
 

 

การใช้แอพพลิเคชั่น คาฮูท  Kahoot เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2565 

Using Kahoot Application to Develop Writing English Skills  

of the Senior First-year Electrical Power Students in Educational Semester 2565 

 

โดย 

 

 

 

นางสาวปิยวรรณ กระมุท 

 

 

 

 

 

แผนกวิขาสามัญ-สัมพันธ์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

สถานบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ  ปีการศึกษา 2565  



 

ข 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 การวิจัยเรื่องนี้ได้รับผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที่
ได้ให้โอกาสพัฒนาวิชาชีพครู ด้วยการมอบหมายหน้าที่ให้ทำวิจัยในชั้นเรียน  ขอขอบคุณ นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1-3 ทุก
สาขาวิชา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา การอ่านภาษาอังกฤษ วิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ การ
เขียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 1 สาขาวิชา การบัญชี ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต  ปีการศึกษา 2565 

 

 

       คณะผู้วิจัย 

       มิถุนายน 2565 

  



 

ค 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ ในรายวิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนระดับชั ้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นปีที ่ 3 สาขางานการบัญชี บช.3/1 โดยใช้
แอพพลิเคชั่น คาฮูท Kahoot ประกอบในการช่วยสอนการอ่านภาษาอังกฤษ และเพื่อเปรียบเทียบ
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขางานการบัญชี บช.3/1  ก่อนและหลังการ
เรียนการสอนโดย รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินทักษะการแต่งประโยคแบบทดสอบการอ่าน การ
เขียนภาษาอังกฤษ และแบบวัดเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อแอพพลิเคชั่น คาฮูท Kahoot ในการช่วย
สอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ประชากรคือ กลุ่มเรียน จำนวน  37 คนส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ศึกษาในสาขา สาขางานการบัญชี และ และมีเกรดเฉลี่ยสะสมทั้งหมดเมื่อจบการศึกษาจาก
สถานศึกษาเดิมระหว่าง 2.50-2.99 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษาพบว่า ระดับเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อแอพพลิเคชั่น คาฮูท Kahoot 
ในการช่วยสอนการอ่านภาษาอังกฤษ ในภาพรวมพบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับการใช้แอพพลิเคชั่น คาฮูท 
Kahoot มีผลต่อการตัดสินใจอยู ่ในระดับเป็นกลาง โดยมีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.22 หลังการใช้
แอพพลิเคชั่น คาฮูท Kahoot นักศึกษามีทักษะด้านการอ่านประโยคภาษาอังกฤษ มากกว่าก่อนการ
ใช้แอพพลิเคชั่น คาฮูท Kahoot ส่วนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้านการอ่านอย่างคล่องแคล่ว ด้าน
การแต่งประโยคถูกตามหลักไวยากรณ์ด้านการเขียนและด้านการใช้สำนวนภาษาตามมารยาทเจ้าของ
ภาษา ในการสื่อสารมากกว่าก่อนการใช้แอพพลิเคชั่น คาฮูท Kahoot 
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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 writing 
skills of the first-year diplomatic students before and after using learning further from 
the Kahoot application. The researchers collected the data by using the English writing 
skills assessment form, English listening test, and the attitudes measurement form of 
the first-year students toward self-access learning from playing games with the Kahoot 
application in developing English writing skills. The target groups were the 40 students 
in learning group 1 and 2 and most of them were females who studied in the 
Department of Accounting and got GPA 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 learning from Kahoot 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 was higher after using self-
access learning were 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 English Kahoot application but English-
reading Skill about fluency, grammar rightness, pronouncing, and body language in 
communication was less than before using self-access 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 แอพพลิเคชั่น คาฮูท Kahoot มาช่วยเสริมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษทุกวิชาทั้งในและนอกห้องเรียน โดยเริ่มต้นจากลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้เป็น
จํานวน 37 คน คณะผู้วิจัยจึงต้องการทําการศึกษาวิจัยการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนสาขาวิชางานการบัญชี ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/1 โดยใช้แอพพลิเคชั่น คาฮูท 
Kahoot ตลอดจนศึกษาด้าน เจตคติ ของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ แอพพลิเคชั่น 
คาฮูท Kahoot ในการช่วยพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื ่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเร ียนสาขาวิชางานการบัญชี ชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/1 โดยใช้แอพพลิเคชั่น คาฮูท Kahoot 
  2. เพื ่อเปรียบเทียบทักษะการศึกษาเจตคติของนักเร ียนสาขาวิชางานการบัญชี ชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/1 ที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้แอพพลิเคชั่น คาฮูท Kahoot ใน
การช่วยสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
1.3 สมมุติฐานการวิจัย 
 1.3.1 นักเรียนมีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ดีขึ้น 

 1.3.2  นักเรียนมีทัศนคติที่ดีข้ึนต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  
ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตเนื้อหา 

เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนสาขาวิชางานการบัญชี ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/1 ที่มีต่อการเรียนการสอนโดย
ใช้แอพพลิเคชั่น คาฮูท Kahoot โดยใช้สําหรับการเรียนโดยมีผู้สอนให้คำแนะนำเพิ่มเติม สามารถ
บันทึกข้อมูล อย่างละเอียดโดยเฉพาะการทํากิจกรรมต่างๆ ครบทั้ง 4 ทักษะได้แก่ ทักษะการฟัง พูด 
อ่าน และเขียน ครอบคลุมวัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม และกระตุ้นให้เกิดการความคิด 
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ขอบเขตประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนสาขาวิชางานการบัญชี ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี

ที่ 3/1 เป็นประชากรในการศึกษาปัจจัยการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ ด้วย แอพพลิเคชั่น คาฮูท 
Kahoot เข้ารับการทดสอบก่อน-หลังการเรียน 
ประโยชน์ของการวิจัย 

1. ได้แนวทางในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนสาขาวิชางานการบัญชี 
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการโต้ตอบ-สื่อสาร ได้เป็นอย่าง
ดี 

2. ได้ข้อมูลด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแอพพลิเคชั่น คาฮูท Kahoot ในการ 
ช่วยสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ จากการศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการใช้แอพพลิเคชั่น 
คาฮูท Kahoot 

 
นิยามศัพท์ในการวิจัย 

นักเรียน นักศึกษา หมายถึงนักเรียนสาขาวิชางานการบัญชี ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี
ที ่ 3/1  ที ่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต ในปีการศึกษา 2565 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ ซึ่งมีรหัสประจําตัวนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 
64 
แอพพลิเคชั่น คาฮูท Kahoot 

หมายถึง แอพพลิเคชั่น คาฮูท Kahoot ที่ผู้วิจัย และนักเรียนเลือกใช้ และที่ผู้สอน ผู้วิจัย 
สร้างขึ ้นเพื ่อใช้ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษ เพื ่อใช้ ในการฝึกพัฒนาการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ในการเรียนวิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 
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     บทที่ 2 
 

  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาเรื่องการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ  นักเรียน นักศึกษา หมายถึง  นักเรียน
สาขาวิชางานการบัญชี ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/1  ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการ
อ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา 2565 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาภาคปกติ ซึ่งมีรหัสประจําตัวนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 64 

 การศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการแต่งประโยคภาษาอังกฤษ  ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นพื้นฐาน สําหรับการดําเนินการวิจัย ตามหัวข้อดังนี้ 

1. หลักสูตร 
2. ทักษะการแต่งประโยคภาษาอังกฤษ 
3. กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยแอพพลิเคชั่น คาฮูท Kahoot 
4. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
5. ทัศนคต ิ
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

หลักสูตรระดบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
1. ปร ัชญาและว ัตถุประสงค ์ของหล ักส ู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 โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดีรวมทั้งให้เป็นผู้
มีคุณธรรมและจริยธรรม 

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

- หมวดวิชาการพ้ืนฐาน 
– หมวดวิชาเฉพาะอาชีพ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลก

ทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อื่นและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้สามารถคิดอย่างมีเหตุผล
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สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดีมีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติสามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตและดํารง
ตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชา
หรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาภาษา วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ให้นักศึกษาเลือก
เรียนได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาพม่า และภาษาจีน สําหรับรายวิชาภาษาอังกฤษมีจํานวน 
4 รายวิชา ได้แก่ วิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และ 
ภาษาอังกฤษในชีว ิตจริง  ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมในการทำงาน ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (, 2558) ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะการฟัง เป็นทักษะที่
สําคัญที่สุด ที่จะนําไปสู่ทักษะขั้นต่อๆไป 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 กล่าวว่า การสอนภาษาอังกฤษแบบที ่ เน ้นเฉพาะทักษะการอ่าน การเขียนการท ่อง
กฎไวยากรณ์และ ศัพท์นั้น เป็นวิธีที่ขาดการฝึกการใช้ภาษาอย่างแท้จริง เพราะขาดการฝึก 

การใช ้เทคโนโลยีเพ ื ่อพัฒนาการเร ียนร ู ้ของผู ้ เร ียน อาศัยกระบวนการทางปัญญา 
(Intellectual Skills) คือกระบวนการที ่มีองค์ประกอบสําคัญ ด้านการรับรู ้ส ิ ่งเร้า (Stimulus) 
สามารถ จำแนกต่อสิ่งเร้าจัดกลุ่มเป็นความคิดรวบยอด หรือ Concept การเชื่อมโยงความคิดรวบ
ยอดเป็นกฎเกณฑ์หรืออหลักการ (Rule) ด้วยวิธีอุปนัย ( Inductive) กฎเกณฑ์หรือหลักการไป
ประยุกต์ใช้ด้วยวิธีนิรนัย (Deductive) และการสรุปเป็นองค์ความรู ้ใหม่ (Generalization) ซึ่ง
หลักการในการใช้สื่อวีดีทัศน์  แตกต่างจากบทเรียนปกติบ้าง ในด้านการใช้ตัวอักษร ภาพประกอบ 
แบบภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว การใช้สีและกราฟิกต่าง ๆ ที่ควรมีลักษณะกระตุ้นความสนใจแต่ไม่
ควรมากเกินไปเนื่องจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีผลต่อการกระตุ้นทางสายตาค่อนข้างมาก ทั้งนี้ภาษา
ที่ใช้ควรเป็นภาษาอังกฤษที่เจ้าของภาษานิยมใช้สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในด้านการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษษ
อังกฤษ และ การอ่านจากสื ่อสังคมในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม ภาษาอังกฤษฟังพูด ในการสนทนาต่างๆ ทั้งนี้การจัด
ปัจจัยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้คือการสร้างความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
ให้มีสมรรถนะและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียน รวมถึงการอํานวยความสะดวกให้ผู้เรียนสามารถ
ใช้เทคโนโลยีได้ตลอดเวลา จะส่งผลให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น โดยผู้สอนควรออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เอื ้อต่อการจัดกิจกรรม
ประกอบการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้กระบวนการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งจาก
การสังเกตในสถานการณ์จริง การทดลอง การค้นคว้าจากสื่อสิ่งพิมพ์และจากสื่อ Electronic เช่น 
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จาก Web Sites เป็นกิจกรรมที่ต้องมีการเรียนรู้จากโครงงานอิสระ สนองความสนใจ เป็นกิจกรรมที่
ต้องฝึกปฏิบัติจาก Software สําเร็จรูป เป็นกิจกรรมที่ต้องมีการบันทึก วิเคราะห์ข้อมูล และการ
นําเสนอรายงานด้วยคอมพิวเตอร์เป็นต้น แหล่งข้อมูลสารสนเทศ (Information Sources) จัดเป็นตัว
เสริมที่สาคัญอีกประการหนึ่ง ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าของระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ผู้ สอนและ
ผู้เรียนควรช่วยกันแสวงหาแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ที่มีเนื้อหาสาระตรงกับหลักสูตรหรือสนองความ
สนใจของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวบรวมแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่เป็น Software ชื่อของ 
Web Sites หรืออาจพัฒนาขึ้นมาเองโดยครูผู ้สอนและผู้เรียน นอกจากนี้การรวบรวมผลงานของ
ผู้สอนและผู้เรียนในการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า Best Practices จะ
เป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งผู้สอนและผู้เรียนที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยการเรียน 

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
แทรกปนไปกับการสอนฟังเป็นทักษะที่จะฝึกควบคู่กันไปกับการฟังเสมอ การพูดเป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการสื่อสารยิ่งกว่าการอ่านและการเขียน (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-พูดเป็นทักษะที่แสดงออกทาง ทักษะใน
การพูด (Speech Skills) และในการฝึกทักษะนั้นจะต้องเริ ่มจากการแยกแยะเสียงได้ไปจนถึงฟัง
ข้อความในระดับความเร็วปกติของเจ้าของภาษาได้เข้าใจ การฝึกทักษะพูดจะต้องออกเสียง วลีและ
ประโยคให้ถูกต้องไปจนถึงสนทนา  
จุดประสงค์ของการสอนทักษะการฟัง-พูด จุดประสงค์ในการสอนทักษะการฟัง-พูด เป็นความสามารถ
ในการฟังภาษาอังกฤษที่พูดกันตามปกติทั้งวิธีการพูดและคําพูดที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
ในห้องเรียน ซึ่งไม่เป็นการพูดแบบธรรมชาติสามารถฟังเข้าใจและปฏิบัติตามได้ถูกต้อง สามารถพูด
โต้ตอบหรือให้ข้อมูล อธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจได้หรือตั้งคําถามย้อนกลับไปโดยใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้กันอยู่
ในชีวิตประจําวันทั่ว ๆ ไป (ปานตา ใช้เทียมวงศ์, 2541, หน้า 153-154) การสอนทักษะฟัง-พูด
จากหนังสือ Keep Talking, Book Two ระบุว่าการสอนทักษะฟัง-พูดควรเน้นการพูดภาษาอังกฤษ
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษที่เรียนมาแล้วมาใช้ในการสื่อสารได้และฝึกความเข้าใจในการฟัง
ภาษาอังกฤษของชาวต่างประเทศ อาจไม่ต้องออกเสียงชัดเจนเหมือนชาวต่างประเทศ ทั้งนี้ในการ
สนทนาครูมีหน้าที่ช่วยเหลือ กล่าวเสริมสร้างกำลังใจ แนะนําว่าผู้พูดสามารถพูด ให้ฟังเข้าใจสิ่งที่จะ
สื่อความหมายหรือไม่ ถ้าผู้ฟังเข้าใจดีก็ถือว่าผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ถึงแม้ว่าจะพูดผิด
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ไวยากรณ์หรือใช้ ศัพท์ผิดบ้าง ก็ตาม (สุภัทรา อักษรานุเคราะห์, 2532, หน้า 55-56) วิธีการสอน
แบบฟัง-พูดจะยึดหลักที่ว่า ภาษาทุกภาษามีลักษณะและโครงสร้างเฉพาะของตนเองเพื่อที่จะให้การ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศได้ผล จะต้องมีการเปรียบเทียบระหว่างภาษาของผู้เรียนและภาษา
ใหม่เพื่อที่จะได้ทราบถึงลักษณะที่แตกต่างกันในการเลียนแบบภาษาเริ่มต้นจากการให้นักเรียนฝึกฟัง
มากพอ เพื่อที่จะออกเสียงได้ถูกต้อง ส่วนใหญ่เน้นการฝึกฟัง และพูดประโยคต่าง ๆจากเพลง ๆ จน
สามารถตอบโต้ได้คล่อง (, , หน้า) กิจกรรมเสริมทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษด้วย Phonics 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

1. ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) หมายถึง  
แรงจูงใจที่เป็นแรงขับให้บุคคลพยายามที่จะประกอบพฤติกรรมที่จะประสบสัมฤทธิผลตามมาตรฐาน
ความเป็นเลิศ (Standard of Excellence) ที่ตนตั้งไว้บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะไม่ทํางานเพราะ
หวังรางวัล แต่ทําเพื่อจะประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แรงจูงใจใฝ่สั มฤทธิ์เป็นความ
ต้องการทางจิตของมนุษย์เพื่อเอาชนะอุปสรรค ฝ่าฟันสิ่งยาก 

2. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์นี้จัดเป็นความต้องการทางจิตใจ อันเป็นความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์ที่ผู้เรียนควรได้รับแรงเสริม แรงจูงใจประเภทนี้ได้แก่  1) Cognitive Drive หมายถึง 
แรงจูงใจที่เกดจากความต้องการที่จะรู้ต้องการที่จะเข้าใจหรือต้องการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  2) Ego 
Enhancement Drive หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการรักษาสถานะของตนและสิทธิของตน
จากสังคมที่เก่ียวข้องด้วย 3) Affiliation Drive หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดการอยากท่ีจะเป็นที่ยอมรับของ
ผู้อื่น ซึ่งจะทําให้บุคคลมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 2. ลักษณะของผู้เรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะมีความมานะพยายาม อดทน ทํางานอย่างมีแบบแผนมีความหวังใน
ระดับสูง โดยพยายามเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้งานสําเร็จลุล่วงไปได้ผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ำจะมี
ลักษณะการทํางานที่ไม่มีเป้าหมาย หรือตั้งเป้าหมายแบบง่าย เพราะกลัวความล้มเหลวในการทํางาน 
โดย McClelland (1969) ได้นิยามลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไว้ดังนี้ 

1) เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ 2) เป็นผู้ที่ตั้งมาตรฐานความเป็นเลิศ 3) 
เป็นผู้ที่พยายามไปสู่เป้าหมายโดยไม่ท้อถอย 4) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการวางแผนระยะยาว 5) 
เป็นผู้ที่ต้องการข้อมูลย้อนกลับของผลงานที่ทํา 6) เป็นผู้ที่อ้างสาเหตุภายใน เช่น ความสามารถและ
ความพยายาม เมื่อประสบความสําเร็จคุณลักษณะตามที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผู้มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์มีทัศนคติในเชิงบวก 
เจตคติ 
1. ความหมายของเจตคติ  
2. คําว่า “ทัศนคติ” ในภาษาอังกฤษใช้คําว่า Attitude มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่าAptus 

ซึ่งมีความหมายว่า ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม (Sandra J. Savignon, 1983:111) ซึ่งมีความหมาย
เช่นเดียวกันกับคําว่า “เจตคต”ิ ดังที่ใช้ในเอกสารทางวิชาการ หรืองานวิจัยต่าง ๆ ในปัจจุบันแต่ในที่นี้
ผู้วิจัยขอใช้คำว่า “เจตคติ” นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายคนได้ให้ความหมายของทัศนคติไว้ต่าง 
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ๆ กันดังนี้ Gordon W. Allport (1935:810) ให้คําจํากัดความของเจตคติไว้ว่า เจตคติคือ สภาวะ
พร้อมของจิตใจและประสาทอันเกิดจากประสบการณ์ที่จะเป็นตัวกําหนดทิศทาง หรืออิทธิพลต่อการ
ตอบสนองของแต่ละบุคคลต่อสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง J.P. Guilford (1959: 223) กล่าวถึงเจตคติ
ว่า หมายถงึ อารมณ์ท่ี ซับซ้อนของบุคคลในการที่จะยอมรับ หรือไม่ยอมรับ ชอบหรือไม่ชอบสิ่งต่าง ๆ 
เช่น บุคคล สถาบัน หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น โบสถ์โรงเรียน การแต่งงาน รัฐบาล เชื้อชาติ
ประเทศ เป็นต้น B.R. Hergenhahn (1980: 189) กล่าวถึงเจตคติว่า หมายถึงความโน้มเอียงที่เกิด
จากการ 

องค์ประกอบของเจตคติ 
R.M. Gagne (อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2534: 77-78) ได้กล่าวถึงเจตคติว่า เจตคติเป็น

สภาวะทางจิตใจซึ่งเป็นคุณลักษณะภายในของบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเลือกแนวทางการแสดง
ออกเป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคล มีองค์ประกอบ 3 ส่วนดังนี้ 1) องค์ประกอบด้านจิตใจ 
(Affective Component) ซึ่งเป็นความรู้สึกในทางบวกหรือลบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  2) องค์ประกอบ
ทางด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) ซึ่งเป็นลักษณะอาการที่บุคคลแสดงออกอันเป็นผล
เน ื ่องมาจากความร ู ้และความร ู ้ส ึกต ่อส ิ ่งน ั ้น 3) องค์ประกอบทางด ้านปัญญา (Cognitive 
Component) ซึ่งเป็นความรู้ที่ครอบคลุมทักษะทางสติปัญญา สารสนเทศจากถ้อยคำ รวมทั้งความรู้
เกี่ยวกับการคาดหวังทางสังคมผลตอบแทนที่จะได้รับ และผลที่ตามมาจากการกระทําที่แสดงออก
นอกจากนี้องค์ประกอบที่สําคัญของเจตคติมี 3 ประการคือ (สุชา จันทน์เอม, 2541, หน้า 242) 1) 
องค์ประกอบทางปัญญา (Cognition Component) เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับความรู้ องค์ประกอบ
ทางปัญญา (Cognition Component) เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับความรู้หรือความเชื่อถือของบุคคล
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หากบุคคลมีความรู้หรือเชื่อว่าสิ่งใดดีก็มักจะมีเจตคติที่ดีต่อสิ่งนั้น ในทางตรงกันข้าม 
หากมีความรู้มาก่อนว่าสิ่งใดไม่ดีก็จะมีเจตคติที่ไม่ดีต่อสิ่งนั้น 2) องค์ประกอบทางความรู้สึก (Feeling 
Component) เป็นองค์ประกอบทางด้านความรู ้ส ึกของบุคคลซึ ่งมีอารมณ์เกี ่ยวข้องอยู ่ด ้วย
องค์ประกอบทางพฤติกรรม (Action Tendency Component) เป็นองค์ประกอบที ่ เก ี ่ยวกับ
พฤติกรรมของบุคคล คือ ความโน้มเอียงที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมตอบโต้อย่างใดอย่างหนึ่งออกมา 
พฤติกรรมที่เขาแสดงออกมานั้นเกิดจากความรู้และความรู้สึกที่เขามีอยู่เกี่ยวกับวัตถุเหตุการณ์หรือ 
บุคคลนั้น ๆ เองจากแนวคิดที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของเจตคติจะเห็นได้ว่า เจตคติมีองค์ประกอบ 3 
ด้าน คือองค์ประกอบด้านปัญญา องค์ประกอบด้านความรู้สึก และองค์ประกอบด้านพฤติกรรม ซึ่ง
องค์ประกอบทั้ง 3 ด้านนี้มีความสัมพันธ์กัน เพราะเมื่อมีความรู้ความคิด หรือความเชื่อแล้วจะทําให้
เกิดความรู้สึก เกิดอารมณ์จึงส่งผลให้เกิดการแสดงออกทางด้านพฤติกรรม  งานวิจัยทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การนําคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
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การใช้โปรแกรม Kahoot สำหรับช่วยในเรื่องการเรียนการสอน 
โปรแกรม Kahoot คือ เกมที่ตอบสนองต่อการเรียนการสอน ช่วยให้นักเรียนสนุกกับการเรียน

โดยเป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินผล โดยผ่านการตอบคำถาม การอภิปราย หรือการสำรวจความ
คิดเห็น Kahoot เป็นเกมการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย คำถามปรนัย เช่นการตอบคำถาม การอภิปราย 
หรือการสำรวจ คำถามจะแสดงที่จอหน้าชั้นเรียนและให้นักเรียนตอบคำถามบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ของตนเอง เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ หรือไอแพด 
 

สำหรับอาจารย์ผู้สอน 
- ขั้นตอนการสมัครใช้โปรแกรม Kahoot 
1. เข้าไปที่ URL https://kahoot.com/ 
2. เลือกว่าต้องการใช้ kahoot ในการทำอะไร 
3. เลือกระหว่างการลงทะเบียนโดยใช้ facebook หรือ e-mail 
- ขั้นตอนการตั้งคำถาม 
1. เลือกหัวข้อสำหรับการตั้งคำถาม 
2. เข้าสู่หน้าการตอบคำถาม 
3. หน้าเพิ่มคำถามข้อต่อไป 
4. เมื่อทำข้อคำถามเสร็จ 
ขั้นตอนการเล่น 
สำหรับอาจารย์ผู้สอนเข้า URL: play.kahoot.it 
1. สำหรับการเล่นรายบุคคล 
1.1 ขึ้นหน้าต่าง เพื่อเริ่มเล่นเกม 
1.2 เมื่อมีผู้เล่นเข้าร่วมครบแล้วให้กดปุ่ม start เพ่ือเริ่มเล่นเกม 
สำหรับผู้เข้าร่วมเล่นเกมเข้าโปรแกรม เข้า URL https://kahoot.it/ 
1.1 ใส่หมายเลข PIN ที่ได้จากหน้าจอ อาจารย์ผู้สอน เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter 
1.2 ใส่ชื่อสำหรับใช้ร่วมเล่นเกม 
1.3 .ใส่ชื่อเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม OK,go! 
2. สำหรับการเล่นเป็นทีม 
1.1 ขึ้นหน้าต่าง เพื่อเริ่มเล่นเกม 
1.2. เมื่อมีผู้เล่นเข้าร่วมครบแล้วให้กดปุ่ม start เพ่ือเริ่มเล่น 
สำหรับผู้เข้าร่วมเล่นเกมเข้าโปรแกรม เข้า URL https://kahoot.it/ 
1.1 ให้ผู้เข้าร่วมเล่นเกมตั้งชื่อทีม เมื่อตั้งชื่อทีมเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม OK,go! 
1.2 ให้ผู้เข้าร่วมเล่นเกมใส่ชื่อสมาชิกในทีม เมื่อใส่ชื่อครบทุกคนแล้วให้กดปุ่ม Ready to join! 
 

https://kahoot.com/
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เมื่อมีผู ้เล่นเข้าครบแล้ว อาจารย์ผู ้สอนจะเริ่มคำถามข้อที่ 1 จะปรากฏหน้าจอดังภาพ โดย
คำถามจะโชว์หน้าจอเครื่องอาจารย์จะแสดงข้อคำถามและคำตอบโดยให้ผู้เล่นเกมเลือกคำตอบตามสี
และสัญลักษณ์ที่ขึ้นมาหน้าจอนักเรียนหรือผู้เข้าร่วมเกม โดยดูคำตอบจากหน้าจออาจารย์ผู้สอนโดย
เลือกคำตอบตามรูปและสีที่ขึ้นหน้าจอ 
5. เมื่อตอบคำถามแต่ละข้อจะแสดงคำตอบที่ถูก เช่น สื่อในจอภาพสมาร์ทโฟน และ อุปกรณ์ในชั้น
เรียน เช่น โทรทัศน์ หรือ คอมพิวเตอร์ 
6. เมื่อตอบคำถามหมดทุกข้อจะแสดงคะแนนผู้ที่ได้ 3 อันดับแรกของห้อง 
ประโยชน์สำหรับการนำโปรแกรม Kahoot มาใช้สำหรับการเรียนการสอน 

1. สามารถเป็นแบบทดสอบก่อนหรือหลังการสอน เพ่ือเป็นการทดสอบความเข้าใจของนักเรียน
ก่อนหรือหลังการเรียนการสอน 
ประโยชน์สำหรับอาจารย์ คือ เป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินผลการเรียนของนก่อักเรียนนหรือ
หลังจากท่ีมีการเรียนการสอน 
ประโยชน์สำหรับนักเรียน คือ สามารถประเมินตนเองว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนมามาก
น้อยเพียงใด 

2. เพื่อให้นักเรียนและอาจารย์มีส่วนร่วมกันในชั้นเรียน 
ประโยชน์สำหรับอาจารย์ คือ สร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างอาจารย์และนักศึกษา มีการกระตุ้น
ให้นักเรียนมีความสนใจในเนื้อหาที่อาจารย์เตรียมการสอน 
ประโยชน์สำหรับนักเรียน คือ นักเรียนได้รับการกระตุ้นสำหรับการเรียนการสอน เพ่ือไม่ให้เกิดความ
เบื่อหน่ายในชั้นเรียน 

3. เป็นการดึงดูดความสนใจจากนักเรียนในการมีส่วนร่วมในชั ้นเรียน เนื ่องจากโปรแกรม 
Kahoot เป็นลักษณะคล้ายกับเกมอาจมีการจัดกิจกรรมเพื่อการแข่งขันในชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนมี
ความสนุกสนานกับเนื้อหาที่เรียนส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และสามารถเข้า มีใจใน
เนื้อหาวิชาเรียนมากยิ่งขึ้น 
ผลการตอบรับจากอาจารย์ที่นำโปรแกรม Kahoot ไปใช้ในการเรียนการสอน 

1. นักเรียนมีความรู้สึกว่าได้รับการกระตุ้นในการเรียนการสอน ทำให้การเรียนการสอนมีความ
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
      2. นักเรียนมีผลตอบรับจากการใช้โปรแกรม คือ อาจารย์ใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ ทำให้การ
เรียนการสอนมีความ สนุกสนาน และไม่น่าเบื่อ 

3. อาจารย์ได้นำโปรแกรมไปใช้สำหรับการทดสอบก่อนเรียน ทำให้อาจารย์สามารถประเมิน
ความรู้ของนักเรียนก่อนที่จะสอนเนื้อหาบทเรียนแต่ละครั้ง 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากแอพพลิเคชั่น Kahoot และนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนทำให้นักศึกษามีความ

สนใจในการ เรียนการสอนมากขึ ้น Kahoot ประกอบไปด้วย • การสร้างคำถามที่น่าสนใจโดย
นำมาใช้กำหนดคำถามให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และนำไปใช้ในการสอบ Pretest 
เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเรียนในหัวข้อนั้น • รูปแบบตัวเลือกเป็นสีและสัญลักษณ์ เป็นตัวช่วย
ให้ผู ้เรียนเกิดการตื ่นตัวอยู่ตลอดเวลา เป็นการ  ฝึกทักษะของการจดจำและการใช้สมองสั ่งการ
เชื่อมโยงความรู้กับสีและสัญลักษณ์ของตัวเลือกแต่ละ ตัว เพื่อเลือกคำตอบให้ถูกต้อง • ระบบการจับ
เวลาของ Kahoot ในแต่ละข้อคำถาม ทำให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการคิด และตอบคำถามให้ถูกตอ้ง 
เพราะคนที่ตอบเร็วที่สุดจะได้คะแนนมากที่สุด ผู้เรียนรู้สึกสนุกและตื่นเต้น  รอคอยคำถามแต่ละข้อ 
เมื่อคำถามปรากฎผู้เรียนจะรีบคิดและตัดสินใจ เป็นการฝึกทักษะทางปัญญา  ฝึกคิด ฝึกตัดสินใจ • 
การรวมคะแนนเป็นรายข้อทำให้ผู้เรียนเห็นลำดับคะแนนของตนเอง และมีความพยายามที่จะเร่งทำ
คะแนนให้สูงขึ้นในข้อถัดไป ฝึกให้เกิดการวางแผนและเร่งลงมือทำให้สำเร็จ 

  ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำแอพพลิเคชั่น Kahoot มาใช้งาน 
 ผู้สอน 
o สามารถนำ Kahoot มาใช้ประกอบการสอน เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน 
o สามารถประเมินความรู้พื้นฐานของผู้เรียนได้ และน าผลการประเมินมาออกแบบการสอนให้ 
สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน 
o ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเองเกี่ยวกับการเทคนิคการสอนให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย 
การเรียนรู้ 
ผู้เรียน 
o มีความตื่นตัวในการเรียนมากขึ้น 
o เข้าใจเนื้อหาการเรียนรู้ได้มากขึ้น 
o ไม่เบื่อหน่ายในระหว่างเรียน 

o สามารถใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์ 
  การนำ Kahoot ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยี ในยุคดิจิทัลส่งผลอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอน ในปัจจุบัน และวิธีการสอนที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ขณะที่นักศึกษาส่วนใหญ่นําสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
มาใช้ในมหาวิทยาลัย ครูหรืออาจารย์จําเป็น ต้องฝึกทักษะการใช้งาน อุปกรณ์เหล่านี้ไปด้วย เพื่อให้
ทันต่อเทคโนโลยีและใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้เนื่องจากแนวโน้มในการ เรียนการสอนในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา 
มีการส่งเสริมให้ นักเรียนหรือนักศึกษาใช้สมาร์ตโฟนแทนการห้าม และใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันต่างๆ 
ระหว่างเรียน สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 116 สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเรียนในรูปแบบการเรียนรู้เชิง
รุกที่เน้น การมีปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนหรือนักศึกษา และส่งเสริมให้ครูหรืออาจารย์สามารถติดตาม
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ความก้าวหน้าของ นักเรียนในแต่ละช่วงเวลาของการสอนได้ทันที ช่วย ให้ครสูามารถปรับรูปแบบหรือ
วิธีการสอนและยัง สามารถแนะนํานักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนไม่ทัน  เพื่อนๆ เป็นรายบุคคลได้ 
นอกจากนี้ การใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีในการเรียนการสอนยังส่งผลต่อความตั้งใจ ในการเรียน การมี
ส่วนร่วม ความสนุกสนาน ตลอดจน เพิ่มแรงจูงใจในการเข้าชั้นเรียนของนักเรียน นักศึกษา (รุ่งอรุณ 
พรเจริญ, ม.ป.ป.) พันธกิจหลักของอาจารย์ระดับอุดมศึกษานั้น วัลภา คงพัวะ (2562) กล่าวไว้ใน
การศึกษาการใช้ แอพพลิเคชั่น คาฮูท ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพก้าว
ทันเทคโนโลยี และปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วะศึกษาความพึงพอใจ
ที่มีต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ศูนย์การศึกษานนทบุรี สอดคล้องกับ สุรัตน์ ขวัญบุญจันทร์ (2561) ใช้ 
Kahoot สำหรับการทดสอบผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา ในระดับ ปริญญาตรี และการวัดและ ประเมินผลการเรียนรู้ ในระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพครูภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี ซึ่งโดยปกติหลังจากเรียนในแต่
ละครั้งจะมีการให้ ผู้เรียนทำการทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจบทเรียนจากการเรียนโดยท าในกระดาษ 
แล้วก็จะมีการเฉลยเพื่อ ให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบความเข้าใจในบทเรียนของตนเอง แต่ในภาคเรียนนี้
ข้าพเจ้า ได้ทดสอบความเข้าใจ ผู้เรียนโดยใช้กระดาษสลับมาตอบค าถามโดยใช้ Kahoot ซึ่งผู้เรียน
ทุกคนมีสมาร์ทโฟน อยู่แล้ว ในการใช้ Kahoot สำหรับการทดสอบ ความเข้าใจบทเรียน ความเร็วของ
อินเทอร์เน็ตและรุ่นของ สมาร์ทโฟน มีผลต่อการได้คะแนนเมื่อมีการทดสอบโดยใช้ Kahoot ก่อนการ
ทดสอบและแบ่งกลุ่มผู้เรียนใน การปฏิบัติงาน เมื่อมีการทดสอบก็จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มเป็น
คะแนนของแต่ละคน เผื่อไว้ว่าระหว่าง ทดสอบผู้เรียนบางคนจะมีปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ตหรือใน
การใช้สมาร์ทโฟน ก็จะสามารถนำคะแนนเฉลี่ย ของเพื่อนในกลุ่มมาเป็นคะแนนตนเองได้ (ในกลุ่มมี
คะแนนกี่คนก็จะเฉลี่ยเท่านั้น) อีกเหตุผลในการใช้คะแนน เฉลี่ยกลุ่มเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกระตุ้น
การเรียนรู้ของเพื่อนๆในกลุ่มด้วย ทำให้สมาชิกในกลุ่มร่วมมือกัน เรียนรู้มากขึ้น ผลของการใช้ 
Kahoot ในการทดสอบความเข้าใจบทเรียนของผู้เรียน ทำให้เกิดบรรยากาศ สนุกสนาน กระตุ้นอยาก
เรียนรู้ของผู้เรียนมากขึ้น ส่วนข้อเสียคงเป็นเรื่องเสียงดังรบกวนห้องข้างๆ และการใช้งาน Kahoot มี
หลายส่วนที่ข้าพเจ้าจะต้องเรียนรู้แล้วนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป โปรแกรม Kahoot มา
ใช้สำหรับการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดร.กัลยาณี เจริญช่างนุชม(2560) ได้นำ
โปรแกรมหลักสูตรมาใช้สอนในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นครูที่ต้องการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง 
และให้ความสนใจเป็นอย่างมากในคาบที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของดิฉัน ดิฉันเริ่มจากการสร้างทัศนคติที่ดีกับโปรแกรมโดยการให้
ผู้เรียนทดลองเรียนกับเนื้อหาจำลองที่สร้างขึ้น โดยสร้างแบบทดสอบง่าย ๆ ในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับ
หลังจากที่ผู้เรียนเกิดการยอมรับนวัตกรรมแล้ว ดิฉันจึงสอนวิธีการสร้างเกม หรือ แบบทดสอบด้วย
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Kahoot ให้แก่ผู้เรียนทีละขั้นตอน และให้ผู้เรียนไปทดลองใช้กับนักเรียนในโรงเรียนของตนเอง แล้ว
ถ่ายคลิปวีดีทัศน์มาเสนอในห้องเรียน 
Kahoot เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ความรู้และความสนุกสนานแก่ผู้เรียน ซึ่ง 
สามารถนำมาใช้สำหรับการนำเข้าสู ่บทเรียน หรือใช้สำหรับการวัดประเมินผล โดยผู ้สอนไม่
จำเป็นต้องมีความรู้ ทางการเขียนโปรแกรม หรือสร้างเว็บ เพียงแค่ใช้งานอินเทอร์เน็ต ผู้สอนสามารถ
เข้าไปสร้างเกมแบบทดสอบออนไลน์ โดยเข้าไปที่ https://create.kahoot.it/ โดยในปีการศึกษา 
2560 ในฐานะอาจารย์ผู้สอน รายวิชา คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตร
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ได้มีการใช้ Kahoot นำเข้า สู่ บทเรียน 
หรือใช้สำาหรับการวัดประเมินผล เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนในเนื้อหา 
บทเรียนในภาคทฤษฎี จากนั้นได้มีการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ 
บนเว็บ Kahoot เพื ่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ระหว่างเพื ่อนในห้องเรียนด้วย และสร้างความ
สนุกสนานให้กับผู้เรียน นอกจากนี้ยังได้ ใช้Kahoot ไปใช้กับฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง “การ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning” ให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ทหารบก กรุงเทพฯ ในวันที่ 26-27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นตัวอย่างในการใช้ Kahoot ใน
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สอดคล้องกับ ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล 
อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1. ประโยชน์
ที ่ได้จากการนำองค์ความรู ้เรื ่อง Kahoot และ Padlet ไปใช้ Kahoot ดังที ่ทราบดีว่าโปรแกรม 
Kahoot เป็นเกมที่ตอบสนองต่อการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีความสุข และสนุกสนานกับการ
เรียน โดยเป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินผล ผ่านการตอบคำถาม การอภิปราย หรือ การสำรวจ
ความคิดเห็น โดยให้นักเรียนตอบคำถามบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของตนเอง เช่น คอมพิวเตอร์ มือ ถือ 
หรือไอแพด ประโยชน์สำหรับการนำโปรแกรม Kahoot ใช้สำหรับการเรียนกำรสอน 1. สามารถทำ
เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เพ่ือช่วยในการประเมินผลการเรียนของ นักศึกษาในหัวข้อที่จะ
สอนทั้งก่อนและหลังสอน ทำให้ผู ้สอนทราบระดับความสามารถของ นักศึกษาก่อนเริ่มสอนและ
หลังจากสอนจบแล้ว ในทางกลับกันนักศึกษาสามารถประเมินตนเอง ว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่
เรียนมามากน้อยเพียงใดหลังจากจบชั ่วโมงสอนแล้ว  2. ทำให้นักศึกษาสนุกสนาน ตื ่นเต้นอยู่
ตลอดเวลาเพราะรู้สึกว่าได้รับการกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา 3. เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์มีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน จะเห็นได้ว่าการสร้างกิจกรรมการเรียน การสอน โดยใช้ แอพพลิเคชั่น คาฮูททำให้นักศึกษา
ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีการทดสอบและโดยเฉพาะการแข่งขัน ซึ่งเหมาะกับการเรียนการสอนในยุค
นี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริลักษณ์ เลิศหิรัญทรัพย์ (2562) ที่ใช้ในการ การจัดการเรียนการสอน
และการถ่ายทอดความรู้ วิชานวัตกรรม และสอดคล้องกับงานวิจัยใช้แอปพลิเคชั่น คาฮูท ในการ
จัดการเร ียนการสอน เพื ่อพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเร ียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศึกษาการใช้สื่อการสอน Kahoot 
ได้ออกแบบโจทย์ได้หลากหลายอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
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พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 9 เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา ในโอกาสแรกเพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธนา สิริธนดีพันธ์  
(2561:9) อธิบายถึงชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยการใช้แอพพลิเคชั่น คาฮูท ในการ
เพิ่มทักษะการแต่งประโยคภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
กล่าวถึงใน อารี ราชสาร (2555:12) ชุดกิจกรรม หมายถึง รูปแบบของการสื่อสารระหว่างครู กับ
นักเรียน ในลักษณะของชุดวัสดุ ชุดอุปกรณ์ อาจจะประกอบไปด้วยภาพยนตร์ สไลด์ เทปบันทึกเสียง 
หรือสื่ออื่น ๆ บางครั้งอาจจะประกอบด้วยเอกสารเพียงอย่างเดียวเป็นการจัดระบบสื่อในรูปของสื่อ
ประสมให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ได้ตามความสามารถ
และความสนใจของตนเองให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 อนุสรา เฉลิมศรี(2555:11) ได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรม หมายถึงสื่อการเรียนการสอน
ที่ผลิตขึ้นโดยนำสื่อการเรียนหลายอย่างมาสัมพันธ์กัน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม
ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ในชุดกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรม เนื้อหา วัสดุอุปกรณ์
ที่ครอบคลุมการวัดทางด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 จากความหมายของชุดกิจกรรมดังกล่าว พอสรุปได้ว่า ชุดกิจกรรม หมายถึง ชุดการเรียนการ
สอนที่ผู้สอนสร้างขึ้นให้เหมาะกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาในการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย สื่อการ
เรียนการสอน (บุคคล/กลุ่ม) บัตรค าสั่ง แบบฝึกหัด ใบงาน และเกณฑ์ในการวัดและประเมินผล
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้ภายในกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  
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บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานการบัญชี ชั้นปีที่ บช.3/1  โดย
ใช้แอพพลิเคชั่น คาฮูท Kahoot ประกอบในการช่วยสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ และเพ่ือ
เปรียบเทียบทักษะการอ่านประโยคภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 
สาขางานการบัญชี ก่อนและหลังการเรียนการสอนโดย รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินทักษะการ
แต่งประโยคแบบทดสอบการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ และแบบวัดเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อ
แอพพลิเคชั่น คาฮูท Kahoot ในการช่วยสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อ
การเรียนการสอนโดยใช้แอพพลิเคชั่นคาฮูท Kahoot ในการช่วยสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  
เปรียบเทียบทักษะการอ่านประโยคภาษาอังกฤษของนักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขา
งานการบัญชี มีการสอนโดยใช้ และเข้ารับการทดสอบก่อน-หลังการเรียน คือ กลุ่มเรียนที่ 1 จํานวน 
38  คน รวมทั้งหมด 38 คน ที่มาเรียนตามปกติใน ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึง
เดือนกุมภาพันธ์ 2566 
 ปรากฏว่ารวบรวมข้อมูลได้ครบและสามารถใช้ในการประมวลผลได้ทั้งหมด 38 คน โดยมีข้อมูล
ทั่วไปของกลุ่มเป้าหมาย ดังตาราง 1-2 

 
ประชากรที่ใช้การวิจัย 

  ประชากรที่ใช้การวิจัย คือ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นปีที ่3/1 
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 
38 คน โดยแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็นตามรหัส นักศึกษา (รหัสนักศึกษา 633010401 จำนวน 
19 คน รหัส นักศึกษา 633010402 จำนวน 19 คน เนื่องจากทุกรหัสนักศึกษาได้ ผ่านการใช้ 
KAHOOT! ในการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้คำนวณหาขนาดของตัวอย่างด้วยสูตรของ คอแครน 
(Cochran, 1997) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาดตัวอย่างจำนวน 38 ตัวอย่าง และใช้ 
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportionate Stratified Sampling) จากรหัสนักศึกษา 
63 ที่มีประชากร 161 คน ได้ขนาด 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยการพัฒนาทักษะการแต่
ประโยคภาษษอังกฤษ โดยใช้แอพพลิเคชั่น คาฮูท Kahoot  และการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการ
ใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
เทคนิคไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้แบบ 
สอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย พัฒนาแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรม 
ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ KAHOOT! ใน
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การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3สาขาวิชาการ
บัญชี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยแบบสอบถาม
แบ่งออก เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ สอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ รหัส
นักศึกษา และเกรด เฉลี่ย เป็นแบบสอบถามปลายปิด จำนวน 4 ข้อ ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อ
การใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ โดยพัฒนามาจาก น้ำทิพย์ ตระกูลเมฆี (2561) รวม 15 ข้อ 
ประกอบ ด้วย 3 ด้าน คือ 1) ด้านการใช้งานแอพพลิเคชั่น Kahoot 2) ด้าน ความสนุกสนาน 3) 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งเป็น แบบสอบถามที่ใช้มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ประเมินค่า 5 
ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนน คือ มากที่สุด มาก ปานกลางน้อย และน้อย ที่สุด ค่าคะแนน 5 4 
3 2 และ1 ตามลำดับ ส่วนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิด (Open– ended) เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมี
จำนวน 1 ข้อ คือ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับความพึงพอใจที่มี ต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการ
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย  
   ตัวแปรต้น    ตัวแปรตาม 
   
   
 
 
 
 
 
 
1.5 สมมติฐานการวิจัย  
 นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพบาง

สะพาน มีทักษะการแต่งประโยคภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการ
แต่งประโยคภาษาอังกฤษโดยใช้แอพพลิเคชั่น คาฮูท kahoot 

 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ  

 1.6.1 ชุดกิจกรรม หมายถึง ชุดการเรียนการสอนที่ผู้สอนสร้างขึ้นให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ 
และเนื้อหาในการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย สื่อการเรียนการสอน (บุคคล/กลุ่ม) แบบฝึกหัด Kahoot 

นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นปีที่ 3 
สาขาวิชาการบัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพบาง
สะพานมีทักษะการแต่ง
ประโยคภาษาอังกฤษ 

 

แบบฝึกทักษะการแต่ง
ประโยคภาษาอ ั งกฤษ
โดยใช ้ แอพพล ิ เ คชั่ น 
คาฮูท kahoot 
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ใบงาน และเกณฑ์ในการวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือ เรียนรู้ภายในกลุ่ม
เล็ก ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง  
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1.6.2 แอปพลิเคชันคาฮูท หมายถึง แอปพลิเคชันทางการศึกษาที่สามารถดาวน์โหลด เพ่ือ 

นำมาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน เช่น นำใช้ในการสรุปความรู้ ทบทวนความเข้าใจ การแสดง 
ความคิดเห็น และการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ นอกจากนั้นแอปพลิเคชันคาฮูท ยังสร้างความ  
ตื่นเต้นและน่าสนใจให้เกิดข้ึนในกระบวนการเรียนรู้ได้ดีอีกด้วย  

  1.6.3 การแต่งประโยค หมายถึง คำหรือกลุ่มคำที่นำมาเรียงต่อกันแล้วได้ใจความ
สมบูรณ์ บอกให้รู้ว่าใคร ทำ อะไร ที่ไหน เช่น แม่ซื้อผัก น้องเล่นทราย ฉันแข่งว่ายน้ำ เป็นต้น โดย
ประโยค ตัวแปรต้น แบบฝึกทักษะการแต่งประโยคภาษาอังกฤษโดยใช้แอพพลิเคชั่น คาฮูท kahoot 
ตัวแปรตาม นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพานมีทักษะ การแต่งประโยคภาษาอังกฤษ 

ตาราง 1 คะแนน การพัฒนาทักษะการแต่งประโยคภาษาอังกฤษของกลุ่มเป้าหมาย จําแนกตาม
เพศ คะแนนการแต่งประโยคภาษาอังกฤษ ก่อน/หลัง ใช้ แอพพลิเคชั่น คาฮูท ของกลุ่มทดลองวิจัย 
กลุ่มท่ี 1 จําแนกตามคะแนนเฉลี่ย เพศ จํานวน ร้อยละ  ชาย 1 คน 43.24 หญิง 41 คน  

จากตาราง 1 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่ เป็น นักศึกษา เพศชาย 
 
ตาราง 2 คะแนน การพัฒนาทักษะการแต่งประโยคภาษาอังกฤษของกลุ่มเป้าหมาย จําแนกตาม
เพศ คะแนนการแต่งประโยคภาษาอังกฤษ ก่อน/หลัง ใช้ แอพพลิเคชั่น คาฮูท ของกลุ่ม
ทดลองวิจัย กลุ่มท่ี 2 จําแนกตามคะแนนเฉลี่ย 
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จากตาราง 2 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย  
ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 6.33 คิดเป็นร้อยละ 64.86  

 
เครื่องมือรวบรวมข้อมูล 

  เครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเรื ่องการพัฒนาทักษะการแต่งประโยค
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ 
สทฟ.1/1  และ 1/2 โดยใช้ แอพพลิเคชั่น คาฮูท Kahoot มีดังนี ้ 
      1. แบบประเมินทักษะการแต่งประโยค โดยเลือกใช้การตอบคำถามจากคำถามในแอพพลิเคชั่น
คาฮูท Kahoot จํานวน 3 ชุดคำถาม จาก 7 ชุดคำถาม 

2. แบบทดสอบการฟังภาษาอังกฤษ โดยเลือกเนื้อหา จาก แอพพลิเคชั่น คาฮูท Kahoot จํานวน 
1 ฉบับ มี 10 ข้อ 10 คะแนน  
3. แบบวัดเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อ แอพพลิเคชั่น คาฮูท Kahoot ในการช่วยสอนทักษะการ

ฟัง-พูดภาษาอังกฤษการหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความ
ตรงของเนื้อหาและความเป็นปรนัยของคําถามจากผู้เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีความ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอังกฤษ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 1 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 คือ กลุ่มเรียนที่ 4 ตัวอย่างทั้งหมด 
17 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้วิธีของครอนบาช (Cronbach’s Alpha) ซึ่งได้
ค่าความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถามที ่ 0.7742 การรวบรวมข้อมูล 1. กลุ ่มเรียนที ่ผู้ว ิจ ัยได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบการเรียนการสอน คือ กลุ่มเรียนที่ 3 และ 7 ทําแบบ ประเมินทักษะการพูด
เป็นคู่ โดยเลือกใช้บทสนทนาจํานวน 3 บทสนทนาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ซึ่งนักศึกษา
จะต้องเลือกจับฉลากจํานวน 1 จาก 3 บทสนทนา 
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ตัวอย่างเครื่องมือในการวิจัย  

แบบฝึกทักษะการแต่งประโยคภาษาอังกฤษโดยใช้แอพพลิเคชั่น คาฮูท kahoot 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะการแต่งประโยคภาษาอังกฤษ ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา
เทคนิคไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ สทฟ.1/1  และ 1/2 โดยใช้แอพพลิเคชั่น คาฮูท Kahoot ประกอบในการ
ช่วยสอนทักษะการแต่งประโยคภาษาอังกฤษ และเพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแต่งประโยค
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาไฟฟ้ากำลัง ก่อนและหลังการ
เรียนการสอนโดย รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินทักษะการแต่งประโยคแบบทดสอบการอ่าน การ
เขียนภาษาอังกฤษ และแบบวัดเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อแอพพลิ เคชั่น คาฮูท Kahoot ในการช่วย
สอนทักษะการแต่งประโยคภาษาอังกฤษ 
 1.การว ิเคราะห์ผลการศึกษาเจตคติของนักเร ียนสาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำล ัง ชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1/1-2 สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ที่มีต่อการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยแอพพลิเคชั่น คาฮูท Kahoot    
 2.การวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบทักษะการแต่งประโยคภาษาอังกฤษในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของนักเรียนสาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั ้นสูงปีที ่ 1/1-2 สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ก่อนและหลังการเรียนการสอนด้วย
แอพพลิเคชั่น คาฮูท Kahoot โดยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นลำดับ  ในลักษณะตารางประกอบ
คำบรรยายดังนี้ 
ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับ
การใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เรื ่อง การแต่งประโยค ของนักเรียนสาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ชั้น
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1/1-2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 83.28 / 85.00 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีกำหนดไว้คือ 80/80 
 2. การหาค่าดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เรื่อง การแต่งประโยค ของนักเรียนสาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง 
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1/1-2 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6980 แสดงว่านักเรียนมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 0.6980 หรือคิดเป็นร้อยละ 69.80 
 3. นักเรียนสาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1/1-2  ที่เรียน
ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพ่ือพัฒนาการ
แต่งประโยค ความสามารถและมีทักษะการในการแต่งประโยคหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ประโยค แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การแต่ง
ประโยค ชุดกิจกรรม เรื่อง การแต่งประโยค และข้อคำถาม เรื่องการแต่งประโยคโดยใช้แอปพลิเคชัน
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คาฮูท สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ( x ) ค่าความเบี่ยงเบนของคะแนน 
(S.D.) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอป
พลิเคชันคาฮูท เพื่อพัฒนาทักษะการแต่งประโยคตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (E1 /E2 ) การหาค่า
ดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของแผนการ จัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด (E.I.) และสถิติ
การทดสอบสมมติฐาน (t-test for dep 

1. การวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผล ดัชนีประสิทธิผล หมายถึง ตัวเลขที ่แสดงถึง
ความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียน โดยเปรียบเทียบคะแนนที่เพิ่มขึ้นจากคะแนนสอบ
ก่อนเรียนกับคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน และคะแนนเต็มหรือคะแนนสูงสุดกับ
คะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน เมื่อมีการประเมิน สื่อ การสอนที่ผลิตขึ้นจะดูจาก
ประสิทธิผลทางการสอนและประเมินผลสื่อการสอนนั้นตามปกติการ  ประเมินความ
แตกต่างของค่าคะแนนใน 2 ลักษณะ คือ ความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
และคะแนนการสอบหลังเรียน หรือเป็นการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับ กลุ่มควบคุม ดังที่ (รัตนะ บัวสนธ์ , 2554) ได้กำหนดสูตรในการหาดัชนี
ประสิทธิผลไว้ดังนี้ 

   �̅� = 𝛴𝑥

𝑁
 

S. D.= √
N∑x2 − (∑x2)

N(N−1)
 

𝐸1 =
𝛴𝑥
𝑁

𝐴

× 100 

𝐸2 =
∑𝐹
𝑁

𝐵

× 100 

𝐼𝑂𝐶 =
∑𝑅

𝑁
 

𝑡 =
∑𝐷

√
𝑛∑𝐷2−(𝛴𝐷2)

𝑛−1

; ⅆ𝑓 = 𝑛 − 1 

 

 
2. ได้กำหนดสูตรในการหาดัชนีประสิทธิผลไว้ดังนี้ E.I. = ∑ ∑ ( )( ) ∑ เมื่อ E.I. แทน ดัชนี

ประสิทธิผล (Efficiency index) ∑ แทน ผลรวมของคะแนนก่อนการทดลองใช้นวัตกรรม 
∑ แทน ผลรวมของคะแนนทดสอบหลังเรียน 

3. N แทน จำนวนนักเรียน 
4. A แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
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5.  E.I. = ∑ ∑ ( )( ) ∑ เมื่อ E.I. แทน ดัชนีประสิทธิผล (Efficiency index) ∑ แทน ผลรวม
ของคะแนนก่อนการทดลองใช้นวัตกรรม ∑ 

6.  แทน ผลรวมของคะแนนก่อนการทดลองใช้นวัตกรรม 
7. ∑ 
8. แทน ผลรวมของคะแนนทดสอบหลังเรียน 
9. N แทน จำนวนนักเรียน 
10. A แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 

  𝐸1 =
𝛴𝑥
𝑁

𝐴

× 100 

𝐸2 =
∑𝐹
𝑁

𝐵

× 100 

 
 
4.1 การวิเคราะห์ผลการทำแบบฝึกหัด 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 3.5.1 สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 3.5.1.1 ค่า
คะแนนเฉลี่ย (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ 2538 : 73) 
 

ตารางที่ 4.1 ผลการหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรม
ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เรื่อง การแต่งประโยค ของนักเรียนสาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง 
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1/1-2   
 
ตารางที่ 4.2 ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้  ชุด
กิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพื่อพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ สทฟ.1/1  และ 1/2   
คะแนนเต็ม ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ผลรวมของ คะแนนก่อนเรียน ผลรวมของ คะแนนหลังเรียน  
E.I. 30     10   151   255   0.6980  
 
    𝐼𝑂𝐶 =

∑𝑅

𝑁
 

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของแผนการจัดการ  เรียนรู้
โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพ่ือพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ สทฟ.1/1  และ 1/2  มีค่า
ดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6980 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.6980 หรือคิดเป็นร้อยละ 
69.80 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของนักเรียนระดับชั้น
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ สทฟ.1/1  และ 1/2  และหลังการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท ตารางที่ 4.3 ผลการเปรียบเทียบ
การพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา
เทคนิคไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ สทฟ.1/1  และ 1/2 ก่อนและหลัง การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรม
ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท  
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 
 
จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ สทฟ.1/1  และ 1/2  
เรียนด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพื่อพัฒนา
ทักษะการแต่งประโยค มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 5.03 คะแนน และหลังเรียน
เท่ากับ 8.50 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ สทฟ.1/1  และ 1/2  ที่เรียนด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท มี ความสามารถในการ
แต่งประโยค และมีทักษะในการแต่งประโยคหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี  นัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู ้ว ิจัยมีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ สทฟ.1/1  และ 1/2  ที่ใช้ชุด
กิจกรรมควบคู่กับการใช้ แอปพลิเคชันคาฮูท  
 5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 5.1.1 เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้  
แอปพลิเคชันคาฮูท เรื่อง การแต่งประโยค ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา
เทคนิคไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ สทฟ.1/1  และ 1/2   ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80  
 5.1.2 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้  แอป
พลิเคชันคาฮูทเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ สทฟ.1/1  และ 1/2   
  5.1.3 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแต่งประโยคของนักเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับ 
การใช้แอปพลิเคชันคาฮูท  
 5.2 สมมติฐานการวิจัย นักเรียนที่เรียนด้วยการใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชัน
คาฮูท มีทักษะการแต่ง ประโยค หลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน  
 5.3 วิธีดำเนินการวิจัย  
 5.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน
ระดับชั ้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง สาขาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ชั ้นปีที ่ สทฟ.1/1  และ 1/2   
จำนวน 2 ห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 38 คน  
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิค
ไฟฟ้ากำลัง 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 ทักษะการแต่งประโยคภาษาอังกฤษของนักเร ียนระด ับชั้น
ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่1 ห้อง1/1 และ 1/2  
 5.5 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย  
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เป็นเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามหลักสูตรสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 เรื ่อง การแต่งประโยค ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้าง 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพื่อพัฒนาทักษะการ  
แต่งประโยค จำนวน 6 แผน ดังนี้ - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักคำศัพท์เทคโนโลยี 



  33 

 

 
 

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 รู้จักประโยค 2 ส่วน - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 รู้จักประโยค 3 ส่วน 
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรียงคำให้เป็นประโยค - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 แต่งประโยคจากคำ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 แต่งประโยคจากตัวอย่างเรียงความสั้นเรื่อง ความลับในวัยเด็กของฉัน 
 5.6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 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 เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการ ใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพ่ือพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 39 คน โดยได้ทำการหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้
แอปพลิเคชันคาฮูท เพ่ือพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ การทดลองครั้งท่ี 1 ผู้วิจัยใช้
แอปพลิเคชันคาฮูท เพ่ือ พัฒนาทักษะการแต่งประโยค จำนวนทั้งหมด 6 ชุดคำถาม ให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบ ความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไข ต่อจากนั ้นผู ้ว ิจัยนำคำถามโดยใช้
แอพพลิเคชั่นจัดการเรียนรู้ทั้งหมดไปทดลองใช้กับ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร ชั้นปีที่1 จำนวน
4 กลุ่มห้องเรียน จำนวนนักเรียน 80 คนพบว่ามีปัญหา เกี่ยวกับวิธีการในการใช้ชุดกิจกรรม โดย
พบว่าภาษาที่ใช้ในแต่ละชุดกิจกรรมมีความสับสน ซับซ้อน ทำให้นักเรียนขาดความเข้าใจในการทำ
กิจกรรม และเวลาที่ใช้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สัมพันธ์กับเนื้อหาและกิจกรรม รวมทั้ง
นักเรียนมีทักษะในการใช้แอปพลิเคชันคาฮูทค่อนข้างน้อยทำให้เวลาที่กำหนดไว้ไม่เป็นไปตามที่ก 
าหนด การทดลองครั้งที่ 2 ผู้วิจัยได้นำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอป
พลิเคชันคาฮูท เพื่อ พัฒนาทักษะการแต่งประโยค จำนวน 6 ชุดคำถาม ไปทดลองใช้กับนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี ภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 
30 คน และนำไปใช้นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขา
เทคนิคโลหะการ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 กลุ่มเรียน จำนวน
นักเรียน 37 คน พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้บางแผนสามารถใช้ได้ดี สัมพันธ์กับการใช้ชุดกิจกรรม
ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชั่นคาฮูท ส่วนในบางแผนนั้นต้องมีการ  ลดทอนจำนวนข้อในแต่ละชุด
กิจกรรมเพื่อให้นักเรียนสามารถทำกิจกรรมในแต่ละชุดกิจกรรมได้ สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์และเวลา
ที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้มีการปรับกิจกรรมในบางแผนการจัดการ เรียนรู้ เพื่อให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
การทดลองครั้งที่ 3 ผู้วิจัยนำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชัน
คาฮูท เพ่ือ พัฒนาทักษะการแต่งประโยค จำนวน 6 ชุด ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์ ไป
ทดลอง ใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 38 คน โดยให้ทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียน จัดการ
เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชัน  คาฮูท เพื่อพัฒนา
ทักษะการแต่งประโยค ทั้งหมด 6 แผน ดังนี้ - แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 1 รู้จักคำและกลุ่มคำ - 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 รู้จักประโยค 2 ส่วน - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 รู้จักประโยค 3 ส่วน - 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรียงคำให้เป็นประโยค - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 แต่งประโยคจากคำ- 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 แต่งประโยคจากภาพ จากนั้นทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน และนำ
คะแนนที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือหาประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80  
 5.8 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเพ่ือทำการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
 5.8.1 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความแปรปรวน  
 5.8.2 สถิติที ่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื ่องมือ ได้แก่ การหาค่าประสิทธิภาพของ
แผนการ จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 (E1/E2) และ การหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้โดย ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพ่ือพัฒนาทักษะการแต่งประโยค  
 5.8.3 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การตรวจสอบสมมติฐานการจัดการเรียนรู้ด้วย  
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพ่ื อพัฒนาทักษะการ 
แต่งประโยค โดยใช้ t-test Dependent Samples  
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 5.9 สรุปผลการวิจัย จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยได้ดังนี้  
 5.9.1 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม  
ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เรื่อง การแต่งประโยค ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 กลุ่มเรียน 
39 คน  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 83.28/85.00 ซึ่งเป็นไป ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80  
 5.9.2 การหาค่าดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด  
กิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพื่อพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
0.6980 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.6980 หรือคิดเป็นร้อยละ 69.80  
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 5.9.3  นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง  ที่เรียน
ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพื่อพัฒนาทักษะ
การแต่งประโยค มีความสามารถในการแต่ง ประโยค และมีทักษะในการแต่งประโยคหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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5.10 อภิปรายผลการวิจัย  
 ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท  เพ่ือ
พัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิค
ไฟฟ้ากำลัง มีประเด็นสำคญัที่ควรนำมาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้  
 5.10.1 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรม  
ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เรื่อง การแต่งประโยค ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 83.28/85.00 ซึ่งเป็นไป ตาม
เกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 จากการศึกษาค้นคว้าและออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้  ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เรื่อง การแต่งประโยค ของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ตามทฤษฎีและหลักการสร้างชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ รวมทั้งการสร้างข้อคำถาม ในแอปพลิเคชันคาฮูทที่มีความสัมพันธ์เป็นเรื่องราวและหัวข้อ
เดียวกัน จึงทำให้แผนการจัดการ เรียนรู้และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 6 ชุดนี้ มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 83.28/85.00 ซึ่งเป็นไปตาม เกณฑ์ท่ีกำหนดไว้คือ 80/80 เช่นเดียวกับอินทุอร กัญญาชาติ
(2559:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการ พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การสร้างคำและ
ประโยคในภาษาไทย กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย จากการเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการแต่ง
ประโยค ด้วยแผนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท 
ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง  พบว่า นักเรียนมี
ความสามารถในการแต่งประโยค และมีทักษะในการแต่งประโยคหลังเรียนสูงกว่า  ก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และยังสอดคล้อง กับงานวิจัยของ 
อินทุอร กัญญาชาติ(2559:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการ เรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง 
การสร้างคำและประโยคในภาษาไทย นอกจากนั้น ว่าที ่ร.ต. นพอนนต์ ชาครจิรเกียรติ(2558: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการใช้เกมแบบทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการสอบ วิชาพื้นฐาน  
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างการใช้โปรแกรม Kahoot! กับการสอบปกติของนักเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นปีที ่  2 สาขาคอมพิวเตอร์ธ ุรกิจ ว ิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช 
บริหารธุรกิจผลการศึกษา พบว่าผลการทดสอบของผู ้เรียนที ่ท าแบบทดสอบโดยใช้โปรแกรม 
Kahoot! วิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพค่าเฉลี่ยสูงกว่าผู้เรียนที่ทดสอบ 
ด้วยวิธีปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจที่ได้ท าแบบทดสอบ 
โดยใช้โปรแกรม Kahoot! ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก จากงานวิจัยและรายงานการวิจัย
ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด กิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท 
เพื่อพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ ก าหนดไว้ เพราะแผนการ
จัดการเรียนรู้ได้สร้างขึ้นให้เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยในแต่ละแผนการ
จัดการเรียนรู้ได้แบ่งเนื้อหาที่ใช้ในการสอนเป็นหัวข้อย่อย ๆ โดยเริ่มจาก  หัวข้อหรือเนื้อหาที่มีความ
ง่าย และเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้และการท าความเข้าใจเรื่องการแต่ง  ประโยค ไปสู่หัวข้อหรือ
เนื้อหาที่มีความซับซ้อนในการแต่งประโยคให้ถูกต้อง เป็นการจูงใจ ดึงดูด  ความสนใจของผู้เรียน ให้
ผู้เรียนได้ติดตามการเรียนรู้ในเรื่องการแต่งประโยค และท าให้ผู้เรียน เกิดผลสำเร็จในการฝึกเรื่องการ
แต่งประโยค รวมทั้งในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยได้ออกแบบ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความ
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เหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนรู้ในแต่ละแผน เพื่อให้ผู้เรียนหรือกลุ่ม ตัวอย่างสามารถทำกิจกรรมจาก
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ถูก ออกแบบมาโดยคำนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ความสามารถของนักเรียน และแบบฝึกที่ใช้ใน ชุดกิจกรรมนั้นเป็นแบบฝึกสั้น ๆ 
เพ่ือให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย ดังนั้นในแต่ละแผนการจัดการ เรียนรู้และในแต่ละชุดกิจกรรมจึง
มีความยากง่ายแตกต่างกันไป ตามเนื้อหา ท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ ทำให้ ผู้เรียนเกิดความท้าทายในการ
เรียนรู้ในการทำงานหรือศึกษาเนื้อหาความรู้นั้น ๆ อีกทั้งชุดกิจกรรม การเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้ออกแบบมา
นั้น เป็นการออกแบบเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถทำงานกลุ่มร่วมกันได้ เป็นการจัดการเรียนรู้ในอีกลักษณะ
หนึ่ง ที่ทำให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน และแบ่งหน้าที่กันใน
การทำงานกลุ่ม จึงทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกร่วมในการเรียนรู้ และเป็นเจ้าของการเรียนรู้ในครั้งนี้
อย่างแท้จริง รวมทั้งการนำแอปพลิเคชันคาฮูทเข้ามาช่วยในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการแต่ง
ประโยคภาษาอังกฤษ 
5.10.1 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรม  ควบคู่กับ
การใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เรื่อง การแต่งประโยคภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 83.28/85.00 ซึ่งเป็นไป ตาม
เกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 จากการศึกษาค้นคว้าและออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้  ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เรื่อง การแต่งประโยค ของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ตามทฤษฎีและหลักการสร้างชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ รวมทั้งการสร้างข้อคำถาม ในแอปพลิเคชันคาฮูทที่มีความสัมพันธ์เป็นเรื่องราวและหัวข้อ
เดียวกัน จึงทำให้แผนการจัดการ เรียนรู้และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 6 ชุดนี้ มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 83.28/85.00 ซึ่งเป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.63 / 
83.38  
 5.10.2 การหาค่าดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด  
กิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพื่อพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6980 
แสดงว่านักเรียนมีความรู ้เพิ ่มขึ ้น 0.6980 หรือคิดเป็นร้อยละ 69.80 ผลการวิจัย พบว่า ชุด 
ประสิทธ ิภาพของ  55 กระบวนการและของผลผลิต เท ่ากับ 84.77/82.50 และมีค ่าด ัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.65 หรือคิด เป็นร้อยละ 65 5.10.3 จากการเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะ
การแต่งประโยค ด้วยแผนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชัน
คาฮูท ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง พบว่า 
นักเรียนมีความสามารถในการแต่งประโยค และมีทักษะในการแต่งประโยคหลังเรียนสูงกว่า  ก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และยังสอดคล้อง กับ
งานวิจัยของ นอกจากนั้น ว่าที่ร.ต. นพอนนต์ ชาครจิรเกียรติ (2558: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการใช้เกม
แบบทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการสอบ วิชาพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระหว่างการใช้โปรแกรม Kahoot! กับการสอบปกติของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 
2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช บริหารธุรกิจผลการศึกษา พบว่าผลการทดสอบ
ของผู้เรียนที่ทำแบบทดสอบโดยใช้โปรแกรม Kahoot! วิชาพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มี
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ประสิทธิภาพค่าเฉลี่ยสูงกว่าผู้เรียนที่ทดสอบ ด้วยวิธีปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ
นักเรียนมีความพึงพอใจที่ได้ท าแบบทดสอบ โดยใช้โปรแกรม Kahoot! ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์
ระดับมาก จากงานวิจัยและรายงานการวิจัยดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด  
กิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพื ่อพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของนักเรียนมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที ่กำหนดไว้ เพราะแผนการจัดการเรียนรู้ได้สร้างขึ้นให้เหมาะสมกับผู้เรียน
ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง  โดยในแต่ละแผนการจัดการ
เรียนรู้ได้แบ่งเนื้อหาที่ใช้ในการสอนเป็นหัวข้อย่อย ๆ โดยเริ่มจาก หัวข้อหรือเนื้อหาที่มีความง่าย และ
เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้และการทำความเข้าใจเรื่องการแต่ง ประโยค ไปสู่หัวข้อหรือเนื้อหาที่มี
ความซับซ้อนในการแต่งประโยคให้ถูกต้อง เป็นการจูงใจ ดึงดูด ความสนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้
ติดตามการเรียนรู้ในเรื ่องการแต่งประโยค และทำให้ผู ้เรียน เกิดผลสำเร็จในการฝึกเรื ่องการแต่ง
ประโยค รวมทั้งในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยได้ออกแบบ  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความ
เหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนรู้ในแต่ละแผน เพื่อให้ผู้เรียนหรือกลุ่ม ตัวอย่างสามารถทำกิจกรรมจาก
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ถูก ออกแบบมาโดยคำนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ความสามารถของนักเรียน และแบบฝึกที่ใช้ใน  ชุดกิจกรรมนั้นเป็นแบบฝึกสั้น ๆ 
เพ่ือให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย ดังนั้นในแต่ละแผนการจัดการ เรียนรู้และในแต่ละชุดกิจกรรมจึง
มีความยากง่ายแตกต่างกันไป ตามเนื้อหาที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผู้เรียนเกิดความท้าทายในการเรียนรู้ใน
การทำงานหรือศึกษาเนื้อหาความรู้นั้น ๆ อีกท้ังชุดกิจกรรม การเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้ออกแบบมานั้น เป็น
การออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถท างานกลุ่มร่วมกันได้  เป็นการจัดการเรียนรู้ในอีกลักษณะหนึ่ง 
ที่ท าให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน และแบ่งหน้าที่กันในการ
ทำงานกลุ่ม ให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกร่วมในการเรียนรู้ และเป็นเจ้าของการเรียนรู้ในครั้งนี้อย่างแท้จริง 
รวมทั้งการนำแอปพลิเคชันคาฮูทเข้ามาช่วยในการ ทบทวนเนื้อหาในแต่ละหัวข้อทำให้ผู้เรียนได้รับผล
ป้อนกลับ (Feedback) ทันที จากการทำแบบฝึกหัดในเรื่องนั้น ๆ และเมื่อผู้วิจัยหรือครูพบว่าผู้เรียน
หรือนักเรียนคนใดมีความคลาดเคลื่อนใน เรื่องใด ก็สามารถอธิบายเนื้อหานั้นให้นักเรียนทำความ
เข้าใจใหม่ได้ในทันที จึงทำให้ผลการจัดการ เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชัน
คาฮูท เพื ่อพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของนักเรียนระดับชั ้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง 
สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง 
 5.11 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป  
 5.11.1 ควรพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบอื่น ที่  
นอกเหนือจากการใช้แอปพลิเคชันเข้ามามีส่วนร่วมในชุดกิจกรรม  
 5.11.2 ควรพัฒนาสื่อทางด้านเทคโนโลยี หรือแอปพลิเคชันที่พัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่นักเรียนสามารถนำไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ในสถานที่ใด หรือ
ใน เวลาใดก็ได้  
 5.11.3 ควรพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะใน  
ด้านต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
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