหรัฐอเมริกา บารโคดแบบ PDF417 สอดคลองกับ

มาตรฐาน ISO/IEC 15438 และ AIM USS-PDF417 ลักษณะบารโคดเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา มีสวน

แทนรหัสขอมูลหรือท่ีเรียกวาโมดูลขอมูล (Data Module) เปนแถบสีดําและสีขาวเรียงตัวกันหลายๆ 

แถวทางแนวตั้งและแนวนอน ซ่ึงประกอบดวย 3 ถึง 90 แถว และ 1 ถึง 30 คอลัมน สามารถบรรจุ

ขอมูลไดมากสุดถึง 2,710 ตัวเลข 1,850 ตัวอักษร 1,018 ไบนารี คําวา PDF ยอมาจาก Portable Data 

File และประกอบไปดวย 4 แถบ และ 4 ชองวางใน 17 โมดูล จึงทําใหไดหมายเลข 417 เครื่องอาน

บารโคดจะสามารถอานไดในทิศทางเดียว เชน อานจากทางซายไปขวา หรือ ขวาไปซาย และอาน

จากบนลงลาง หรือ ลางขึ้นบน เปนตน โดยสวนใหญบารโคดแบบ PDF417 จะนําไปใชกับงานท่ี

ตองการความละเอียด และถูกตองเปนพิเศษ     

 

2.6.2 เทคโนโลยีบารโคดสองมิติประเภท Maxi Code 

 
รูปท่ี 2.16  บารโคดสองมิติแบบ MexiCode 

 

MaxiCode เปนบารโคดสองมิติแบบเมตริกซ ซ่ึงพัฒนาโดยบริษัท Oniplanar และนําไปใช

โดยบริษัทขนสง UPS (United Parcel Service) ,USA 2530 MaxiCode สอดคลองกับมาตรฐาน 

ISO/IEC 16023 และ ANSI/AIM BC10-ISS-MaxiCode ลักษณะบารโคดเปนรูปส่ีเหล่ียมขนาด 1.11 

x 1.054 นิ้ว สวน แทนรหัสขอมูลมีลักษณะเปนรูปหกเหล่ียมท้ังหมด 866 โมดูล เรียงตัวกันใน 33 

แถวรอบรูแบบคนหา ซ่ึงรูปแบบคนหา ของ MaxiCode สามารถบรรจุขอมูลได 138 ตัวเลข หรือ 93 

ตัวอักษร บารโคดชนิดนี้ถูกออกแบบใหสามารถอานไดอยางรวดเร็วจึงนําไปประยุกต ใชงานท่ี

ตองการความเร็วในการอานสูงเปนสวนใหญ 

 



25 

 

2.6.3 เทคโนโลยีบารโคดสองมิติประเภท Data Matrix 

 

รูปท่ี 2.17  บารโคดสองมิติแบบ Data Matrix 

บารโคดสองมิติแบบนี้  ถูกพัฒนาดโดยบริษัท RVSI Acuity Cimatrix ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เม่ือป ค.ศ. 1989 สอดคลองกับมาตรฐาน ISO/IEC 16022 และ ANSI/AIM BC11-

ISS-Data Matrix ลักษณะบารโคดมีท้ังรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสและส่ีเหล่ียมผืนผา สําหรับบารโคดรูป

ส่ีเหล่ียมจัตุรัสมีโมดูลขอมูลระหวาง 10 x 10 ถึง 144 x 144 โมดูล และรูปส่ีเหล่ียมผืนผามี 8 x 18 

ถึง 16 x 48 โมดูล Data Matrix สามารถบรรจุขอมูลไดมากท่ีสุด 3,116 ตัวเลข หรือ 2.355 ตัวอักษร 

แตสําหรับขอมูลประเภทอ่ืนไดแกขอมูลเลขฐานสองบรรจุได 1,556 ไบต (1 ไบตเทากับ

เลขฐานสอง 8 หลัก) และตัวอักษรภาษาญี่ปุนบรรจุได 778 ตัวอักษร รูปแบบคนหาของบารโคด

แบบ Data Matrix อยูท่ีตําแหนงของดานซายและดานลางของบารโคด บารโคด Data Matrix สวน

ใหญใชในงานท่ีมีพ้ืนท่ีจํากัดและตองการบารโคดขนาดเล็ก  

2.6.4 เทคโนโลยีบารโคดสองมิติประเภท QR Code 

 
รูปท่ี 2.18  บารโคดสองมิติแบบ QR Code 
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QR Code เปนบารโคด 2 มิติแบบเมตริกซท่ีถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Nippon Denso 

ประเทศญี่ปุนในป 2537 [4] สอดคลองกับมาตรฐาน ISO/IEC 18004, JIS X 0510, JEIDA-55 และ 

AIM ITS/97/001 ISS-QR Code ลักษณะของบารโคดเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส มีโมดูลขอมูล 21x21 

ถึง 177x177 โมดูล สามารถบรรจุขอมูลไดมากท่ีสุด 7,089 ตัวเลขหรือ 4,296 ตัวอักษร ขอมูล

เลขฐานสอง 2,953 ไบต และตัวอักษรญี่ปน 1,817 ตัวอักษร รูปแบบคนหาของ QR Code  อยูท่ีมุม

ท้ังสามของบารโคด คือ มุมซายบน มุมซายลาง และมุมขวาบน ดังรูปท่ี 7 QR Code สวนใหญใชใน

งานท่ีตองการบรรจุขอมูลจํานวนมากลงในบารโคดและตองการอาน ขอมูลจากบารโคดอยาง

รวดเร็ว 

  

รูปท่ี 2.19 การอาน QR-Code ออกมาในรูปแบบเว็บไซต 
(http://qrcode.kaywa.com/) 

 

ดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เราสามารถติดตั้งซอฟตแวรสําหรับอาน QR Code หรือ 2D Bar 

Code นี้ไวในโทรศัพทมือถือไดงายๆ และเม่ือพบ QR Code ในแมกกาซีน หรือปายโฆษณา Bill 

Board ดังรูปท่ี 1.8 ก็สามารถเอามือถือไปสแกน แลวรอซักพักโปรแกรมก็จะแสดงขอมูลเปน

ตัวอักษรขึ้นมา เขน URL เว็บไซต หรือขอมูลอ่ืนๆ ซ่ึงสะดวกและรวดเร็วมาก   ดวยการท่ีขอมูล QR 

Code เก็บไวเปนขอมูลตัวอักษรเราจึงสามารถนํา QR Code มาประยุกตใชไดหลากหลายรูปแบบ 

เชน เก็บขอมูล URL ของเว็บไซต, ขอความ, เบอรโทรศัพท และขอมูลท่ีเปนตัวอักษรไดอีกมากมาย 

ปจจุบัน QR Code ถูกนําไปใชในหลายๆ ดานเนื่องจากความ “งาย” เพราะทุกวันนี้คนสวนใหญจะมี

มือถือกันทุกคนและมือถือเดี๋ยวนี้ก็มีกลอง เกือบทุกรุนแลว 
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ตารางที่ 2.2  แสดงการเปรียบเทียบบารโคดชนิดตาง  ๆ

(http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/2866-2d-barcode) 

 

บารโคด 2 มิติ PDF417 MaxiCode Data Matrix QR Code 

 ผูพัฒนา (ประเทศ) 

 Symbol 

Technologies 

(สหรัฐอเมริกา) 

 Oniplanar 

(สหรัฐอเมริกา) 

 RVSI Acuity 

CiMatrix 
 DENSO 

 ประเภทบารโคด  แบบสแตก  แบบเมตริกซ   แบบเมตริกซ   แบบเมตริกซ 

 ขนาดความจุ

ขอมูล 

ตัวเลข   2, 710  138  3,116  7,089 

 ตัวอักษร  1,850  93  2,355  4,296 

 เลขฐานสอง  1,1018  -  1,556  2,953 

 ตัวอักษร

ญี่ปุน 
 554  -  778  1,817 

 ลักษณะท่ีสําคัญ 
- บรรจุขอมูลได

มาก  

 - มีความเร็วใน

การอานสูง 

 - บารโคดมีขนาด

เล็ก 

 - บารโคดมีขนาด

เล็ก 

- มีความเร็วในการ

อานสูง 

- บรรจุขอมูลได

มาก   

 มาตรฐานท่ีไดรับ 

 -ISO/IEC 15438 

- AIM USS-

PDF417 

 -ISO/IEC 16023 

-ANSI/AIM 

BC10-ISS-

MaxiCode 

 - SIO/IEC 16022 

ANSI/AIM 

BC11-ISS-Data 

Matrix 

 - SIO/IEC 18004 

- JIS X 0510 

 JEUDA-55 

- AIM ITS/97/001 

ISS-QR Code 

ดังตารางท่ี 2.2 จะเห็นไดวาคุณสมบัติของบารโคด 2 มิติ นั้นแตกตางกันไป แต QR Code มี

ความสามารถเหนือกวาคูแขงอยูมากในทุกๆดาน ท้ังในดานความจุและความเร็วในการอานขอมูล

อีกท้ังยังเปนท่ีนิยมในปจจุบัน 
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2.7 เทคโนโลยีปองกันการปลอมแปลง  

2.7.1 เทคโนโลยีปองกันการปลอมแปลงโดยใชลายน้ําสะทอนแสง  

เทคโนโลยีปองกันการปลอมแปลงโดยใชลายน้ําสะทอนแสง Active Matrix Optical 

Security เปนการใชแผนพลาสติกท่ีมีขนาดบาง มีลักษณะคลายกับแผนฟมสกันรอยปด

โทรศัพทมือถือ เม่ือนําแผนลายน้ําไปสะทอนกับแสงในจะเกิดเปนลวดลายตางๆตามท่ีผูออกแบบ

ไดกําหนดไว แผนปดปองกันการปลอมแปลงนี้ถูกออกแบบขึ้นมาเพ่ือปองกันการถายเอกสารได  

  
รูปท่ี 2.20 แผนปองกันการปลอมดวยเทคนิคลายน้ําสะทอนแสง Active Matrix Optical Security 

(บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)) 
 

2.7.2 เทคโนโลยีปองกันการปลอมแปลงโดยใชโฮโลแกรม  

เปนเทคนิคปองกันการปลอมบนโฮโลแกรม มีลักษณะเปนเสนรูปวงกลม วงรี วงแหวน ท่ี

มีความชัดเจนสูง สวยงาม สามารถเคล่ือนท่ีไดตอเนื่องนุมนวล ไมมีจุดสะดุด นิยมใชรวมกับเทคนิค

ไบรท สเพียร(ตาแมว)  เพื่อเพ่ิมความโดดเดนมากย่ิงขึ้น เปนเทคนิคท่ีสามารถตรวจสอบไดงายดวย

ตาเปลาและยากตอการลอกเลียนแบบ  

       
รูปท่ี 2.21 แผนปองกันการปลอมดวยเทคนิคโฮโลแกรม Hologram 

(บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)) 
ในดานการใชงานจริงเราไดเลือกใชเทคนิคปองกันการปลอมแปลงดวยเทคนิคลายน้ํา

สะทอนแสงถึงแมจะมีการักษาความปลอดภัยท่ีต่ํากวาเทคนิคแบบโฮโลแกรมแตเพราะมีตนทุนท่ี

ถูกกวา และสามารถส่ังทําไดอยางรวดเร็ว จึงทําใหตนทุนของบัตรคําศัพทไมสูงจนเกินไป 
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2.8 การพัฒนาซอฟตแวรแบบวงกนหอย (Spiral Model software development) 

การพัฒนาแบบวงกนหอย (Spiral  Model)  คือ  Software  Development  Process  ท่ีถูก

พัฒนาขึ้นโดยเอาจุดแข็งของ  Development  Model  อ่ืนท่ีดีอยูแลวมาประยุกต  (waterfall  model)  

และเพ่ิมเติมสวนของการวิเคราะห  และตีคาความเส่ียงท่ีเกิดเพ่ือจะไดทราบวาจุดใดมีความเส่ียง

มากนอยขนาดไหน  จะไดหาวิธีลดความเส่ียง  ซ่ึงความเส่ียงเปนสาเหตุ  ท่ีทําใหการพัฒนาไม

ประสบความสําเร็จ  การวิเคราะหหรือตนเหตุของความเส่ียง  ก็เพ่ือท่ีจะหาวิธีการท่ีจะทําใหเกิด

ความเส่ียงนอยท่ีสุด  รวมถึงวิธีการแกไขเมื่อเกิดเหตุการณท่ีไมคาดคิดเกิดขึ้น  ถาความเส่ียงนอยลง  

ก็ทําให  Cost  หรือ ตนทุนท่ีใชก็จะลดลงตามไปดวย 

 
รูปท่ี 2.22 หลักการทํางานแบบวงกนหอย 

(http://www.designingprojectmanagement.com/SoftwareProcessModels.html) 
 

หลักการทํางานแบบวงกนหอย (Spiral  Model) ถูกพัฒนามากจากโครงสรางพ้ืนฐานของ  

Waterfall  Model  ท่ีมีการแบงแยกขั้นตอน  เชน  Concept  Of  Operation  phase,  Software  

Requirements  phase,  Design  phase,  Coding  phase,  Integration  phase,  Implement  phase  เปน

ตน  เนื่องจากใน  Waterfall  model  สามารถ  สงผลลัพธท่ีไดปอมกลับไปยังขั้นตอนกอนหนานั้น

โดยท่ีไมตองมีการแกไขทุกขั้นตอนใหมหมด  แต  Waterfall  Model  ยังไมมีสวนไปจะมี

ความสําเร็จท่ีเปนไปไดมานอยขนาดไหน  ฉะนั้น  การใช  Waterfall  Model  ในแตละขั้นตอนจะ

เกิดการ  Feedback  บอยครั้ง  Spiral  Model  จึงถูกพันกับความเส่ียงและความเปนไปไดท่ีเกิดขึ้น  

ตลอดจนหาแนวทางแกไขเมื่อเกิดขอผิดพลาด 



30 

 

 
รูปท่ี 2.23 ลักษณะการทํางานแบบวงกนหอย 

(http://www.designingprojectmanagement.com/SoftwareProcessModels.html) 
 

โครงสรางวงกนหอย (Spiral  Model) ในรูปท่ี 2.23 หมายถึง 

• รัศมี  ของวงกลม  จะหมายถึง  Cost  ท่ีเกิดขึ้นในขบวนการพัฒนา  Software  ถาจํานวน

ของ  Cycle  ท่ีมากขึ้นก็จะหมายถึง  Cost  ของการพัฒนาก็จะเพ่ิมมากขึ้นดวย 

• มุม ของวงกลม หมายถึงความกาวหนาในการปฏิบัติแตละขั้นตอนในแตละ Cycle ได

สําเร็จ 
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สวนตาง ๆ ในแตละวงรอบของ  Spiral  Model  ประกอบดวย 

1. Determine Phase เปนสวนท่ีทําหนาท่ีกําหนด 

-  วัตถุประสงค  (Objective)  กําหนดผลลัพธท่ีจะไดรับ 

-  ทางเลือก  (Alternative)  ที่เปนไปได  ของการ  Implement ทางเลือกอาจมีการนําส่ิงท่ีมี 

อยูแลวมาใชใหม  (Reuse),  ทางเลือกในการจัดซ้ือ 

-  เง่ือนไข  (Constraint)  เปนเง่ือนไขท่ีเกิดขึ้นในการพัฒนา 

2. Evaluate Phase จากทางเลือกท้ังหมดท่ีกําหนดไวใน Determine Phase และเง่ือนไขท่ีได

ตั้งไว  เพ่ือทราบวาจุดใดในขบวนการท่ีเปนจุดสําคัญท่ีทําการวิเคราะหหรือการประเมินคาความ

เส่ียงอาจทําไดโดยการทําตนแบบ (Performance  Risk  และ User Requirement, การจําลอง

สถานการณ (Simulate) เพ่ือหาประสิทธิภาพในการทําตนแบบ  หรือ  Prototypes  เบ้ืองตน  เปน

ความพยายามในการแกความเส่ียงท่ีเกิดในกรณีของ  User  Interface  Risk  และความเส่ียง  และ

ความ  Interface – Control  Risk 

3. Develop, verify Phase หลังจากการทํา Prototype เพ่ือวิเคราะหหาคาความเส่ียงใน 

Phase ถึงขั้นตอนในการพัฒนา Software ใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวาความเส่ียงท่ีเกิดจาก User 

Interface หรือ Performance ซ่ึงเปนความเส่ียงท่ีไม 

4. Next Phase หลังจากท่ีมีการวิเคราะห หรือ ตีคาความเส่ียงและการวางแผนสําหรับ 

วงรอบตอไปของการพัฒนา ซ่ึงจุดนี้เองทําใหในขั้นตอน 

เปรียบเทียบ  Spiral  Model  กับ  Software  Development  Process  Model  อ่ืน 

ขอดี 

เปรียบเทียบกับ  Software  Development  Process  Model  อ่ืน ๆ 

• ถาใน  Project  มีความเส่ียงต่ําในดานของ  User  Interface  หรือ  performance  และมี

ความเส่ียงสูงในแงของ  Budget  และ  ระยะเวลามันจะเหมือนกับเปน  Waterfall  Model 

• ถาความตองการ Software มีคาคอนขางคงท่ี คือไมมีการเปล่ียนแปลงบอย จะเหมือนกับ

เปน two – leg Model 

• ถาใน Project มีความเส่ียงต่ําในแงของ Budget แตมีความเส่ียงสูงในแงของ User 

Interface วาจะไมตรงกับความตองการจะเหมือนกับเปน Evaluation Model 

• ถาสามารถเปล่ียนจาก Application ไปเปน Software หรือ Code ได จะเหมือนกับเปน 

Transform Model 

• ถามีความเส่ียงในหลายปจจัยขางตน Spiral Model จะชวยใหเส่ียงนอย คือมีความ

เหมาะสมท่ีสุดในแตละปจจัย 
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สรุปขอดีของ  Spiral  Model  ไดดังนี้ 

1. สนับสนุน  การนํา  Software  กลับมาใชอยางเต็มตัว 

2. ในแตละวงรอบมีขั้นตอนประมวลผลท่ีส้ินสุดภายในวงรอบเดียว 

3. การวางแผนเพื่อกําหนดทางเดินของ  Software  Process  ในรอบตอไป 

4. มีการกําหนดวัตถุประสงค ทางเลือก เงื่อนไขทุกขั้นตอน 

5. มีการวิเคราะหความเส่ียงในทุกๆขั้นตอน 

6. เนื่องจากการพัฒนาอยูบนพ้ืนฐานของวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทําให ผลลัพธของ  Software  

Product  ตรงกับความตองการ 

7. แกไขขอผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นตั้งแตเนิ่น ๆ  

8. มีความเปนอิสระตอกันทางดานการพัฒนาและการแกไข 

 

ขอเสีย 

• เนื่องจากวงกนหอยทุกวงรอบของการพัฒนามีการวิเคราะหและตีคา ถาการวิเคราะหเกิด

ผิดพลาด จะทําให Software Produce ท่ีออกมาผิดพลาดทําใหเกิดคาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้น 

 

การเลือกการทํางานแบบ Spiral Model ในโครงการนี้เพราะวาการติดตอส่ือสารกับลูกคายัง

ไดขอสรุปท่ีไมชัดเจนอีกท้ังความเส่ียงท่ีโครงการอาจยืดเย้ือมีสูง เพราะลูกคายังมองภาพรวมของ

ระบบไมออก การสรางงานขึ้นโดยใหลูกคามีสวนรวมในการทํางานนั้นทําใหการคนหาความ

ตองการของลูกคาชัดเจนยิ่งขึ้นอีกท้ังงานสามารถเดินตอไปขางหนาไดโดยไมตองชะงักกลางคัน 

 

2.9 การพัฒนาซอฟตแวรดวย Prototype 

 การสรางตนแบบ เปนพัฒนาการท่ีรวดเร็วและเปนการทดสอบการทํางานของแบบจําลอง 

(Model) หรือตนแบบของระบบงานใหม ในการโตตอบและกระบวนการทําซํ้าประโยคคําส่ังใน

โปรแกรมท่ีเรียกวา การวนรอบ (Interactive หรือ Iterative) โดยนักวิเคราะหระบบและผูใช การทํา

ตนแบบสามารถทําใหกระบวนการพัฒนาเร็วและงายขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงโครงการท่ีความ

ตองการของผูใชนั้นยากแกการเขาใจอยางชัดเจน การสรางตนแบบแบงออกเปน 2 ประเภทดังนี้ 

 1. Operational Prototype เปนตนแบบท่ีสามารถทํางานและเขาถึงแฟมขอมูลไดจริง 

สามารถรับขอมูลเขาและนําขอมูลเหลานั้นมาคํานวณเปรียบเทียบและแสดงผลลัพธจริง 
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 2. Nonoperational Prototype เปนตนแบบจําลอง โดยท่ัวไปมักรวมถึงขอมูลตางๆ ท่ีนําเขา

และขอมูลท่ีแสดงผลลัพธออกมา ขอมูลท่ีแสดงผลลัพธออกมาจะอยูในรูปแบบของรายงานและทาง

จอภาพ ขอมูลท่ีนําเขาจะแสดงถึงวิธีท่ีขอมูลถูกจับ ผูใชคําส่ังอะไรตองเขาไป และวิธีเขาถึงระบบ

แฟมขอมูลอ่ืนๆ 

 

 การพัฒนาโดยการทําตนแบบจะใชเวลานอยกวาวิธีศึกษาแบบดั้งเดิม เปาหมายของการทํา

ตนแบบก็เพ่ือการสรางระบบขนาดเล็กท่ีไมแพงแตรวดเร็ว และเพ่ือการเพ่ิมหรือทดแทนระบบเชิง

ปฏิบัติงานแบบเต็มขนาด ขณะท่ีผูใชไดทํางานรวมกับระบบก็สามารถใหคําแนะนําท่ีสามารถเปน

ประโยชนใหกับตนแบบอ่ืนๆ ได แมวาตนแบบท่ีจะไปเปนระบบขั้นสุดทายตองถูกท้ิงไป แต

ความรูท่ีไดจากการสรางตนแบบนั้นก็ยังคงนําไปสรางใหเปนระบบจริงขึ้นมาใหมอีกได 

การเลือกใชการพัฒนาแบบการสรางตนแบบควรเลือกใชในกรณีตอไปนี ้

 1. ผูใชยังไมทราบความตองการระบบท่ีแนชัด 

 2. ความตองการของผูใชมีการเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง 

 3. ผูใชมีประสบการณเกี่ยวกับระบบท่ีกําลังพัฒนาอยูนอยมาก 

 4. มีความจําเปนจะตองพัฒนาระบบในระยะเวลาอันส้ันและใชคาใชจายนอย 

 5. การดําเนินการหรือการประมวลผลไมมีกฎเกณฑแนชัด 

กระบวนการสรางตนแบบ (Prototyping Process) 

 การสรางตนแบบจะไมพัฒนาท้ังระบบทีเดียวท้ังหมด แตจะพัฒนาโดยใชตนแบบ ซ่ึง

ประกอบดวยสวนตางๆ ของระบบใหมแตจําลองใหมีขนาดเล็กเพ่ือใหผูใชไดทดลองใชกอน และ

ใหขอเสนอแนะเพื่อใชในการปรับปรุงตนแบบนี้ใหเหมาะสมตอไป กระบวนการนี้จะปฏิบัติการ

ซํ้าๆ จนกระท่ังผูใชยอมรับระบบ จึงจะนําตนแบบนั้นไปพัฒนาใหเต็มรูปแบบตอไป 
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 ขั้นตอนของวิธีการสรางตนแบบมี 5 ขั้นตอนดังนี ้

 1. กําหนดความตองการ เปนการหาความตองการพ้ืนฐานของผูใชระบบ นักออกแบบ

ระบบจะตองมีเวลาเพียงพอในการศึกษาหาความตองการดานสารสนเทศพ้ืนฐานของผูใช 

 2. ออกแบบตนแบบ นักพัฒนาระบบสามารถใชเครื่องมือในการพัฒนาตนแบบออกแบบ

ระบบ เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว 

 3. นําตนแบบไปใช ผูใชจะนําตนแบบไปทดลองใชวาสามารถตอบสนองความตองการของ

ผูใชเพียงใด โดยผูใชสามารถใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาหรือขอแนะนําในการปรับปรุงตนแบบได 

 4. การปรับแตงตนแบบ  เปนการนําความเห็นของผูใชมาปรับปรุงตนแบบให มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ขั้นตอนนี้จะเกิดซํ้าไปซํ้ามาจนกระท่ังผูใชเกิดความพอใจ แลวจึงจะสามารถ

นําตนแบบไปใชงานได (Operational Prototype) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.24 ขั้นตอนการสรางตนแบบ 

กําหนดความตองการ 

ออกแบบตนแบบ 

นําตนแบบไปใช 

ปรับแตงตนแบบ 

ตนแบบท่ีสมบูรณ 
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เคร่ืองมือในการพัฒนาตนแบบ (Prototyping Tools) มีดังนี้ 

 - CASE Tools เรียกอีกช่ือหนึ่งวา Computer Aided Software Engineering คือซอฟตแวร

พิเศษสําหรับชวยในการเขียนโปรแกรมหรือเครื่องมือชวยพัฒนาซอฟตแวรนี้จะสามารถสราง

โปรแกรมตางๆ จากขอกําหนดเชน โปรแกรมบันทึกขอมูล โปรแกรมแสดงรายงาน โปรแกรมคน

ฐานขอมูล โปรแกรมคํานวณ ฯลฯ ไดอยางรวดเร็ว 

- Report generators เรียกอีกช่ือหนึ่งวา ตัวเขียนรายงาน (Report Writer) คือตัวสราง

รายงาน เปนเคร่ืองมือสําหรับการออกแบบรูปแบบของรายงาน ผูใชจะสามารถมองเห็นไดลวงหนา

กอนท่ีจะมีการตัดสินใจออกแบบรายงานขั้นสุดทาย 

- Screen generators เรียกอีกช่ือหนึ่งวา ตัวสรางฟอรม (Forms Generator) คือตัวสราง

หนาจอภาพ เปนเครื่องมือประเภทซอฟตแวรท่ีชวยออกแบบสวนตอประสานตามส่ัง สราง

หนาจอภาพ และจัดการกับกระบวนการปอนขอมูล ควบคุมจอภาพ โดยการแสดงคําบรรยายภาพ 

เขตขอมูล ขอมูล และคุณลักษณะประจําอ่ืนๆ ท่ีสามารถมองเห็นได 

- Application generators เรียกอีกช่ือหนึ่งวา ตัวสรางชุดคําส่ัง (Code Generator) คือตัว

สรางระบบประยุกต ชวยพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรอยางรวดเร็ว โดยการแปลแบบจําลอง 

เชิงตรรกะเปนรหัสคําส่ังยุคท่ีส่ี 

- Fourth-generation languages (4GLs) หรือภาษายุคท่ีส่ี สวนใหญเปนภาษาไรกระบวน

คําส่ัง (Nonprocedural Languages) ท่ีกระตุนใหผูใชและโปรแกรมเมอรกําหนดผลลัพธท่ีตองการ 

ขณะท่ีคอมพิวเตอรกําหนดลําดับของคํา ส่ังท่ีทําใหผลลัพธนั้นสําเร็จลุลวงได  ผูใชและ

โปรแกรมเมอรไมตองใชเวลาในการพัฒนาอยางมากอีกตอไป 
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ขอดีของการพัฒนาตนแบบ 

- สามารถหลีกเล่ียงการเขาใจผิดระหวางผูใชและผูพัฒนา 

- นักพัฒนาระบบสามารถสรางขอกําหนดสําหรับระบบท่ีตองการไดอยางถูกตองแมนยํา

โดยมีมูลฐานมาจากตนแบบ 

- ผูจัดการระบบสามารถประเมินแบบจําลองท่ีใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา

ขอกําหนดท่ีเขียนเปนเอกสาร 

- นักวิเคราะหระบบสามารถใชตัวตนแบบในการพัฒนาการทดสอบ การฝกอบรม กอนท่ี

ระบบจริงจะเสร็จสมบูรณและพรอมท่ีจะใชงาน 

- ตนแบบสามารถลดความเส่ียงในความลมเหลวการพัฒนาระบบได 

 

ปญหาที่อาจเกิดในการพัฒนาตนแบบ 

-   การทําตนแบบท่ีรวดเร็วและดีเกินไปอาจทําใหเกิดปญหาท่ีไมสามารถมองเห็น จะ

สามารถมองเห็นอีกครั้งเม่ือระบบไดพัฒนาเสร็จแลวถูกนํามาใช จึงทําใหแกไขไดยาก 

-   การทํางานบางอยางอาจไมสามารถทดสอบไดในตนแบบ เชน ความเชื่อถือได การ

บํารุงรักษาระบบ เปนตน 

-   ตนแบบท่ีซับซอนจะทําใหระบบเทอะทะและยากตอการจัดการ 
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2.10 ทฤษฎีการเรียนรู 8 ขั้นของกาเย (Gagne) 

ทฤษฎีการเรียนรู 8 ขั้นของกาเย ( Gagne ) เปนทฤษฎีท่ีกาเยไดใหความหมายไวในป 1977 

ซ่ึงในอดีตจะใชทฤษฎีนี้ในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนซ่ึงผูสอนอาจจะมอบหมายงาน หรือให

นักเรียนทําแบบฝกหัด แตในปจจุบันมักจะใชทฤษฎีนี้ในการออกแบบและพัฒนาส่ือการสอน เชน 

ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน, เว็บการสอน ซ่ึงรายละเอียดมีดังนี ้

1. การจูงใจ ( Motivation Phase) การคาดหวังของผูเรียนเปนแรงจูงใจในการเรียนรู 

2. การรับรูตามเปาหมายท่ีตั้งไว (Apprehending Phase) ผูเรียนจะรับรูส่ิงท่ีสอดคลองกับ

ความตั้งใจ 

3. การปรุงแตงส่ิงท่ีรับรูไวเปนความจํา ( Acquisition Phase) เพ่ือใหเกิดความจําระยะส้ัน

และระยะยาว 

4. ความสามารถในการจํา (Retention Phase) 

5. ความสามารถในการระลึกถึงส่ิงท่ีไดเรียนรูไปแลว (Recall Phase ) 

6. การนําไปประยุกตใชกับส่ิงท่ีเรียนรูไปแลว (Generalization Phase) 

7. การแสดงออกพฤติกรรมท่ีเรียนรู ( Performance Phase) 

8. การแสดงผลการเรียนรูกลับไปยังผูเรียน ( Feedback Phase) ผูเรียนไดรับทราบผลเร็ว

จะทําใหมีผลดีและประสิทธิภาพสูง 

 

องคประกอบท่ีสําคัญท่ีกอใหเกิดการเรียนรู จากแนวคิดนักการศึกษา กาเย ( Gagne) คือ 

• ผูเรียน ( Learner) มีระบบสัมผัสและ ระบบประสาทในการรับรู 

• ส่ิงเรา ( Stimulus) คือ สถานการณตางๆ ท่ีเปนส่ิงเราใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

• การตอบสนอง (Response) คือ พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนรู 
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การสอนดวยส่ือตามแนวคิดของกาเย (Gagne) 

• เราความสนใจ มีโปรแกรมที่กระตุนความสนใจของผูเรียน เชน ใชการตูน หรือ 

กราฟกท่ีดึงดูดสายตา ความอยากรูอยากเห็นจะเปนแรงจูงใจใหผูเรียนสนใจใน

บทเรียน การตั้งคําถามก็เปนอีกส่ิงหนึ่ง 

• บอกวัตถุประสงค ผูเรียนควรทราบถึงวัตถุประสงค ใหผูเรียนสนใจในบทเรียนเพื่อให

ทราบวาบทเรียนเกี่ยวกับอะไร 

• กระตุนความจําผูเรียน สรางความสัมพันธในการโยงขอมูลกับความรูท่ีมีอยูกอน 

เพราะส่ิงนี้สามารถทําใหเกิดความทรงจําในระยะยาวไดเม่ือไดโยงถึงประสบการณ

ผูเรียน โดยการตั้งคําถาม เกี่ยวกับแนวคิด หรือเนื้อหานั้นๆ 

• เสนอเนื้อหา ขั้นตอนนี้จะเปนการอธิบายเนื้อหาใหกับผูเรียน โดยใชส่ือชนิดตางๆ ใน

รูป กราฟกหรือ เสียง วิดีโอ 

• การยกตัวอยาง การยกตัวอยางสามารถทําไดโดยยกกรณีศึกษา การเปรียบเทียบ เพ่ือให

เขาใจไดซาบซ้ึง 

• การฝกปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดทักษะหรือพฤติกรรม เปนการวัดความเขาใจวาผูเรียนไดเรียน

ถูกตองเพ่ือใหเกิดการอธิบายซํ้าเม่ือรับส่ิงท่ีผิด 

• การใหคําแนะนําเพ่ิมเติม เชน การทําแบบฝกหัด โดยมีคําแนะนํา 

• การสอบ เพ่ือวัดระดับความเขาใจ 

• การนําไปใชกับงานท่ีทํา ในการทําส่ือควรมี เนื้อหาเพ่ิมเติม หรือหัวขอตางๆ ท่ีควรจะรู

เพ่ิมเติม 

2.11 ทฤษฎีการเรียนรูของ Joyce และ Weil 

 Joyce และ Weil (1992 : 164) กลาววา มนุษยมีเรื่องราวและส่ิงตาง ๆ ท่ีจะตองจําตลอดชีวิต

ดวยการใชภาษาในปริมาณมากมายมหาศาลดวยการเช่ือมโยงหรือใชภาษาใหสัมพันธกับวัตถุ 

ส่ิงของ  เหตุการณ  กิจกรรม  และคุณภาพนานับประการของส่ิงเหลานั้น  ในการเรียนรูวิชาใด ๆ ก็

จะพบวาตองใชภาษาในการจดจําอยูเสมอ เชนในการเรียนวิชาเคมีก็จําเปนตองจําช่ือ และคุณสมบัติ

ทางโครงสรางของสารประกอบตาง ๆ  ในการเรียนวิชาภูมิศาสตรก็จําเปนตองจําช่ือประเทศตาง ๆ  

ลักษณะสําคัญทางภูมิประเทศ และเหตุการณท่ีสําคัญเกี่ยวกับประชาชนของประเทศเหลานั้น  และ
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ในการเรียนวิชาภาษาตางประเทศก็จําเปนท่ีจะตองจดจําและพัฒนาคําศัพท ตลอดจนการออกเสียง

คําเหลานั้น  เปนตน 

นอกจากนั้น Joyce และ Weil (1992 : 176) ยังไดกลาวถึงขั้นตอนการสอนโดยใชเทคนิค

ชวยจําวาประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ 4  ขั้นคือ  

1.        สรางความสนใจในส่ิงท่ีเรียน (Attending to the Material) โดยครูนํานักเรียนเขาสู

ส่ิงท่ีตองการเรียนดวยการขีดเสนใต  จดสาระสําคัญ หรือถามเพ่ือสะทอนให

ผูเรียนเกิดความสนใจในคํา ประโยค  เรื่อง หรือสาระสําคัญของส่ิงนั้น 

2.        พัฒนาความสัมพันธ (Developing Connection) โดยกระตุนใหผูเรียนไดเขาใจ 

คุนเคย และสรางสาระสําคัญของส่ิงท่ีตองการจํานั้นเปนผลผลิตขึ้นมาดวยการใช

เทคนิคใด ๆ ดังกลาวขางตน 

3.        ขยายหรือสรางภาพลักษณของสาระสําคัญท่ีสรางขึ้นเพ่ือการจําใหเกิดความชัดเจน 

(Expanding Sensory Images) โดยการชวยผูเรียนปรับ เสริม เติม แตง สาระสําคัญ

ของส่ิงท่ีสรางขึ้นใหมีความชัดเจนและงายตอการจดจํา 

4.        ฝกฝนการจํา (Practicing Recall) โดยการเปดโอกาสใหผูเรียนไดทดลองใชเทคนิค

ชวยจําท่ีตนพัฒนาขึ้นจนเกิดความเคยชิน และสามารถใชไดอยางสมบูรณ 

 

2.12 ทฤษฎีการเรียนรูของ Ehrman และ Oxford 

            Ehrman และ Oxford (1990 : 313) กลาวถึงยุทธวิธีในการจําวาประกอบดวย 4 วิธี และแตละ

วิธีประกอบดวยวิธียอย ๆ คือ 

1.  วิธีสรางการเชื่อมโยงในใจ (Creating Mental Linkages) ซ่ึงประกอบดวยวิธียอย ๆ 

3 วิธีคือการจัดกลุม (Grouping) การรวมพวกและขยายรายละเอียด 

(Associating/Elaborating) และการใสคําใหมลงไปในบริบท (Placing New Words 

into a Context) 

2. วิธีการใชภาพและเสียง (Applying Images and Sounds) ซ่ึงประกอบดวยวิธียอย 4 

วิธีคือการสรางภาพ (Using Imagery) การสรางแผนท่ีความหมาย (Semantic 
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Mapping) การใชคําสําคัญ (Using Keywords) และการใชเสียงเพื่อการจดจํา 

(Representing Sounds in Memory) 

3. วิธีการทบทวนบอย ๆ (Reviewing Well) โดยเนนการทบทวนโครงสรางส่ิงท่ี

ตองการจํา 

4.  วิธีการแสดงกริยาอาการ (Employing Action) ซ่ึงประกอบดวยวิธียอย 2 วิธีคือการ

ใชการตอบสนองทางรางกาย หรือทางอารมณ (Using Physical Response or 

Sensation) และการใชเทคนิคทางชาง (Using Mechanical Techniques) 

จากตัวอยางของเทคนิคชวยจําตามแนวคิดของ Ehrman และ Oxford กับ Joyce และ Weil 

ดังกลาวขางตน จะเห็นไดวามีหลายเทคนิคท่ีคลายกัน เชน เทคนิคการเช่ือมโยง การรวมพวก และ

การใชเสียง เปนตน  นอกจากนั้น จะเห็นไดวา จากตัวอยางขั้นตอนการสอนตามแนวคิดของ Joyce 

และ Weil จะเปนแนวทางท่ีครูผูสอนสามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนในเกือบ

ทุกวิชา และโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ซ่ึงมีคําศัพทท่ีผูเรียนตองจดจํา

มากมายมหาศาล  ดังนั้น การใชเทคนิคดังกลาวขางตนจะสามารถชวยพัฒนาความสามารถในการจํา

ของผูเรียน ไดเปนอยางด ี

เม่ือผนวกเขากันกับองคประกอบของการออกแบบและพัฒนาส่ือการสอนในรูปแบบ

คอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวคิดของ Gagne สามารถทําใหผูเรียนเกิดความสนใจตอส่ิงเรา ผูเรียน

จะเกิดความสนใจและเรียนรูจากส่ือสอนมากขึ้นตามลําดับ  


