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1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน อยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้น

การคิดเชิงนวัตกรรม ในแต่ละวันจะเห็นว่าได้มีการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ มากมาย
ออกมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอย่างไม่สิ้นสุด  ท าให้ต้องมีการศึกษาและเรียนรู้
เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เท่าทันความเป็นไปของโลกเทคโนโลยีที่ก าลังก้าวหน้าอย่างไร้ขีดจ ากัด รวมทั้ง
การสื่อสารที่ไร้ขอบเขต นวัตกรรมในเรื่องการสื่อสารและการค้นคว้าหาข้อมูลจึงถูกน ามาประยุกต์ใช้
ในห้องเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารอันจะน าประโยชน์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน
ครูผู้สอนมีส่วนศึกษาโดยต้องบูรณาการองค์ความรู้และพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอนวัตกรรม
การศึกษา (Education Innovation) การสอนจึงต้องมีจุดสนใจ ดึงดูดนักเรียนให้สนใจในสิ่งที่เรียน
และเข้าเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นมากที่สุดซึ่ง ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ก็ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตมาก ไม่ได้
จ ากัดอยู่เฉพาะในการท างานเหมือนสมัยก่อน นักเรียนจึงจ าเป็นต้องศึกษาเรื่องพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก  ลักษณะของคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้จ ากัดว่าต้องเป็นลักษณะตั้งอยู่บนโต๊ะ 
รูปทรงสี่เหลี่ยม แยกจอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ล าโพง อีกต่อไป ทุกอย่างได้รวมเป็นหนึ่ง เพราะ
ความก้าวหน้าด้านทางเทคโนโลยี และอินเตอร์เน็ต โลกไซเบอร์ จึงสามารถใช้คอมพิวเตอร์ย่อทุก
อย่างในโลกมาอยู่ในมือเราภายในพริบตา  ซึ่งมีอุปกรณ์หลากหลายทั้งสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ไอแพค 
พีซี โน้ตบุ๊ค เพ่ือหาข้อมูลได้ทุกเรื่อง หรือวีดีโอสอนเกี่ยวกับเรื่องราวใดๆ ทั้งดูหนัง ฟังเพลง ชมสาร
คดี เล่นโซเชียล ต่างๆ  ในการซื้อขายสินค้า เปิดร้านค้าบนอินเตอร์เน็ต ( E – Commerce )  การ
ติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต    ก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เช่นเดียวกัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ด้านคอมพิวเตอร์ จึงถูกน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือยกระดับมาตรฐานทางด้านการศึกษาให้ท้นต่อการ
เปลี่ยนแปลงและสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
          การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือแผนการศึกษาแห่งชาติ 2560 – 2579 เป็นการวางกรอบ
เป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ
คนไทย   ทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้



(2) 

ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการขับเคลื่อนแผนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง      ได้ตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วมในการผลักดันแผนการ
ศึกษาชาติ 20 ปี สู่การปฏิบัติ     ที่เป็นรูปธรรม สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนการศึกษาชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของทุกหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปรับปรุงกฎ ระเบียบ 
และกฎหมายต่างๆ ให้เอ้ือต่อ  การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในระดับต่างๆ และสร้างช่องทาง
ให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง  ดังค า
กล่าวที่ว่า “คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิตอย่ำง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษ
ที่ 21”  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ  

1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการ จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์
ชาติ  

3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง  ดังนั้นเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าว
ข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner 
Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 
8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 

3Rs ได้ แก่  การอ่านออก (Reading) การเขียน ได้  (Writing) และการคิ ด เลข เป็ น 
(Arithmetics) 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา 
(Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity 
and Innovation) ทักษะด้านความร่วมมือและท างานเป็นทีม ภาวะผู้น า (Collaboration 
Teamwork and Leadership) ทักษะด้านความเข้าใจต่างของวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross 
– cultural Understanding) ทั กษ ะด้ าน ก ารสื่ อ ส าร  ส ารสน เท ศ  แ ละการรู้ เท่ าทั น สื่ อ 
(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and Media Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 



(3) 

(Career and Learning Self-reliance)  ความมีเมตตากรุณา มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
(Compassion)  

ในเมื่อคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการเรียนรู้  และมีความส าคัญกับสถานศึกษา
เป็นอย่างมาก ทุกกิจกรรมของครูผู้สอนมัก ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อเพ่ืออธิบายและสร้างสรรค์ผลงาน
ให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น  สื่อการสอนจึงมีความส าคัญ  ที่ผู้วิจัยจึงเลือกใช้แอปพลิเคชั่น
คาฮูท มาใช้กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สารสนเทศวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับใช้
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล ซึ่ งการเรียนรู้ที่ดีควรให้นักเรียนได้มีการ
สื่อสาร             การแก้ปัญหา  การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้สอนได้ศึกษาการใช้สื่อการสอน
แอปพลิ เคชั่นคาฮูท ได้ออกแบบโจทย์ที่หลากหลายอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553  หมวด 9  เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  มาตรา 66  ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เพ่ือการศึกษา ในโอกาสแรกที่ท าได้เพ่ือให้มีความรู้และทักษะ
เพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
          ผู้วิจัยได้เลือกแอปพลิเคชั่นคาฮูท ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างความท้าทาย    
ท าให้กิจกรรมเกิดความสนุกสนานและนักเรียนได้มีส่วนร่วมโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้
หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ ไอแพดและ แท็บเล็ต ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนมากกว่า
ท าแบบฝึกหัด สืบค้นหรือดูจาก youtube เอง  นักเรียนสามารถใช้ในการโต้ตอบ แข่งขันกับเพ่ือน
ร่วมชั้นเรียน  มีการเคลื่อนไหวของกราฟิกซ่ึงสามารถท าได้ดีกว่าสื่อและวิธีการสอนแบบอ่ืน บทเรียน
คอมพิวเตอร์ที่สร้างจากแอปพลิเคชั่นคาฮูท  โดยครูผู้สอนและนักเรียนมีหน้าที่และบทบาทในการ
เสนอบทเรียนและเนื้อหาควบคู่กัน ผู้เรียนจะเรียนจากคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนและเนื้อหาที่ได้
ออกแบบไว้ ผู้เรียนเป็นผู้ตอบสนองโดยการสร้างโจทย์ปัญหาเอง และให้เพ่ือนนักเรียนตอบปัญหา 
คอมพิวเตอร์เป็นผู้ประเมินผลจากการตอบของผู้เรียน ผลของการประเมินจะช่วยเป็นเครื่องตัดสินว่า
ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาและลักษณะของงานที่เรียนรู้มากน้อยเพียงใด 
       ดังนั้นการจะปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่สามารถเติบโตเป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมยุคใหม่ได้ 
จากการวางรากฐานการศึกษาเพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ ความรู้ความช านาญ มีความสามารถที่ดีแล้ว         
การปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆก็เป็นสิ่งที่จ าเป็นเช่นเดียวกัน         
ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับ มอร์แมน และแบลนตัน (1990) ที่กล่าวว่า จุดมุ่งหมายส าคัญของ
การศึกษา คือ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา และสามารถน าความรู้ความเข้าใจ
ที่มีไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ (Moorman and Blanton, 1990 อ้างถึงใน ปิยานี จิตร์เจริญ
, 2543: 3)  นอกจากนี้เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน นักวิชาการและอาจารย์ด้านการสอนการคิด(2550) 



(4) 

กล่าวว่าสามเส้าของการศึกษาประกอบด้วย ความรู้(knowledge) ความฉลาด (intelligence) และ
การคิด (thinking) (เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน, 2550: 47)  โดยที่ความฉลาดเป็นคุณสมบัติภายในที่มีอยู่
ในมนุษย์ และความรู้นั้นถือเป็นวัตถุดิบพ้ืนฐานที่ถูกจัดการโดยความคิดอีกทอดหนึ่ง  ดังนั้นการ
เรียนรู้   จึงจ าเป็นต้องอาศัยทั้ง 3 ปัจจัยในการขับเคลื่อนให้ประสบผลส าเร็จ โดยครูผู้จัดการเรียน
การสอน(ไพฑูรย์  สินลารัตน์ 2526 : 106) ในการสอนต้องมีความเกี่ยวเนื่องทั้ง 3 องค์ประกอบ ใน
เรื่อง 1. จุดมุ่งหมาย (Objective) 2. การเรียนการสอน (Learning Experience) 3. การประเมินผล 
(Evaluation)     

ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม 
ทางการศึกษา (Educational Innovation) น าเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการ
กระท า รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์เข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพ่ือมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิม      
ให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท าให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 
เกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน มีการสื่อสาร การแก้ปัญหา         
การท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเลือกใช้แอปพลิเคชั่นที่เหมาะสมเป็นตัวกลาง ช่องทางใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน  นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  ที่เรียนเนื้อหาความส าคัญของยุคของคอมพิวเตอร์นั้นจะช่วยให้นักเรียน       
เกิดความสนใจ ในการเรียนรู้ ไม่เบื่อหน่าย เกิดความสนุกสนานกับเนื้อหาท าให้เข้าใจที่เรียนภาค
ทฤษฏีมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยหวังว่าการใช้สื่อแอปพลิชั่นคาฮูท สามารถดึงดูดความสนใจความตั้งใจเรียน
ของนักเรียนให้มีมากขึ้น ก่อให้เกิดเจตคติที่ดีและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ผู้วิจัยจึง ได้ท าการวิจัย
เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้แอปพลิเคชั่นคาฮูทในการจัดการ
เรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                 

              

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
 1.2.1  เพ่ือสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยแอปพลิเคชั่นคาฮูท เรื่องยุคของคอมพิวเตอร์          
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
    1.2.2  เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้แอปพลิเคชั่นคาฮูท ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้ 
 1.2.3  เพ่ือวัดความพึงพอใจในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้แอปพลิเคชั่นคาฮูท       
ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
สวนสุนันทา 
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1.3  ขอบเขตของกำรวิจัย 
1.3.1 ประชำกร นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 80 คน ที่สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้และ
ไม่เคยใช้โปรแกรมแอปพลิเคชั่น คาฮูท  

1.3.2 กลุ่มตัวอย่ำง นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 จ านวน  26 คน โดยวิธีการเลือกอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) 

 

1.4  กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

1.5  สมมติฐำนกำรวิจัย          
นักเรียนที่เรียนด้วยสื่อการเรียนการสอนแอปพลิเคชั่นคาฮูท มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนการเรียน     
 

1.6  นิยำมศัพท์เฉพำะ    
1.6.1 แอปพลิเคชั่นคำฮูท  หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่มีลักษณะเป็นแพลตฟอร์ม การเรียนรู้

ผ่านเกมใช้เพ่ือช่วยการสอนของผู้ใช้ (User) โดยแอปพลิเคชั่นคาฮูท จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าส่วนติดต่อ
กับผู้ใช้ (User Interface หรือ IU) เพ่ือเป็นตัวกลางเป็นเครื่องมือที่ใช้กับระบบสารสนเทศที่ช่วยใน
เรียนเกิดความสนุกสนาน  มีการประเมินผู้เรียน เรียนผ่าน Smart Phone หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพียงขอให้มีสัญญาณที่เชื่อมต่อกับ Internet 

1.6.2  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  หมายถึง เป็นคะแนนของนักเรียนที่ได้จากการทดสอบ
ก่อนและหลังเรียน โดยที่ครูผู้สร้างแบบทดสอบขึ้นโดยใช้เนื้อหาเกี่ยวกับบทเรียน เนื้อหาและวาง
แนวทางในการวัดประเมินชัดเจน และได้สร้างเครื่องมืออย่างมีคุณภาพ  

ตัวแปรต้น  

  สื่อการสอนโดยใช้แอปพลิเคชั่น

คาฮูท 

ตัวแปรตำม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คอมพิวเตอร์ 
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1.6.3  กำรเรียนพื้นฐำนวิชำคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเรื่องของยุค
ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์มีความเป็นมาอย่างไร 

1.6.4  นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ห้อง 2  ปีการศึกษา 2560 จ านวน 26 คน 
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บทท่ี  2 
 
 

เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 

เป็นการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ยวกับนวัตกรรม โดยใช้แอปพลิเคชั่นคาฮูท             
ในการสร้างค าถาม ตอบ ในบทเรียนเกี่ยวกับบทเรียนยุคต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
หลักสูตรสถานศึกษาในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  โดยน าเสนอในลักษณะของการเรียบเรียงไว้ตาม
หัวข้อดังนี้ 

2.1  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
2.2  แอปพลิเคชั่นคาฮูท 
2.3  บทเรียนเกี่ยวกับยุคของคอมพิวเตอร์ 
2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1  หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 2551 
2.1.1  วิสัยทัศน์  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้

เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย
และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษา ต่อ การประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  

 
2.1.2  หลักกำร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 

2.1.2.1  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและ
มาตรฐานการเรียนรู้  เป็นเป้าหมาย ส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
คุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 
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2.1.2.2  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับ
การศึกษาอย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ 

2.1.2.3  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมใน 
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

2.1.2.4  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลา
และการจัดการเรียนรู้ 

2.1.2.5  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
2.1.2.6  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษา ในระบบนอกระบบและตาม

อัธยาศัย  ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
 
2.1.3  จุดหมำย 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข            

มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน       
เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ดังนี้ 

2.1.3.1  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง      
มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

2.1.3.2  มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต  

2.1.3.3   มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
2.1.3.4  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นใน

วิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2.1.3.5  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และ

พัฒนาสิ่งแวดล้อม    มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข    

 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  ดังนี้ 
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2.1.4  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

2.1.4.1  ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร          
มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง  
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม 
รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูล
ข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ      
โดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

2.1.4.2  ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่
การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

2.1.4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูล
สารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ 
ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

2.1.4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน า
กระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
การท างานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การ
จัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อ่ืน 

2.1.4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และ
ใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ใน
ด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมี
คุณธรรม 

 
2.1.5  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
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1. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์   2. ซื่อสัตย์สุจริต        
3. มีวินัย    4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง      6. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย   8. มีจิตสาธารณะ 
 
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 2551 : กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและ

เทคโนโลยี 
 

ควำมส ำคัญของกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน        

มีความรู้  ความเข้าใจ   มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต   การอาชีพและเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการท างาน
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
รักการท างาน และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน   สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและ        
มีความสุข   

 
2.1.6  สำระส ำคัญ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุ่ งพัฒนาผู้ เรียนแบบองค์รวม          

เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะในการท างาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและ
การศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยมีสาระส าคัญ  ดังนี้   

• การด ารงชีวิตและครอบครัว  เป็นสาระเกี่ยวกับการท างานในชีวิตประจ าวัน  ช่วยเหลือ
ตนเอง   ครอบครัวและสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง   ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม   เน้นการ
ปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลส าเร็จของงาน  เพื่อให้ค้นพบความสามารถ  ความถนัด 
และความสนใจของตนเอง 

• การออกแบบและเทคโนโลยี  เป็นสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของ
มนุษย์อย่างสร้างสรรค์ โดยน าความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่องใช้ วิธีการ 
หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต 

• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศการติดต่อสื่อสาร  การค้นหาข้อมูล  การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ  การแก้ปัญหาหรือการ
สร้างงาน  คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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• การอาชีพ  เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่จ าเป็นต่ออาชีพ เห็นความส าคัญของคุณธรรม  
จริยธรรม  และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม   เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต   และ
เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

 
จบชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 
• เข้าใจการท างานและปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอน มีทักษะการจัดการ ทักษะการ

ท างานร่วมกัน ท างานอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะนิสัยการท างานที่ขยัน 
อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์    มีมารยาท และมีจิตส านึกในการใช้น้ า ไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

• เข้าใจความหมาย  วิวัฒนาการของเทคโนโลยี  และส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี       
มีความคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการอย่างหลากหลาย  น าความรู้และทักษะการสร้าง
ชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย โดยใช้กระบวนการ
เทคโนโลยี ได้แก่ ก าหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล  ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิด
เป็นภาพร่าง 3 มิติ  หรือแผนที่ความคิด  ลงมือสร้าง และประเมินผล  เลือกใช้เทคโน โลยี               
ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ต่อชีวิต สังคม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการแปรรูปแล้ว        
น ากลับมาใช้ใหม่ 

• เข้าใจหลักการแก้ปัญหาเบื้องต้น มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล เก็บ
รักษา ข้อมูล สร้างภาพกราฟิก สร้างงานเอกสาร น าเสนอข้อมูล และสร้างชิ้นงานอย่างมีจิตส านึก 
และรับผิดชอบ 

• รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพ 
 
 

 
ตัวช้ีวัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
สำระท่ี 2 กำรออกแบบและเทคโนโลยี  

 มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้าง
สิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้
เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคมสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
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ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

1. อธิบายส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี 

2. สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจ อย่าง
ปลอดภัย โดยก าหนดปัญหา หรือความต้องการ 
รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดย
ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  3 มิติ  หรือแผน
ที่ความคิด  ลงมือสร้าง และ ประเมินผล 

3. น าความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไป 
ประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ 

 ระบบเทคโนโลยี  ประกอบด้วย ตั วป้อน
( Input)  ก ระบ วน ก าร  (Process)   แ ล ะ
ผลลัพธ์ (Output) 

  การสร้างสิ่งของเครื่องใช้  อย่างเป็นขั้นตอน
ตั้ งแต่ก าหนดปัญหา หรือความต้องการ 
รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดย
ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  3 มิติ  หรือ
แผนที่ ค วามคิ ด   ก่ อน ล งมื อส ร้ า ง  แล ะ
ประเมินผล ท าให้ผู้ เรียนท างานอย่างเป็น
กระบวนการ 

 ภาพร่าง  3 มิติ  ประกอบด้วย  ด้านกว้าง                
ด้ านยาว  และด้านสู ง เป็นการถ่ายทอด
ความคดิหรือจินตนาการ 

 • แผนที่ความคิด เป็นการล าดับความคิดให้เห็น
เป็นขั้นตอนและเป็นการถ่ายทอดความคิดหรือ
จินตนาการรูปแบบหนึ่ง 

• ทักษะการเจาะ เป็นความสามารถพ้ืนฐานใน
การสร้างชิ้นงานอีกด้านหนึ่ง  ซึ่งเกิดจากการ
ฝึกฝนจนสามารถปฏิบัติ งานได้คล่องแคล่ว 
รวดเร็ว 
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สำระท่ี  3 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ   เห็นคุณค่า    และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล   และมีคุณธรรม  

         ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
1. บอกหลักการเบื้องต้นของการ
แก้ปัญหา 
2. ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล 
3. เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน
รูปแบบต่างๆ 
4. น าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม        
โดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
5. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจาก
จินตนาการหรืองานที่ท าในชีวิตประจ าวัน
อย่างมีจิตส านึก  และความรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

•  หลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา  
     -   พิจารณาปัญหา 
     -   วางแผนแก้ปัญหา 
     -   แก้ปัญหา 
     -   ตรวจสอบและปรับปรุง 
• การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล  เช่น ค้นหา
ข้ อมู ล ใน เค รื่ อ งคอม พิ ว เตอร์  ค้ น ห าข้ อมู ล จ าก
อินเทอร์เน็ต  ค้นหาข้อมูลจากซีดีรอม 
•  การเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบต่างๆ  
    -   ส าเนาถาวร  เช่น  เอกสาร แฟ้มสะสมงาน 
    -   สื่ อบั นทึ ก  เช่ น  เทป  แผ่ นบั นทึ ก  ซี ดี รอม     
หน่วยความจ าแบบแฟลช 
•  การจัดท าข้อมูลเพ่ือการน าเสนอต้องพิจารณา 
รูปแบบของข้อมูลให้เหมาะสมกับการสื่อความหมายที่
เข้าใจง่ายและชัดเจน เช่น กราฟ ตาราง แผนภาพ 
รูปภาพ 
•  การใช้ซอฟต์แวร์น าเสนอ เช่น การสร้างสไลด์การ
ตกแต่งสไลด์ การก าหนดเทคนิคพิเศษในการน าเสนอ 

 • การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ให้เหมาะสมกับรูปแบบ
การน าเสนอ เช่น   น าเสนอรายงานเอกสารโดยใช้
ซอฟต์แวร์ประมวลค า น าเสนอแบบบรรยายโดยใช้
ซอฟต์แวร์น าเสนอ 
• การสร้างชิ้นงานต้องมีการวางแผนงานและการ
ออกแบบอย่างสร้างสรรค์  
• ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงาน เช่น  แผ่นพับ ป้าย
ประกาศ  เอกสารแนะน าชิ้นงาน  สไลด์น าเสนอข้อมูล 
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โดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
ไม่คัดลอกผลงานผู้ อ่ืน ใช้ค าสุภาพและไม่สร้างความ
เสียหายต่อผู้อื่น 
• การสืบค้นข้อมูลอาหารในวังสวนสุนันทาและสมาชิก
ประเทศอาเซียน   

 
ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

รหัสวิชา ง 16101                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                                                                      เวลา  80  ชัว่โมง 

ศึกษา  เรียนรู้  กระบวนการแก้ปัญหา  การปฏิบัติงานตามกระบวนการท างาน  ปรับปรุง
การท างาน แต่ละขั้นตอน  การใช้ทักษะการจัดการในการท างานและการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน        
การปฏิ บั ติ ตนอย่ างมี ม ารยาท ในการท างานกั บครอบครัวและผู้ อ่ื น   การใช้พลั งงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด  คุ้มค่า  การน าความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ใน
การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการท างานอย่างปลอดภัย   ส่วนประกอบของเทคโนโลยีการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล  เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์  ในรูปแบบต่าง ๆ  น าเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงาน
ตามจินตนาการหรืองานที่ท าในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  การส ารวจตนเองเพ่ือวางแผนในการ
เลือกอาชีพ  ตลอดจนความรู้ความสามารถและคุณธรรมที่เหมาะสมกับอาชีพที่สนใจ  

โดยใช้ทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะ
การท างานร่วมกัน  ทักษะการแสวงหาความรู้  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะในการท างาน 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 

เพ่ือน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีมารยาทในการท างาน  มีนิสัย การท างาน   
ที่ดี ในด้านความประหยัด  คุ้มค่า  ปลอดภัย  ความสะอาด  รอบคอบ  ประณีต  ขยัน  อดทน  
รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์   ความกระตือรือร้น  ตรงต่อเวลา  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความรู้เรื่องอาหาร
ในวังสวนสุนันทาและประเทศสมาชิกอาเซียน 

 

2.2  แอปพลิเคชั่นคำฮูท 
 2.2.1  ควำมหมำย ในการจัดการเรียนการสอน ที่ตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรู               
ที่มีประสิทธิภาพ ตองเริ่มตน ดวยการรับรูที่ถูกตอง (ชม ภูมิภาค.2528: 25)  และการรับรูที่ถูกตอง 
จะตองใชสื่อที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมซึ่งสื่อที่ดีจะตองสัมพันธกับประสาทสัมผัสทั้งหาไดมาก
ที่สุดจึงจะเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ (Dale. 1969)  สื่อการสอนที่เป็นแอพพลิเคชั่น ต้องใช้
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เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เชื่อมโยงเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์จ านวนมากทั่วโลกเข้าด้วยกัน  
ท าให้บุคคลต่างๆ ที่ใช้เครือข่ายนี้สามารถติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในทุกๆ ด้านได้อย่าง
รวดเร็วทุกรูปแบบ (ความหมายของอินเตอร์เน็ต,2558) 

2.2.2  ควำมส ำคัญแอพพลิเคชั่คำฮูท เป็นเครื่องมือที่ใช้กับระบบสารสนเทศที่ช่วย
ประเมินผู้เรียนผ่าน Smart Phone โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน
ห้องเรียนอัจฉริยะ และ  การเรียนการสอนในศตรรษที่ 21  คือการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และมีทักษะการเรียนรู้โดยข้อจ ากัดของแอปพลิเคชั่นคาฮูท  
คือต้องมีสัญญาณอินเตอร์เน็ต  
 2.2.3  ประเภทเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านเกมแบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยใช้เป็น
เทคโนโลยีการศึกษา (อังกฤษ: Educational Technology) หรือ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
เป็นศาสตร์ ที่ประยุกต์ วิชาการต่างๆ มาจัดการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ได้อย่าง   มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยการน าค า “เทคโนโลยี” ซึ่งมีความหมายว่า
เป็นศาสตร์แห่งวิธีการ   ซึ่งไม่ได้มีความหมายว่าเป็นศาสตร์แห่งเครื่องมือเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึง
วัสดุและวิธีการ เมื่อน ามาใช้ กับ “การศึกษา” จึงเป็นค าใหม่ที่มีความหมายว่า การประยุกต์
เครื่องมือ วัสดุและวิธีการไปส่งเสริม ประสิทธิภาพการเรียนรู้ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมใหม่เพ่ือ
การเรียนรู้ “สื่อสาร” เป็น กระบวนการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับ โดยอาศัยสื่อหรือ
ช่องทางต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจและเป็นแบบปฏิสัมพันธ์   

2.2.4  ควำมรู้แอปพลิเคชั่นคำฮูท  การใช้งานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การใช้งานส าหรับ
ผู้สร้างค าถามและการใช้งานส าหรับผู้ตอบ 
     2.2.4.1 กำรสร้ำงค ำถำม 

1)  การสร้างค าถามสามารถเข้าใช้ผ่านทาง https://getkahoot.com    
เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์แล้วให้ท าการสมัครโดยกดท่ีปุ่ม Sign Up For Free! 
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2)  โดยการสมัครจะให้ท าการเลือกหน้าที่โดยแบ่งเป็น อาจารย์ นักเรียน 
นักธุรกิจ เป็นต้น 

 
3)  จากนั้นจะมีช่องว่างให้กรอกข้อมูล สถานที่ท างาน โรงเรียนหรือ

มหาวิทยาลัย    (1) ชื่อผู้ใช้    (2) อีเมล์และยืนยันอีเมล์  (3)   รหัสผ่าน (4) 

 
          4)  เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะปรากฏหน้าจอในการสร้างค าถาม โดยแยก

รูปแบบของค าถาม ออกเป็น 3 รูปแบบ 
1. ค าถามหลายตัวเลือก (Quiz) 

2. แบบสอบถามความคิดเห็น (Discussion) 

3. แบบส ารวจ(Survey) 
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5)  เมื่อท าการเลือกรูปแบบค าถามที่ต้องการแล้ว จะปรากฏหน้ากรอก

ข้อมูลรายละเอียดหัวข้อ ของค าถาม โดยแบ่งเป็น 
1. ชื่อหัวข้อของค าถาม 
2. ค าอธิบายค าถาม 
3. รูปภาพหรือวีดีโอปกของค าถาม 
4. ตัวเลือกผู้ที่สามารถมองเห็นค าถาม (เห็นทุกคน/เห็นคนเดียว) 
5. เลือกภาษา 
6. ประเภทของกลุ่มผู้เข้าร่วม 
7. เครดิตที่มาของเนื้อหา 
8. วีดีโอแนะน า 

โดยเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดท่ีปุ่ม Ok, go 
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6)  เมื่อสร้างหัวข้อของค าถามแล้วจะปรากฏหน้าส าหรับเพ่ิมค าถาม โดย
จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

  (1) รูปภาพ ชื่อหัวข้อ ค าอธิบาย ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการกดปุ่มดินสอ  

  (2) ส่วนสร้างค าถามโดยกดที่ปุ่ม Add Question 

 
7)  การสร้างค าถามจะมีเมนูต่าง ๆ ปรากฏบนหน้าจอดังนี้ 
    (1)  ตั้งชื่อค าถาม เลือกเวลาในการตอบและเปิด/ปิดการนับคะแนน

ในข้อนั้นๆ 
                (2)  ใส่รูปภาพหรือวีดีโอที่ใช้ประกอบค าถาม โดยสามารถอัพโหลด 

     (3)  ตัวเลือกค าตอบ โดยจ าเป็นต้องใส่อย่างน้อย 2 ตัวเลือก และ
เลือกว่าจะให้ค าตอบใดเป็นค าตอบที่ถูกต้องโดยกดท่ี ปุ่มเครื่องหมายถูก 

 
 

เมื่อสร้างชุดค าถามเรียบร้อยแล้วสามารถกดเริ่มการใช้งานได้โดยเข้าที่หน้า         
My Kahoots จากนั่นกดท่ีปุ่ม PLAYเพ่ือเริ่ม 
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การใช้งาน โดยจะปรากฏหน้าต่างเริ่มเกม โดยแบ่งเป็นแบบ 1 เครื่องต่อ 1 ผู้ตอบ 
และ 1 เครื่องหลายผู้ตอบ และมีตัวเลือกเสริม  ส าหรับรูปแบบค าถามอีกด้วย 

 

 
เมื่อท าการเริ่มจะมีรหัส (PIN) เป็นรหัสที่ใช้ส าหรับให้ผู้ตอบใช้เพ่ือเช้าร่วมการตอบ

ค าถาม 

 
 

2.2.4.2  กำรใช้งำนส ำหรับผู้ตอบ  
 ผู้ที่ต้องการตอบค าถามสามารถเข้าใช้งานผ่านทาง https://kahoot.it 

หรือ แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ตโฟน ซึ่งจะมีช่องท่ีใช้   ส าหรับกรอกรหัสผ่าน และชื่อของผู้ตอบ 

         

https://kahoot.it/
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1) เมื่อเริ่มการถามค าถามผู้ตอบจะเห็นเพียงค าถามโดยค าตอบจะอยู่บน
หน้าจอของผู้ถามเท่านั้น 
ตัวอย่ำงหน้ำจอผู้ถำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่ำงหน้ำจอผู้ตอบ 

 
เมื่อสร้างค าถามเรียบร้อย ค าถามจะถูกเก็บใน My Kahoot   เมื่อเราต้องการเรียกใช้ Quiz 

เรื่องใด ก็กดไปที่ Play ด้านผู้เรียน เชื่อมต่อสัญญาณ Internet แล้วเข้าไปที่  Kahoot.it 
    (1)  นักเรียนใส่ รหัส Game-pin ให้ถูกต้อง จากหน้าจอของ
ผู้สอนที่อยู่ฝั่งสีเหลืองที่เป็นตัวเลข และใส่ชื่อนักเรียน แล้วกดปุ่ม Join game แล้ว  
       (2)  ชื่อของผู้เรียนจะปรากฏขึ้นที่จอของผู้สอน และหน้าจอมือ
ถือของผู้เรียนจะปรากฏค าว่า You're In!  
      (3)  ผู้สอนก็จะแสดงค าถามทีละข้อ โดยมีการตั้งค่าจับเวลาใน
การตอบแต่ละข้อได้ด้วยโดยข้อค าถามก็จะโชว์ขึ้นจอฉาย LCD ได้ขณะสอน  
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3)  ระบบยังแสดงว่ามีคนตอบถูกกี่คน โดยหน้าจอในมือถือของ
ผู้เรียนแสดงผลว่าตอบผิดหรือถูกและผู้ตอบมีคะแนนรวมแล้วเท่าใด หากผู้สอนสร้างกิจกรรมให้       
ท้าทายผู้เรียนและเร้าความสนใจ ผู้เรียนจะสนุกมากเพราะพวกเขาต้องแข่งขันกันตอบให้ถูกและเร็ว 
จึงจะได้คะแนนสูง ๆ  

4) เมื่อตอบค าถามครบทุกข้อ  ระบบยังรวมคะแนน และจัด
อันดับว่าใครคือ The Winner พร้อมทั้ง Download ผลสรุปของผู้เรียนแต่ละคน ว่าใครตอบผิด 
ตอบถูกในข้อใด เพ่ือให้ผู้สอนน าผลไปพัฒนาผู้เรียนต่อได้เป็นรายบุคคล 

 

2.3  บทเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
ความหมายของคอมพิวเตอร์ ซึ่งหมายถึงการนับหรือการค านวณ คอมพิวเตอร์เป็น

เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือใช้ท างานแทนมนุษย์ เครื่องคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนการ
ท างาน 3 ขั้นตอนคือ        

2.3.1  รับโปรแกรมและข้อมูล โปรแกรมในที่นี้ หมายถึง ชุดของค าสั่งที่จะให้คอมพิวเตอร์
ท างาน ส่วนข้อมูล อาจเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือก็ได้ ที่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ท าการประมวลผล  

2.3.2  กำรประมวลผล หมายถึง การจัดระเบียบแบบแผนของข้อมูล เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์
ตามที่ต้องการ ซึ่งท าได้โดยการค านวณ เปรียบเทียบ วิเคราะห์โดยใช้สูตรทางวิทยาศาสตร์ หรือ 
คณิตศาสตร์ โดยอาศัยค าสั่งหรือโปรแกรมท่ีเขียนขึ้น  

2.3.2  แสดงผลลัพธ์  คือ การน าผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลเสร็จเรียบร้อย แสดงออก
ในรูปแบบต่าง ๆ  ที่ผู้ใช้เกิดความเข้าใจ และน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ ในสมัยดึกด าบรรพ์ มนุษย์มีความพยายามที่จะคิดค้นเครื่องมือให้
มาช่วยค านวณและการนับ ตั้งแต่เริ่มต้นโดยใช้นิ้วมือนับ การใช้ก้อนหิน เรื่อยมาจนกลายเป็นกลไกล
ในการค านวณจึงได้แบ่งวิวัฒนาการเป็นยุค 6  ยุค    

ยุคที่ 1 หลอดสุญญำกำศ   อยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2501 เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้
หลอดสุญญากาศซึ่งใช้ก าลังไฟฟ้าสูง  เครื่องหนัก 30 ตัน ประกอบด้วยหลอดสุญญากาศ 18 ,000 
หลอด ใช้ก าลังไฟฟ้าถึง 160 กิโลวัตต์จึงมีปัญหาเรื่องความร้อนและไส้หลอดขาดบ่อย ถึงแม้จะมี
ระบบระบายความร้อนที่ดีมาก การสั่งงานใช้ภาษาเครื่องซึ่งเป็นรหัสตัวเลขที่ยุ่งยากซับซ้อน เครื่อง
คอมพิวเตอร์ของยุคนี้มีขนาดใหญ่โต เช่น มาร์ค วัน (MARK I), อีนิแอค (ENIAC), ยูนิแวค (UNIVAC: 
Universal Automatic Computer) 

ยุคที่ 2 ทรำนซิสเตอร์   คอมพิวเตอร์ยุคที่สอง อยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2506 
เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์ เป็นวงจรสวิตซ์ของคอมพิวเตอร์ การพัฒนาดีขึ้น โดยสามารถ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงซึ่งเป็นภาษาที่เขียนเป็นประโยคที่คนสามารถเข้าใจได้ เช่น ภาษา



(22) 

ฟอร์แทน ภาษาโคบอล เป็นต้น ภาษาระดับสูงนี้ได้มีการพัฒนาและใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน  ในการ
สร้างคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงที่เราเรียกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (supercomputers)  อย่างเครื่อง 
IBM 7030 เพ่ือตอบสนองความต้องการในด้านความเร็วในการค านวณ  

ยุคที่ 3 วงจรรวมหรือไอซี   คอมพิวเตอร์ยุคที่สาม อยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 
2512 เป็นคอมพิวเตอร์ที่ ใช้วงจรรวม ( Integrated Circuit : IC) โดยวงจรรวมแต่ละตัวจะมี
ทรานซิสเตอร์บรรจุอยู่ภายในมากมายท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์จะออกแบบซับซ้อนมากขึ้น และ
สามารถสร้างเป็นโปรแกรมย่อย ๆ ในการก าหนดชุดค าสั่งต่าง ๆ  ท าให้คอมพิวเตอร์ในมี
ความสามารถในด้านการค านวณสูงขึ้น มีความเชื่อถือได้สูงขึ้น และมีขนาดเล็กลง   ในยุคนี้
หน่วยความจ าก็เปลี่ยนมาใช้สารกึ่งตัวน า และมีการสร้างระบบปฏิบัติการขึ้น และเริ่มมีการสื่อสาร
ระหว่างคอมพิวเตอร์  

ยุคที่ 4 ไมโครโพรเซสเซอร์   คอมพิวเตอร์ยุคที่สี่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 จนถึงปัจจุบัน เป็น
ยุคของคอมพิวเตอร์ที่ใช้วงจรรวมความจุสูงมาก(Very Large Scale Integration : VLSI) เช่น ไม
โครโพรเซสเซอร์ที่บรรจุทรานซิสเตอร์นับหมื่นนับแสนตัว ท าให้ขนาดเครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็ก
ลงสามารถตั้งบนโต๊ะในส านักงานหรือพกพาเหมือนกระเป๋าหิ้วไปในที่ต่าง ๆ ได้ ขณะเดียวกันระบบ
ซอฟต์แวร์ก็ได้พัฒนาขีดความสามารถสูงขึ้นมาก สามารถมีผู้ใช้หลาย ๆ คนใช้งานพร้อมกันได้       
โดยเครื่องที่ผู้ใช้ ใช้ในการป้อนข้อมูลและรับผลการประมวลผลเรียกว่าเครื่อง client ผู้ใช้ส่งข้อมูลมา
ประมวลผลที่คอมพิวเตอร์หลักท่ีเป็นเมนเฟรมหรือ workstation 

ยุคที่ 5 ยุคที่คอมพิวเตอร์ ที่เน้นในด้านการประมวลผลแบบขนาน (parallel processing) 
โดยมีรูปแบบการประมวลผลหลาย ๆ ตัวช่วยกันประมวลผลพร้อมกันเพ่ือเพ่ิมความเร็ว การพัฒนา
ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งเครือข่ายระยะไกล (WAN: Wide Area Network) และเครือข่าย
ระยะใกล้ (LAN: Local Area Network) ประมวลผลโดยท าให้ความเร็วเพ่ิมขึ้นด้วยเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว 

ยุคที่ 6 ยุคพัฒนำกำรของคอมพิวเตอร์ ในด้านการผลิตน าวิชาการด้านปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence : AI) ประเทศต่างๆ ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศใน
ทวีปยุโรปก าลังสนใจค้นคว้าและพัฒนาทางด้านนี้กันอย่างจริงจัง    ยังช่ วยลดความยากล าบากใน
การผลิตซอฟต์แวร์ เป็นการพัฒนาทางด้านการเขียนโปรแกรม พัฒนา ภาษาของโปรแกรมให้ง่ายขึ้น  
และที่ส าคัญพัฒนาคอมพิวเตอร์ ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับระบบ  มีความปลอดภัยของข้อมูล
และความเชื่อถือได้ 
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2.4 งำนวิจัยและบทควำมที่เกี่ยวข้อง  
ภำยในประเทศ 
 ศุภลักษณ์  จุเครือ งานพัฒนาสื่อผสม ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนสามารถ            

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลากหลายวิธีและสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับผู้เรียน
กับแต่ละสถานการณ์ และแต่ละสิ่งแวดล้อม การสอนแบบบรรยายอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ 
ครูผู้สอนต้องใช้วิธีสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลายเข้ามาใช้ บูรณาการในการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งวิธีการสอนแบบหนึ่งที่ช่วยกระตุ้น การเรียนรู้ของผู้เรียนวิธีหนึ่งคีอ วิธีการสอนโดยใช้เกม 
(Game) จุดเด่นในการสอนโดยการใช้เกมส์ ก็คือเป็นวิธีที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง ช่ วยให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถท าให้เกิดประสบการณ์ตรง   
Kahoot เป็น Application   ตัวหนึ่งที่สามารถน ามาใช้งานในการเรียนการสอนในรูปแบบเกมส์ที่
ได้รับความนิยม โดยผู้สอนสามารถใช้ Kahoot สร้างเกมส์ถาม-ตอบออนไลน์ให้ผู้เรียนตอบค าถาม
ผ่านโทรศัพท์ Smartphone  หรือุปกรณ์อ่ืนที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต โดยในขณะเล่น Kahoot จะ
การแสดงจ านวนผู้เข้าร่วมเล่นเกมส์ ผลการตอบค าถามในการแข่งขันและล าดับของผู้เข้ารวมแข่งขัน
แบบ RealTime อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  

เตือนใจ ทองเฌอ (2542 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดการสอนทักษะการทดลอง
โดยใช้สื่อประสม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่าชุดการสอนดังกล่าว มีประสิทธิภาพ 
87/82 คือผู้เรียนร้อยละ 87 สามารถท าแบบทดสอบหลังเรียนได้ร้อยละ 82 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ตั้งไว้ 70/70 โดยผลการทดสอบก่อนเรียน ผ่านเกณฑ์ท าข้อสอบได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 76.7 ส่วนการทดสอบหลังเรียนผู้เรียนร้อยละ 87.5 สามารถท าแบบทดสอบหลังเรียน ผ่าน
เกณฑ์   ท าข้อสอบได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 82.2 ดังนั้นชุดการสอนทักษะการทดลอง
โดยใช้สื่อประสมในรูปโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุดนี้สามารถพัฒนาความรู้ของผู้เรียนได้เป็น
อย่างดีท าให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยร้อยละ 22 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การน าคอมพิวเตอร์มาเป็นสื่อการสอนที่เป็นเทคโนโลยี 
ระดับสูง เมื่อมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อในการเรียน การสอนจะท าให้เกิดการเรียนการสอนมี
การตอบโต้กันได้ระหว่างผู้เรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกบัการเรียนการสอนระหว่างครูกับ
นักเรียน ที่อยู่ในห้องเรียนตามปกติ (กิดานนัท์, 2540) 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่งใช้
ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอสื่อประสมอันได้แก่ข้อความ ภาพนิ่งแผนภูมิกราฟ  
ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์และเสียงเพ่ือถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียง
กับการสอนจริงในห้องเรียนมากท่ีสุด(ถนอมพร , 2541) 
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มาโลน, ที. ดับเบิ้ลยู  (Malone, T.W.1980)  ู ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบของเกม
คอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้เด็ก ความกระตือรือรนและความสนุกสนานในการเล่น โดยเริ่มการ ส ารวจเกม
ต่างๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักของเด็ก มีการเล่นอย่างแพร่ หลายทั้งในและนอกห้องเรียน ได้น าเกม  เหล่านั้น    
มีทั้งหมด 25  เกมมาให้กลุ่มตัวอย่างเล่นหลังจากนั้นได้สอบถามความคิด เห็นและจัดเรียงล าดับเกม
ต่างๆ  ตามความชอบของเด็ก แล้วเลือกที่ เด็กส่วนใหญ่ชอบมากที่สุดมา 3 เกม น ามาศึกษาเพ่ือ
ค้นหาค าตอบว่าอะไรเป็นสาเหตุแห่งความส าเร็จของเกมนั้นๆ จากการศึกษา พบว่า องค์ประกอบที่
ท าให้เกมเหล่านั้นได้รับความนิยมอย่างมาก คือ จินตนาการเพ้อ ฝัน ความท้าทาย และความอยากรู้
อยากเห็น 

เอษณะ สัจจสวัสดิ์ (2538 : บทคดย่อ) ได้ศึกษาผลของเกมการสอนที่เสนอใน ช่วงเวลาที่
ต่างกันในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศกษาปีที่ 6 
ผลการวิจัยพบว่า ผลของเกมการสอนที่เสนอในช่วงเวลาที่ต่างกันในบทเรียนคอมพวเตอร์ ช่วยสอน 
คือ ช่วงก่อนเรียนช่วงระหว่างเรียนและช่วงท้ายบทเรียนนั้นจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน       
ไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความชอบเรื่องเกมพบว่านักเรียนส่วนมาก
แสดงความชอบที่ได้เล่นเกมประกอบกับบทเรียนละนักเรียนในกลุ่มที่เล่นเกมหลังจากจบบทเรียน 
แสดงความชอบในระดับสูงกว่านักเรียนกลุ่มอื่นๆ  

บทความการวัดประเมินผล Educa 2015 การวัดและประเมินผลแบบโหด มัน ฮา การวัด
ประเมินผลอย่างไรที่จะท าให้นักเรียนอยากให้ประเมินผลทุกวัน (ไม่ได้เป็นการวัดประเมินผลที่ดี
ที่สุด) 

- การใช้ Kahoot ส าหรับน าเข้าสู่บทเรียน และการวัดประเมินผล Kahoot เป็นเครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถน ามาใช้ส าหรับการน าเข้าสู่บทเรียน หรือใช้ส าหรับการวัด
ประเมินผลที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน ครูผู้สอนก็ไม่ต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
มากนัก เพียงแค่ใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นเท่านั้น 

- Kahoot เป็นเกมที่ใช้เวทีการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ช่วยให้ทั้งครูและนักเรียนเพ่ือการ
วิจัยการสร้างการท างานร่วมกันและแบ่งปันความรู้ มันท าให้นักเรียนในชั้นเรียนและครูมีส่วนร่วม
เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์ การบูรณาการ 

จากการศึกษางานวิจัยภายในประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อประสมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนหลายท่าน พบว่ามีความสอดคล้องกัน คือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้สูงกว่านักเรียนที่เรียนวิธีอ่ืน และสื่อสามารถกระตุ้นเร้าความสนใจในการ
เรียนดีขึ้น 
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งำนวิจัยต่ำงประเทศ 
Raymer, R. (2013, September 13). And Singer, N. (2016, April 16). Jack Quinn  

November 14, ครูวิทยาศาสตร์จากเท็กซัสแจ็คควินน์ หลังจากเรียนรู้ด้วย Kahoot! เห็นนักเรียน
ของเขาเติบโตขึ้น 1.75 เท่าของเกณฑ์มาตรฐานในการสอบตามข้อมูลที่คาดการณ์ไว้ เมื่อนักเรียนที่
ไม่ได้ขาดการเรียน ก่อนหน้านี้มาหลังจากเลิกเรียนแล้วและขอลิงก์ kahoot เพ่ือเล่นเพ่ิมเติมที่บ้าน
คุณจะรู้ว่าการเรียนรู้ด้วยเกมเป็นตัวสร้างความแตกต่าง Kahoot!     ท าให้นักเรียนในห้อง มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนปรับปรุงการเรียนรู้หัวข้อทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนและเป็นผลให้
พวกเขาได้ดีขึ้น 11.4% ในการสอบของพวกเขาเมื่อเทียบกับปีที่แล้วและคาดว่าจะเติบโต 75% 
เหนือบรรทัดฐาน " 

M.Suzanne Donovan, John D.Bransford และ James W.Pellegrino บรรณาธิการ
คณะกรรมาธิการด้านพฤติกรรมและสังคมศาสตร์และการศึกษา National Research Council 
National ACADEMY PRESS Washington, D.C.  

"ค าถามที่ฉายบนหน้าจอที่ใช้ร่วมกันในขณะที่ไม่จ ากัดผู้เล่น จ านวนตอบค าถามด้วยสมาร์ท
โฟนแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ สร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่สนุกและเหมือนเกม Kahoot ช่วยให้
สามารถออกแบบแบบทดสอบแบบปรนัยพร้อมทั้งแบบส ารวจและแบบส ารวจที่เติมข้อมูลในที่ต่างๆ 
ค าถามแบบทดสอบและแบบส ารวจช่วยกระตุ้นการตัดสินใจในการเรียนการสอนอย่างรวดเร็วรวมถึง
การอภิปรายในชั้นเรียน 

Bransford, Brown, และ Cocking (1999) "การประเมินและข้อเสนอแนะต้องมุ่งเน้นไปที่
การท าความเข้าใจ และการประเมินที่เน้นความเข้าใจไม่จ าเป็นต้องใช้ขั้นตอนการประเมินที่ซับซ้อน
หรือซับซ้อน แม้แต่การทดสอบแบบปรนัยก็สามารถจัดเป็นวิธีที่ประเมินความเข้าใจได้  ในฐานะที่
เป็นเครื่องมือในการประเมิน Kahoot สนับสนุนการประเมินผลก่อนการประเมินผลที่มีประสิทธิผล
และการสะท้อนของนักเรียนผ่านการทวารวการส ารวจความคิดเห็นและการส ารวจอย่างรวดเร็ว 

John D.Bransford แ อ น  L.Brown แ ล ะ ร็ อ ด นี ย์  R.Cocking บ ร ร ณ า ธิ ก า ร จ า ก
คณะกรรมการวิจัยการเรียนรู้และการปฏิบัติทางการศึกษา " กล่าวว่าวิธีการเรียนรู้สมองสมอง
ประสบการณ์และคณะกรรมการโรงเรียนในการพัฒนาวิทยาศาสตร์การเรียนรู้ การกระตุ้นให้
นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ก่อให้เกิดความท้าทายมากมายส าหรับครู แต่แรงจูงใจเป็นสิ่งส าคัญต่อการ
เรียนรู้ Good Brophy (2000) พบว่านักเรียนที่ได้รับแรงจูงใจมีอัตราความส าเร็จสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้รับ 
ยืนยันว่าบทบาทของครูในการสร้างแรงจูงใจของนักเรียนประกอบด้วยการให้ (a) สภาพแวดล้อมที่
สนับสนุน (ข) ความท้าทายหรือระดับความยากล าบากที่ เหมาะสม (c) วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่มี
ความหมาย และ (d) กลยุทธ์การสร้างแรงบันดาลใจที่แตกต่างกัน  ยังชี้ให้เห็นว่านักเรียนตอบสนอง
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ต่อบวกกับกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ช่วยให้พวกเขาสามารถโต้ตอบกับครูและคนอ่ืน ๆ ของพวกเขาและ
ได้รับการตอบรับทันที การใช้เทคโนโลยีช่วยให้ครูสามารถรวมองค์ประกอบดังกล่าวไว้ในบทเรียนได้ 

Bransford, Brown 8i Cocking, 2000; Kim & C Reeves, 2007; Koile & Singer, 
2006; Rogers & Cox, 2008 การศึกษาต่างๆพบว่าการใช้เทคโนโลยีรวมทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
ส่วนบุคคลและสมาร์ทโฟนมีผลในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของนักเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียนอย่างต่อเนื่อง ระบบโรงเรียนจ านวนมากใช้นโยบายน าอุปกรณ์มาเพ่ือให้โอกาสการเรียนรู้ที่ใช้
งานได้ส าหรับนักเรียน การใช้อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถเพ่ิมความสามารถของครู
ในการขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนในระหว่างเรียนรวมถึงแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและ
ประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน  

Kim 8i Reeves, 2007; Koile & Singer, 2006; Rogers & Cox, 2008. กิจกรรมดังกล่าว 
ช่วยให้ผู้เรียนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางร่างกายสามารถมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันผ่านการเคลื่อนไหว
ของกล้ามเนื้อเพ่ือตอบสนองต่อการกระตุ้นจากวัตถุที่มองเห็นและได้ยิน  

Grant, 1985; Valiente, 2008  การใช้เทคโนโลยีอาจเป็นวิธีที่ดีในการดึงดูดนักเรียนใน
ห้องเรียนในปัจจุบันและการใช้เว็บไซต์ที่เหมาะสมเพ่ือช่วยประเมินการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
กลายเป็นจริง ตัวอย่างเช่นนักศึกษาของน ามาร์ทโฟนแท็บเล็ตและแล็ปท็อปมาโรงเรียนทุกวันใน
ชีวิตประจ าวัน ดังนั้นมักจะให้พวกเขาใช้อุปกรณ์ของตนเองเพ่ือประเมินความรู้เดิมของนักเรียนก่อน
เรียนและการได้รับเนื้อหาครบท้ายบทเรียน เมื่อสิ้นสุดการเรียน การใช้เทคโนโลยี kahoot ช่วย
แนะน าให้นักเรียนตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง คอมพิวเตอร์ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์สามารถใช้ในลักษณะเดียวกันได้หากนักเรียนไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์แต่ละเครื่องได้
kahoot เป็นเว็บไซต์ฟรีที่ช่วยให้ครูสามารถสร้างแบบทดสอบและแบบส ารวจแบบเกมที่ผู้แข่งขัน
แข่งขันกันเอง คะแนนจะถูกเก็บไว้ตามความถูกต้องและเวลาตอบสนองและผู้ตอบสนองด้านบนจะ
ได้รับการเปิดเผยหลังการตอบแต่ละครั้ง ป้ายบอกคะแนนของชั้นเรียนในตอนท้ายของเกมแสดง
ผู้ตอบห้าอันดับแรกที่มีหมายเลขถูกต้องและสามารถส่งออกเป็นเอกสารส าหรับครูเพ่ือบันทึกเป็น
บันทึกได้ 

Wang, A. I. , & Lieberoth, A. (2016) ผลกระทบของจุดและเสียงเกี่ยวกับความเข้มข้น
ความผูกพันความเพลิดเพลินการเรียนรู้แรงจูงใจและการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนโดยใช้ Kahoot ! 
ในรายงานการประชุมการประชุมเกมยุโรปครั้งที่  10 การประชุมวิชาการและการเผยแพร่ 
International Limited "จุดมุ่งหมายหลักของการวิจัยนี้คือเพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวก
ของการประเมินผลแบบออนไลน์โดยใช้ คาฮูท ในห้องเรียน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ประเมิน เพ่ือการเรียนรู้เพ่ือที่จะตรวจสอบว่านักเรียนของผู้วิจัยอยู่ในการเรียนรู้และรู้วิธีที่ใช้และเป็น
การท้าทายให้นักเรียนก้าวไปไกลบนเส้นการเรียนรู้ เครื่องมือการประเมินออนไลน์ที่ผู้วิจัยก าลัง
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ศึกษาอยู่   คือ แอปพลิเคชั่นคาฮูท ได้เลือกครฮูทเพราะมีความสนุกสนานในบทเรียน เพ่ือประเมิน
และติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน ผลกระทบที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งในบทเรียนของฉัน  ที่ใช้
คาฮูท คือความผูกพันและแรงจูงใจในการเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้นของนักเรียนเพ่ือเรียนรู้และท้าทายตัวเอง 
นอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่ว่าคาฮูท เป็นเครื่องมือประเมินผลออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพมากแล้วยัง
ท าให้มิติการเล่นเกมของฉันมีชีวิตอยู่ในชั้นเรียน ได้สร้างบรรยากาศการแข่งขันระหว่างนักเรียนซึ่ง
เป็นสิ่งที่ดีมาก    ที่จะได้เห็นในชั้นเรียนจริงๆ รายงานนี้จะอธิบายถึงรายละเอียดของการใช้ คาฮูท 
ในบทเรียนและผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยจะให้การสาธิตวิธีการที่ได้ใช้ข้อมูลการประเมินที่สร้าง
ขึ้นจากคาฮูทเพ่ือท าความเข้าใจกับจุดแข็งและจุดอ่อนของนักเรียน การท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุด
แข็งและจุดอ่อนของพวกเขาช่วยให้ฉันสามารถแยกแยะบทเรียนได้ดีขึ้นและจัดเตรียมบทเรียนที่ตรง
กับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนที่ได้รับการสนับสนุนจาก 
คาฮูท คือส่วนที่เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ เนื่องจากคาฮูท ท าให้ครูมีโอกาสเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ท าให้เกิดโอกาสส าหรับนักเรียนในการพัฒนาและตรวจสอบผลลัพธ์อย่าง
ต่อเนื่อง ในทางกลับกันจะช่วยให้นักเรียนมีโอกาสในการเชื่อมต่อกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านทาง
เทคโนโลยีไปสู่การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียน " 
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บทท่ี 3 
 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  โดยใช้
แอปพลิเคชั่นคาฮูท ในการจัดการเรียนการสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  
3.3  ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมืที่ใช้ในการรายงาน อ 
3.4  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
3.1.1 ประชำกร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวน

สุนันทา  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 80 คน ที่สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
และไม่เคยใช้โปรแกรมแอปพลิเคชั่น คาฮูท  

3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 จ านวน  26 คน โดยวิธีการเลือกอย่างเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) 

 

3.2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย 
3.2.1. แอปพลิเคชั่นคาฮูท เรื่องยุคของคอมพิวเตอร์ 
3.2.2  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องยุคของคอมพิวเตอร์ 
3.2.3  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องยุคของคอมพิวเตอร์ 
3.2.4  แบบสอบถามความพึงพอใจ เรื่องยุคของคอมพิวเตอร์ 
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3.3 ขั้นตอนกำรสร้ำงและหำคุณภำพเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรรำยงำน  

3.3.1 สร้างแอปพลิเคชั่นคาฮูท เรื่องยุคของคอมพิวเตอร์ 
แอปพลิเคชั่นคาฮูท เรื่องยุคของคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
  3.3.1.1  ศึกษาหลักสูตร การสร้างแบบทดสอบและการเขียนแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน จากตารางและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชั่นคาฮูท กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
  3.3.1.2  ก าหนดจุดประสงค์ ให้สอดคล้องกับอธิบายรายวิชา 
  3.3.1.3  ด าเนินการสร้างแอปพลิเคชั่นคาฮูท โจทย์ในบทเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 
เรื่องยุคของคอมพิวเตอร์ 
  3.3.1.4  แอปพลิเคชั่นคาฮูท ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ได้แก่           
1) ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน 3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 
เพ่ือขอค าแนะน ามาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง 
      3.3.1.5  ด าเนินการสร้างและปรับปรุงแอปพลิเคชั่นคาฮูท ตามที่ค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร  เนื้อหา  กระบวนการ และการวัดผลประเมินผล
ตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC : Index of Item Objective 
Congruence) โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา  คือ   

  +1  หมายถึง แบบฝึกทักษะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม    
  0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบฝึกทักษะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือไม่  
  -1  หมายถึง แบบฝึกทักษะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแอปพลิเคชั่นคาฮูท โดยใช้ดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC)  ค านวณค่าตามสูตร   

    N
R

IOC 
  

   R  =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
           N   =   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยใช้ดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence)  แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่  0.05  ขึ้นไป   
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 3.3 .1.6 ทดลองใช้แอปพลิ เคชั่นคำฮูท ที่ปรับแก้ ไขตำมค ำแนะน ำขอ ง
ผู้เชี่ยวชำญโดยทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ห้อง ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  
 3.3.1.7  หาประสิทธิภาพของโปรแกรมแอปพลิเคชั่น คาฮูท โดยทดลองใช้กับ
นักเรียนระดับชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ห้อง 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ         
สวนสุนันทา จ านวน 26 คน โดยหาค่า E1 / E2   ( 80 / 80 ) 
   80 ตัวแรก (E1)  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนที่นักเรียนท าได้จาก
แบบทดสอบระหว่างการใช้นวัตกรรม 
     80 ตัวหลัง (E2)  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยร้อยละ ของคะแนนที่นักเรียนท าได้จาก
แบบทดสอบหลังการใช้นวัตกรรม  
 3.3.2  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องยุคของคอมพิวเตอร์ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 4 แผน  จ านวน  4  ชั่วโมง  
 โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้  
  3.3.2.1 ศึกษา  หลักสูตร  เอกสาร  ต ารา  ขอบข่าย  สาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และก าหนดจุดประสงค์
การเรียนรู้  โดยให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  3.3.2.2 ศึกษาการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ สอนด้วยโปรแกรม
แอปพลิเคชั่น คาฮูท 
  3.3.2.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนด้วยโปรแกรมแอปพลิเคชั่น คาฮูท  
  3.3.2.4 น าแผนการสอนที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน  
เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบต่าง ๆ ในแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา  (Content  Validity) ความชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และความ
สอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objectives Congruence : IOC) โดยก าหนด
เกณฑ์การพิจารณา   

   
   +1 หมายถึง ข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  

      0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
หรือไม่  

   -1 หมายถึง ข้อค าถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC)  ค านวณค่าตามสูตร  
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IOC

    =  N

R  

  R  =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
       N   =   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยใช้ดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence)  ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนี
ความ สอดคล้องแล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้อง   
 3.3.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องยุคของคอมพิวเตอร์ 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
  3.3.3.1  ศึกษาเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบจากเอกสารการวัดและประเมินผล
ต่างๆ 
  3.3.3.2  สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งมีลักษณะเป็น 
ปรนัย จ านวน 10  ข้อ ก าหนดการให้ค่าคะแนน ตอบถูก และตอบผิด  
  3.3.3.3  น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผล ได้แก่ 
ตรวจสอบดูความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity) ความชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสม
ของภาษาที่ ใช้  และความสอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง  (Index of Item Objectives 
Congruence : IOC)  โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา  คือ   
 

   เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน  + 1 
   ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน   0 
   เห็นว่าไม่สอดคล้อง           ให้คะแนน  -1 
การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบทดสอบโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  
ค านวณค่าตามสูตร   

  
IOC

    =  N

R  

  R    =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
       N   =   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
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 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยใช้ดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence)  ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนี
ความสอดคล้อง  แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้อง  

  3.3.3.4  น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  ซึ่งไม่ใช่นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 27  คน 
  3.3.3.5  น าแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์แล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 26  คน เพื่อน าไปเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 3.3.4  แบบสอบถาม ความพึงพอใจเรื่องยุคของคอมพิวเตอร์ 

 แบบสอบถามความคิดเห็น / ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อของโปรแกรม
แอปพลิเคชั่นคาฮูท  นักเรียนระดับชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5  
ระดับ โดยสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ โปรแกรมแอปพลิเคชั่นคาฮูท  จ านวน 1 ฉบับ            
มีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 

  3.3.4.1. ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นตามวิธีของเบสท์  (Best  
1986 : 181 - 182) 
  3.3.4.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่สอนโดยใช้โปรแกรม
แอปพลิเคชั่น คาฮูท   เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท ข้อค าถาม
จ านวน 10 ข้อ  โดยก าหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย  ดังนี้ 
  ระดับ  1 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ระดับ  2 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ  3 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ  4 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
  ระดับ  5 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด   
  ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้  ผู้ค้นคว้าได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้
ความหมายโดยได้จากแนวคิดของเบสท์  (Best 1986 : 195)  การให้ความหมายโดยการให้ค่าเฉลี่ย 
ดังนี้ 
  1.00 - 1.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.51 - 2.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
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  2.51 - 3.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
  3.51 - 4.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
  4.51 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.3.4.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นให้ผู้เชี่ยวชาญ  3  คน ได้แก่ เพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  (Content  Validity)  ภาษาท่ีใช้  และการประเมินที่ถูกต้อง  
และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ  IOC  (Index of Item Objectives 
Congruence)  โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา  คือ   

   เห็นว่าสอดคล้อง ให้คะแนน   +1 
   ไม่แน่ใจ  ให้คะแนน   0 
   เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน  -1 
การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นโดยใช้ดัชนีความ
สอดคล้อง(IOC)  ค านวณค่าตามสูตร    

  
IOC

       =  N

R  

  R     =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

       N      =   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยใช้ดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence)  ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนี
ความสอดคล้อง  แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่  0.05  ขึ้นไป   
  3.3.4.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแล้ว ไปสอบถามนักเรียนชั้น
โปรแกรมแอปพลิเคชั่นคาฮูท  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนสุนันทา ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  จ านวน 29 คน   
  3.3.4.5 ค่าเฉลี่ยร้อยละขอผู้ตอบแบบสอบถาม เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  โดยใช้แอปพลิเคชั่นคาฮูทในการจัดการเรียนการสอน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  
 

3.4 วิธกีำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4.1 ทดสอบ ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องยุคของ
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คอมพิวเตอร์ โดยใช้แอปพลิเคชั่นคาฮูท ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน  10 ข้อ กับนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใช้เวลาในการ
ทดสอบ 4 ชั่วโมง 
 3.4.2  ด าเนินการสอนคอมพิวเตอร์ โดยใช้แอปพลิเคชั่นคาฮูท  จ านวน  4 ชุด ในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ในการจัดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โดยก่อนเรียน ผู้รายงานให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบย่อยของนวัตกรรมแต่ละเล่มของบทเรียน 
ขณะเรียนด้วยแอปพลิเคชั่นคาฮูท  ผู้รายงานให้กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามของบทเรียนลงใน
กระดาษค าตอบ   เมื่อเรียนนวัตกรรมเสร็จ ผู้รายงานให้กลุ่มเป้าหมายท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 3.4.3  เมื่อสิ้นสุดการเรียนด้วยแอปพลิ เคชั่นคาฮูท ทั้ ง  4  ชุดแล้ว ผู้ รายงานให้
กลุ่มเป้าหมายท าแบบ ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เพ่ือดูพัฒนาการของนักเรียน 
 

3.5.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 3.5.1  สถิติพ้ืนฐาน  

การหาค่าเฉลี่ย 

   N
X

X 
  

        X   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

   X   ผลรวมของคะแนน 
             N   จ านวนผู้เข้าเรียน 
 3.5.2  สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ  

3.5.2.1 หาค่าความเที่ยงตรงของแบบฝึกหัด ความเที่ยงตรงของ แบบทดสอบก่อน
และหลังเรียน โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of item-Objective Congruence) (พวง
รัตน์ ทวีรัตน์. 2540:117)  

 
+1 หมายถึง แบบฝึกทักษะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบฝึกทักษะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม               

หรือไม่  
   -1 หมายถึง แบบฝึกทักษะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
ดัชนีความสอดคล้องนี้ค านวณได้จากสูตร(พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540:117) 
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  3.5.3.2  หาค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบตามเนื้อหา เรียกว่า หาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ หรือค่า IOC (Index of Item-Objective 
Congruence) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้สูตร (บุญชม ศรี
สะอาด. 2545 : 102)    

    IOC  =       
N

R  

   IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ (Index 
of Item - Objective Congruence) 
    R  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
     N  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

3.5.3.3  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน   S.D.   
 

   
N

)X-(X
S.D.


  

            S.D.     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  )X-(X    ผลรวมของคะแนนลบด้วยคะแนนเฉลี่ย 
               N   จ านวนผู้เรียน 
 
   3.5.5.4  สถิติทดสอบค่าที แบบ 0ne sample  (เปรียบเทียบผลการเรียนรู้กับ
เกณฑ์ท่ีก าหนด)  
  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้จากการทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนภายในกลุ่มเดียวกันโดยใช้สูตร t – test dependent ดังนี้ (ล้วน สายยศ และอังคณา 
สายยศ, 2548: 104) สูตรมีดังนี ้
         
 

  

  
   

 

เมื่อ  t  คือ ทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 

    n  คือ จ านวนผู้เรียน 

1

)(
22







 



n

DDn

D
t
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       D   คือ ผลรวมของความแตกต่างจากการเปรียบเทียบกันเป็นรายบุคคล 

ระหว่างคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน 

     D   คือ ผลรวมยกก าลังสองของความแตกต่างจากการเปรียบเทียบกัน                                  

เป็นรายบุคคล ระหว่างคะแนนทีไ่ด้จากการทดสอบก่อนการเรียนกับหลังการเรียน 

 3.5.5.5 ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชั่นคาฮูท   

  ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 

   100
A
N

X

E1 



  

     E1 = ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
         X  =  คะแนนแบบฝึกหัดในแต่ละหน่วยของโปรแกรมแอปพลิเคชั่นคาฮูท 
         A  =  คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดในแต่ละหน่วยของโปรแกรมแอปพลิเคชั่น
คาฮูท 
         N  =  จ านวนผู้เรียน 
 
 ประสิทธิภำพของผลผลิต (E2) 

   100
B
N

Y

E2 



  

        E2 = ประสิทธิภาพของผลผลิต 
         Y  =  คะแนนของหลังเรียน 
         B  =  คะแนนเต็มของคะแนนสอบหลังเรียน 
         N  =  จ านวนผู้เรียน          

 
 
 
 
 
 

2 



(37) 

 
บทท่ี 4 

 

 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์โดยใช้แอปพลิเคชั่นคาฮูท กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี   
ที่ 6  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา   ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาประสิทธิภาพ
บทเรียนเรื่องยุคของคอมพิวเตอร์  ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยแอปพลิเคชั่นคาฮูท ระดับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ให้มีประสิทธิภาพ 80 / 80 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน 
เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนโดยใช้แอปพลิเคชั่นคาฮูท ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดับ ดังนี้  

 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
แอปพลิเคชั่นคาฮูท ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องยุคของคอมพิวเตอร์ ในการจัดการสอนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
ไว้คือ 80 / 80   ได้ผลดังนี้ 

ตำรำงท่ี 4.1 กำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพของกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
โดยใช้แอปพลิเคชั่นคำฮูท ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเรื่องยุคของคอมพิวเตอร์ ในกำรจัดกำร
สอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6   

 

จ ำนวนนักเรียน ประสิทธิภำพด้ำนกระบวนกำร
(E1) 

ประสิทธิภำพด้ำนผลลัพธ์ 
(E2) 

              26            84.31               86.90 
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า ประสิทธิภาพจากการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้แอปพลิ เคชั่นคาฮูท ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องยุคของคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประสิทธิภาพตามเกณฑ์เท่ากับ 
84.31/ 86.90 

 
 
 
ตอนที่ 2 การหาค่าดัชนีประสิทธิผล การท าแบบทดสอบทางการเรียน ก่อนการเรียนและ

หลังการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องยุคของคอมพิวเตอร์ โดยใช้
แอปพลิเคชั่นคาฮูท ในการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนสุนันทา  

 
ตำรำงที่  4.2  กำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษำปี   ที่ 6 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยใช้แอปพลิเคชั่นคำฮูท 
ก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ 

การทดสอบ 
X  S.D. 

D  t 
ก่อนเรียน 3.83 1.28 

5.62  19.03* 
หลังเรียน 9.45 0.74 

 
จากตารางที่ 4.2  พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลผลคะแนนการท าแบบทดสอบทางการเรียน

ก่อนเรียนและหลังเรียน ค่าเฉลี่ยโดยใช้แอปพลิเคชั่นคาฮูท ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ  3.83   และหลังการเรียน 9.45 และเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญ 0.05 

 
ตอนที่ 3  วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

บทเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยใช้แอปพลิเคชั่น
คาฮูท ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 
ตำรำงที่ 4.3  ผลกำรวิเครำะห์แบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้แอปพลิเคชั่นคำฮูท 

นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  6 
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พฤติกรรม / การปฏิบัติการโค้ช 
ค่าเฉลี่ย 

 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(  S.D. ) 

ระดับ 

ข้อ 1.  แอปพลิเคชั่นคาฮูท เปน็สื่อการสอนท าให้เข้าใจ
บทเรียนมากข้ึน 

4.86 0.35 มากที่สุด 

ข้อ 2.  การใช้แอปพลิเคชั่นคาฮทู ได้ความรู้เพิ่มมากข้ึน 5.00 0.00 มากที่สุด 
ข้อ 3.  นักเรียนเข้าใจเนื้อหาวิชาที่เรียน 4.93 0.26 มากที่สุด 
ข้อ 4.  นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในขณะเรียน 4.90 0.31 มากที่สุด 
ข้อ 5.  นักเรียนรู้สึกสนุกสนานในขณะเรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 
ข้อ 6.  นักเรียนมีความกระตือรือร้นอยากเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ด้วยใช้แอปพลิเคชั่นคาฮทู 

5.00 0.00 มากที่สุด 

พฤติกรรม / การปฏิบัติการโค้ช 
ค่าเฉลี่ย 

 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(  S.D. ) 

ระดับ 

ข้อ 7.  การเรียนโดยใช้แอปพลิเคชั่นคาฮูท สนุกสนานไม่
จ าเจ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

ข้อ 8.  บรรยากาศในห้องเรียนไม่ท าให้เกิดความเครียด 5.00 0.00 มากที่สุด 
ข้อ 9.  นักเรียนได้น าความรู้แอปพลิเคชั่นคาฮทู ไป
ประยุกต์ใช้ในบทเรียนอ่ืนๆ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

ข้อ 10. แอปพลิเคชั่นคาฮทู ท าให้ได้ฝึกฝนให้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ของตนเอง 

5.00 
0.00 

มากที่สุด 

รวม 4.97 0.092  

 
จากตารางที่  4.3  พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการการใช้

แอปพลิ เคชั่นคาฮูท โดยรวมมีค่าเฉลี่ ยอยู่ ในระดับมากที่ สุด ( X  = 4.97 , SD = 0.092  )             
เมื่อพิจารณาพบว่าพฤติกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดคือ  

ข้อ 2. การใช้แอปพลิเคชั่นคาฮูท ได้ความรู้เพ่ิมมากข้ึน ( X  = 5.00 , S.D.= 0)   

ข้อ 5. นักเรียนรู้สึกสนุกสนานในขณะเรียน ( X  = 5.00 , S.D. = 0 )  
ข้อ 6. นักเรียนมีความกระตือรือร้นอยากเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ด้วยแอปพลิเคชั่นคาฮูท  

มากที่สุด  ( X = 5.00 , S.D. = 0 )  
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ข้อ 7. การเรียนด้วยแอปพลิเคชั่นคาฮูท สนุกสนาน ไม่จ าเจมากท่ีสุด( X = 5.00 , S.D. = 0 
)  

ข้อ 8. บรรยากาศในห้องเรียนไม่ท าให้เกิดความเครียดมากที่สุด  ( X  = 5.00 , S.D. = 0 )  
ข้อ 9. นักเรียนได้น าความรู้แอปพลิเคชั่นคาฮูท ไปประยุกต์ใช้ในบทเรียนอ่ืนๆ มากที่สุด  

( X  = 5.00 , S.D. = 0 )  
ข้อ 10. แอปพลิเคชั่นคาฮูท ท าให้ได้ฝึกฝนให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองรองลงมา คือ 

ข้อ 3.  นักเรียนเข้าใจเนื้อหาวิชาที่เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด  ( X  = 4.93 , S.D. = 0.26 )  และ  

ข้อ 4. นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในขณะเรียน อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.90, S.D. 
= 0.31 ) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยแอปพลิเคชั่นคาฮูท เป็นสื่อการสอนท าให้เข้าใจบทเรียนมาก

ขึ้น ( X  = 4.86 , S.D. = 0.35 )   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(41) 

บทท่ี 5 
 
 

สรุปอภิปรำยผลและขอ้เสนอแนะ 
 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ ในการ
ใช้แอปพลิเคชั่นคาฮูท ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งสามารถสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังนี้   

 

5.1  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
5.1.1  เพ่ือพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้

แอปพลิเคชั่นคาฮูท ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องยุคของคอมพิวเตอร์  เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ 
การเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   
 5.1.2  เพ่ือวัดค่าดัชนีประสิทธิผลคะแนนการท าแบบทดสอบทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน เรื่องยุคของคอมพิวเตอร์ โดยใช้แอปพลิเคชั่นคาฮูท ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

5.1.3  เพ่ือวัดความพึงพอใจในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้แอปพลิเคชั่นคาฮูทใน         

การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 
      

5.2  วิธดี ำเนินกำรวิจัย 

 5.2.1 ประชากรการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากประชากรทั้งหมด  คือนักเรียนที่

ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาและก าลังศึกษาอยูใน

ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2560 จ านวน 3 ห้องเรียน 80 คน  โดยได้ท าการวิจัย 1 หองเรียน รวม

ทั้งสิ้น 26 คน 

5.2.2  ระยะเวลาที่ใช้ศึกษาการวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้ระยะเวลา 6 

สัปดาห์ 

 

 



(42) 

5.3  สมมติฐำนกำรวิจัย  

          นักเรียนที่เรียนด้วยการแอปพลิเคชั่นคาฮูท ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องยุคของ

คอมพิวเตอร์ มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน 

 

5.4  เนื้อหำวิชำที่ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำ 

เนื้อหาโปรแกรม แอปพลิเคชั่นคาฮูท   ประกอบด้วย 

บทที่ 1 การเรียกใช้แอปพลิเคชั่นคาฮูท  

บทที่ 2 แถบเครื่องมือแอปพลิเคชั่นคาฮูท 

บทที่ 3 การสร้างงานแอปพลิเคชั่นคาฮูท 

5.4.1 บทเรียนเรื่องยุคของคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

5.4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องยุคของคอมพิวเตอร์ แบบทดสอบก่อน 
หลังเรียน 4 ปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ   

5.4.3  แบบวัดความพึงพอใจของบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยใช้แอปพลิเคชั่นคาฮูท กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  

 
 

5.5  ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรทดลองตำมขั้นตอนดงันี้ 
5.5.1  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) เรื่องยุคของคอมพิวเตอร์   
5.5.2  นักเรียนฝึกปฏิบัติทักษะการใช้งานใช้แอปพลิเคชั่นคาฮูทจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 
5.5.3  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post - test) เรื่องยุคของคอมพิวเตอร์ ด้วย   

แอปพลิเคชั่นคาฮูท 
5.5.4  นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจ ในการใช้แอปพลิเคชั่นคาฮูท 
 

5.6  อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 

5.6.1  ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการสร้างแบบฝึกทักษะใช้แอปพลิเคชั่นคาฮูท เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
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สุนันทา ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพจากการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
แอปพลิเคชั่นคาฮูท ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องยุคของคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประสิทธิภาพตามเกณฑ์เท่ากับ 84.31/ 86.90
ตามเกณฑ์ที่ได้วางแผน และด าเนินการสร้างตามขั้นตอนและปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ และอีกทั้งในการสร้างแบบฝึกทักษะนั้น ผู้วิจัยได้ค านึงถึงการสร้างแบบฝึกทักษะที่ดี
ตามที่ ศุภาวรรณ  เล็กวิไล (2539:128)  วาสนา  ไตรวัฒนธงไชย (2543 : 3) ที่ได้ศึกษาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ที่ ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้นเป็นสื่อที่ทันสมัย  ส่งเสริมการเรียนรู้แบบเอกกัตบุคคล 
นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองมีความสนุกสนาน ตื่นเต้นเนื่องจากต้องการเรียนจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ และท าให้นักเรียนทราบความก้าวหน้าของตนเองในทันทีท าให้นักเรียนรู้จักคิด        
ท าความเข้าใจ และสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ (ส านักงานคณะอนุกรรมการการปฏิรูปการเรียนรู้. 2543 : 9) 

กิจกรรมการเรียนด้วยผลการสอนแบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์  โดยใช้แอปพลิเคชั่นคาฮูท
กับนักเรียนด้วยวิธีปกติ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเรียนด้วยวิธีปกติ ในระหว่างเรียนนักเรียนมีความสนุกสนาน 
และตั้งใจปฏิบัติตามค าแนะน าต่าง ๆ ของครูแนะน าก่อนการสอน การใช้เมนูการใช้เครื่องมือในการ
เลือกค าตอบ และนักเรียนกับสื่อการทดสอบ 

5.6.2  พัฒนาทักษะการใช้งานแอปพลิเคชั่นคาฮูท โดยการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องยุคของ
คอมพิวเตอร์ โดยนักเรียนท าการฝึกทักษะตามแบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยก าหนด 4 ชุด เมื่อฝึกทักษะครบ
ทุกแบบฝึกเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใช้
งานการใช้แอปพลิเคชั่นคาฮูทแ น าคะแนนก่อนและหลังการทดลองมาท าการเปรียบเทียบ  ซึ่งผลที่
ได้จากการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้แอปพลิเคชั่นคาฮูท พบว่าค่าเฉลี่ยโดยใช้แอปพลิเคชั่น
คาฮูท เมื่อพิจารณาพบว่านักเรียนได้คะแนนเพ่ิมขึ้นทุกคน ที่ท าแบบทดสอบโดยใช้แอปพลิเคชั่น
คาฮูท  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีความสนุกสนาน และยังได้รับความรู้
อีกด้วย 
 

5.7  ข้อเสนอแนะ 
5.7.1 การใช้งานแอปพลิเคชั่นคาฮูท พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์วิชา

คอมพิวเตอร์ จะต้องมีท าการออกแบบโจทย์ให้หลากหลายตามวัตถุประสงค์ของการเรียน  
5.7.2 ในการสอนผู้วิจัยควรปรับเนื้อหาที่จะใช้ในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน

และควรค านึงถึงความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน เพ่ือที่จะ
ท าให้นักเรียนพัฒนาความสามารถของตนเองในการใช้แอปพลิเคชั่นกับรายวิชาอ่ืนๆ ได้  
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5.7.3 ในการจัดการเรียนการสอนผู้วิจัยควรเตรียมสื่อ และต้องมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ให้เพียงพอกับนักเรียน พร้อมเชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตและส่งออกจอโปรเจ็คเตอร์ เพ่ือให้
นักเรียนทุกคนเห็นและใช้แอปพลิเคชั่นคาฮูทและผู้เรียนจะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ท
โฟน ที่เชื่อมต่อสัญญาณwifi   หากอินเตอร์เน็ตมีปัญหา อาจท าให้การทดสอบมีปัญหาตามไปด้วย 

 
5.8  ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 
 5.8.1 ควรพัฒนาแอปพลิเคชั่นคาฮูท ไปประยุกต์ใช้สร้างบทเรียนวิชาอ่ืนๆ และยังสามารถ
พัฒนาสื่อในวิชาอ่ืนๆ ให้มีความหลากหลายได้ 

5.8.2 ควนน าสื่อแอปพลิเคชั่นคาฮูทไปพัฒนาทักษะและทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

5.8.3 ควรพัฒนาแผนการเรียนรู้ การปรับเนื้อหาของบทเรียน แบบฝึกทักษะให้มีความยาก
ง่ายตามระดับชั้นที่จะน าไปท าการเรียนการสอน 
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รูปภำพที่ 3  ผู้เรียนแสดงควำมรู้สึกดีใจที่ตอบค ำถำมถูกต้อง ซึ่งหน้ำจอจะเปลี่ยนเป็น

สีเขียว หำกตอบผิดหน้ำจอจะเปลี่ยนเป็นสีแดง ซึ่งผู้วิจัยจะอธิบำยให้ผู้เรียนได้เข้ำใจ

ข้อค ำถำมในแต่ละข้อหลังจำกเฉลยค ำตอบเรียบร้อยแล้ว  

 
 

   

    
 

รูปภำพที่ 2  ผู้เรียนใส่รหัสในแอปพลิเคชั่นคำฮูท (Kahoot)  และพิมพ์ชื่อของตนเอง 

จะปรำกฏชื่อของผู้เรียนบนหน้ำจอหลักของผู้วิจัย  

 
 
 
 
 

 
 

 


