
บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะการแต่งประโยคภาษาอังกฤษ ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีท่ี 
สทฟ.1/1  และ 1/2 โดยใช้แอพพลิเคชั่น คาฮูท Kahoot ประกอบในการช่วยสอนทักษะการแต่งประโยค
ภาษาอังกฤษ และเพื่อเปรียบเทียบทักษะการแต่งประโยคภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาไฟฟ้ากำลัง ก่อนและหลังการเรียนการสอนโดย รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมิน
ทักษะการแต่งประโยคแบบทดสอบการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ และแบบวัดเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อ
แอพพลิเคช่ัน คาฮูท Kahoot ในการช่วยสอนทักษะการแต่งประโยคภาษาอังกฤษ 
 1.การวิเคราะห์ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนสาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1/1-2 สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ด้วยแอพพลิเคช่ัน คาฮูท Kahoot    
 2.การวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบทักษะการแต่งประโยคภาษาอังกฤษในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของนักเรียนสาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1/1-2 
สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ก่อนและหลังการเรียนการสอนด้วยแอพพลิเคชั่น คาฮูท Kahoot โดยเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นลำดับ  ในลักษณะตารางประกอบคำบรรยายดังนี้ 
ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้
แอปพลิเคชันคาฮูท เรื ่อง การแต่งประโยค ของนักเรียนสาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ชั ้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1/1-2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 83.28 / 85.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 
80/80 
 2. การหาค่าดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับ
การใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เรื่อง การแต่งประโยค ของนักเรียนสาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1/1-2 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6980 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.6980 
หรือคิดเป็นร้อยละ 69.80 
 3. นักเรียนสาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1/1-2  ที่เรียนด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพื่อพัฒนาการแต่งประโยค 
ความสามารถและมีทักษะการในการแต่งประโยคหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ประโยค แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การแต่งประโยค ชุด
กิจกรรม เรื่อง การแต่งประโยค และข้อคำถาม เรื่องการแต่งประโยคโดยใช้แอปพลิเคชันคาฮูท สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ( x ) ค่าความเบี่ยงเบนของคะแนน (S.D.) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพื่อพัฒนาทักษะการแต่ง



ประโยคตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (E1 /E2 ) การหาค่าดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของแผนการ 
จัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด (E.I.) และสถิติการทดสอบสมมติฐาน (t-test for dep 

1. การวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผล ดัชนีประสิทธิผล หมายถึง ตัวเลขที่แสดงถึงความก้าวหน้าใน
การเรียนของผู้เรียน โดยเปรียบเทียบคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนจากคะแนนสอบก่อนเรียนกับคะแนนท่ีได้
จากการทดสอบหลังเรียน และคะแนนเต็มหรือคะแนนสูงสุดกับคะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อน
เรียน เมื่อมีการประเมิน ส่ือ การสอนท่ีผลิตขึ้นจะดูจากประสิทธิผลทางการสอนและประเมินผล
สื่อการสอนนั้นตามปกติการ ประเมินความแตกต่างของค่าคะแนนใน 2 ลักษณะ คือ ความ
แตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรียน และคะแนนการสอบหลังเรียน หรือเป็นการทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองกับ กลุ่มควบคุม ดังที่ (รัตนะ บัวสนธ์, 2554) ได้
กำหนดสูตรในการหาดัชนีประสิทธิผลไว้ดังนี้ 
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2. ได้กำหนดสูตรในการหาดัชนีประสิทธิผลไว้ดังนี้ E.I. = ∑ ∑ ( )( ) ∑ เมื่อ E.I. แทน ดัชนีประสิทธิผล 

(Efficiency index) ∑ แทน ผลรวมของคะแนนก่อนการทดลองใช้นวัตกรรม ∑ แทน ผลรวมของ
คะแนนทดสอบหลังเรียน 

3. N แทน จำนวนนักเรียน 
4. A แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
5.  E.I. = ∑ ∑ ( )( ) ∑ เมื ่อ E.I. แทน ดัชนีประสิทธิผล (Efficiency index) ∑ แทน ผลรวมของ

คะแนนก่อนการทดลองใช้นวัตกรรม ∑ 
6.  แทน ผลรวมของคะแนนก่อนการทดลองใช้นวัตกรรม 
7. ∑ 
8. แทน ผลรวมของคะแนนทดสอบหลังเรียน 
9. N แทน จำนวนนักเรียน 
 
 



10. A แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
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4.1 การวิเคราะห์ผลการทำแบบฝึกหัด 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 3.5.1 สถิติพื้นฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 3.5.1.1 ค่าคะแนนเฉล่ีย 
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ 2538 : 73) 
 

ตารางท่ี 4.1 ผลการหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมควบคู่กับ
การใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เรื่อง การแต่งประโยค ของนักเรียนสาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1/1-2   
 
ตารางที่ 4.2 ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรม
ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพื่อพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง สาขาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีท่ี สทฟ.1/1  และ 1/2   
คะแนนเต็ม ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ผลรวมของ คะแนนก่อนเรียน ผลรวมของ คะแนนหลังเรียน  
E.I. 30     10   151   255   0.6980  
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จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของแผนการจัดการ เรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมควบคู ่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพื่อพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของนักเรียนระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ สทฟ.1/1  และ 1/2  มีค่าดัชนีประสิทธิผล 
เท่ากับ 0.6980 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ ่มขึ ้น 0.6980 หรือคิดเป็นร้อยละ 69.80 ตอนที่ 3 การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีท่ี สทฟ.1/1  และ 1/2  และหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับ
การใช้แอปพลิเคชันคาฮูท ตารางที่ 4.3 ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของ ของ
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ สทฟ.1/1  และ 1/2 ก่อน
และหลัง การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท  
การทดลอง   
n x SD    D 2   D   df t   ก่อนเรียน / หลังเรียน 
30   5.03   1.25   104   18.84*  
30   8.50   1.14   390  29 
 



จากตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ สทฟ.1/1  และ 1/2  เรียน
ด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพื่อพัฒนาทักษะการแต่ง
ประโยค มีคะแนนเฉล่ียการทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 5.03 คะแนน และหลังเรียนเท่ากับ 8.50 คะแนน เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา
เทคนิคไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีท่ี สทฟ.1/1  และ 1/2  ท่ีเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับ
การใช้แอปพลิเคชันคาฮูท มี ความสามารถในการแต่งประโยค และมีทักษะในการแต่งประโยคหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 


