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สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

 ในการวิจัยครั้งนี ้ ผู ้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของนักเรียนระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีท่ี สทฟ.1/1  และ 1/2  ท่ีใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับ
การใช้ แอปพลิเคชันคาฮูท  
 5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 5.1.1 เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้  แอปพลิเค
ชันคาฮูท เรื่อง การแต่งประโยค ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง 
ช้ันปีท่ี สทฟ.1/1  และ 1/2   ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80  
 5.1.2 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้ แอปพลิเคชัน
คาฮูทเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาเทคนิคไฟฟ้า
กำลัง ช้ันปีท่ี สทฟ.1/1  และ 1/2   
  5.1.3 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแต่งประโยคของนักเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับ การใช้
แอปพลิเคชันคาฮูท  
 5.2 สมมติฐานการวิจัย นักเรียนท่ีเรียนด้วยการใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท มี
ทักษะการแต่ง ประโยค หลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน  
 5.3 วิธีดำเนินการวิจัย  
 5.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีท่ี สทฟ.1/1  และ 1/2   จำนวน 2 ห้องเรียน ซึ่ง
มีนักเรียนท้ังหมด 50 คน  
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคไฟฟ้า
กำลัง ชั้นปีที่ สทฟ.1/1  และ 1/2  จำนวน 39 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม ( Cluster Random 
Sampling) 
 5.4 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
 5.4.1 ตัวแปรต้น คือ การใช้แอปพลิเคชันคาฮูท  
 5.4.2 ตัวแปรตาม คือ ทักษะการแต่งประโยคภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
ช้ันสูง สาขาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีท่ี1 ห้อง1/1 และ 1/2  
 5.5 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย  
เนื ้อหาที ่ใช้ในการวิจัย เป็นเนื ้อหาวิชาภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามหลักสูตรสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 เรื ่อง การแต่งประโยค ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้าง แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพื่อพัฒนาทักษะการ แต่งประโยค จำนวน 
6 แผน ดังนี้ - แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 รู้จักคำศัพท์เทคโนโลยี 
 - แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 2 รู้จักประโยค 2 ส่วน - แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 3 รู้จักประโยค 3 ส่วน - 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 เรียงคำให้เป็นประโยค - แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 แต่งประโยคจากคำ - แผนการ



จัดการเรียนรู้ท่ี 6 แต่งประโยคจากตัวอย่างเรียงความส้ันเรื่อง ความลับในวัยเด็กของฉัน  5.6 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 5.6.1 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการแต่งประโยค  
 5.6.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เรื่อง การแต่งประโยค  
 5.6.3 ชุดกิจกรรม เรื่อง การแต่งประโยค  
 5.6.4 ข้อคำถาม เรื่อง การแต่งประโยค โดยใช้แอปพลิเคชันคาฮูท  
 5.7 การดำเนินการทดลอง การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมควบคู่กับการ ใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพื่อพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 1 จำนวน 39 คน โดยได้ทำการหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพื่อ
พัฒนาทักษะการแต่งประโยค ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ การทดลองครั้งท่ี 1 ผู้วิจัยใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพื่อ พัฒนา
ทักษะการแต่งประโยค จำนวนท้ังหมด 6 ชุดคำถาม ให้ผู้เช่ียวชาญ 
จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบ ความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไข ต่อจากนั้นผู้วิจัยนำคำถามโดยใช้แอพพลิเคช่ัน
จัดการเรียนรู้ทั้งหมดไปทดลองใช้กับ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร ชั้นปีที่1 จำนวน4 กลุ่มห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน 80 คนพบว่ามีปัญหา เกี่ยวกับวิธีการในการใช้ชุดกิจกรรม โดยพบว่าภาษาที่ใช้ในแต่ละชุด
กิจกรรมมีความสับสน ซับซ้อน ทำให้นักเรียนขาดความเข้าใจในการทำกิจกรรม และเวลาที่ใช้ในแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้ไม่สัมพันธ์กับเนื้อหาและกิจกรรม รวมทั้งนักเรียนมีทักษะในการใช้แอปพลิเคชันคาฮู
ทค่อนข้างน้อยทำให้เวลาท่ีกำหนดไว้ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด การทดลองครั้งท่ี 2 ผู้วิจัยได้นำแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพื่อ พัฒนาทักษะการแต่งประโยค จำนวน 6 ชุด
คำถาม ไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี  ภาค เรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 จำนวน 30 คน และนำไปใช้นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
เทคนิคการผลิต สาขาเทคนิคโลหะการ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 
กลุ่มเรียน จำนวนนักเรียน 37 คน พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้บางแผนสามารถใช้ได้ดี สัมพันธ์กับการใช้ชุด
กิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชั่นคาฮูท ส่วนในบางแผนนั้นต้องมีการ  ลดทอนจำนวนข้อในแต่ละชุด
กิจกรรมเพื่อให้นักเรียนสามารถทำกิจกรรมในแต่ละชุดกิจกรรมได้ สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์และเวลาท่ีก าหนด
ไว้ ผู้วิจัยจึงได้มีการปรับกิจกรรมในบางแผนการจัดการ เรียนรู้ เพื่อให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น การทดลองครั้งท่ี 3 
ผู้วิจัยนำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพื่อ พัฒนาทักษะการแต่ง
ประโยค จำนวน 6 ชุด ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์ ไปทดลอง ใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน 38 คน โดยให้ทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียน จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชัน คาฮูท เพื่อพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ทั้งหมด 6 แผน ดังนี้ - 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักคำและกลุ่มคำ - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 รู้จักประโยค 2 ส่วน - แผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ี 3 รู้จักประโยค 3 ส่วน - แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 เรียงคำให้เป็นประโยค - แผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ี 5 แต่งประโยคจากคำ- แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 แต่งประโยคจากภาพ จากนั้นทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์
หลังเรียน และนำคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80  
 5.8 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
 5.8.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าความแปรปรวน  
 5.8.2 สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ การหาค่าประสิทธิภาพของแผนการ จัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (E1/E2) และ การ



หาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดย ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้
แอปพลิเคชันคาฮูท เพื่อพัฒนาทักษะการแต่งประโยค  
 5.8.3 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การตรวจสอบสมมติฐานการจัดการเรียนรู้ด้วย  แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพื่อพัฒนาทักษะการ แต่งประโยค โดยใช้ 
t-test Dependent Samples  
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 5.9 สรุปผลการวิจัย จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยได้ดังนี้  
 5.9.1 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม ควบคู่กับ
การใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เรื ่อง การแต่งประโยค ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 กลุ่มเรียน 39 คน  มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 83.28/85.00 ซึ่งเป็นไป ตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้คือ 80/80  
 5.9.2 การหาค่าดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด กิจกรรม
ควบคู ่ก ับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพ ื ่อพ ัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของนักเร ียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6980 แสดงว่า
นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.6980 หรือคิดเป็นร้อยละ 69.80  
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 5.9.3  นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง  ที่เรียนด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพื่อพัฒนาทักษะการแต่งประโยค 
มีความสามารถในการแต่ง ประโยค และมีทักษะในการแต่งประโยคหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  
  
 
5.10 อภิปรายผลการวิจัย  
 ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพื่อพัฒนาทักษะ
การแต่งประโยค ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง มีประเด็น
สำคัญท่ีควรนำมาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้  
 5.10.1 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรม ควบคู่กับ
การใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เรื่อง การแต่งประโยค ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชา
เทคนิคไฟฟ้ากำลัง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 83.28/85.00 ซึ่งเป็นไป ตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้คือ 80/80 
จากการศึกษาค้นคว้าและออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ควบคู่กับการใช้แอป
พลิเคชันคาฮูท เรื่อง การแต่งประโยค ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิค



ไฟฟ้ากำลัง ตามทฤษฎีและหลักการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งการสร้างข้อคำถาม ในแอปพลิเคชัน
คาฮูทที่มีความสัมพันธ์เป็นเรื่องราวและหัวข้อเดียวกัน จึงทำให้แผนการจัดการ เรียนรู้และชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้ง 6 ชุดนี้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 83.28/85.00 ซึ่งเป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 
เช่นเดียวกับอินทุอร กัญญาชาติ(2559:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการ พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย
เรื่อง การสร้างคำและประโยคในภาษาไทย กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย จากการเปรียบเทียบการพัฒนา
ทักษะการแต่งประโยค ด้วยแผนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชัน
คาฮูท ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง  พบว่า นักเรียนมี
ความสามารถในการแต่งประโยค และมีทักษะในการแต่งประโยคหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ และยังสอดคล้อง กับงานวิจัยของ อินทุอร กัญญาชาติ
(2559:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการ เรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การสร้างคำและประโยคใน
ภาษาไทย นอกจากนั้น ว่าท่ีร.ต. นพอนนต์ ชาครจิรเกียรติ(2558: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการใช้เกมแบบทดสอบ
เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการสอบ วิชาพื้นฐาน  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างการใช้
โปรแกรม Kahoot! กับการสอบปกติของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช บริหารธุรกิจผลการศึกษา พบว่าผลการทดสอบของผู้เรียนท่ีท าแบบทดสอบ
โดยใช้โปรแกรม Kahoot! วิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพค่าเฉล่ียสูงกว่าผู้เรียนท่ี
ทดสอบ ด้วยวิธีปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจที่ได้ท าแบบทดสอบ 
โดยใช้โปรแกรม Kahoot! ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก จากงานวิจัยและรายงานการวิจัยดังกล่าวข้างต้น
จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด กิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพื่อพัฒนาทักษะการแต่ง
ประโยค ของ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ี ก าหนดไว้ เพราะแผนการจัดการเรียนรู้ได้สร้างขึ้นให้เหมาะสม
กับผู้เรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ได้แบ่งเนื้อหาท่ีใช้ในการสอนเป็น
หัวข้อย่อย ๆ โดยเริ่มจาก หัวข้อหรือเนื้อหาที่มีความง่าย และเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้และการท าความ
เข้าใจเรื่องการแต่ง ประโยค ไปสู่หัวข้อหรือเนื้อหาท่ีมีความซับซ้อนในการแต่งประโยคให้ถูกต้อง เป็นการจูงใจ 
ดึงดูด ความสนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ติดตามการเรียนรู้ในเรื่องการแต่งประโยค และท าให้ผู้เรียน  เกิด
ผลสำเร็จในการฝึกเรื่องการแต่งประโยค รวมทั้งในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยได้ออกแบบ ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนรู้ในแต่ละแผน เพื่อให้ผู้เรียนหรือกลุ่ม  ตัวอย่างสามารถทำ
กิจกรรมจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ถูก  ออกแบบมาโดยคำนึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ความสามารถของนักเรียน และแบบฝึกท่ีใช้ใน ชุดกิจกรรมนั้นเป็นแบบฝึกส้ัน ๆ เพื่อให้
ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย ดังนั้นในแต่ละแผนการจัดการ เรียนรู้และในแต่ละชุดกิจกรรมจึงมีความยากง่าย
แตกต่างกันไป ตามเนื้อหาท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ ทำให้ ผู้เรียนเกิดความท้าทายในการเรียนรู้ในการทำงานหรือ
ศึกษาเนื้อหาความรู้นั้น ๆ อีกทั้งชุดกิจกรรม การเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้ออกแบบมานั้น เป็นการออกแบบเพื่อให้
ผู้เรียนสามารถทำงานกลุ่มร่วมกันได้ เป็นการจัดการเรียนรู้ในอีกลักษณะหนึ่ง ที่ทำให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน และแบ่งหน้าท่ีกันในการทำงานกลุ่ม จึงทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึก
ร่วมในการเรียนรู้ และเป็นเจ้าของการเรียนรู้ในครั้งนี้อย่างแท้จริง รวมทั้งการนำแอปพลิเคชันคาฮูทเข้ามาช่วย
ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการแต่งประโยคภาษาอังกฤษ 
5.10.1 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรม ควบคู่กับการใช้แอป
พลิเคชันคาฮูท เรื ่อง การแต่งประโยคภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 83.28/85.00 ซึ่งเป็นไป ตามเกณฑ์ที่กำหนดไวคื้อ 
80/80 จากการศึกษาค้นคว้าและออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ควบคู่กับการ



ใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เรื่อง การแต่งประโยค ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
เทคนิคไฟฟ้ากำลัง ตามทฤษฎีและหลักการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งการสร้างข้อคำถาม ในแอป
พลิเคชันคาฮูทท่ีมีความสัมพันธ์เป็นเรื่องราวและหัวข้อเดียวกัน จึงทำให้แผนการจัดการ เรียนรู้และชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ท้ัง 6 ชุดนี้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 83.28/85.00 ซึ่งเป็นไปตาม เกณฑ์ท่ีกำหนดไว้คือ 80/80 
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.63 / 83.38  
 5.10.2 การหาค่าดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด กิจกรรม
ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพื่อพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6980 แสดงว่านักเรียนมีความรู้
เพิ่มขึ้น 0.6980 หรือคิดเป็นร้อยละ 69.80 ผลการวิจัย พบว่า ชุด ประสิทธิภาพของ 55 กระบวนการและ
ของผลผลิต เท่ากับ 84.77/82.50 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.65 หรือคิด เป็นร้อยละ 65 5.10.3 
จากการเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ด้วยแผนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรม
ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้า
กำลัง พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการแต่งประโยค และมีทักษะในการแต่งประโยคหลังเรียนสูงกว่า ก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และยังสอดคล้อง กับงานวิจัย
ของ นอกจากนั้น ว่าท่ีร.ต. นพอนนต์ ชาครจิรเกียรติ (2558: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการใช้เกมแบบทดสอบเพื่อ
เปรียบเทียบความพึงพอใจในการสอบ วิชาพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างการใช้โปรแกรม 
Kahoot! กับการสอบปกติของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที ่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช บริหารธุรกิจผลการศึกษา พบว่าผลการทดสอบของผู้เรียนที่ทำแบบทดสอบโดยใช้
โปรแกรม Kahoot! วิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพค่าเฉลี่ยสูงกว่าผู ้เรี ยนท่ี
ทดสอบ ด้วยวิธีปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจที่ได้ท าแบบทดสอบ 
โดยใช้โปรแกรม Kahoot! ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก จากงานวิจัยและรายงานการวิจัยดังกล่าวข้างต้น
จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด กิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพื่อพัฒนาทักษะการแต่ง
ประโยค ของนักเรียนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ี กำหนดไว้ เพราะแผนการจัดการเรียนรู้ได้สร้างขึ ้นให้
เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง  โดยในแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้ได้แบ่งเนื้อหาที่ใช้ในการสอนเป็นหัวข้อย่อย ๆ โดยเริ่มจาก หัวข้อหรือเนื้อหาที่มีความ
ง่าย และเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้และการทำความเข้าใจเรื่องการแต่ง ประโยค ไปสู่หัวข้อหรือเนื้อหาที่มี
ความซับซ้อนในการแต่งประโยคให้ถูกต้อง เป็นการจูงใจ ดึงดูด ความสนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ติดตามการ
เรียนรู้ในเรื่องการแต่งประโยค และทำให้ผู้เรียน เกิดผลสำเร็จในการฝึกเรื่องการแต่งประโยค รวมท้ังในแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยได้ออกแบบ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีความเหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนรู้ในแต่ละ
แผน เพื่อให้ผู้เรียนหรือกลุ่ม ตัวอย่างสามารถทำกิจกรรมจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ถูก ออกแบบมาโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสามารถของนักเรียน และแบบฝึกท่ี
ใช้ใน ชุดกิจกรรมนั้นเป็นแบบฝึกสั้น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย ดังนั้นในแต่ละแผนการจัดการ  
เรียนรู้และในแต่ละชุดกิจกรรมจึงมีความยากง่ายแตกต่างกันไป ตามเนื้อหาท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ ผู้เรียนเกิดความ
ท้าทายในการเรียนรู้ในการทำงานหรือศึกษาเนื้อหาความรู้นั ้น ๆ อีกทั้งชุดกิจกรรม การเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้
ออกแบบมานั้น เป็นการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถท างานกลุ่มร่วมกันได้  เป็นการจัดการเรียนรู้ในอีก
ลักษณะหนึ่ง ที่ท าให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน และแบ่งหน้าที่กันใน
การทำงานกลุ่ม ให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกร่วมในการเรียนรู้ และเป็นเจ้าของการเรียนรู้ในครั้งนี้อย่างแท้จริง 
รวมทั้งการนำแอปพลิเคชันคาฮูทเข้ามาช่วยในการ ทบทวนเนื้อหาในแต่ละหัวข้อทำให้ผู ้เรียนได้ร ับผล



ป้อนกลับ (Feedback) ทันที จากการทำแบบฝึกหัดในเรื่องนั้น ๆ และเมื่อผู ้วิจัยหรือครูพบว่าผู ้เรียนหรือ
นักเรียนคนใดมีความคลาดเคลื่อนใน เรื่องใด ก็สามารถอธิบายเนื้อหานั้นให้นักเรียนทำความเข้าใจใหม่ได้
ในทันที จึงทำให้ผลการจัดการ เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพื่อพัฒนาทักษะ
การแต่งประโยค ของนักเรียนระดับชั ้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง  มี
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
เทคนิคไฟฟ้ากำลัง 
 5.11 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป  
 5.11.1 ควรพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบอื่น ท่ี นอกเหนือจาก
การใช้แอปพลิเคชันเข้ามามีส่วนร่วมในชุดกิจกรรม  
 5.11.2 ควรพัฒนาสื่อทางด้านเทคโนโลยี หรือแอปพลิเคชันที่พัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ  ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ท่ีนักเรียนสามารถนำไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ในสถานท่ีใด หรือใน เวลาใดก็ได้  
 5.11.3 ควรพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะใน ด้านต่าง 
ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
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