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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ ในรายวิชาการอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนระดับชั ้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นปีที ่ 2 สาขางานการบัญชี บช.2/1 โดยใช้
แอพพลิเคชั่น คาฮูท Kahoot ประกอบในการช่วยสอนการอ่านภาษาอังกฤษ และเพื่อเปรียบเทียบ
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชี บช.2/1  ก่อนและหลังการ
เรียนการสอนและรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินทักษะการอ่าน ด้วยแอพพลิเคชั ่นคาฮูท 
แบบทดสอบการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ และแบบวัดเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อแอพพลิเคช่ัน 
คาฮูท Kahoot ในการช่วยสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ประชากรคือ กลุ่มเรียน จำนวน  
37 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ศึกษาในสาขาวิชาชีพ สาขางานการบัญชี และ และมีเกรดเฉล่ียสะสม
ท้ังหมดเมื่อจบการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมระหว่าง 2.50-2.99 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถ่ี ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ระดับเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อ
แอพพลิเคชั่น คาฮูท Kahoot ในการช่วยสอนการอ่านภาษาอังกฤษ ในภาพรวมพบว่า ค่าเฉลี่ยของ
ระดับการใช้แอพพลิเคชั่น คาฮูท Kahoot มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับเป็นกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.22 หลังการใช้แอพพลิเคชั่น คาฮูท Kahoot นักศึกษามีทักษะด้านการอ่านประโยค
ภาษาอังกฤษ มากกว่าก่อนการใช้แอพพลิเคช่ัน คาฮูท Kahoot ส่วนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้าน
การอ่านอย่างคล่องแคล่ว ด้านการอ่านประโยคถูกต้องตรงตามหลักการอ่านออกเสียง และ ด้านการ
ใช้สำนวนภาษาตามมารยาทเจ้าของภาษา ในการสื่อสารตำกว่า ก่อนการใช้แอพพลิเคชั่น คาฮูท 
Kahoot ในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
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Abstract 

 The purposes of this research were to study the students’ attitudes toward 
teaching and learning through self-access learning from the Kahoot application to 
develop English Reading skills and speaking skills and to compare the English Reading 
Skills of the second-year diplomatic accounting students before and after using 
learning further from the Kahoot application. The researchers collected the data by 
using the English Reading skills assessment form, English listening test, and the attitudes 
measurement form of the second-year students toward self-access learning from 
playing games with the Kahoot application in developing English Reading Skills. The 
target groups were the 37 students in groups, group 1,  and most of them were 
females who studied in the Department of Accounting with GPAs between 2.50 – 
2.99 from the previous semester. The data obtained were analyzed by using 
frequency, percentage, mean, and standard deviation. The study found that the 
students’ attitudes toward self-access learn the English Reading Skills from Kahoot the 
application. 

 The study found that the students’ attitudes toward self-access learning from 
English Kahoot application in developing English writing skills were 3.22 at the medium 
level. The English writing and reading skills of students were higher after using self-
access learning on the English Kahoot application but the English-Speaking skill about 
fluency, grammar rightness, pronunciation, and body language in communication 
toward self-access learning from Kahoot application in developing English listening and 
speaking skills were 3.22 at the medium level. The English listening skill of students 
was higher after using self-access learning from the English Kahoot application but 
English-reading Skill about fluency, grammar rightness, pronouncing, and body 
language in communication was less than before using learning from Kahoot 
application. 
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   บทที่ 1 
   บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ในปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนนักศึกษาเพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดีดังนั้น แผนกวิชา
สามัญ-สัมพันธ์ และผู้วิจัยซึ่งเป็นครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ จึงมุ่งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา โดยการปรับปรุงวิธีการสอนและนํา แอพพลิเคช่ัน คาฮูท Kahoot มาช่วยเสริมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษทุกวิชาทั้งในและนอกห้องเรียน โดยเริ่มต้นจากลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้เป็น
จํานวน 37 คน คณะผู้วิจัยจึงต้องการทําการศึกษาวิจัยการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนสาขาวิชางานการบัญชี ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 โดยใช้แอพพลิเคชั่น คาฮูท 
Kahoot ตลอดจนศึกษาด้าน เจตคติ ของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ แอพพลิเคช่ัน 
คาฮูท Kahoot ในการช่วยพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ ื ่อพ ัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนสาขาวิชางานการบัญชี ช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2/1 โดยใช้แอพพลิเคช่ัน คาฮูท Kahoot 
  2. เพื ่อเปรียบเทียบทักษะการศึกษาเจตคติของนักเรียนสาขาว ิชางานการบัญชี ช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2/1 ท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใช้แอพพลิเคช่ัน คาฮูท Kahoot ใน
การช่วยสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
1.3 สมมุติฐานการวิจัย 
 1.3.1 นักเรียนมีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ดีขึ้น 

 1.3.2  นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีขึ้นต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  
ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตเนื้อหา 

เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี ้เป็นการศึกษาปัจจัยการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนสาขาวิชางานการบัญชี ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 ที่มีต่อการเรียนการสอนโดย
ใช้แอพพลิเคชั่น คาฮูท Kahoot โดยใช้สําหรับการเรียนโดยมีผู้สอนให้คำแนะนำเพิ่มเติม สามารถ
บันทึกข้อมูล อย่างละเอียดโดยเฉพาะการทํากิจกรรมต่างๆ ครบท้ัง 4 ทักษะได้แก่ ทักษะการฟัง พูด 
อ่าน และเขียน ครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และกระตุ้นให้เกิดการความคิด 

 
 
 
 



ขอบเขตประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนสาขาวิชางานการบัญชี ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปี

ที่ 2/1 เป็นประชากรในการศึกษาปัจจัยการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ ด้วย แอพพลิเคชั่น คาฮูท 
Kahoot เข้ารับการทดสอบก่อน-หลังการเรียน 
ประโยชน์ของการวิจัย 

1. ได้แนวทางในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนสาขาวิชางานการบญัชี 
ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2/1 ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการโต้ตอบ-ส่ือสาร ได้เป็นอย่าง
ดี 

2. ได้ข้อมูลด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแอพพลิเคช่ัน คาฮูท Kahoot ในการ 
ช่วยสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ จากการศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการใช้แอพพลิเคช่ัน 
คาฮูท Kahoot 

 
นิยามศัพท์ในการวิจัย 

นักเรียน นักศึกษา หมายถึงนักเรียนสาขาวิชางานการบัญชี ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปี
ที ่ 2/1  ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการอ่านสื่อสิ ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 ปี ในปี
การศึกษา 2565 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ ซึ ่งมีรหัส
ประจําตัวนักศึกษาข้ึนต้นด้วย 64 
แอพพลิเคช่ัน คาฮูท Kahoot 

หมายถึง แอพพลิเคชั่น คาฮูท Kahoot ท่ีผู้วิจัย และนักเรียนเลือกใช้ และที่ผู้สอน ผู้วิจัย 
สร้างขึ ้นเพื ่อใช้ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษ เพื ่อใช้ ในการฝึกพัฒนาการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ในการเรียนวิชาการอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ภาษาอังกฤษ 



     บทที่ 2 
 

  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

ในการศึกษาเรื่องการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ  นักเรียน นักศึกษา หมายถึง  นักเรียน
สาขาวิชางานการบัญชี ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/1  ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการ
อ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 ปี ในปีการศึกษา 2565 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ ซึ่งมีรหัสประจําตัวนักศึกษาข้ึนต้นด้วย 64 

 การศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการแต่งประโยคภาษาอังกฤษ  ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐาน สําหรับการดําเนินการวิจัย ตามหัวข้อดังนี้ 

1. หลักสูตร 
2. ทักษะการแต่งประโยคภาษาอังกฤษ 
3. กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยแอพพลิเคช่ัน คาฮูท Kahoot 
4. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
5. ทัศนคติ 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

หลักสูตรระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
1. ปร ัชญาและว ัตถุประสงค ์ของหลักส ูตรระด ับประกาศน ียบ ัตรว ิชาช ีพ (ปวช.)

กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักมาตรฐานและประเมินผลการอาชีวศึกษา , 2553, หน้า 12-14) ได้
ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับพ.ศ. 2548 โดยมีปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ดังนี้มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา ของชาติปรัชญา ปรัชญาของสถาบันการอาชีวศึกษา และมาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั
สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถติดต่อส่ือสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีรวมท้ังให้เป็นผู้
มีคุณธรรมและจริยธรรม 

2. โครงสร้างหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับการอาชีวศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (สํานักมาตรฐานและประเมินผล, 2553, หน้า 12-14) ประกอบด้วย
หมวดทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เวลาเรียน 2 ปี จํานวน
หน่วยกิตรวม 

- หมวดวิชาการพื้นฐาน 
– หมวดวิชาเฉพาะอาชีพ 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง วิชาท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลก

ทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อื่นและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้สามารถคิดอย่างมีเหตุผล



สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดีมีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรมท้ังของไทยและของประชาคมนานาชาติสามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตและดํารง
ตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชา
หรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาภาษา วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ให้นักศึกษาเลือก
เรียนได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาพม่า และภาษาจีน สําหรับรายวิชาภาษาอังกฤษมีจาํนวน 
4 รายวิชา ได้แก่ วิชาการอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ภาษาอังกฤษ การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และ 
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง  ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมในการทำงาน ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (, 2558) ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะการฟัง เป็นทักษะท่ี
สําคัญท่ีสุด ท่ีจะนําไปสู่ทักษะขั้นต่อๆไป ไป คือ การพูด การอ่าน การเขียน 

นักการศึกษาได้อธิบายการสอนภาษาอังกฤษดังนี้ (รัตนวดี โชติกพนิช, 2528, หน้า 2) 
Charles C. Fries กล่าวว่า การสอนที่ถูกต้องเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้นควรต้องเรียงตามลําดับ
ความสำคัญ คือเริ ่มการสอนการฟัง การพูด และค่อยฝึกการอ่าน และการเขียนต่อไป Wilga M. 
Rivers กล่าวว ่า การสอนภาษาอังกฤษแบบที ่ เน ้นเฉพาะทักษะการอ่า น การเขียนการท่อง
กฎไวยากรณ์และ ศัพท์นั้น เป็นวิธีท่ีขาดการฝึกการใช้ภาษาอย่างแท้จริง เพราะขาดการฝึก 

การใช้เทคโนโลยีเพ ื ่อพ ัฒนาการเร ียนร ู ้ของผู ้ เร ียน อาศัยกระบวนการทางปัญญา 
(Intellectual Skills) คือกระบวนการที ่มีองค์ประกอบสําคัญ ด้านการรับรู ้สิ ่งเร ้า (Stimulus) 
สามารถ จำแนกต่อสิ่งเร้าจัดกลุ่มเป็นความคิดรวบยอด หรือ Concept การเชื่อมโยงความคิดรวบ
ยอดเป็นกฎเกณฑ์หรืออหลักการ (Rule) ด้วยวิธ ีอุปนัย ( Inductive) กฎเกณฑ์หรือหลักการไป
ประยุกต์ใช้ด้วยวิธ ีน ิรนัย (Deductive) และการสรุปเป็นองค์ความรู ้ใหม่ (Generalization) ซึ่ง
หลักการในการใช้สื่อวีดีทัศน์  แตกต่างจากบทเรียนปกติบ้าง ในด้านการใช้ตัวอักษร ภาพประกอบ 
แบบภาพนิ่ง และภาพเคล่ือนไหว การใช้สีและกราฟิกต่าง ๆ ท่ีควรมีลักษณะกระตุ้นความสนใจแต่ไม่
ควรมากเกินไปเนื่องจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีผลต่อการกระตุ้นทางสายตาค่อนข้างมาก ท้ังนี้ภาษา
ท่ีใช้ควรเป็นภาษาอังกฤษท่ีเจ้าของภาษานิยมใช้สถานการณ์ต่างๆ ท้ังในด้านการอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ภาษษ
อังกฤษ และ การอ่านจากสื ่อสังคมในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม ภาษาอังกฤษฟังพูด ในการสนทนาต่างๆ ท้ังนี้การจัด
ปัจจัยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้คือการสร้างความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
ให้มีสมรรถนะและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียน รวมถึงการอํานวยความสะดวกให้ผู้เรียนสามารถ
ใช้เทคโนโลยีได้ตลอดเวลา จะส่งผลให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น โดยผู้สอนควรออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เอื ้อต่อการจัดกิจกรรม
ประกอบการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้กระบวนการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งจาก
การสังเกตในสถานการณ์จริง การทดลอง การค้นคว้าจากสื่อสิ่งพิมพ์และจากสื่อ Electronic เช่น 



จาก Web Sites เป็นกิจกรรมท่ีต้องมีการเรียนรู้จากโครงงานอิสระ สนองความสนใจ เป็นกิจกรรมท่ี
ต้องฝึกปฏิบัติจาก Software สําเร็จรูป เป็นกิจกรรมที่ต้องมีการบันทึก วิเคราะห์ข้อมูล และการ
นําเสนอรายงานด้วยคอมพิวเตอร์เป็นต้น แหล่งข้อมูลสารสนเทศ (Information Sources) จัดเป็นตัว
เสริมท่ีสาคัญอีกประการหนึ่ง ท่ีช่วยเพิ่มคุณค่าของระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ผู้สอนและ
ผู้เรียนควรช่วยกันแสวงหาแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ที่มีเนื้อหาสาระตรงกับหลักสูตรหรือสนองความ
สนใจของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวบรวมแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่เป็น Software ชื่อของ 
Web Sites หรืออาจพัฒนาขึ้นมาเองโดยครูผู ้สอนและผู้เรียน นอกจากนี้การรวบรวมผลงานของ
ผู้สอนและผู้เรียนในการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า Best Practices จะ
เป็นตัวอย่างท่ีดีซึ่งผู้สอนและผู้เรียนท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยการเรียน 

การฟังแยกออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับเริ่มต้นจะเน้นในการฟังเสียงให้นักเรียนจําเสียงได้
และสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง รู้จักสังเกตและจับได้ว่าเสียงต่าง ๆ มีความแตกต่างกันอย่างไรระดับ
ที่ 2 เป็นการฟังประโยคและเรื่องราวเพื่อความเข้าใจ การฝึกทักษะการฟังจึงประกอบไปด้วยการฟัง
เสียง พยางค์  หรือ ศัพท์ประโยค การสนทนา และฟังเรื่องราวได้เข้าใจเป็นขั้นสุดท้าย (ดวงเดือนแสง
ชัย, 2533, หน้า 12) ทักษะการพูด เป็นทักษะที่สอดคล้องและควบคู่ไปกับทักษะการฟังอยู่เสมอ 
เมื่อมีการพูดเกิดขึ้น ย่อมจะให้เกิดทักษะการฟังด้วย ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า การสอนพูดจะ
แทรกปนไปกับการสอนฟังเป็นทักษะท่ีจะฝึกควบคู่กันไปกับการฟังเสมอ การพูดเป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการส่ือสารยิ่งกว่าการอ่านและการเขียน (ดวงเดือน แสงชัย, 2533, หน้า 22) 

ทักษะการฟัง-พูด หมายถึง การให้นักเรียนฟังแล้ว แยกแยะความแตกต่างของเสียงได้เข้าใจ
ความหมายของ คำ วลี ประโยค ข้อความสั้น ๆ คําสั่งคําถาม และสามารถพูดโต้ตอบบทสนทนาได้
ง่าย (พิตรวัลย์ โกวิทวทีและคณะ, 2525, หน้า 4) ทักษะฟัง-พูดเป็นทักษะท่ีแสดงออกทาง ทักษะใน
การพูด (Speech Skills) และในการฝึกทักษะนั้นจะต้องเริ่มจากการแยกแยะเสียงได้ไปจนถึงฟัง
ข้อความในระดับความเร็วปกติของเจ้าของภาษาได้เข้าใจ การฝึกทักษะพูดจะต้องออกเสียง วลีและ
ประโยคให้ถูกต้องไปจนถึงสนทนา  

จุดประสงค์ของการสอนทักษะการฟัง-พูด จุดประสงค์ในการสอนทักษะการฟัง-พูด เป็น
ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษที่พูดกันตามปกติทั้งวิธีการพูดและคําพูดที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไป
ไม่ใช่ภาษาอังกฤษในห้องเรียน ซึ่งไม่เป็นการพูดแบบธรรมชาติสามารถฟังเข้าใจและปฏิบัติตามได้
ถูกต้อง สามารถพูดโต้ตอบหรือให้ข้อมูล อธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจได้หรือตั้งคําถามย้อนกลับไปโดยใช้
ภาษาอังกฤษที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันทั่ว ๆ ไป (ปานตา ใช้เทียมวงศ์, 2541, หน้า 153-154) 
การสอนทักษะฟัง-พูดจากหนังสือ Keep Talking, Book Two ระบุว่าการสอนทักษะฟัง-พูดควรเน้น
การพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษท่ีเรียนมาแล้วมาใช้ในการส่ือสารได้และฝึก
ความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษของชาวต่างประเทศ อาจไม่ต้องออกเสียงชัดเจนเหมือนชาว
ต่างประเทศ ท้ังนี้ในการสนทนาครูมีหน้าท่ีช่วยเหลือ กล่าวเสริมสร้างกำลังใจ แนะนําว่าผู้พูดสามารถ
พูด ให้ฟังเข้าใจสิ่งที่จะสื่อความหมายหรือไม่ ถ้าผู้ฟังเข้าใจดีก็ถือว่าผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ



สื่อสารได้ถึงแม้ว่าจะพูดผิดไวยากรณ์หรือใช้ ศัพท์ผิดบ้าง ก็ตาม (สุภัทรา อักษรานุเคราะห์, 2532, 
หน้า 55-56) วิธีการสอนแบบฟัง-พูดจะยึดหลักที่ว่า ภาษาทุกภาษามีลักษณะและโครงสร้างเฉพาะ
ของตนเองเพื่อที่จะให้การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศได้ผล จะต้องมีการเปรียบเทียบระหว่าง
ภาษาของผู้เรียนและภาษาใหม่เพื่อท่ีจะได้ทราบถึงลักษณะท่ีแตกต่างกันในการเลียนแบบภาษาเริ่มต้น
จากการให้นักเรียนฝึกฟังมากพอ เพื่อที่จะออกเสียงได้ถูกต้อง ส่วนใหญ่เน้นการฝึกฟัง และพูด
ประโยคต่าง ๆจากเพลง ๆ จนสามารถตอบโต้ได้คล่อง ( , , หน้า) กิจกรรมเสริมทักษะฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษด้วย Phonics 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

1. ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) หมายถึง 
แรงจูงใจที่เป็นแรงขับให้บุคคลพยายามที่จะประกอบพฤติกรรมที่จะประสบสัมฤทธิผลตามมาตรฐาน
ความเป็นเลิศ (Standard of Excellence) ที่ตนตั้งไว้บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะไม่ทํางานเพราะ
หวังรางวัล แต่ทําเพื่อจะประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที ่ตั ้งไว้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นความ
ต้องการทางจิตของมนุษย์เพื่อเอาชนะอุปสรรค ฝ่าฟันส่ิงยาก 

2. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์นี้จัดเป็นความต้องการทางจิตใจ อันเป็นความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์ที่ผู้เรียนควรได้รับแรงเสริม แรงจูงใจประเภทนี้ได้แก่ 1) Cognitive Drive หมายถึง 
แรงจูงใจที่เกดจากความต้องการที่จะรู้ต้องการที่จะเข้าใจหรือต้องการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  2) Ego 
Enhancement Drive หมายถึง แรงจูงใจท่ีเกิดจากความต้องการรักษาสถานะของตนและสิทธิของตน
จากสังคมท่ีเกี่ยวข้องด้วย 3) Affiliation Drive หมายถึง แรงจูงใจท่ีเกิดการอยากท่ีจะเป็นท่ียอมรับของ
ผู้อื่น ซึ่งจะทําให้บุคคลมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 2. ลักษณะของผู้เรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะมีความมานะพยายาม อดทน ทํางานอย่างมีแบบแผนมีความหวังใน
ระดับสูง โดยพยายามเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้งานสําเร็จลุล่วงไปได้ผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ำจะมี
ลักษณะการทํางานที่ไม่มีเป้าหมาย หรือตั้งเป้าหมายแบบง่าย เพราะกลัวความล้มเหลวในการทํางาน 
โดย McClelland (1969) ได้นิยามลักษณะของผู้ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไว้ดังนี้ 

1) เป็นผู้ท่ีมีความรับผิดชอบ 2) เป็นผู้ท่ีต้ังมาตรฐานความเป็นเลิศ 3) 
เป็นผู้ที่พยายามไปสู่เป้าหมายโดยไม่ท้อถอย 4) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการวางแผนระยะยาว 5) 
เป็นผู้ที่ต้องการข้อมูลย้อนกลับของผลงานที่ทํา 6) เป็นผู้ที่อ้างสาเหตุภายใน เช่น ความสามารถและ
ความพยายาม เมื่อประสบความสําเร็จคุณลักษณะตามท่ีกล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผู้มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์มีทัศนคติในเชิงบวก 
เจตคติ 
1. ความหมายของเจตคติ  
2. คําว่า “ทัศนคติ” ในภาษาอังกฤษใช้คําว่า Attitude มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่าAptus ซึ่งมี

ความหมายว่า ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม (Sandra J. Savignon, 1983:111) ซึ่งมีความหมาย
เช่นเดียวกันกับคําว่า “เจตคติ” ดังท่ีใช้ในเอกสารทางวิชาการ หรืองานวิจัยต่าง ๆ ในปัจจุบันแต่



ในที่นี้ผู้วิจัยขอใช้คำว่า “เจตคติ” นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายคนได้ให้ความหมายของ
ทัศนคติไว้ต่าง ๆ กันดังนี้ Gordon W. Allport (1935:810) ให้คําจํากัดความของเจตคติไว้ว่า 
เจตคติคือ สภาวะพร้อมของจิตใจและประสาทอันเกิดจากประสบการณ์ที่จะเป็นตัวกําหนด
ทิศทาง หรืออิทธิพลต่อการตอบสนองของแต่ละบุคคลต่อสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง J.P. Guilford 
(1959: 223) กล่าวถึงเจตคติว่า หมายถึง อารมณ์ที่ ซับซ้อนของบุคคลในการที่จะยอมรับ 
หรือไม่ยอมรับ ชอบหรือไม่ชอบส่ิงต่าง ๆ เช่น บุคคล สถาบัน หรือเรื่องราวที่เกิดข้ึนในสังคม เช่น 
โบสถ์โรงเรียน การแต่งงาน รัฐบาล เช้ือชาติประเทศ เป็นต้น B.R. Hergenhahn (1980: 189) 
กล่าวถึงเจตคติว่า หมายถึงความโน้มเอียงท่ีเกิดจากการ 
องค์ประกอบของเจตคติ 
R.M. Gagne (อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2534: 77-78) ได้กล่าวถึงเจตคติว่า เจตคติเป็น
สภาวะทางจิตใจซึ่งเป็นคุณลักษณะภายในของบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเลือกแนวทางการแสดง
ออกเป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคล มีองค์ประกอบ 3 ส่วนดังนี้ 1) องค์ประกอบด้านจิตใจ 
(Affective Component) ซึ่งเป็นความรู้สึกในทางบวกหรือลบต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 2) องค์ประกอบ
ทางด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) ซึ่งเป็นลักษณะอาการท่ีบุคคลแสดงออกอันเป็น
ผลเนื่องมาจากความรู้และความรู้สึกต่อสิ่งนั ้น 3) องค์ประกอบทางด้านปัญญา (Cognitive 
Component) ซึ่งเป็นความรู้ที่ครอบคลุมทักษะทางสติปัญญา สารสนเทศจากถ้อยคำ รวมท้ัง
ความรู้เกี่ยวกับการคาดหวังทางสังคมผลตอบแทนที่จะได้รับ และผลที่ตามมาจากการกระทําท่ี
แสดงออกนอกจากนี้องค์ประกอบท่ีสําคัญของเจตคติมี 3 ประการคือ (สุชา จันทน์เอม, 2541, 
หน้า 242) 1) องค์ประกอบทางปัญญา (Cognition Component) เป็นองค์ประกอบเก่ียวกับ
ความรู้ องค์ประกอบทางปัญญา (Cognition Component) เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับความรู้
หรือความเช่ือถือของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หากบุคคลมีความรู้หรือเช่ือว่าส่ิงใดดีก็มักจะมีเจตคติ
ท่ีดีต่อส่ิงนั้น ในทางตรงกันข้าม หากมีความรู้มาก่อนว่าส่ิงใดไม่ดีก็จะมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อส่ิงนั้น 2) 
องค์ประกอบทางความรู้สึก (Feeling Component) เป็นองค์ประกอบทางด้านความรู้สึกของ
บุคคลซึ ่งม ีอารมณ์เก ี ่ยวข ้องอยู ่ด ้วยองค์ประกอบทางพฤติกรรม (Action Tendency 
Component) เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล คือ ความโน้มเอียงที่บุคคลจะ
แสดงพฤติกรรมตอบโต้อย่างใดอย่างหนึ่งออกมา พฤติกรรมท่ีเขาแสดงออกมานั้นเกิดจากความรู้
และความรู้สึกที่เขามีอยู่เกี่ยวกับวัตถุเหตุการณ์หรือ บุคคลนั้น ๆ เองจากแนวคิดที่เกี ่ยวกับ
องค์ประกอบของเจตคติจะเห็นได้ว่า เจตคติมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือองค์ประกอบด้านปัญญา 
องค์ประกอบด้านความรู้สึก และองค์ประกอบด้านพฤติกรรม ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 ด้านนี้มี
ความสัมพันธ์กัน เพราะเมื่อมีความรู้ความคิด หรือความเชื่อแล้วจะทําให้เกิดความรู้สึก เกิด
อารมณ์จึงส่งผลให้เกิดการแสดงออกทางด้านพฤติกรรม  งานวิจัยทฤษฎีที ่เกี่ยวข้องการนํา
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 



 
 
การใช้โปรแกรม Kahoot สำหรับช่วยในเร่ืองการเรียนการสอน 
โปรแกรม Kahoot คือ เกมที่ตอบสนองต่อการเรียนการสอน ช่วยให้นักเรียนสนุกกับการเรยีน
โดยเป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินผล โดยผ่านการตอบคำถาม การอภิปราย หรือการสำรวจ
ความคิดเห็น Kahoot เป็นเกมการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย คำถามปรนัย เช่นการตอบคำถาม 
การอภิปราย หรือการสำรวจ คำถามจะแสดงที่จอหน้าชั้นเรียนและให้นักเรียนตอบคำถามบน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของตนเอง เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ หรือไอแพด 
 
สำหรับอาจารย์ผู้สอน 
- ขั้นตอนการสมัครใช้โปรแกรม Kahoot 
1. เข้าไปท่ี URL https://kahoot.com/ 
2. เลือกว่าต้องการใช้ kahoot ในการทำอะไร 
3. เลือกระหว่างการลงทะเบียนโดยใช้ facebook หรือ e-mail 
- ขั้นตอนการตั้งคำถาม 
1. เลือกหัวข้อสำหรับการต้ังคำถาม 
2. เข้าสู่หน้าการตอบคำถาม 
3. หน้าเพิ่มคำถามข้อต่อไป 
4. เมื่อทำข้อคำถามเสร็จ 
ขั้นตอนการเล่น 
สำหรับอาจารย์ผู้สอนเข้า URL: play.kahoot.it 
1. สำหรับการเล่นรายบุคคล 
1.1 ข้ึนหน้าต่าง เพื่อเริ่มเล่นเกม 
1.2 เมื่อมีผู้เล่นเข้าร่วมครบแล้วให้กดปุ่ม start เพื่อเริ่มเล่นเกม 
สำหรับผู้เข้าร่วมเล่นเกมเข้าโปรแกรม เข้า URL https://kahoot.it/ 
1.1 ใส่หมายเลข PIN ท่ีได้จากหน้าจอ อาจารย์ผู้สอน เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter 
1.2 ใส่ช่ือสำหรับใช้ร่วมเล่นเกม 
1.3 .ใส่ช่ือเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม OK,go! 
2. สำหรับการเล่นเป็นทีม 
1.1 ข้ึนหน้าต่าง เพื่อเริ่มเล่นเกม 
1.2. เมื่อมีผู้เล่นเข้าร่วมครบแล้วให้กดปุ่ม start เพื่อเริ่มเล่น 
สำหรับผู้เข้าร่วมเล่นเกมเข้าโปรแกรม เข้า URL https://kahoot.it/ 
1.1 ให้ผู้เข้าร่วมเล่นเกมต้ังช่ือทีม เมื่อต้ังช่ือทีมเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม OK,go! 

https://kahoot.com/


1.2 ให้ผู้เข้าร่วมเล่นเกมใส่ช่ือสมาชิกในทีม เมื่อใส่ช่ือครบทุกคนแล้วให้กดปุ่ม Ready to join! 
 
เมื ่อมีผู ้เล่นเข้าครบแล้ว อาจารย์ผู ้สอนจะเริ่มคำถามข้อที่ 1 จะปรากฏหน้าจอดังภาพ โดย
คำถามจะโชว์หน้าจอเครื่องอาจารย์จะแสดงข้อคำถามและคำตอบโดยให้ผู้เล่นเกมเลือกคำตอบ
ตามสีและสัญลักษณ์ท่ีขึ้นมาหน้าจอนักเรียนหรือผู้เข้าร่วมเกม โดยดูคำตอบจากหน้าจออาจารย์
ผู้สอนโดยเลือกคำตอบตามรูปและสีท่ีขึ้นหน้าจอ 
5. เมื่อตอบคำถามแต่ละข้อจะแสดงคำตอบท่ีถูก เช่น ส่ือในจอภาพสมาร์ทโฟน และ อุปกรณ์ใน
ช้ันเรียน เช่น โทรทัศน์ หรือ คอมพิวเตอร์ 
6. เมื่อตอบคำถามหมดทุกข้อจะแสดงคะแนนผู้ท่ีได้ 3 อันดับแรกของห้อง 
ประโยชน์สำหรับการนำโปรแกรม Kahoot มาใช้สำหรับการเรียนการสอน 
1. สามารถเป็นแบบทดสอบก่อนหรือหลังการสอน เพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจของนักเรียน
ก่อนหรือหลังการเรียนการสอน 
ประโยชน์สำหรับอาจารย์ คือ เป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินผลการเรียนของนก่อักเรียนน
หรือหลังจากท่ีมีการเรียนการสอน 
ประโยชน์สำหรับนักเรียน คือ สามารถประเมินตนเองว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเรียนมา
มากน้อยเพียงใด 
2. เพื่อให้นักเรียนและอาจารย์มีส่วนร่วมกันในช้ันเรียน 
ประโยชน์สำหรับอาจารย์ คือ สร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างอาจารย์และนักศึกษา มีการ
กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในเนื้อหาท่ีอาจารย์เตรียมการสอน 
ประโยชน์สำหรับนักเรียน คือ นักเรียนได้รับการกระตุ้นสำหรับการเรียนการสอน เพื่อไม่ให้เกิด
ความเบื่อหน่ายในช้ันเรียน 
3. เป็นการดึงดูดความสนใจจากนักเรียนในการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เนื่องจากโปรแกรม 
Kahoot เป็นลักษณะคล้ายกับเกมอาจมีการจัดกิจกรรมเพื่อการแข่งขันในชั้นเรียน เพื่อให้
นักเรียนมีความสนุกสนานกับเนื้อหาที่เรียนส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และสามารถ
เข้ามีใจในเนื้อหาวิชาเรียนมากยิ่งขึ้น 
ผลการตอบรับจากอาจารย์ท่ีนำโปรแกรม Kahoot ไปใช้ในการเรียนการสอน 
1. นักเรียนมีความรู้สึกว่าได้รับการกระตุ้นในการเรียนการสอน ทำให้การเรียนการสอนมีความ
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
2. นักเรียนมีผลตอบรับจากการใช้โปรแกรม คือ อาจารย์ใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ ทำให้การ
เรียนการสอนมีความ สนุกสนาน และไม่น่าเบ่ือ 
3. อาจารย์ได้นำโปรแกรมไปใช้สำหรับการทดสอบก่อนเรียน ทำให้อาจารย์สามารถประเมิน
ความรู้ของนักเรียนก่อนท่ีจะสอนเนื้อหาบทเรียนแต่ละครั้ง 
 



 
 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  จากแอพพลิเคช่ัน Kahoot และนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนทำให้นักศึกษามี
ความสนใจในการ เรียนการสอนมากขึ้น Kahoot ประกอบไปด้วย • การสร้างคำถามท่ีน่าสนใจ
โดยนำมาใช้กำหนดคำถามให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และนำไปใช้ในการสอบ 
Pretest เพื ่อทดสอบความรู ้พื ้นฐานก่อนเรียนในหัวข้อนั ้น  • รูปแบบตัวเลือกเป็นสีและ
สัญลักษณ์ เป็นตัวช่วยให้ผู้เรียนเกิดการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา เป็นการ ฝึกทักษะของการจดจำ
และการใช้สมองสั่งการเชื ่อมโยงความรู้กับสีและสัญลักษณ์ของตัวเลือกแต่ละ  ตัว เพื่อเลือก
คำตอบให้ถูกต้อง • ระบบการจับเวลาของ Kahoot ในแต่ละข้อคำถาม ทำให้ผู้เรียนมีความ
มุ่งมั ่นในการคิด และตอบคำถามให้ถูกต้อง เพราะคนที่ตอบเร็วที่สุดจะได้คะแนนมากที่สุด 
ผู ้เรียนรู้สึกสนุกและตื่นเต้น รอคอยคำถามแต่ละข้อ เมื ่อคำถามปรากฎผู้เรียนจะรีบคิดและ
ตัดสินใจ เป็นการฝึกทักษะทางปัญญา ฝึกคิด ฝึกตัดสินใจ • การรวมคะแนนเป็นรายข้อทำให้
ผู้เรียนเห็นลำดับคะแนนของตนเอง และมีความพยายามที่จะเร่งทำคะแนนให้สูงขึ้นในข้อถัดไป 
ฝึกให้เกิดการวางแผนและเร่งลงมือทำให้สำเร็จ 
  ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำแอพพลิเคช่ัน Kahoot มาใช้งาน 
 ผู้สอน 
o สามารถนำ Kahoot มาใช้ประกอบการสอน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน 
o สามารถประเมินความรู้พื้นฐานของผู้เรียนได้ และน าผลการประเมินมาออกแบบการสอนให้ 
สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน 
o ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเองเกี่ยวกับการเทคนิคการสอนให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย 
การเรียนรู้ 
ผู้เรียน 
o มีความต่ืนตัวในการเรียนมากขึ้น 
o เข้าใจเนื้อหาการเรียนรู้ได้มากขึ้น 
o ไม่เบ่ือหน่ายในระหว่างเรียน 
o สามารถใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์ 
  การนำ Kahoot ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยี ในยุคดิจิทัลส่งผลอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอน ในปัจจุบัน และวิธีการ
สอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ขณะที่นักศึกษาส่วนใหญ่นําสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต  หรืออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้ในมหาวิทยาลัย ครูหรืออาจารย์จําเป็น ต้องฝึกทักษะการใช้งาน 
อุปกรณ์เหล่านี้ไปด้วย เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีและใช้ประโยชน์ได้ ท้ังนี้เนื่องจากแนวโน้มในการ 
เรียนการสอนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการส่งเสริมให้ นักเรียนหรือนักศึกษาใช้สมาร์ตโฟนแทน



การห้าม และใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันต่างๆ ระหว่างเรียน สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 116 
สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเรียนในรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกท่ีเน้น การมีปฏิสัมพันธ์ของนักเรียน
หรือนักศึกษา และส่งเสริมให้ครูหรืออาจารย์สามารถติดตามความก้าวหน้าของ นักเรียนในแต่ละ
ช่วงเวลาของการสอนได้ทันที ช่วย ให้ครูสามารถปรับรูปแบบหรือวิธีการสอนและยัง สามารถ
แนะนํานักเรียนหรือนักศึกษาท่ีเรียนไม่ทัน เพื่อนๆ เป็นรายบุคคลได้ นอกจากนี้ การใช้เครื่องมือ 
เทคโนโลยีในการเรียนการสอนยังส่งผลต่อความตั้งใจ  ในการเรียน การมีส่วนร่วม ความ
สนุกสนาน ตลอดจน เพิ่มแรงจูงใจในการเข้าชั้นเรียนของนักเรียน นักศึกษา (รุ่งอรุณ พรเจริญ, 
ม.ป.ป.) พันธกิจหลักของอาจารย์ระดับอุดมศึกษานั้น วัลภา คงพัวะ (2562) กล่าวไว้ใน
การศึกษาการใช้ แอพพลิเคชั่น คาฮูท ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพก้าวทันเทคโนโลยี และปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ะ
ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ศูนย์การศึกษานนทบุรี สอดคล้องกับ สุรัตน์ 
ขวัญบุญจันทร์ (2561) ใช้ Kahoot สำหรับการทดสอบผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน 
รายวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ในระดับ ปริญญาตรี และการวัดและ ประเมินผล
การเรียนรู้ ในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพครูภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มทร.ธัญบุรี ซึ่งโดยปกติหลังจากเรียนในแต่ละครั้งจะมีการให้ ผู้เรียนทำการทดสอบเพื่อวัดความ
เข้าใจบทเรียนจากการเรียนโดยท าในกระดาษ แล้วก็จะมีการเฉลยเพื่อ ให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบ
ความเข้าใจในบทเรียนของตนเอง แต่ในภาคเรียนนี้ข้าพเจ้า ได้ทดสอบความเข้าใจ ผู้เรียนโดยใช้
กระดาษสลับมาตอบค าถามโดยใช้ Kahoot ซึ่งผู้เรียนทุกคนมีสมาร์ทโฟน อยู่แล้ว ในการใช้ 
Kahoot สำหรับการทดสอบ ความเข้าใจบทเรียน ความเร็วของอินเทอร์เน็ตและรุ่นของ สมาร์ท
โฟน มีผลต่อการได้คะแนนเมื่อมีการทดสอบโดยใช้ Kahoot ก่อนการทดสอบและแบ่งกลุ่ม
ผู้เรียนใน การปฏิบัติงาน เมื่อมีการทดสอบก็จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มเป็นคะแนนของแต่ละ
คน เผื ่อไว้ว่าระหว่าง ทดสอบผู้เรียนบางคนจะมีปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ตหรือในการใช้
สมาร์ทโฟน ก็จะสามารถนำคะแนนเฉลี่ย ของเพื่อนในกลุ่มมาเป็นคะแนนตนเองได้ (ในกลุ่มมี
คะแนนกี่คนก็จะเฉลี่ยเท่านั้น) อีกเหตุผลในการใช้คะแนน เฉลี่ยกลุ่มเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มช่วย
กระตุ้นการเรียนรู้ของเพื่อนๆในกลุ่มด้วย ทำให้สมาชิกในกลุ่มร่วมมือกัน เรียนรู้มากขึ้น ผลของ
การใช้ Kahoot ในการทดสอบความเข้าใจบทเรียนของผู้เรียน ทำให้เกิดบรรยากาศ สนุกสนาน 
กระตุ้นอยากเรียนรู้ของผู้เรียนมากขึ้น ส่วนข้อเสียคงเป็นเรื่องเสียงดังรบกวนห้องข้างๆ และการ
ใช้งาน Kahoot มีหลายส่วนท่ีข้าพเจ้าจะต้องเรียนรู้แล้วนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
โปรแกรม Kahoot มาใช้สำหรับการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดร.กัลยาณี เจริญ
ช่างนุชม(2560) ได้นำโปรแกรมหลักสูตรมาใช้สอนในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นครูท่ีต้องการ



พัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง และให้ความสนใจเป็นอย่างมากในคาบท่ีมีการเรียนการสอน
เกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของดิฉัน ดิฉันเริ่มจาก
การสร้างทัศนคติท่ีดีกับโปรแกรมโดยการให้ผู้เรียนทดลองเรียนกับเนื้อหาจำลองท่ีสร้างขึ้น โดย
สร้างแบบทดสอบง่าย ๆ ในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับหลังจากท่ีผู้เรียนเกิดการยอมรับนวัตกรรมแล้ว 
ดิฉันจึงสอนวิธีการสร้างเกม หรือ แบบทดสอบด้วยKahoot ให้แก่ผู้เรียนทีละขั้นตอน และให้
ผู้เรียนไปทดลองใช้กับนักเรียนในโรงเรียนของตนเอง แล้วถ่ายคลิปวีดีทัศน์มาเสนอในห้องเรียน 
Kahoot เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ความรู้และความสนุกสนานแก่ผู้เรียน 
ซึ่ง สามารถนำมาใช้สำหรับการนำเข้าสู่บทเรียน หรือใช้สำหรับการวัดประเมินผล โดยผู้สอนไม่
จำเป็นต้องมีความรู้ ทางการเขียนโปรแกรม หรือสร้างเว็บ เพียงแค่ใช้งานอินเทอร์เน็ต ผู้สอน
สามารถเข้าไปสร้างเกมแบบทดสอบออนไลน์ โดยเข้าไปท่ี https://create.kahoot.it/ โดยในปี
การศึกษา 2560 ในฐานะอาจารย์ผู้สอน รายวิชา คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักศึกษาช้ันปี
ที ่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื ่อสารการศึกษา ได้มีการใช้ 
Kahoot นำเข้า สู่ บทเรียน หรือใช้สำาหรับการวัดประเมินผล เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเป็น
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนในเนื้อหา บทเรียนในภาคทฤษฎี จากนั้นได้มีการสอนให้ผู้เรียนได้
ฝึกปฏิบัติในการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ บนเว็บ Kahoot เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างเพื ่อนในห้องเรียนด้วย และสร้างความสนุกสนานให้กับผู ้เรียน  นอกจากนี ้ยังได้ 
ใช้Kahoot ไปใช้กับฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning” ให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก กรุงเทพฯ ในวันท่ี 
26-27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นตัวอย่างในการใช้ Kahoot ในการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning สอดคล้องกับ ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 1. ประโยชน์ท่ีได้จากการนำองค์
ความรู้เรื่อง Kahoot และ Padlet ไปใช้ Kahoot ดังที่ทราบดีว่าโปรแกรม Kahoot เป็นเกมท่ี
ตอบสนองต่อการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีความสุข และสนุกสนานกับการเรียน โดยเป็น
เครื่องมือช่วยในการประเมินผล ผ่านการตอบคำถาม การอภิปราย หรือ การสำรวจความคิดเห็น 
โดยให้นักเรียนตอบคำถามบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของตนเอง เช่น คอมพิวเตอร์ มือ ถือ หรือไอ
แพด ประโยชน์สำหรับการนำโปรแกรม Kahoot ใช้สำหรับการเรียนกำรสอน 1. สามารถทำเป็น
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เพื่อช่วยในการประเมินผลการเรียนของ นักศึกษาในหัวข้อท่ี
จะสอนทั้งก่อนและหลังสอน ทำให้ผู้สอนทราบระดับความสามารถของ นักศึกษาก่อนเริ่มสอน
และหลังจากสอนจบแล้ว ในทางกลับกันนักศึกษาสามารถประเมินตนเอง  ว่ามีความเข้าใจ
เกี ่ยวกับเนื้อหาที่เร ียนมามากน้อยเพียงใดหลังจากจบชั ่วโมงสอนแล้ว  2. ทำให้นักศึกษา
สนุกสนาน ต่ืนเต้นอยู่ตลอดเวลาเพราะรู้สึกว่าได้รับการกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา 3. เพื่อให้นักศึกษา
และอาจารย์มีส่วนร่วมในชั้นเรียน จะเห็นได้ว่าการสร้างกิจกรรมการเรียน การสอน โดยใช้ 
แอพพลิเคชั่น คาฮูททำให้นักศึกษาต่ืนเต้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีการทดสอบและโดยเฉพาะการ



แข่งขัน ซึ่งเหมาะกับการเรียนการสอนในยุคนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริลักษณ์ เลิศหิรัญ
ทรัพย์ (2562) ที่ใช้ในการ การจัดการเรียนการสอนและการถ่ายทอดความรู้ วิชานวัตกรรม 
และสอดคล้องกับงานวิจัยใช้แอปพลิเคชั่น คาฮูท ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศึกษาการใช้สื ่อการสอน Kahoot ได้ออกแบบโจทย์ได้
หลากหลายอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ในโอกาสแรกเพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธนา สิริ
ธนดีพันธ์  (2561:9) อธิบายถึงชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้ของนักเร ียนด้วยการใช้
แอพพลิเคชั่น คาฮูท ในการเพิ่มทักษะการแต่งประโยคภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวถึงใน อารี ราชสาร (2555:12) ชุดกิจกรรม หมายถึง 
รูปแบบของการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน ในลักษณะของชุดวัสดุ ชุดอุปกรณ์ อาจจะ
ประกอบไปด้วยภาพยนตร์ สไลด์ เทปบันทึกเสียง หรือสื่ออื่น ๆ บางครั้งอาจจะประกอบด้วย
เอกสารเพียงอย่างเดียวเป็นการจัดระบบส่ือในรูปของส่ือประสมให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ได้ตามความสามารถและความสนใจของตนเองให้
บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  อนุสรา เฉลิมศรี(2555:11) ได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรม หมายถึงส่ือการเรียน
การสอนที่ผลิตขึ้นโดยนำสื่อการเรียนหลายอย่างมาสัมพันธ์กัน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ศึกษาและ
ปฏิบัติกิจกรรมผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ในชุดกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรม 
เนื้อหา วัสดุอุปกรณ์ท่ีครอบคลุมการวัดทางด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  จากความหมายของชุดกิจกรรมดังกล่าว พอสรุปได้ว่า ชุดกิจกรรม หมายถึง ชุดการ
เรียนการสอนท่ีผู้สอนสร้างขึ้นให้เหมาะกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาในการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไป
ด้วย ส่ือการเรียนการสอน (บุคคล/กลุ่ม) บัตรค าส่ัง แบบฝึกหัด ใบงาน และเกณฑ์ในการวัดและ
ประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้ภายในกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  



บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวิจยั 
 

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ในรายวิชาการ
อ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานการบัญชี 
ชั้นปีที่ บช.2/1  โดยใช้แอพพลิเคชั่น คาฮูท Kahoot ประกอบในการช่วยสอนทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ และเพื ่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านประโยคภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที ่ 2 สาขางานการบัญชี ก่อนและหลังการเรียนการสอนโดย 
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินทักษะการแต่งประโยคแบบทดสอบการอ่าน การเขียน
ภาษาอังกฤษ และแบบวัดเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อแอพพลิเคชั่น คาฮูท Kahoot ในการช่วย
สอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเจตคติของนักศึกษาที ่ม ี ต่อการเรียนการสอนโดยใช้
แอพพลิเคชั่นคาฮูท Kahoot ในการช่วยสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  เปรียบเทียบทักษะ
การอ่านประโยคภาษาอังกฤษของนักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขางานการบัญชี 
มีการสอนโดยใช้ และเข้ารับการทดสอบก่อน-หลังการเรียน คือ กลุ่มเรียนท่ี 1 จํานวน 38  คน 
รวมทั้งหมด 38 คน ที่มาเรียนตามปกติในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคมจนถึงเดือน 2565 
 ปรากฏว่ารวบรวมข้อมูลได้ครบและสามารถใช้ในการประมวลผลได้ท้ังหมด 38 คน โดยมีข้อมูล
ท่ัวไปของกลุ่มเป้าหมาย ดังตาราง 1-2 
 
ประชากรที่ใช้การวิจัย 
  ประชากรท่ีใช้การวิจัย คือ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชา
เทคนิคไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จำนวน  38 คน โดยแบ่งกล ุ ่มประชากรออกเป ็นตามรห ัส  น ักศ ึกษา (รห ัสน ักศ ึกษา 
633010401 จำนวน 19 คน รหัส นักศึกษา 633010402 จำนวน 19 คน เนื่องจากทุก
รหัสนักศึกษาได้ ผ่านการใช้ KAHOOT! ในการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้คำนวณหาขนาด
ของตัวอย่างด้วยสูตรของ คอแครน (Cochran, 1997) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้
ขนาดตัวอย่างจำนวน 38 ตัวอย่าง และใช้ วิธ ีการสุ ่มตัวอย่างแบบชั ้นภูมิตามสัดส่วน 
(Proportionate Stratified Sampling) จากรหัสนักศึกษา 63 ท่ีมีประชากร 161 คน ได้ขนาด 
2. เครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยการพัฒนาทักษะการแต่ประโยคภาษษอังกฤษ โดยใช้
แอพพลิเคชั่น คาฮูท Kahoot  และการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ KAHOOT! ในการ
จัดการเรียนรู้ของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้แบบ สอบถามเป็น



เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย พัฒนาแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรม ศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยท่ี เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้ KAHOOT! ใน
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
เทคนิคไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โดยแบบสอบถามแบ่งออก เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ สอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ รหัสนักศึกษา และเกรด เฉล่ีย เป็นแบบสอบถามปลายปิด จำนวน 4 ข้อ ส่วนท่ี 
2 ความพึงพอใจที ่มีต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ โดยพัฒนามาจาก น้ำทิพย์ 
ตระกูลเมฆี (2561) รวม 15 ข้อ ประกอบ ด้วย 3 ด้าน คือ 1) ด้านการใช้งานแอพพลิเคช่ัน 
Kahoot 2) ด้าน ความสนุกสนาน 3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งเป็น แบบสอบถามที่ใช้มาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ประเมินค่า 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนน คือ มากท่ีสุด 
มาก ปานกลางน้อย และน้อย ท่ีสุด ค่าคะแนน 5 4 3 2 และ1 ตามลำดับ ส่วนท่ี 3 เป็นคำถาม
ปลายเปิด (Open– ended) เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมีจำนวน 1 ข้อ คือ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
สำหรับความพึงพอใจท่ีมี ต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย  
   ตัวแปรต้น    ตัวแปรตาม 
   
   
 
 
 
 
 
 
1.5 สมมติฐานการวิจัย  
  นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัย
การอาชีพบางสะพาน มีทักษะการแต่งประโยคภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน โดย
ใช้แบบฝึกทักษะการแต่งประโยคภาษาอังกฤษโดยใช้แอพพลิเคช่ัน คาฮูท kahoot 
 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ  

นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชา
เทคนิคไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยการอาชีพบาง
สะพานมีทักษะการแต่ง
ประโยคภาษาอังกฤษ 

 

แบบฝึกทักษะการแต่ง

ประโยคภาษาอังกฤษ

โดยใช้แอ พพลิ เ ค ชั่ น 

คาฮทู kahoot 



  1.6.1 ชุดกิจกรรม หมายถึง ชุดการเรียนการสอนที่ผู ้สอนสร้างขึ้นให้เหมาะกับ
วัตถุประสงค์ และเนื้อหาในการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย สื่อการเรียนการสอน (บุคคล/กลุ่ม) 
แบบฝึกหัด Kahoot ใบงาน และเกณฑ์ในการวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง หรือ เรียนรู้ภายในกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถและความ
สนใจของตนเอง  
  1.6.2 แอปพลิเคชันคาฮูท หมายถึง แอปพลิเคชันทางการศึกษาที่สามารถดาวน์
โหลด เพื่อ นำมาใช้เป็นส่ือในการเรียนการสอน เช่น นำใช้ในการสรุปความรู้ ทบทวนความเข้าใจ 
การแสดง ความคิดเห็น และการสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ นอกจากนั้นแอปพลิเคชันคาฮูท 
ยังสร้างความ ต่ืนเต้นและน่าสนใจให้เกิดข้ึนในกระบวนการเรียนรู้ได้ดีอีกด้วย  
  1.6.3 การแต่งประโยค หมายถึง คำหรือกลุ่มคำที่นำมาเรียงต่อกันแล้วได้ใจความ
สมบูรณ์ บอกให้รู้ว่าใคร ท อะไร ท่ีไหน เช่น แม่ซื้อผัก น้องเล่นทราย ฉันแข่งว่ายน้ำ เป็นต้น โดย
ประโยค ตัวแปรต้น แบบฝึกทักษะการแต่งประโยคภาษาอังกฤษโดยใช้แอพพลิเคชั่น คาฮูท 
kahoot ตัวแปรตาม นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานมีทักษะ การแต่งประโยคภาษาอังกฤษ 

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เพศ คะแนนกอ่น
ใช้kahoot 

kahootครั้ง1 kahootครั้ง2 
รวมคะแนนหลัง
ใช้kahoot คะแนนเฉลี่ย 

1 63301040001 กฤติกร  เทกอง ชาย 4 8 8 20 6 
2 63301040002 กิตติพงษ์ รอดชูแสง ชาย 4 7 8 19 5.7 
3 63301040003 ไกรวิชญ์ ประสานทอง ชาย 5 7 9 21 6.3 
4 63301040004 คงศักดิ์ กล่ินขจร ชาย 4 9 10 23 6.9 
5 63301040005 คฑาวุธ เพชรแท้ ชาย 5 8 7 20 6 
6 63301040006 จักราวุธ คอนเกตุแก้ว ชาย 2 5 10 17 5.1 
7 63301040008 ชลชาติ บุญถม ชาย 5 8 5 18 5.4 
8 63301040009 ชัชวาล รัตนเลิศ ชาย 5 7 9 21 6.3 
9 63301040010 ไชยเชษฐ์ วงษ์เรือง ชาย 2 5 8 15 4.5 

10 63301040011 ฐิติมา แดงแท้ หญิง 4 9 10 23 6.9 
11 63301040012 ณัชพลสกุลปักษ์ ชาย 4 8 8 20 6 
12 63301040013 ณัฏฐพล ฤกษ์ดี ชาย 5 5 8 18 5.4 
13 63301040014 ณัฐพงศ์ แบบบาง ชาย 4 9 10 23 6.9 
14 63301040015 ทรงพล พรหมลาศ ชาย 4 6 10 20 6 
15 63301040016 ธราธร พรหมเพ็ชร ชาย 4 8 10 22 6.6 
16 63301040017 ธวัชชัย อยู่สุข ชาย 5 8 9 22 6.6 
17 63301040018 นพรัตน์ เรือนจันทร์ ชาย 4 10 10 24 7.2 
18 63301040019 บูรพา ใคร่ครวญ ชาย 2 5 9 16 4.8 
19 63301040020 ปฏิเวช ปัญญาทิโป ชาย 5 8 10 23 6.9 

         

         

         
 รวมค่าเฉลี่ยหลงัใช้kahoot      6.078947368 



ตาราง 1 คะแนน การพัฒนาทักษะการแต่งประโยคภาษาอังกฤษของกลุ่มเป้าหมาย จําแนกตาม
เพศ คะแนนการแต่งประโยคภาษาอังกฤษ ก่อน/หลัง ใช้ แอพพลิเคชั ่น คาฮูท  ของกลุ่ม
ทดลองวิจัย กลุ่มท่ี 1 จําแนกตามคะแนนเฉล่ีย เพศ จํานวน ร้อยละ  ชาย 38 คน 43.24 หญิง 
2 คน  
จากตาราง 1 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่ เป็น นักศึกษา เพศชาย 
 
ตาราง 2 คะแนน การพัฒนาทักษะการแต่งประโยคภาษาอังกฤษของกลุ่มเป้าหมาย จําแนกตาม
เพศ คะแนนการแต่งประโยคภาษาอังกฤษ ก่อน/หลัง ใช้ แอพพลิเคช่ัน คาฮูท ของกลุ่ม
ทดลองวิจัย กลุ่มท่ี 2 จําแนกตามคะแนนเฉล่ีย 

 

ที่ รหัสนกัศึกษา ช่ือ-นามสกุล เพศ คะแนนก่อนใช้kahoot 
kahoot
ครัง้1 

kahoot
ครัง้2 

รวมคะแนนหลงัใช้kahoot เฉลี่ย 

1 63301040022 ปณต เพง็จนัทร์ ชาย 5 7 10 22 6.6 

2 63301040023 ปรมินทร์ พนัธุมิตร ชาย 4 8 8 20 6 

ที ่
รหัสนกัศึกษา ช่ือ-นามสกุล เพศ คะแนนก่อน

ใชk้ahoot 

kahoot
ครัง้1 

kahoot
ครัง้2 

รวมคะแนน
หลงั
ใชk้ahoot 

เฉลี่ย 

1 63301040022 ปณต เพง็จนัทร์ ชาย 5 7 10 22 6.6 

2 63301040023 ปรมินทร์ พนัธุมิตร ชาย 4 8 8 20 6 

3 63301040024 ปรวุฒิ สีจนัร์สุก ชาย 4 10 10 24 7.2 

4 63301040025 ปวนั ผ่องใส ชาย 5 6 9 20 6 

5 63301040026 พีรภทัร ดว้งทอง ชาย 4 8 10 22 6.6 

6 63301040027 พงศธร สิมมา ชาย 4 8 7 19 5.7 

7 63301040028 พรพงศ ์กลิน่งาม ชาย 4 9 9 22 6.6 

8 63301040029 นนัทนชั ทรายแกว้ ชาย 5 7 9 21 6.3 

9 63301040030 พีรวิชญ ์แกว้ทอง ชาย 4 7 7 18 5.4 

10 63301040031 ยศกร จนัทร์เพญ็สุริยา ชาย 4 7 10 21 6.3 

11 63301040032 วรายุส ธรรมเนียม ชาย 5 8 10 23 6.9 

12 63301040033 วาสนา สิบทิศ หญิง 5 8 10 23 6.9 

13 63301040034 วุฒิชยั สุวรรณศรี ชาย 5 7 9 21 6.3 

14 63301040035 วรายุส ธรรมเนียม ชาย 5 8 8 21 6.3 

15 63301040036 สราวุธ เสือน้อย ชาย 5 8 10 23 6.9 

16 63301040037 สินสมุทร บวัค า ชาย 5 8 10 23 6.9 

17 63301040038 อนุรักษ ์ปราบมาก ชาย 5 8 8 21 6.3 

18 63301040039 อภิชาติ เกตุแกว้ ชาย 5 8 8 21 6.3 

19 63301040040 อิทธิ อินทร์พลอย ชาย 5 8 3 16 4.8 

         

         

 รวมคะแนนก่อนเรียน  21.3125     



3 63301040024 ปรวุฒิ สีจนัร์สุก ชาย 4 10 10 24 7.2 

4 63301040025 ปวนั ผ่องใส ชาย 5 6 9 20 6 

5 63301040026 พีรภทัร ดว้งทอง ชาย 4 8 10 22 6.6 

6 63301040027 พงศธร สิมมา ชาย 4 8 7 19 5.7 

7 63301040028 พรพงศ์ กลิ่นงาม ชาย 4 9 9 22 6.6 

8 63301040029 นนัทนชั ทรายแกว้ ชาย 5 7 9 21 6.3 

9 63301040030 พีรวิชญ์ แกว้ทอง ชาย 4 7 7 18 5.4 

10 63301040031 ยศกร จนัทร์เพญ็สุริยา ชาย 4 7 10 21 6.3 

11 63301040032 วรายุส ธรรมเนียม ชาย 5 8 10 23 6.9 

12 63301040033 วาสนา สิบทิศ หญิง 5 8 10 23 6.9 

13 63301040034 วุฒิชยั สุวรรณศรี ชาย 5 7 9 21 6.3 

14 63301040035 วรายุส ธรรมเนียม ชาย 5 8 8 21 6.3 

15 63301040036 สราวุธ เสือน้อย ชาย 5 8 10 23 6.9 

16 63301040037 สินสมุทร บวัค า ชาย 5 8 10 23 6.9 

17 63301040038 อนุรักษ ์ปราบมาก ชาย 5 8 8 21 6.3 

18 63301040039 อภิชาติ เกตุแกว้ ชาย 5 8 8 21 6.3 

19 63301040040 อิทธิ อินทร์พลอย ชาย 5 8 3 16 4.8 

         

         

 รวมคะแนนก่อนเรียน  21.3125     

 

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เพศ คะแนนก่อนใช้kahoot 
kahootคร้ัง
1 kahootคร้ัง2 

รวมคะแนนหลัง
ใช้kahoot เฉลี่ย 

1 63301040022 ปณต เพ็งจันทร์ ชาย 5 7 10 22 6.6 
2 63301040023 ปรมินทร์ พันธุมิตร ชาย 4 8 8 20 6 
3 63301040024 ปรวุฒิ สีจันร์สุก ชาย 4 10 10 24 7.2 
4 63301040025 ปวัน ผ่องใส ชาย 5 6 9 20 6 
5 63301040026 พีรภัทร ด้วงทอง ชาย 4 8 10 22 6.6 
6 63301040027 พงศธร สิมมา ชาย 4 8 7 19 5.7 
7 63301040028 พรพงศ์ กลิ่นงาม ชาย 4 9 9 22 6.6 
8 63301040029 นันทนัช ทรายแก้ว ชาย 5 7 9 21 6.3 
9 63301040030 พีรวิชญ์ แก้วทอง ชาย 4 7 7 18 5.4 

10 63301040031 ยศกร จันทร์เพ็ญสุริยา ชาย 4 7 10 21 6.3 
11 63301040032 วรายุส ธรรมเนียม ชาย 5 8 10 23 6.9 
12 63301040033 วาสนา สิบทิศ หญิง 5 8 10 23 6.9 
13 63301040034 วุฒิชัย สุวรรณศรี ชาย 5 7 9 21 6.3 
14 63301040035 วรายุส ธรรมเนียม ชาย 5 8 8 21 6.3 
15 63301040036 สราวุธ เสือน้อย ชาย 5 8 10 23 6.9 
16 63301040037 สินสมุทร บัวคำ ชาย 5 8 10 23 6.9 
17 63301040038 อนุรักษ์ ปราบมาก ชาย 5 8 8 21 6.3 
18 63301040039 อภิชาติ เกตุแก้ว ชาย 5 8 8 21 6.3 
19 63301040040 อิทธิ อินทร์พลอย ชาย 5 8 3 16 4.8 

         

         

 รวมคะแนนหลังใช้kahoot      6.331579 



 
จากตาราง 2 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย  
ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี คะแนนเฉล่ียระหว่าง 6.33 คิดเป็นร้อยละ 64.86  
 
เคร่ืองมือรวบรวมข้อมูล 
  เครื ่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเรื ่องการพัฒนาทักษะการแต่งประโยค
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ช้ันปี
ท่ี สทฟ.1/1  และ 1/2 โดยใช้ แอพพลิเคช่ัน คาฮูท Kahoot มีดังนี้  
1. แบบประเมินทักษะการแต่งประโยค โดยเลือกใช้การตอบคำถามจากคำถามในแอพพลิเคช่ัน
คาฮูท Kahoot จํานวน 3 ชุดคำถาม จาก 7 ชุดคำถาม 
2. แบบทดสอบการฟังภาษาอังกฤษ โดยเลือกเนื้อหา จาก แอพพลิเคช่ัน คาฮูท Kahoot จํานวน 
1 ฉบับ มี 10 ข้อ 10 คะแนน  
3. แบบวัดเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อ แอพพลิเคชั่น คาฮูท Kahoot ในการช่วยสอนทักษะการ
ฟัง-พูดภาษาอังกฤษการหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบ
ความตรงของเนื้อหาและความเป็นปรนัยของคําถามจากผู้เชี ่ยวชาญ ไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีจะศึกษา คือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
อังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คือ กลุ่ม
เรียนท่ี 4 ตัวอย่างท้ังหมด 17 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใช้วิธีของครอน
บาช (Cronbach’s Alpha) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั ่นของแบบสอบถามที่ 0.7742 การรวบรวม
ข้อมูล 1. กลุ่มเรียนที่ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการเรียนการสอน คือ กลุ่มเรียนที่ 3 
และ 7 ทําแบบ ประเมินทักษะการพูดเป็นคู่ โดยเลือกใช้บทสนทนาจํานวน 3 บทสนทนาจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ซึ่งนักศึกษาจะต้องเลือกจับฉลากจํานวน 1 จาก 3 บทสนทนา 
 
 
 
 
 
 

  



ตัวอย่างเคร่ืองมือในการวิจัย  

แบบฝึกทักษะการแต่งประโยคภาษาอังกฤษโดยใช้แอพพลิเคช่ัน คาฮูท kahoot 
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