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บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนโดยอาศัยแอปพลิเคชันการอ่านออกเสียงด้วยระบบ
รู้จ�ำเสียงพูดและเกมทายค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ หาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแอปพลิเคชันทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ แอปพลิเคชัน
การอ่านออกเสียงด้วยระบบรู้จ�ำเสียงพูด และทายค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จ�ำนวน 30 คน โดยเลือกแบบเจาะจง การพัฒนาแอปพลิเคชันใช้โปรแกรม
Construct 2 และโปรแกรม Intel XDK การพัฒนาในด้านของ speech recognition พัฒนาโดยใช้ plugin speech
recognition ซึง่ จากผลการวิจยั พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ในภาพรวมมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับ
มาก ( 𝑥𝑥̅ = 4.13, S.D. = 0.67) ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.53/90.00
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ 80/80 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนด้วย
แอปพลิเคชันทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 และผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีเ่ รียน
ด้วยสือ่ ทีพ่ ฒั นาขึน้ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ แอปพลิเคชันมีเสียงชัดเจน ( 𝑥𝑥̅ = 4.80, S.D. = 0.44) และในภาพรวมมีความพึงพอใจสือ่ อยู่
ในระดับมากทีส่ ดุ ( 𝑥𝑥̅ = 4.50, S.D. = 0.51)
ค�ำส�ำคัญ: แอปพลิเคชันการอ่านออกเสียง ระบบรู้จ�ำเสียงพูด เกมทายค�ำศัพท์
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Abstract

This research aims to develop teaching by application for English pronunciation practice with
speech recognition function and vocabulary memorizing game, conduct efficiency test for the application,
compare learning outcomes before and after using the application and study students’satisfaction of
the application for English pronunciation practice with speech recognition function and vocabulary
memorizing game. The samples used for this research were 30 six-grade students from Prasert Issalam
school whom were specifically picked. Application was developed by construct 2 and Intel XDK program,
and speech recognition was plugin speech recognition. The research result revealed that the efficiency
evaluation of the application was high ( 𝑥𝑥̅ = 4.13, S.D. = 0.67) with the scores of 88.53/90.00 which was
above standard criteria at 80/80. Students’ learning outcomes after using the application is significantly
higher than before using the application at 0.05 and students’ satisfaction of the application received
high scores. The indication with the highest score ( 𝑥𝑥̅ = 4.80, S.D. = 0.44) was the application’s voice that
was clear. The overall satisfaction level for the application received the highest score ( 𝑥𝑥̅ = 4.50, S.D. = 0.51).

Keywords: Application for English pronunciation practice, Speech recognition, Vocabulary memorizing game
บทน�ำ

ปั จ จุ บั น ภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาสากลที่ ใ ช้ เ ป็ น
สื่อกลางในการสื่อสาร ด้วยเหตุนี้ทุกชาติทุกภาษาจึงบรรจุ
วิ ช าภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาที่ ส องรองลงมาจากภาษา
ประจ� ำ ชาติ และเป็ น แกนหลั ก ของหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
ทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งจาก
ผลการวิจัยพบว่า เด็กในวัยเรียนมีระดับการใช้ภาษาอังกฤษ
ทีต่ ำ�่ กว่าเกณฑ์ จึงท�ำให้การสือ่ สารทางด้านภาษาอังกฤษของ
คนไทยไม่ ดี เ ท่ า ที่ ค วร เนื่ อ งจากในการเรี ย นรู ้ แ บบปกติ
เป็ น การเรี ย นแบบบรรยายท� ำ ให้ เ กิ ด ความเบื่ อ หน่ า ยใน
การเรียนตามที่ Reiser [1] ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียน
การสอนที่บรรยายเพียงอย่างเดียวอาจจะท�ำให้นักเรียน
มองไม่เห็นภาพจริง วิธีการที่จะแก้ไขปัญหาคือ ใช้สื่อเพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ของ ญาดา และคณะ [2] เกี่ยวกับการออกแบบสื่อต้องมี
ลักษณะทีด่ งึ ดูดความสนใจของผูเ้ รียนเพือ่ เป็นการกระตุน้ ให้
ผูเ้ รียนมีความอยากรู้ ซึง่ ในการจะเรียนรูใ้ นวิชาภาษาอังกฤษ
ให้เข้าใจและสนุกสนานไปกับการเรียนนั้น จ�ำเป็นจะต้องมี
สื่ อ เพื่ อ ช่ ว ยในการดึ ง ดู ด ความสนใจของผู ้ เ รี ย น และใน

การเรี ย นภาษานั้ น นั ก เรี ย นจะต้ อ งอ่ า นออกเสี ย งได้
อย่างถูกต้อง และเรียนรูค้ ำ� ศัพท์ตา่ ง ๆ เพือ่ จะใช้เป็นพืน้ ฐาน
ในการเรียนระดับต่อๆ ไปได้ ซึ่งในปัจจุบันมีการน�ำระบบ
รู้จ�ำเสียงพูดมาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย โดยเป็นการน�ำ
ระบบรู้จ�ำเสียงพูดมาใช้เพื่อโต้ตอบกับมนุษย์ เช่น โปรแกรม
ระบบ VoiceNotes [3] ใช้เพื่อตอบสนองการพิมพ์เกือบจะ
ทั น ที ที่ พู ด ท� ำ ให้ ส ามารถพิ ม พ์ ข ้ อ ความสะดวกรวดเร็ ว
เมือ่ อ่านข้อความ อ่านค�ำ หรือประโยคผ่านไมโครโฟนทีเ่ ชือ่ ม
ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Voicenote II ระบบ
รู้จ�ำเสียงก็จะแปลงเสียงพูดเป็นข้อความได้ทันที โดยผู้ใช้
สามารถบันทึกข้อความด้วยเสียงพูดแทนการจดบันทึกด้วย
ปากกา และน�ำอุปกรณ์เคลื่อนที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตมา
ใช้เสริมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความสะดวก
มากยิ่งขึ้น ท�ำให้ผู้เรียนประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
สามารถฝึกฝนและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และได้มีการน�ำเกม
เข้ า มาช่ ว ยในการสอนมากขึ้ น เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด ความ
สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการเรียนการสอนสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กุลธิดา และ กาญจนา [4] ที่กล่าวไว้ว่า เกม
การศึกษาถือว่าเป็นส่วนประกอบทีช่ ว่ ยให้การเรียนการสอน
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มีชีวิตชีวา ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น เกิดความสนุกสนาน
และสนใจในการเรียนมากขึน้ และประกอบกับในปัจจุบนั เกม
ส่วนมากนั้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวสื่อกลางในการสื่อสาร
ผ่านการพูด เมื่อรู้ค�ำศัพท์มากขึ้นจะท�ำให้สามารถฟังและ
แปลประโยคยาว ๆ จากศัพท์ได้
ผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดทีจ่ ะพัฒนาพัฒนารูปแบบการสอน
โดยอาศั ย แอปพลิ เ คชั น การอ่ า นออกเสี ย งด้ ว ยระบบ
รูจ้ ำ� เสียงพูดและเกมทายค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบตั ิ
การแอนดรอยด์สำ� หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการสอนโดยอาศั ย
แอปพลิ เ คชั น การอ่ า นออกเสี ย งด้ ว ยระบบรู ้ จ� ำ เสี ย งพู ด
และเกมทายค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ หาประสิทธิภาพของ
แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น
และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ แอปพลิเคชันการ
อ่านออกเสียงด้วยระบบรู้จ�ำเสียงพูดและเกมทายค�ำศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยแอปพลิเคชันทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีรปู แบบทบทวน
หลังเรียนหลังจากทีน่ กั เรียนได้เรียนแบบบรรยายมาแล้ว เพือ่ เป็น
สื่อเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทบทวนและได้ค วามสนุ ก สนาน
เพลิดเพลินไปกับการเรียน สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ใน
ชี วิ ต ประจ� ำ วั น และสามารถน� ำ ไปต่ อ ยอดเพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถทางภาษาอังกฤษได้
วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาในครัง้ นี้ ได้แก่ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาในครัง้ นีเ้ ป็นนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนประเสริฐอิสลาม จ�ำนวน
30 คน โดยเลือกแบบเจาะจง
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยนี้ท�ำการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้
เวลารวมทั้ ง สิ้ น 1 ภาคเรี ย น ตั้ ง แต่ เ ดื อ นพฤศจิ ก ายน
พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
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กระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอน
(Instructional System Design: ISD) ได้ศกึ ษาตามรูปแบบ
ของ Branch และ Dousay [5] ดังนี้ 1) ก�ำหนดวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ของผู้เรียน 2) พิจารณาคุณสมบัติของผู้เรียนเพื่อ
ออกแบบระบบการสอนให้เหมาะสม 3) ก�ำหนดวิธีการและ
ก�ำหนดกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู้ และ 4) วัดและ
ประเมินผล
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แบบทดสอบจ�ำนวน 60 ข้อ
2.2 แอปพลิเคชันการอ่านออกเสียงด้วยระบบรู้จ�ำเสียงพูด
และเกมทายค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ
2.3 แบบสอบถามผู ้ เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ หาคุ ณ ภาพของ
แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น
2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6
3. การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือ
3.1 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การรู ้ จ� ำ เสี ย ง (speech recognition) คื อ
การประมวลผลโดยแปลงสัญญาณเสียงพูดให้อยู่ในรูปแบบ
ของค� ำ ที่ มี ก ารเรี ย งล� ำ ดั บ ต่ อ กั น ด้ ว ยอั ล กอริ ทึ ม ที่ ใ ช้ ใ น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ [6] ซึ่งประเภทของระบบรู้จ�ำเสียง
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
การรู้จ�ำเสียงพูดจากสัญญาณเสียงพูดแบบค�ำโดด
(isolated speech) เป็นการฝึกฝนให้ระบบรูจ้ ำ� เสียงพูดเป็น
ค�ำสั้น ๆ หรือรรู้จ�ำค�ำสั่งบางค�ำ
การรูจ้ ำ� เสียงพูดจากสัญญาณเสียงพูดแบบต่อเนือ่ ง
(continuous speech) เป็นการฝึกฝนให้ระบบรู้จ�ำทุกค�ำ
จากเสียงพูดแบบต่อเนื่อง และพิจารณาว่าสัญญาณเสียงนั้น
มีค�ำสั่งใดบ้าง
การรู ้ จ� ำ เสี ย งพู ด จากสั ญ ญาณเสี ย งพู ด แบบ
ค�ำอุทาน (spontaneous speech) เป็นการฝึกฝนให้ระบบ
รู้จ�ำเสียงที่มีค�ำอุทาน เพื่อให้ระบบรู้จ�ำและเข้าใจเนื้อหา
ส�ำคัญที่อยู่ในสัญญาณเสียง

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

ว. วิทย. เทคโน. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 59

การสร้างระบบรูจ้ ำ� เสียงจะมีขนั้ ตอนการปฏิบตั อิ ยู่
ขั้นที่ 3 ก�ำหนดแบบจ�ำลองภาษา (language
ทั้งหมด 4 ขั้นตอน [7] ดังต่อไปนี้
modeling) ท�ำหน้าทีว่ เิ คราะห์ความน่าจะเป็นในการเกิดขึน้
ขั้ น ที่ 1 การสกั ด ลั ก ษณะส� ำ คั ญ (feature ของค�ำจากล�ำดับค�ำที่ก�ำหนด
extraction) ของสัญญาณเสียงที่เข้ามาในระบบ
ขั้นที่ 4 ถอดรหัส (decoder) ท�ำหน้าที่ตีความ
ขั้ น ที่ 2 ก� ำ หนดแบบจ� ำ ลองเสี ย ง (acoustic สัญญาณเสียงเป็นข้อความ
modeling) ซึ่งท�ำหน้าที่วิเคราะห์สัญญาณเสียงที่เข้ามาใน
ทั้งนี้ขั้นตอนของระบบรู้จ�ำเสียง แสดงดังภาพที่ 1
ระบบ
Speech

Feature

Acoustic

extraction

modeling

Decoder

Text

Language
modeling

ภาพที่ 1 ขั้นตอนของระบบรู้จ�ำเสียง (speech recognition)
การสกัดลักษณะค�ำของสัญญาณเสียงเนื่องมาจาก
ลักษณะเสียงพูดของแต่ละคนจะมีรปู แบบสัญญาณเสียงทีไ่ ม่
เหมือนกัน เพือ่ ให้ระบบรูจ้ ำ� เสียงเรียนรูไ้ ด้วา่ เสียงแต่ละเสียง
มีความแตกต่างกันจะต้องท�ำการสกัดค่าลักษณะส�ำคัญของ
เสียงก่อน โดยจะท�ำการสกัดค่าแต่ละช่วงเวลาและเรียงล�ำดับ
ต่อ ๆ กัน
แบบจ� ำ ลองเสี ย งมี ห น้ าSpeech
ที่ ส� ำ หรั บ ค� ำ นวณหา
Recognition
ความน่าจะเป็นของเสียงว่า เสียงทีเ่ ข้ามานัน้ ออกเสียงอย่างไร
user
Game

โดยใช้แบบจ�ำลองเสียง 1 แบบจ�ำลองต่อ 1 หน่วยเสียง โดย
การค�ำนวณหาความน่าจะเป็นจะพิจารณาจากการเรียงล�ำดับ
ของเวกเตอร์ลักษณะส�ำคัญ เช่น เมื่อน�ำล�ำดับเวกเตอร์
ลักษณะส�ำคัญของเสียงทีต่ อ้ งการพิจารณาว่าเป็นเสียง “M”
เข้าสู่แบบจ�ำลองหน่วยเสียง “M” แบบจ�ำลองนี้จะท�ำการ
พิจารณาเสีSpeech
ยงว่าเป็นเสียง “M” หรือไม่ (ภาพที่ 2)
Time

Text

1 แบบจําลอง

Easy

สําหรับหนวย

Medium

เสียง “M”

Hard

ลําดับของเสียง

คาความ
นาจะเปone-best
น answer

ในการเกิด

หนวยเสียง
“M”

Evalution

ภาพที่ 2 หน้าที่ของแบบจ�ำลองเสียง
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แบบจ�ำลองค�ำ (word model) มีหน้าที่บอกว่า เสียงคือ “m a n” โดยมีทศิ ทางการออกเสียง (เปลีย่ นสถานะ)
ค�ำนั้น ๆ จะออกเสียงอย่างไร โดยจะบอกเป็นล�ำดับของ จากซ้ายไปขวา (ภาพที่ 3)
หน่วยเสียง เช่น ตัวอย่างค�ำว่า “man” ลักษณะล�ำดับการออก

m

a

n

ภาพที่ 3 แบบจ�ำลองการออกเสียงค�ำว่า “man”
การออกแบบเกมบนแอปพลิเคชันการพัฒนาเกม
การสอนนัน้ มีองค์ประกอบส�ำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ องค์ประกอบ
ด้ า นการออกแบบการสอนและองค์ ป ระกอบด้ า นการ
ออกแบบหน้าจอ ซึ่งจะต้องน�ำเอาทฤษฎีด้านจิตวิทยามา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบ โดยจะเริ่มตั้งแต่การประมวล
เนือ้ หาวิชาทีส่ อน การวิเคราะห์เนือ้ หา การแบ่งหน่วยเนือ้ หา
การมีปฏิสัมพันธ์ และการประเมินการเรียนรู้ ส่วนการ
ออกแบบหน้าจอนั้นจะเกี่ยวข้องกับเทคนิคการน�ำเสนอ
เนื้อหาบนจอภาพ การจัดองค์ประกอบ การใช้ภาพกราฟิก
เสียง ฉาก และตัวอักษรเพื่อการน�ำเสนอเนื้อหาที่สอดคล้อง
กับทฤษฎีการเรียนรู้ และจะต้องเกีย่ วข้องกับอุปกรณ์ควบคุม
เช่น เม้าส์ แป้นพิมพ์ เพื่อให้นักเรียนมีอิสระในการควบคุม
การเรียนของตนเอง การเรียนรูผ้ า่ นเกม ซึง่ เป็นนวัตกรรมสือ่
การเรียนรู้ท่ีออกแบบโดยสอดแทรกเนื้อหาบทเรียนลงไปใน
เกม ให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในการเรียนรูล้ งมือเล่นและฝึกปฏิบตั ิ
ในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง โดยในขณะทีล่ งมือเล่นผูเ้ รียนจะได้
รับทักษะและความรูจ้ ากเนือ้ หาบทเรียนไปด้วย ท�ำให้ผเู้ รียน
ได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อม ๆ กัน และ
ชักจูงให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในกระบวนการเรียนรูจ้ นกระทัง่ เกิด
การเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง นอกจากนีย้ งั พบว่า สือ่ เกมคอมพิวเตอร์
จะให้ผลดีต่อการเรียนรู้และส่งเสริมให้เกิดการจดจ�ำเนื้อหา
ดีกว่าการเรียนรู้ที่เกิดจากแรงจูงใจภายนอก สอดคล้องกับ
จุดประสงค์หลักของการสร้างเกมคอมพิวเตอร์คือ มุ่งหวังให้
เกมเป็นสือ่ กลางช่วยให้ผเู้ ล่นรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ของกลุม่ ช่วย
กระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เล่น และ

ช่วยให้ผู้เล่นรู้สึกผ่อนคลาย มีความพึงพอใจในการเล่น
ส่งเสริมการเรียนรู้ในบริบทนอกห้องเรียนและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต [8] แบบจ�ำลองส�ำหรับการพัฒนาเกมการสอนมี
หลายรูปแบบ ทั้งนี้ที่จะกล่าวในการวิจัยนี้จะใช้โครงสร้าง
เดียวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกม ซึ่งประกอบไป
ด้วยการน�ำเข้าสู่เกม น�ำเสนอเกม การตัดสินใจของ ผู้เล่น
ผลลัพธ์ของการตัดสินใจ และการออกจากเกม โครงสร้าง
ทั่วไปของเกมการสอนประเภทเกมมีดังนี้
1) การน�ำเข้าสูเ่ กม ประกอบด้วยหน้าน�ำเรือ่ งทีบ่ อก
ชือ่ เรือ่ งของเกม และการแนะน�ำเนือ้ หาทัว่ ๆ ไปของเกม
2) การน�ำเสนอเกม เป็นส่วนส�ำคัญที่สุดของการ
ออกแบบ เนื่องจากเป็นการเปิดฉากของเกม และอธิบายถึง
เป้าหมายของเกม บทบาทของผูเ้ รียนในการทีจ่ ะต้องท�ำอะไร
บ้างในเกม รวมทั้งกฎกติกาต่าง ๆ ซึ่งหากน�ำเสนอในส่วนนี้
ไม่มปี ระสิทธิภาพผูเ้ รียนจะไม่สามารถใช้เวลาได้อย่างเต็มที่ใน
การเล่นเกม เพราะจะต้องเสียเวลาในการที่จะพยายามแก้ไข
ปัญหาอืน่ ๆ แทน เช่น ปัญหาการควบคุมเกม
3) การวิเคราะห์วิธีการและรูปแบบในการพัฒนา
เนื่องจากรูปแบบการน�ำเสนอจะต้องค�ำนึงถึงลักษณะและ
ความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความชัดเจน
และประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ส�ำหรับผูเ้ รียน เช่น การใช้สอื่ เสียง
ในการน�ำเสนอส�ำหรับผู้เรียนเด็กเล็ก หรือผู้เรียนที่มีปัญหา
ด้านการอ่าน
4) ผลย้ อ นกลั บ หรื อ ผลลั พ ธ์ ใ นการตั ด สิ น ใจ
กล่าวคือ เมื่อผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเกมก็จะต้องแสดงให้
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ผู้เรียนทราบผลการโต้ตอบหรือผลลัพธ์ในการตัดสินใจนั้น ๆ
ของการเรียนรูน้ นั้ ๆ ซึง่ จากการเรียนรูแ้ ละทักษะต่าง ๆ ของ
ผู้เรียนจะเกิดจากการคิดหรือการกระท�ำโต้ตอบของผู้เรียน
กับบทเรียน ซึ่งก็คือความพยายามที่จะไปถึงเป้าหมายของ
เกมนั่นเอง
Feature
Speech
3.2 การพัฒนาแบบทดสอบ
extraction
ผู้วิจัยได้ศึกษาแบบทดสอบจากข้อสอบในคู่มือครู
แผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาพืน้ ฐานภาษาอังกฤษกลุม่ สาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 [9] และผ่านการพิจารณาจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน ที่มีประสบการณ์การสอนทางด้าน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาไม่ตำ�่ กว่า 5 ปี ในการคัดเลือก
3.3 การพัฒนาแอปพลิเคชันการอ่านออกเสียง
ด้วยระบบรู้จ�ำเสียงพูดและเกมทายค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ

พัฒนาโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
จ�ำนวน 30 ข้อ และข้อสอบระหว่างเรียน จ�ำนวน 30 ข้อ ทัง้ นี้
ผู้วิจัยได้ออกแบบแอปพลิเคชันตาม Addie model [10]
ขั้นที่ 1 ขั้นวิเคราะห์ (analysis phase) เป็นการ
ท�ำความเข้าใจปัญหาการเรียนการสอน ก�ำหนดเป้าหมายของ
Acoustic
Decoder
รู ปแบบการสอนและวั
ต ถุ ประสงค์Text
ที่ จ ะสร้ า งขึ้ น รวมทั้ ง
modeling
ความรูพ้ นื้ ฐานและทักษะของผูเ้ รียน โดยพิจารณาจากค�ำถาม
เพื่อการวิเคราะห์ ดังนี้ 1) กลุ่มเป้าหมาย 2) พฤติกรรมใหม่
Language
ที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 3) ข้อจ�ำกัดในการเรียนรู้
modeling
และ 4) รูปแบบการสอนที่ใช้ใน แอปพลิเคชัน
ขั้นที่ 2 การออกแบบ (design phase) ผู้วิจัยได้
ก�ำหนดเครื่องมือวัดประเมินผล แบบฝึกหัด เนื้อหา วางแผน
การสอน ท�ำการสร้างสตอรีบอร์ด ออกแบบ user interface
และ user experiment ของแอปพลิเคชันเกม (ภาพที่ 4)

Speech

Speech
Speech
Recognition
recognition

Time

Text

user
User
Game

Easy
Medium
Hard

Evalution

ภาพที่ 4 สถาปัตยกรรมของระบบ

one-best answer
One-best
answer
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จากภาพที่ 4 ผูเ้ รียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียน
ได้ ในกรณีเลือกฝึกพูด (speech recognition) แอปพลิเคชัน
จะด�ำเนินการเลือกค�ำศัพท์แบบสุ่มค�ำจากทั้งหมด 60 ค�ำ
และจั บ เวลา เมื่ อ นั ก เรี ย นอ่ า นค� ำ ศั พ ท์ ร ะบบจะท� ำ การ
ประมวลผลค�ำ และแสดงออกมาในรูปแบบตัวอักษรเพือ่ ช่วย
ในการตรวจค�ำตอบว่านักเรียนอ่านถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถกู
ต้องระบบจะท�ำการให้นกั เรียนลองอ่านใหม่อกี ครัง้ และหาก
ไม่ถูกจะแสดงเฉลยและแสดงข้อถัดไป เมื่อครบก�ำหนด
2 นาที ระบบจะแสดงคะแนนรวมที่นักเรียนท�ำถูกต้อง และ
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ในกรณีที่นักเรียนเลือกแบบทายค�ำ (game) ระบบจะแสดง
เมนูงา่ ย ปานกลาง และยากเพือ่ ให้นกั เรียนเลือกระดับในการ
เรียน ยกตัวอย่างเมื่อเลือกแบบ easy ระบบจะแสดงค�ำแปล
เป็นภาษาไทย และให้นกั เรียนเลือกตอบโดยข้อสอบเป็นแบบ
ตัวเลือกชนิด 2 ตัวเลือก โดยเลือกค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุด
ขั้นที่ 3 ขั้นการพัฒนา (development phase)
ผู้ออกแบบสร้างส่วนต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมการสร้างเครื่องมือ
วัดประเมินผล สร้างแบบฝึกหัด สร้างเนื้อหา และการพัฒนา
แอปพลิเคชันโดยใช้โปรแกรม Construct 2 (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 โปรแกรม Construct 2
จากภาพที่ 5 พัฒนาในด้านของ Speech recognition โดยใช้ Plugin speech recognition ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ตัวอย่างการใช้ plugin speech recognition
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จากภาพที่ 6 plugin speech recognition พัฒนา
ขึ้นโดยใช้ JavaScript ในส่วนของ speech recognition
พัฒนาต่อยอดมาจาก Web Speech API ของ Google [11]
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ Google พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการเรียกใช้
ฟงกชันเซอรวิสของ Google ประกอบด้วย Google Text
To Speech API เป็น API (Application Program
Interface) ที่ใช้ในการสังเคราะหเสียงพูดจากข้อความใน

ทันที หรือสร้างไฟล์เสียงขึ้นมาใหม่ Google Speech To
Text API เป็น API ที่น�ำเสียงพูดแปลงเป็นข้อความ
หลังจากทีท่ ำ� การออกแบบด้วยโปรแกรม Construct
2 ได้ทำ� การแปลงไฟล์ให้ออกมาในรูปแบบแอปพลิเคชันโดยใช้
โปรแกรม Intel XDK ซึ่งแสดงหน้าแรกของแอปพลิเคชัน
(ภาพที่ 7)

ภาพที่ 7 หน้าแรกของแอปพลิเคชัน
จากภาพที่ 7 หน้าแรกจะประกอบไปด้วยเมนู play, help และ exit ตามล�ำดับ ในเมนู help มีค�ำอธิบายวิธีการ
เล่น แผนผังของแอปพลิเคชันทั้งหมด และเมื่อเลือก play จะเข้าสู่หน้าเลือกรูปแบบฝึกพูด ระบบจะท�ำการจับเวลา และ
ทายค�ำในกรณีเลือกฝึกพูดจะแสดงรูปแบบ (ภาพที่ 8)

ภาพที่ 8 หน้าแอปพลิเคชันรูปแบบฝึกพูด
จากภาพที่ 8 ระบบจะแสดงค�ำศัพท์ เมือ่ นักเรียนกดรูปไมโครโฟนและพูด ระบบจะแสดงค�ำพูดออกมาเป็นตัวอักษร
เพื่อแสดงค�ำตอบ หากตอบถูกจะแสดงคะแนน และระบบจะแสดงคะแนนรวมที่นักเรียนท�ำถูกต้อง (ภาพที่ 9)
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ภาพที่ 9 คะแนนรวม
จากภาพที่ 9 ในกรณีนักเรียนเลือกรูปแบบทายค�ำระบบจะแสดงเมนูง่าย ปานกลาง และยากเพื่อให้นักเรียนเลือก
ระดับในการเรียนแสดงดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 ระดับการเรียนในรูปแบบเกมทายค�ำ
จากภาพที่ 10 เมื่อเลือกระดับ จะเข้าสู่หน้าทายค�ำแบบ 2 ตัวเลือก ซึ่งระบบจะสุ่มค�ำจากจ�ำนวนทั้งหมด 60 ค�ำ
ดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11 หน้าแอปพลิเคชันแบบค�ำตอบสองตัวเลือก
จากภาพที่ 11 ระบบจะท�ำการจับเวลา เมือ่ นักเรียนคลิกเลือกค�ำระบบจะไปยังข้อถัดไปจนครบ 2 นาที ระบบจะ
ท�ำการเฉลย และท�ำการรวมคะแนน (ภาพที่ 12)

ภาพที่ 12 คะแนนรวมในรูปแบบเกมทายค�ำ
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จากภาพที่ 12 หลั ง จากระบบแสดงคะแนน
นักเรียนสามารถเลือกคลิกเลือกเรียนไปยังระดับที่สูงกว่าได้
จากเมนู up level
ขั้นที่ 4 ขั้นการด�ำเนินการ (implementation
phase) ผูว้ จิ ยั ได้นำ� แอปพลิเคชันทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
ทางด้านการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน จ�ำนวน 3 คน
เพื่อประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น และ
ท�ำการปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของผูเ้ ชีย่ วชาญ และน�ำไป
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ทดลองกับกลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ เป็นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
จ�ำนวน 30 คน
ขั้นที่ 5 ขั้นการประเมินผล (evaluation phase)
ได้เก็บรวบรวมข้อมูลและท�ำการประเมินผล มีการก�ำหนด
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของระบบ และความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ที่มีต่อระบบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating
scale) ซึ่งมีเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าน�้ำหนักของการประเมิน
เป็น 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท [12] (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น
�
𝒙𝒙
หัวข้อ
ความเหมาะสมของพื้นหลัง สี และตัวอักษร
3.80
ความสวยงามขององค์ประกอบในหน้าจอ
3.80
ความเหมาะสมของภาพเคลื่อนไหว
3.60
การประมวลผลของเสียงมีความถูกต้อง
4.40
ความเหมาะสมของเสียงในการโต้ตอบ
4.40
ความสอดคล้องของสื่อกับเนื้อหา
4.80
รวม
4.13

S.D.
0.83
0.83
0.89
0.54
0.54
0.44
0.67

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความสอดคล้อง
ของสื่อกับเนื้อหา (𝑥𝑥̅ = 4.80, S.D. = 0.44) และผลประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( 𝑥𝑥̅ = 4.13, S.D. = 0.67)

ตารางที่ 2 ผลของการหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น
การทดสอบ
จำ�นวนกลุ่มทดลอง คะแนนเต็ม
(คน)
ระหว่างเรียน (E1)
30
30
หลังเรียน (E2)
30

คะแนนเฉลี่ย
ระหว่างเรียน
26.56
27.00

ร้อยละประสิทธิภาพ
88.53
90.00

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.53/90.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่ก�ำหนดไว้ 80/80
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น
�
𝒙𝒙
การทดสอบ
S
N
S.D.
t
sig
ก่อนเรียน
30
30
19.27
2.41
13.13*
0.00
หลังเรียน
30
30
27.00
1.84
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาพบว่าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแอปพลิเคชัน
ที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4 ผลของความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น
�
𝒙𝒙
หัวข้อ
แอปพลิเคชันมีเสียงชัดเจน
4.80
มีสีสันสวยงาม
4.40
หน้าจอชัดเจน
4.40
ความพึงพอใจสื่อโดยรวม
4.40
รวม
4.50
จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า ผลการประเมิน
ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยสื่ อ ที่ พั ฒ นาขึ้ น มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ แอปพลิเคชันมีเสียงชัดเจน (𝑥𝑥̅ = 4.80, S.D.
= 0.44) และผลประเมินในภาพรวมมีความพึงพอใจสือ่ อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด ( 𝑥𝑥̅ = 4.50, S.D. = 0.51)

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การพัฒนาแอปพลิเคชันการอ่านออกเสียงด้วย
ระบบรู้จ�ำเสียงพูดและทายค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษมีประเด็น
น�ำมาอภิปรายและสรุปผลการวิจัย ดังนี้
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพของแอปพลิ เ คชั น ที่
พัฒนาขึน้ พบว่าค่าเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ ความสอดคล้องของสือ่
กับเนื้อหา ( 𝑥𝑥̅ = 4.80, S.D. = 0.44) และในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( 𝑥𝑥̅ = 4.13, S.D. = 0.67) จากผลการประเมินพบว่า
ความเหมาะสมของภาพเคลือ่ นไหวมีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ เทียบ
กับข้ออืน่ ๆ เนือ่ งมาจากแอปพลิเคชันมีภาพเคลือ่ นไหวน้อย
แอปพลิเคชันเน้นไปทางด้านการปฏิสัมพันธ์และการโต้ตอบ

S.D.
0.44
0.54
0.54
0.54
0.51

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ระหว่างผู้เรียนมากกว่าการเคลื่อนไหวของภาพ และพบว่า
ความสอดคล้องของสือ่ กับเนือ้ หา ( 𝑥𝑥̅ = 4.80, S.D. = 0.44) มี
ค่ า เฉลี่ ย อยู ่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด เนื่ อ งจากการออกแบบ
แอปพลิเคชันได้มกี ารสอบถามความเห็นจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
เนื้อหา และมีการหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [9]
ผลการศึ ก ษาพบว่ า แอปพลิ เ คชั น ที่ พั ฒ นาขึ้ น มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 88.53/90.00 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด
ไว้ 80/80 เนือ่ งจากแอปพลิเคชันมีเสียงโต้ตอบ มีปฏิสมั พันธ์
และมีสีสันที่ที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ประกอบกับมี
เนื้อหาที่สอดคล้องกับบทเรียนท�ำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา
มากขึ้น สอดคล้องกับทฤษฎีของ Skinner ที่ท�ำการวิจัยด้าน
การออกแบบคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนโดยพยายามหาวิธี
ให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ ให้ความสนุกและความรู้
เหมือนการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ [13] และสอดคล้องกับ
ระบบรู้จ�ำเสียงของ จักรกฤษณ์ [7] ในด้านของการแปลง
สัญญาณเสียงพูดเป็นข้อความ ซึง่ ระบบดังกล่าวมีความเสถียร
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ในการแปลงเสียงพูดเป็นข้อความ ช่วยในด้านการตรวจปรับ
เมื่อนักเรียนเปล่งเสียงพูด สามารถท�ำให้นักเรียนทราบใน
ทันทีเมื่อมีการแสดงเป็นข้อความว่านักเรียนพูดถูกหรือไม่
จากระบบดังกล่าวท�ำให้นักเรียนเข้าใจและสามารถฝึกการ
พูดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนด้วยแอปพลิเคชัน
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.05 เนื่องมาจากแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมีการใช้งานได้
ทุกที่ ทุกเวลา นักเรียนได้เรียนรู้แอปพลิเคชันได้ซ�้ำ ๆ ตาม
ความต้องการ ท�ำให้เกิดความเข้าใจและมีผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนที่สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญาณี [14] ที่
กล่าวว่าการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
แก่ ผู ้ เ รี ย น โดยผู ้ เ รียนเชื่อมต่ออุป กรณ์เข้ากับ เครือข่ า ย
อินเทอร์เน็ต จะท�ำให้ผู้เรียนสามารถเรียนจากที่ใดก็ได้
เวลาใดก็ได้ และสามารถติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้กับครู
ผูส้ อนได้โดยผ่านอินเทอร์เน็ต และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อุไรภรณ์ และ อาจารี [15] ในเรื่องของการฝึกพูดและจดจ�ำ
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ระบบรู้จ�ำเสียงพูดเข้ามาช่วยให้
นั ก เรี ย นได้ จ ดจ� ำ ค� ำ ศั พ ท์ และอ่ า นออกเสี ย งค� ำ ศั พ ท์ ไ ด้
บ่อยครัง้ ท�ำให้นกั เรียนพูดได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา และ
ท�ำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน
ด้วยสื่อที่พฒ
ั นาขึน้ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ แอปพลิเคชันมีเสียง
ชัดเจน ( 𝑥𝑥̅ = 4.80, S.D. = 0.44) และในภาพรวมมีความพึง
พอใจสือ่ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ( 𝑥𝑥̅ = 4.50, S.D. = 0.51) เนือ่ ง
มาจากแอปพลิเคชันมีเสียงทีเ่ หมาะสมกับวัยของนักเรียน และ
มีสี และหน้าจอทีเ่ หมาะสม ท�ำให้นกั เรียนพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ น
ระดับมากทีส่ ดุ สอดคล้องกับแนวคิดของ Malone [13] ทีว่ า่
ความอยากรูค้ วามอยากเห็นในด้านประสาทสัมผัสอันเกิดจากสิง่
เร้าภายนอก เน้นเฉพาะความอยากรูอ้ ยากเห็นจากการได้เห็น
และการได้ยนิ มากกว่าสิง่ อืน่ เช่น แสง สี เสียง และการจัด
สภาพแวดล้อมอืน่ ๆ ในลักษณะของการผสมผสานกัน เช่น
การอ่านกับการได้ยนิ เสียง หรือการเห็นภาพกับการได้ยนิ เสียง
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จากงานวิจยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้ 1) การพัฒนาแอป
พลิเคชันต้องค�ำนึงถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง ควรมีความ
เพียงพอต่อจ�ำนวนนักเรียน 2) ผลการวิจยั ครัง้ นีส้ ามารถเชือ่ ม
โยงไปสู่การวิจัยอื่น ๆ โดยสามารถน�ำผลวิจัยไปปรับปรุง
พัฒนาและประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในระดับชัน้ อืน่ ๆ
ได้ และ 3) สามารถน�ำแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาประยุกต์
ใช้กับการเรียนการสอนบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ คณะเทคโนโลยี สื่ อ สารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทีใ่ ห้ความสะดวก
และอนุเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการท�ำวิจัยในครั้งนี้
เอกสารอ้างอิง
1. Reiser RA. What field did you say you were in?
In: Reiser RA, Dempsey JV, editors. Trends and
issues in instructional design and technology.
New York: Pearson Education, Inc; 2017. p 1-7.
2. ญาดา อรรถอนั น ต์ , นิ ธิ ด า บุ ร ณจั น ทร์ , สุ ว รรณา
สมบุญสุโข. แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ค�ำศัพท์
ภาษาอังกฤษส�ำหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยิน. ใน:
เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้าน
คนพิการ ครั้งที่ 9 วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560.
ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา
ศู น ย์ ร าชการและคอนเวนชั น เซ็ น เตอร์ แจ้ ง วั ฒ นะ.
กรุงเทพฯ: 2560. หน้า 194-206.
3. ศุ ภ ลั ก ษณ์ จุ เ ครื อ . แปลงเสี ย งเป็ น ข้ อ ความด้ ว ย
Application Voice note II Speech to text.
Multimedia e-New. Division of Information
technology, Mahidol University 2559;(47):23-7.
4. กุลธิดา ชูเสน, กาญจนา ธนนพคุณ. การใช้เกมเพื่อ
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์
เรื่องพฤติกรรมบางประการของสัตว์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4. ใน: เอกสารประกอบการประชุม

68 ว. วิทย. เทคโน. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

5.

6.
7.
8.

9.
10.

วิชาการน�ำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิต
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครัง้ ที่ 17 วันที่ 21
กรกฎาคม 2560. ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง
วังจันทน์ ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
พิษณุโลก: 2560. หน้า 2642-50.
Branch RM, Dousay TA. Survey of instructional
design models. 5th ed. Bloomington: Association
for Educational Communications and
Technology; 2015.
Sadaoki FM, Sondhi M. Toward robust speech
recognition and understanding. J Vlsi Sig
Proc Syst 2005;41(3):245-54.
จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต. ระบบสารสนเทศส�ำหรับการ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล การท่ อ งเที่ ย ว. วารสารบริ ห ารธุ ร กิ จ
เทคโนโลยีมหานคร 2557;11(2):27-37.
Aijun A, Zhang A, Ge Y. The research on the
application of game in online education. In:
Torrente J, editor. IEEE International Conference
on Multimedia Technology (ICMT). Barcelona:
Pearson Education, Inc; 2011. p 5181-4.
สุระ ดามาพงษ์. คู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
พื้นฐานภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์วัฒนาพานิช
จ�ำกัด; 2552.
วารินทร์ รัศมพรหม. การออกแบบและพัฒนาระบบการ
สอน. กรุ ง เทพฯ: ภาควิ ช าเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ; 2541.

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
11. อนั น ตชั ย กุ ล สอน, วสั น ต์ สามร้ อ ยงาม, อวยไชย
อินทรสมบัติ, ธานิล ม่วงพูล. กล่องชาญฉลาดสั่งงาน
ด้วยเสียง. ใน: เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
ระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3
วั น ที่ 2-3 มี น าคม 2560. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคาม. มหาสารคาม; 2560. หน้า 1-6.
12. ธารินทร์ ศิลป์จารุ. การวิจยั และวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
ด้วย SPSS. กรุงเทพฯ: เอสอาร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด; 2551.
13. Malone TW. What makes things fun to learn?
Heuristics for instructional computer games. In:
Lehot P, Loop L, Gorsline GW, editors. The 3rd
ACM SIGSMALL symposium and the first SIGPC
symposium on Small Systems. California: ACM
New York; 1980. p. 162-9.
14. กัญญาณี โสมทรัพย์. เว็บแอปพลิเคชันธรรมะหรรษา.
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ, บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
กรุงเทพฯ; 2557.
15. อุไรภรณ์ ทองมาก, อาจารี นาโค. พจนานุกรมสือ่ ประสม
(อังกฤษ-ไทย) ส�ำหรับเด็กในช่วงชัน้ ระดับประถมศึกษา.
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 2553;12(3):27-37.

