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บทคัดย่อ

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการ

เรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ศูนย์การศึกษานนทบุรี  

2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ศูนย์การศึกษานนทบุรี จำาแนกตามลักษณะทางประชากร 

ศาสตร์ งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ ทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ศูนย์การศึกษา

นนทบรุ ีจำานวน 170 คน และวเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติเิชงิพรรณนา และสถติเิชงิอนมุาน คอื การทดสอบทแีบบ 

เปรียบเทียบแบบรวมกลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลจากการวิจัยสรุปได้ดังนี้  

1) นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ศูนย์การศึกษานนทบุรี มีความ

พงึพอใจทีม่ต่ีอการใช้ KAHOOT! ในการจดัการเรยีนรูใ้นภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และเมือ่พจิารณารายด้าน 

พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ คือ ด้านประโยชน์ 

ที่ได้รับ รองลงมา คือ ด้านความสนุกสนาน และด้านการใช้งานระบบ ตามลำาดับ และ 2) ผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ศูนย์การศึกษา

นนทบรุทีีม่เีกรดเฉลีย่แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจทีม่ต่ีอการใช้ KAHOOT! ในการจดัการเรยีนรูแ้ตกต่างกนั โดย
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นกัศกึษาทีม่เีกรดเฉลีย่ตำ่ากว่า 2.50 มคีวามพงึพอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการจดัการเรยีนรูน้้อยกว่านกัศกึษา

ที่มีเกรดเฉลี่ย 2.50-3.50 และนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.50

ค�าส�าคัญ: ความพึงพอใจ การจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยเกม KAHOOT!

ABSTRACT

 The objectives of this study were 1) to study on the undergraduates’ satisfaction of 

KAHOOT! used for game-based learning management of the students studying in management 

program at North Bangkok University, Nonthaburi Education Center, and 2) to compare their 

satisfaction of the game-based learning platform classified by demographics.  A survey research 

method was employed with questionnaire as a research instrument to collect data. The  

sample used in this study comprised of 170 undergraduate students in management  

program at North Bangkok University, Nonthaburi Education Center. Descriptive and inferential  

statistics that consisted of Independent test and One-way ANOVA, were used for data analysis. 

The research results were summarized as follows: 1) Overall, the study on the undergraduates’ 

satisfaction of KAHOOT! used for game-based learning management of the students  

studying in management program at North Bangkok University, Nonthaburi Education Center, 

was at a highest level. When considering each aspect, the satisfaction with the highest average 

consisted of benefit, enjoyment, and usability respectively, and 2) According to the results of 

the hypothesis testing, it revealed that the undergraduates in management program at North 

Bangkok university, Nonthaburi Education Center, who had different grade point average, 

had different satisfactions of KAHOOT!. The students with a GPA lower than 2.50 had less  

satisfaction than the students with 2.50-3.50 GPA and a GPA over 3.50.  

KEYWORDS: Satisfaction, Learning Management, KAHOOT! GameBased Learning

บทน�า

 การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยี

ในยุคดิจิทัลส่งผลอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอน

ในปัจจุบัน และวิธีการสอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

ขณะที่นักศึกษาส่วนใหญ่นำาสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต 

หรอือปุกรณ์คอมพวิเตอร์ส่วนตวัมาใช้ในมหาวทิยาลยั 

ครูหรืออาจารย์ก็จำาเป็นต้องฝึกทักษะการใช้งาน

อุปกรณ์เหล่านี้ไปด้วย เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีและ

นำามาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้เนื่องจากแนวโน้มในการ

เรียนการสอนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการส่งเสริมให้ 

นักเรียนหรือนักศึกษาใช้สมาร์ตโฟนแทนการห้าม 

และใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันต่างๆ ระหว่างเรียน 
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ทำาให้เกิดการเรียนในรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้น

การมีปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนหรือนักศึกษา ทำาให้

ครูหรืออาจารย์สามารถติดตามความก้าวหน้าของ

นักเรียนในแต่ละช่วงเวลาของการสอนได้ทันที ช่วย

ให้ครูสามารถปรับรูปแบบหรือวิธีการสอนและยัง

สามารถแนะนำานักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนไม่ทัน

เพือ่นๆ เป็นรายบคุคลได้ นอกจากนี ้การใช้เครือ่งมอื 

เทคโนโลยใีนการเรยีนการสอนยงัส่งผลต่อความตัง้ใจ

ในการเรยีน การมส่ีวนร่วม ความสนกุสนาน ตลอดจน 

เพิม่แรงจงูใจในการเข้าชัน้เรยีนของนกัเรยีน นกัศกึษา 

(รุ่งอรุณ พรเจริญ, ม.ป.ป.)  

 พนัธกจิหลกัของอาจารย์ระดบัอดุมศกึษานัน้ 

มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน การทำาวิจัย การบริการ

วิชาการ และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้

อาจารย์ส่วนใหญ่ทีส่อนในระดบัอดุมศกึษาสำาเรจ็การ

ศกึษาจากสาขาวชิาต่างๆ ทีไ่ม่ใช่ครศุาสตร์หรอืศกึษา

ศาสตร์และไม่ได้ศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอน 

มาก่อน ทำาให้อาจมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทักษะในการ

จัดการเรียนการสอน หรือเทคนิควิธีสอนแบบต่างๆ 

ซึ่งแนวโน้มของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน

ปัจจุบันให้ความสำาคัญในเรื่องการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ โดยอาศัยปรัชญาการ

สอนและทฤษฎกีารเรยีนรู ้การพฒันาสือ่ประกอบการ

สอน และการวดัผลและการประเมนิผล (นธ ีเหมมนัต์ 

และ อภินันท์ สิริรัตนจิตต์, 2558)   

 มหาวทิยาลยันอร์ทกรงุเทพ เป็นสถานศกึษา

ที่ส่งเสริมและมีการผลักดันในการนำาเทคโนโลยีสมัย

ใหม่เข้ามาใช้ในการจดัการเรยีนการสอนเพือ่ทีจ่ะผลติ

บัณฑิตที่มีคุณภาพก้าวทันเทคโนโลยี และปรับตัวให้

ทันกับยุคสมัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ 

ซึง่จะเหน็ได้อย่างชดัเจนจากปรชัญาของมหาวทิยาลยั 

คอื วชิาการเป็นเลศิ เชดิชคูณุธรรม ก้าวนำาเทคโนโลยี

รวมไปถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ เด่นไอที 

มีวินัย ซึ่งศูนย์การศึกษานนทบุรีของมหาวิทยาลัย 

นอร์ทกรุงเทพ เป็นสถานศึกษาหนึ่งที่มหาวิทยาลัย

นอร์ทกรุงเทพให้ความสำาคัญในการจัดการเรียน

การสอน และเน้นการเรียนการสอนแบบ (Active  

Learning) ให้นักศึกษาเรียนรู้อย่างเข้าใจ มีส่วนร่วม

ในการเรียนการสอน และเป็นนักปฏิบัติลงมือทำา

จริง ซึ่งมีการนำาเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาเข้ามา

ให้ผู้เรียนตลอดจนอาจารย์ได้ศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอด

เวลา เช่น แอปพลิเคชัน SOCRATIVE PLICKERS 

KAHOOT! เป็นต้น KAHOOT! เป็นแอปพลเิคชนัหนึง่

ที่สามารถใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสาร

เคลื่อนที่ต่างๆ (สมาร์ตโฟน และแท็บเล็ต) มาใช้ 

ในการเรยีนการสอนเพือ่เพิม่ความสนกุสนาน กระตุน้

ให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะเรียนรู้ และความรู้

ใหม่จากเทคโนโลยทีีเ่ข้ามาประยกุต์ใช้ในการเรยีนการ

สอน ทั้งนี้การใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีมาช่วยสร้าง

ความสนุกสนานในการเรียนการสอนนั้น ก็น่าจะเป็น

แนวทางทีด่ทีีจ่ะทำาให้ช่วยเสรมิสร้างความเข้าใจให้กบั

ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิผลโดยไม่สร้างความกดดัน

ให้กับผู้เรียน (กิตติ จุ้ยกำาจร, ม.ป.ป.) 

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจ

ที่จะศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ KAHOOT! 

ในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

ศูนย์การศึกษานนทบุรี โดยข้อมูลที่ได ้จากการ

วิจัยในครั้งนี้จะสามารถนำาไปทำาการศึกษา พัฒนา 

ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

ได้ ประกอบกับเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับการ

วางแผนนโยบายในการบรหิารงานทางด้านการศกึษา

กับการนำาเทคโนโลยีมาปรับใช้ อีกทั้งยังใช้กำาหนด 
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เป็นแนวทางและรปูแบบการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสม 

และครอบคลุม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู ้ที่ ได ้

ประสทิธภิาพประสทิธผิล ก้าวทนัเทคโนโลยตีลอดจน 

ก่อให้เกิดความสุขในช่วงชีวิตของการเรียนของ

นักศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ 

KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ท 

กรุงเทพ ศูนย์การศึกษานนทบุรี 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อ

การใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย

นอร์ทกรุงเทพ ศูนย์การศึกษานนทบุรี จำาแนกตาม

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

สมมติฐาน

 นกัศกึษาสาขาการจดัการ มหาวทิยาลยันอร์ท 

กรุงเทพ ศูนย์การศึกษานนทบุรีที่มีลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อ

การใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้แตกต่างกัน 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ข ้อมูลที่ ได ้จากการวิจัยในครั้งนี้จะ

สามารถนำาไปประกอบใช้ในการวางแผนทางการ

จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและนักศึกษาได้ 

 2. ข ้อมูลที่ ได ้จากการวิจัยในครั้งนี้จะ

สามารถนำาไปประกอบใช้ในการวางแผนจัดการ

เรียนรู้ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  

ศูนย์การศึกษานนทบุรี อันมีผลทำาให้นักศึกษาได้มี

การเรียนรู้จากเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 3. สถาบนัการศกึษาสามารถนำาไปประยกุต์

ใช ้สำาหรับการเรียนรู ้สำาหรับนักเรียนนักศึกษา 

ทุกหลักสูตร ทุกระดับชั้น และทุกสาขาวิชา 

 4. ข้อมลูทีไ่ด้จากการวจิยัในครัง้นี ้โรงเรยีน 

มหาวทิยาลยั สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

กระทรวงศกึษาธกิาร และหน่วยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

กับระบบการศึกษาจะสามารถนำาไปประกอบการ

กำาหนดนโยบาย มาตรการต่างๆ เพื่อช่วยในการ

พัฒนาการเรียนรู้นักเรียน นักศึกษาให้มีการเรียนรู้ที่

ก้าวทันเทคโนโลยี 

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ใช ้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ทำาการ

ออกแบบงานวิจัยซึ่งมีขั้นตอนในการวิจัยโดยเริ่มแรก

ได้มีการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 

เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำามาพัฒนาจัดทำา

แบบสอบถามโดยพัฒนามาจาก นำ้าทิพย์ ตระกูลเมฆี 

(2561) ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ด้านการใช้

งานระบบ จะมุ่งเน้นถึงความชื่นชอบทางการเข้าใช้

งานง่าย สะดวก เมนูไม่ซับซ้อน อีกทั้งยังสามารถใช้ 

สมาร์ตโฟนร่วมเล่นได้ มีการจัดรูปแบบการแสดงผล 

บนจอภาพมีความเหมาะสม มีการประมวลผล 

ที่แม่นยำาถูกต้อง รวดเร็วทันต่อความต้องการของ 

ผู ้ใช้งาน สัญลักษณ์ สี ตัวหนังสือต่างๆ มีความ 

เหมาะสม อีกทั้งยังมีรายงานสรุปผลลัพธ์เป็นไฟล์  

Excel มคีวามถกูต้องสมบรูณ์และสามารถบนัทกึเกบ็ไว้ 

ได้ 2) ด้านความสนกุสนาน จะมุง่ถงึการเกดิความสนกุ

และมีความสุขกับการทำาแบบทดสอบในโปรแกรม 

KAHOOT! ประกอบกับรู้สึกตื่นเต้น เร้าใจ ในการ

แข่งขันกับผู้อื่น ตื่นเต้นในการลุ้นอันดับคะแนน เกิด

ความชื่นชอบในการนำา KAHOOT! มาใช้ในการเรียน
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การสอน มีการนำาประสบการณ์ที่ประทับใจในการ 

ใช้โปรแกรม KAHOOT! ไปเล่าให้ผู้อื่นได้ฟัง 3) ด้าน

ประโยชน์ที่ได้รับ จะมุ่งเน้นถึงการนำาเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ 

ได้อย่างเหมาะสม ทำาให้ได้ฝึกทกัษะทางปัญญา ฝึกคดิ 

ฝึกตัดสินใจที่รวดเร็วในเวลาอันจำากัด ทำาให้เกิด

ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น เช่น ทบทวน 

บทเรียน เป็นต้น ช่วยให้เกิดการกระตุ้นให้ผู้เรียน

มีความต้องการมาเรียนให้ทันเวลาเพื่อที่จะได้ร่วม

ทำาแบบทดสอบแข่งขันในโปรแกรม KAHOOT! กับ

เพื่อนๆ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

กันของผู้เรียนด้วยกันเอง และผู้สอนอีกด้วย และนำา

เครื่องมือในการวิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ

เที่ยงตรงตามเนื้อหา เมื่อทำาการตรวจสอบความ 

เทีย่งตรงตามเนือ้หาเรยีบร้อยแล้วจงึทำาการเกบ็รวบรวม 

ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม อีกทั้งยังวิเคราะห์และ 

แปลผลจากแบบสอบถาม และสรุปผลการศึกษา

 1. ประชากรและตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้การวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย 

นอร์ทกรุงเทพ ศูนย์การศึกษานนทบุรี จำานวน 

280 คน โดยแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็นตามรหัส

นักศึกษา (รหัสนักศึกษา 59 จำานวน 83 คน รหัส

นักศึกษา 60 จำานวน 100 คน และ รหัสนักศึกษา 

61 จำานวน 97 คน) เนื่องจากทุกรหัสนักศึกษาได้

ผ่านการใช้ KAHOOT! ในการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว  

ผู้วิจัยได้คำานวณหาขนาดของตัวอย่างด้วยสูตรของ 

คอแครน (Cochran, 1997) ทีร่ะดบัความคลาดเคลือ่น 

0.05 ได้ขนาดตัวอย่างจำานวน 170 ตัวอย่าง และใช้ 

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Propor-

tionate Stratified Sampling) จากรหัสนักศึกษา  

59 ทีม่ปีระชากร 83 คน ได้ขนาดตวัอย่าง 50 คน รหสั

นกัศกึษา 60 ทีม่ปีระชากร 100 คน ได้ขนาดตวัอย่าง 

61 คน และจากรหัสนักศึกษา 61 ที่มีประชากร 97 

คน ได้ขนาดตัวอย่าง 59 คน

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 การวิ จั ยความพึ งพอใจที่ มี ต ่ อการใช ้  

KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย  

นอร์ทกรุงเทพ ศูนย์การศึกษานนทบุรี ใช้แบบ 

สอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย

พัฒนาแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรม 

ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตำารา และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ KAHOOT! 

ในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

ศูนย์การศึกษานนทบุรี โดยแบบสอบถามแบ่งออก

เป็น 3 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 ข ้ อมู ลทั่ ว ไปของผู ้ ตอบแบบ 

สอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ รหัสนักศึกษา และเกรด

เฉลี่ย เป็นแบบสอบถามปลายปิด จำานวน 4 ข้อ 

 ส่วนที่ 2 ความพึ งพอใจที่ มี ต ่ อการใช ้  

KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ โดยพัฒนามาจาก

นำ้าทิพย์ ตระกูลเมฆี (2561) รวม 15 ข้อ ประกอบ

ด้วย 3 ด้าน คือ 1) ด้านการใช้งานระบบ 2) ด้าน

ความสนุกสนาน 3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งเป็น

แบบสอบถามที่ใช้มาตราส่วนประเมินค่า (Rating 

Scale) ประเมินค่า 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้

คะแนน คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย

ที่สุด ค่าคะแนน 5 4 3 2 และ1 ตามลำาดับ 

 ส่วนที่ 3 เป็นคำาถามปลายเปิด (Open– 

ended) เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมีจำานวน 1 ข้อ 

คือ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำาหรับความพึงพอใจที่มี 

ต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ 
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 อีกทั้งยังทำาการทดสอบความเที่ยงตรง

ตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาดัชนี

ความสอดคล้องระหว่างข้อคำาถามและวัตถุประสงค์  

(Item-Objective Congruence Index: IOC) ค่า 

ดัชนีความสอดคล้องอยู ่ในระหว่าง 0.66-1.00  

ผู้วิจัยได้ดำาเนินการปรับปรุง แก้ไขข้อคำาถามตาม 

คำาแนะนำาของผูเ้ชีย่วชาญ แล้วจงึนำาแบบสอบถามไป

ทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability Test) โดยค่า

แอลฟาของคอนบราค (Cronbch’s Alpha) ที่ได้อยู่

ระหว่าง 0.94-0.97 ซึง่มค่ีาแอลฟา (Alpha) มากกว่า 

0.70 ถือเป็นค่าที่ใช้ได้ ดังนั้นถือว่าแบบสอบถาม 

ฉบับนี้มีความน่าเชื่อถือ

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิ จั ยความพึ งพอใจที่ มี ต ่ อการใช ้  

KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย 

นอร์ทกรุงเทพ ศูนย์การศึกษานนทบุรี จะใช้วิธีการ 

วเิคราะห์ข้อมลูทางสถติ ิโดยแบ่งเป็นสถติ ิ2 ประเภท 

คือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วยการแจกแจง

ความถี่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ค่าตำ่าสุด (Min) ค่าสูงสุด (Max) 

และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบทีแบบกลุ่ม

ตัวอย่าง 2 กลุ่มอิสระกัน (t-test Independent 

sample) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง

เดียว (One-way ANOVA) ทำาการทดสอบรายคู่ด้วย

วิธีการเปรียบเทียบเชิงพหุคูณแบบแอลเอสดี Least 

Significant Different (LSD) 

ผลการวิจัย

 ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ 

KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย  

นอร์ทกรุงเทพ ศูนย์การศึกษานนทบุรี มีดังต่อไปนี้

  1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของตัวอย่าง  

พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จำานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 68.20 ส่วนใหญ่

มีอายุตำ่ากว่า 25 ปี จำานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 

65.30 เป็นนกัศกึษารหสั 60 มากทีส่ดุ จำานวน 61 คน  

คิดเป็นร้อยละ 35.90 และเกรดเฉลี่ย 2.50-3.50  

มากที่สุด จำานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 54.10 

 2. ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ KAHOOT! 

ในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

ศูนย์การศึกษานนทบุรี ผลการวิเคราะห์ข ้อมูล  

ดังตารางที่ 1 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย  

นอร์ทกรงุเทพ ศนูย์การศกึษานนทบรุมีคีวามพงึพอใจ

ต่อการใช้ KAHOOT! ในการจดัการเรยีนรูใ้นภาพรวม 

อยู ่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้าน  

พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านประโยชน์ที่ 

ได้รับ รองลงมา คือ ด้านความสนุกสนาน และด้าน

การใช้งานระบบ ตามลำาดับ 

 3. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ว่านักศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย 

นอร์ทกรุงเทพ ศูนย์การศึกษานนทบุรีที่มีลักษณะ 

ทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ

การใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้แตกต่างกัน 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของความพงึพอใจทีม่ต่ีอการใช้ KAHOOT! ในการจดัการเรยีนรู้ 

  ในภาพรวมทั้งหมด

หน้า 6 : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)   

 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการ

เรียนรู้ในภาพรวมทั้งหมด 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้ KAHOOT! ใน

การจัดการเรยีนรู้  S.D. Min Max ระดับความ
คิดเห็น 

1. ด้านการใช้งานระบบ 4.54 0.552 3.00 5.00 มากที่สุด 
2. ด้านความสนุกสนาน 4.55 0.557 3.00 5.00 มากที่สุด 
3. ด้านประโยชน์ที่ได้รบั 4.61 0.525 3.00 5.00 มากที่สุด 

รวม 4.57 0.504 3.00 5.00 มากท่ีสุด 
 

จากตารางที่  1 พบว่า นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
นอร์ทกรุงเทพ ศูนย์การศึกษานนทบุรีมีความพึง
พอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
ประโยชน์ที่ ได้ รับ  รองลงมา  คือ ด้านความ
สนุกสนาน และด้านการใช้งานระบบ ตามล าดับ 

3. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ว่านักศึกษา
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  ส า ข า วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ศูนย์การศึกษานนทบุรี
ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการ
เรียนรู้แตกต่างกัน สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ดังตารางที่ 2   

 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ว่านักศึกษาที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความพึง

พอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมแตกต่างกัน 

ปัจจัยส่วนบุคคล n ร้อยละ  S.D. สถิติทดสอบ p-value 

เพศ ชาย 
หญิง 

54 
116 

31.76 
68.24 

4.57 
4.56 

0.547 
0.485 t = 0.224 0.823 

อายุ ต่ ากว่า 25 ปี 
25 ปีข้ึนไป 

111 
59 

65.29 
34.71 

4.55 
4.58 

0.531 
0.452 t = -0.273 0.785 

รหสันักศึกษา 
รหสั 59 
รหสั 60 
รหสั 61 

50 
61 
59 

29.41 
35.88 
34.71 

4.50 
4.65 
4.52 

0.460 
0.503 
0.535 

F = 1.472 0.232 

เกรดเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 2.50 
2.50-3.50 

มากกว่า 3.50 

54 
92 
24 

31.76 
54.12 
14.12 

4.36 
4.63 
4.74 

0.553 
0.464 
0.407 

F = 6.946** 0.001 

หมายเหตุ: ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ดังนี้ 

จ าแนกตามเพศ พบว่า นักศึกษาที่มี
เ พศแตกต่ า งกั นมี ความพึ งพอใจต่ อการ ใ ช้ 

KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ ในภาพรวม 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมตฐิานทีว่่านกัศกึษาทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจ 

  ต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมแตกต่างกัน

หน้า 6 : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)   

 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการ

เรียนรู้ในภาพรวมทั้งหมด 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้ KAHOOT! ใน

การจัดการเรยีนรู้  S.D. Min Max ระดับความ
คิดเห็น 

1. ด้านการใช้งานระบบ 4.54 0.552 3.00 5.00 มากที่สุด 
2. ด้านความสนุกสนาน 4.55 0.557 3.00 5.00 มากที่สุด 
3. ด้านประโยชน์ที่ได้รบั 4.61 0.525 3.00 5.00 มากที่สุด 

รวม 4.57 0.504 3.00 5.00 มากท่ีสุด 
 

จากตารางที่  1 พบว่า นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
นอร์ทกรุงเทพ ศูนย์การศึกษานนทบุรีมีความพึง
พอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
ประโยชน์ที่ ได้ รับ  รองลงมา  คือ ด้านความ
สนุกสนาน และด้านการใช้งานระบบ ตามล าดับ 

3. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ว่านักศึกษา
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  ส า ข า วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ศูนย์การศึกษานนทบุรี
ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการ
เรียนรู้แตกต่างกัน สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ดังตารางที่ 2   

 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ว่านักศึกษาที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความพึง

พอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมแตกต่างกัน 

ปัจจัยส่วนบุคคล n ร้อยละ  S.D. สถิติทดสอบ p-value 

เพศ ชาย 
หญิง 

54 
116 

31.76 
68.24 

4.57 
4.56 

0.547 
0.485 t = 0.224 0.823 

อายุ ต่ ากว่า 25 ปี 
25 ปีข้ึนไป 

111 
59 

65.29 
34.71 

4.55 
4.58 

0.531 
0.452 t = -0.273 0.785 

รหสันักศึกษา 
รหสั 59 
รหสั 60 
รหสั 61 

50 
61 
59 

29.41 
35.88 
34.71 

4.50 
4.65 
4.52 

0.460 
0.503 
0.535 

F = 1.472 0.232 

เกรดเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 2.50 
2.50-3.50 

มากกว่า 3.50 

54 
92 
24 

31.76 
54.12 
14.12 

4.36 
4.63 
4.74 

0.553 
0.464 
0.407 

F = 6.946** 0.001 

หมายเหตุ: ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ดังนี้ 

จ าแนกตามเพศ พบว่า นักศึกษาที่มี
เ พศแตกต่ า งกั นมี ความพึ งพอใจต่ อการ ใ ช้ 

KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ ในภาพรวม 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  

 

หมายเหตุ: ** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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 จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ดังนี้ 

 จำาแนกตามเพศ พบว่า นักศึกษาที่มีเพศ 

แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT!  

ในการจดัการเรยีนรูใ้นภาพรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จำาแนกตามอายุ พบว่า นักศึกษาที่มีอายุ

แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! ใน

การจัดการเรียนรู้ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี 

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จำาแนกตามรหัสนักศึกษา พบว่า นักศึกษา 

ทีม่รีหสันกัศกึษาแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการใช้ 

KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมแตกต่าง

กันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จำาแนกตามเกรดเฉลี่ย พบว่า นักศึกษาที่

มีเกรดเฉลี่ยแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้  

KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมแตกต่าง 

กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย

นักศึกษาแต่ละกลุ ่มมีความพึงพอใจต ่อการใช ้  

KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู ้  

  ในภาพรวม จำาแนกตามเกรดเฉลี่ย

ปีที่........ฉบับที่.......เดือน............25.......... หน้า 7 

จ าแนกตามอายุ พบว่า นักศึกษาที่มี
อ ายุ แตกต่ า งกั นมี ความพึ งพอใจต่ อการ ใ ช้ 
KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  

จ าแนกตามรหั สนั ก ศึกษา พบ ว่า 
นักศึกษาที่มีรหัสนักศึกษาแตกต่างกันมีความพึง
พอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ใน

ภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  

จ าแนกตามเกรดเฉลี่ย พบว่า นักศึกษา
ที่มีเกรดเฉลี่ยแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้ 
KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ ในภาพรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการใช้ 
KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ ดังตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้                  

ในภาพรวม จ าแนกตามเกรดเฉลี่ย 
ความพึงพอใจต่อการใช้ 
KAHOOT! ในภาพรวม  ต่ ากว่า 2.50 2.50-3.50 มากกว่า 3.50 

เกรดเฉลี่ย ต่ ากว่า 2.50 4.36 -   ̅ = -0.27**  
p-value = 0.002 

  ̅ = -0.38**  
p-value = 0.002 

2.50-3.50 4.63 - -   ̅ = -0.11 
p-value = 0.331 

มากกว่า 3.50 4.74 -  
 - 

หมายเหตุ: ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางที่  3 การเปรียบเทียบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย
ต่ ากว่า 2.50 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ 
KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ ในภาพรวม
แตกต่างกันกับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย 2.50-3.50 
และ นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.50 โดย
นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ ากว่า 2.50 มีค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจน้อยกว่านักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย 
2.50-3.50 และนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 
3.50  

3.1 ผลการทดสอบความพึงพอใจต่อการ
ใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ รายด้าน 
จ าแนกตามเพศ ดังตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้รายด้าน จ าแนกตามเพศ 

จ าแนกตามเพศ n ร้อยละ  S.D. สถิติ
ทดสอบ 

  ̅ 
(p-value) 

ด้านการใช้งานระบบ ชาย 
หญิง 

54 
116 

31.76 
68.24 

4.54 
4.53 

0.592 
0.536 t = 0.093 0.01 

(0.926) 

ด้านความสนุกสนาน ชาย 
หญิง 

54 
116 

31.76 
68.24 

4.57 
4.53 

0.586 
0.545 t = 0.449 0.04 

(0.654) 

ด้านประโยชน์ที่ไดร้ับ ชาย 
หญิง 

54 
116 

31.76 
68.24 

4.61 
4.60 

0.574 
0.502 t = 0.071 0.01 

(0.943) 

-

หมายเหตุ: ** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

 จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความ

แตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย

ตำ่ากว่า 2.50 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการใช้  

KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมแตกต่าง 

กันกับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย 2.50-3.50 และ 

นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.50 โดยนักศึกษาที่

มเีกรดเฉลีย่ตำา่กว่า 2.50 มค่ีาเฉลีย่ความพงึพอใจน้อย

กว่านกัศกึษาทีม่เีกรดเฉลีย่ 2.50-3.50 และนกัศกึษา

ที่มีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.50 

  3.1 ผลการทดสอบความพึงพอใจ

ต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้รายด้าน 

จำาแนกตามเพศ ดังตารางที่ 4 
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 จากตารางที่ 4 พบว่า นักศึกษาเพศชาย 

จะมคีวามพงึพอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการจดัการ

เรยีนรูม้ากกว่าเพศหญงิในทกุด้าน ผลการเปรยีบเทยีบ 

ความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการ 

เรียนรู ้รายด ้านจำาแนกตามเพศ พบว่า เพศที่ 

แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! ใน

การจัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกด้าน 

  3.2 ผลการทดสอบความพึงพอใจ

ต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้รายด้าน 

จำาแนกตามอายุ ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้รายด้าน จำาแนกตามเพศ

ปีที่........ฉบับที่.......เดือน............25.......... หน้า 7 

จ าแนกตามอายุ พบว่า นักศึกษาที่มี
อ ายุ แตกต่ า งกั นมี ความพึ งพอใจต่ อการ ใ ช้ 
KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  

จ าแนกตามรหั สนั ก ศึกษา พบ ว่า 
นักศึกษาที่มีรหัสนักศึกษาแตกต่างกันมีความพึง
พอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ใน

ภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  

จ าแนกตามเกรดเฉลี่ย พบว่า นักศึกษา
ที่มีเกรดเฉลี่ยแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้ 
KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ ในภาพรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการใช้ 
KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ ดังตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้                  

ในภาพรวม จ าแนกตามเกรดเฉลี่ย 
ความพึงพอใจต่อการใช้ 
KAHOOT! ในภาพรวม  ต่ ากว่า 2.50 2.50-3.50 มากกว่า 3.50 

เกรดเฉลี่ย ต่ ากว่า 2.50 4.36 -   ̅ = -0.27**  
p-value = 0.002 

  ̅ = -0.38**  
p-value = 0.002 

2.50-3.50 4.63 - -   ̅ = -0.11 
p-value = 0.331 

มากกว่า 3.50 4.74 -  
 - 

หมายเหตุ: ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางที่  3 การเปรียบเทียบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย
ต่ ากว่า 2.50 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ 
KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ ในภาพรวม
แตกต่างกันกับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย 2.50-3.50 
และ นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.50 โดย
นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ ากว่า 2.50 มีค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจน้อยกว่านักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย 
2.50-3.50 และนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 
3.50  

3.1 ผลการทดสอบความพึงพอใจต่อการ
ใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ รายด้าน 
จ าแนกตามเพศ ดังตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้รายด้าน จ าแนกตามเพศ 

จ าแนกตามเพศ n ร้อยละ  S.D. สถิติ
ทดสอบ 

  ̅ 
(p-value) 

ด้านการใช้งานระบบ ชาย 
หญิง 

54 
116 

31.76 
68.24 

4.54 
4.53 

0.592 
0.536 t = 0.093 0.01 

(0.926) 

ด้านความสนุกสนาน ชาย 
หญิง 

54 
116 

31.76 
68.24 

4.57 
4.53 

0.586 
0.545 t = 0.449 0.04 

(0.654) 

ด้านประโยชน์ที่ไดร้ับ ชาย 
หญิง 

54 
116 

31.76 
68.24 

4.61 
4.60 

0.574 
0.502 t = 0.071 0.01 

(0.943) 

-

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้รายด้าน จำาแนกตามอายุ

หน้า 8 : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)   

จากตารางที่ 4 พบว่า นักศึกษาเพศชาย
จะมีความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการ
จัดการเรียนรู้มากกว่าเพศหญิงในทุกด้าน ผลการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! ใน
การจัดการเรียนรู้รายด้านจ าแนกตามเพศ พบว่า 
เพศที่ แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้ 

KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้แตกต่างกนัอย่างไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกด้าน  

3.2 ผลการทดสอบความพึงพอใจต่อการ
ใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ รายด้าน 
จ าแนกตามอายุ ดังตารางที่ 5 

 
ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้รายด้าน จ าแนกตามอายุ 

จ าแนกตามอาย ุ n ร้อยละ  S.D. สถิติ
ทดสอบ 

  ̅ 
(p-value) 

ด้านการใช้งาน
ระบบ 

ต่ ากว่า 25 ปี 
25 ปีข้ึนไป 

111 
59 

65.29 
34.71 

4.53 
4.55 

0.571 
0.519 t = -0.291 -0.02 

(0.771) 
ด้านความ
สนุกสนาน 

ต่ ากว่า 25 ปี 
25 ปีข้ึนไป 

111 
59 

65.29 
34.71 

4.55 
4.53 

0.581 
0.514 t = 0.233 0.02 

(0.816) 
ด้านประโยชน์  

ที่ได้รับ 
ต่ ากว่า 25 ปี 
25 ปีข้ึนไป 

111 
59 

65.29 
34.71 

4.58 
4.65 

0.547 
0.480 t = -0.728 -0.07 

(0.468) 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า นักศึกษาที่มีอายุต่ า
กว่า 25 ปี จะมีความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! 
ในการจัดการเรียนรู้น้อยกว่านักศึกษาที่มีอายุ 25 
ปี ข้ึนไป  ในด้านการ ใช้ ง านระบบ และด้ าน
ประโยชน์ที่ได้รับ ส่วนในด้านความสนุกสนาน
นักศึกษาที่มีอายุต่ ากว่า 25 ปี จะมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้มากกว่า

นักศึกษาที่มีอายุ 25 ปีข้ึนไป แต่นักศึกษาที่มีอายุ
แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! 
ในการจัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 ในทุกรายด้าน  

3.3 ผลการทดสอบความพึงพอใจต่อการ
ใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้รายด้าน 
จ าแนกตามรหัสนักศึกษา ดังตารางที่ 6 

 
ตารางท่ี 6 ผลการทดสอบความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้รายด้าน จ าแนกตาม 

รหัสนักศึกษา 

จ าแนกตามรหัส n ร้อยละ  S.D. สถิติ
ทดสอบ p-value 

ด้านการใช้งาน
ระบบ 

รหสั 59 
รหสั 60 
รหสั 61 

50 
61 
59 

29.41 
35.88 
34.71 

4.48 
4.64 
4.48 

0.525 
0.530 
0.589 

F = 1.683  0.189 

ด้านความ
สนุกสนาน 

รหสั 59 
รหสั 60 
รหสั 61 

50 
61 
59 

29.41 
35.88 
34.71 

4.43 
4.63 
4.54 

0.548 
0.542 
0.572 

F = 1.861  0.159 

ด้านประโยชน์ 
ที่ได้รับ 

รหสั 59 
รหสั 60 
รหสั 61 

50 
61 
59 

29.41 
35.88 
34.71 

4.59 
4.67 
4.55 

0.529 
0.510 
0.537 

F = 0.863 0.424 

 

  จากตารางที่ 5 พบว่า นักศึกษาที่มีอายุ 

ตำา่กว่า 25 ปี จะมคีวามพงึพอใจต่อการใช้ KAHOOT! 

ในการจัดการเรียนรู้น้อยกว่านักศึกษาที่มีอายุ 25 ปี 

ขึน้ไป ในด้านการใช้งานระบบ และด้านประโยชน์ทีไ่ด้รบั 

ส่วนในด้านความสนุกสนานนักศึกษาที่มีอายุตำ่ากว่า 

25 ปี จะมคีวามพงึพอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการ

จดัการเรยีนรูม้ากกว่านกัศกึษาทีม่อีาย ุ25 ปีขึน้ไป แต่

นกัศกึษาทีม่อีายแุตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการใช้ 
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KAHOOT! ในการจดัการเรยีนรูแ้ตกต่างกนัอย่างไม่มี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกรายด้าน 

  3.3 ผลการทดสอบความพึงพอใจ

ต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้รายด้าน 

จำาแนกตามรหัสนักศึกษา ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้รายด้าน จำาแนกตาม 

  รหัสนักศึกษา

หน้า 8 : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)   

จากตารางที่ 4 พบว่า นักศึกษาเพศชาย
จะมีความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการ
จัดการเรียนรู้มากกว่าเพศหญิงในทุกด้าน ผลการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! ใน
การจัดการเรียนรู้รายด้านจ าแนกตามเพศ พบว่า 
เพศที่ แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้ 

KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้แตกต่างกนัอย่างไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกด้าน  

3.2 ผลการทดสอบความพึงพอใจต่อการ
ใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ รายด้าน 
จ าแนกตามอายุ ดังตารางที่ 5 

 
ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้รายด้าน จ าแนกตามอายุ 

จ าแนกตามอาย ุ n ร้อยละ  S.D. สถิติ
ทดสอบ 

  ̅ 
(p-value) 

ด้านการใช้งาน
ระบบ 

ต่ ากว่า 25 ปี 
25 ปีข้ึนไป 

111 
59 

65.29 
34.71 

4.53 
4.55 

0.571 
0.519 t = -0.291 -0.02 

(0.771) 
ด้านความ
สนุกสนาน 

ต่ ากว่า 25 ปี 
25 ปีข้ึนไป 

111 
59 

65.29 
34.71 

4.55 
4.53 

0.581 
0.514 t = 0.233 0.02 

(0.816) 
ด้านประโยชน์  

ที่ได้รับ 
ต่ ากว่า 25 ปี 
25 ปีข้ึนไป 

111 
59 

65.29 
34.71 

4.58 
4.65 

0.547 
0.480 t = -0.728 -0.07 

(0.468) 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า นักศึกษาที่มีอายุต่ า
กว่า 25 ปี จะมีความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! 
ในการจัดการเรียนรู้น้อยกว่านักศึกษาที่มีอายุ 25 
ปี ข้ึนไป  ในด้านการ ใช้ ง านระบบ และด้ าน
ประโยชน์ที่ได้รับ ส่วนในด้านความสนุกสนาน
นักศึกษาที่มีอายุต่ ากว่า 25 ปี จะมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้มากกว่า

นักศึกษาที่มีอายุ 25 ปีข้ึนไป แต่นักศึกษาที่มีอายุ
แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! 
ในการจัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 ในทุกรายด้าน  

3.3 ผลการทดสอบความพึงพอใจต่อการ
ใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้รายด้าน 
จ าแนกตามรหัสนักศึกษา ดังตารางที่ 6 

 
ตารางท่ี 6 ผลการทดสอบความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้รายด้าน จ าแนกตาม 

รหสันักศึกษา 

จ าแนกตามรหัส n ร้อยละ  S.D. สถิติ
ทดสอบ p-value 

ด้านการใช้งาน
ระบบ 

รหสั 59 
รหสั 60 
รหสั 61 

50 
61 
59 

29.41 
35.88 
34.71 

4.48 
4.64 
4.48 

0.525 
0.530 
0.589 

F = 1.683  0.189 

ด้านความ
สนุกสนาน 

รหสั 59 
รหสั 60 
รหสั 61 

50 
61 
59 

29.41 
35.88 
34.71 

4.43 
4.63 
4.54 

0.548 
0.542 
0.572 

F = 1.861  0.159 

ด้านประโยชน์ 
ที่ได้รับ 

รหสั 59 
รหสั 60 
รหสั 61 

50 
61 
59 

29.41 
35.88 
34.71 

4.59 
4.67 
4.55 

0.529 
0.510 
0.537 

F = 0.863 0.424 

 
 จากตารางที่ 6 พบว่า นักศึกษารหัส 60 มี

ความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการ

เรียนรู้มากที่สุดในทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบความ

พึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้

รายด้าน จำาแนกตามรหัสนักศึกษา พบว่า นักศึกษา

ที่มีรหัสนักศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ

ใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่าง

ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกรายด้าน 

  3.4 ผลการทดสอบความพึงพอใจ

ต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้รายด้าน

จำาแนกตามเกรดเฉลี่ย ดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7 ผลการทดสอบความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้รายด้าน จำาแนกตาม  

  เกรดเฉลี่ย

ปีที่........ฉบับที่.......เดือน............25.......... หน้า 9  

จากตารางที่ 6 พบว่า นักศึกษารหัส 60 มี
ความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการ
เรียนรู้มากที่สุดในทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการ
เรียนรู้รายด้าน จ าแนกตามรหัสนักศึกษา พบว่า 
นักศึกษาที่มีรหัสนักศึกษาแตกต่างกันมีความ             

พึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ในทุกรายด้าน  

3.4 ผลการทดสอบความพึงพอใจต่อการ
ใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้รายด้านจ าแนก
ตามเกรดเฉลี่ย ดังตารางที่ 7 

 
ตารางท่ี 7 ผลการทดสอบความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้รายด้าน จ าแนกตาม                

เกรดเฉลี่ย 

จ าแนกเกรดเฉลี่ย n ร้อยละ  S.D. สถิติทดสอบ p-value 

ด้านการใช้งาน
ระบบ 

ต่ ากว่า 2.50 
2.50-3.50 

มากกว่า 3.50 

54 
92 
24 

31.80 
54.10 
14.10 

4.34 
4.60 
4.75 

0.595 
0.528 
0.409 

F = 6.274** 0.002 

ด้านความ
สนุกสนาน 

ต่ ากว่า 2.50 
2.50-3.50 

มากกว่า 3.50 

54 
92 
24 

31.80 
54.10 
14.10 

4.31 
4.63 
4.73 

0.634 
0.495 
0.440 

F = 7.667**  0.001 

ด้านประโยชน์ 
ที่ได้รับ 

ต่ ากว่า 2.50 
2.50-3.50 

มากกว่า 3.50 

54 
92 
24 

31.80 
54.10 
14.10 

4.45 
4.66 
4.75 

0.568 
0.463 
0.581 

F = 3.989* 0.020 

หมายเหตุ: ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 7 พบว่า นักศึกษาที่มีเกรด
เฉลี่ ยแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใ ช้ 
KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ด้านการใช้งาน
ระบบและ ด้านความสนุกสนานแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนนักศึกษาที่มี

เกรดเฉลี่ยแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้ 
KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ด้านประโยชน์ที่
ได้รับแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ดังตาราง
ที่ 8 

 
  

หมายเหตุ: ** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   

  *  มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 จากตารางที ่7 พบว่า นกัศกึษาทีม่เีกรดเฉลีย่

แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! ใน

การจดัการเรยีนรูด้้านการใช้งานระบบและด้านความ

สนุกสนานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 ส่วนนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยแตกต่างกัน 

มีความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการ

เรียนรู ้ด ้านประโยชน์ที่ได้รับแตกต่างกันอย่างมี 

นยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ผลการทดสอบความ

แตกต่างรายคู่ ดังตารางที่ 8 
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 จากตารางที่  8 เมื่ อพิจารณาผลการ 

เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู ่พบว่า นกัศกึษาทีม่เีกรดเฉลีย่ 

ตำ่ากว่า 2.50 มีความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! 

ในการจัดการเรียนรู ้ด ้านการใช้งานระบบ ด้าน

ความสนุกสนาน และด้านประโยชน์ที่ได้รับน้อยกว่า

นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย 2.50-3.50 และนักศึกษาที่มี

เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.50 

 4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมความพึงพอใจ

ที่มีต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ จาก

แบบสอบถามปลายเปิดมีผู้ตอบแบบสอบถามปลาย

เปิดเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามคำาตอบเหล่านี้

สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในการพิจารณาปรับปรุง

และข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย และสำาหรับการ

ศึกษาครั้งต่อไปโดยสรุปได้ ดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 8 ผลการทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ จำาแนก 

  ตามเกรดเฉลี่ย

หน้า 10 : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)   

ตารางท่ี 8   ผลการทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ จ าแนก
ตามเกรดเฉลี่ย 

จ าแนกตามเกรดเฉลี่ย ต่ ากว่า 2.50 2.50-3.50 มากกว่า 3.50 
ด้านการใช้งาน

ระบบ ต่ ากว่า 2.50 4.34 -   ̅ = -0.26** 
p-value = 0.004 

  ̅ = -0.41** 
p-value = 0.002 

2.50-3.50 4.60 -  
 

  ̅ = -0.15 
p-value = 0.245 

มากกว่า 3.50 4.75 -  
 - 

ด้านความ
สนุกสนาน ต่ ากว่า 2.50 4.31 - 

  ̅ = -0.32** 
p-value = 0.001 

  ̅ = -0.42** 
p-value = 0.002 

2.50-3.50 4.63 -    ̅ = -0.10 
p-value = 0.414 

มากกว่า 3.50 4.73 - -  
 

ด้านประโยชน์ที่
ได้รับ 

ต่ ากว่า 2.50 4.45 -   ̅ = -0.21* 
p-value = 0.016 

  ̅ = -0.30* 
p-value = 0.020 

2.50-3.50 4.66 -  
 

  ̅ = -0.09 
p-value = 0.486 

มากกว่า 3.50 4.75 -  
 

- 
หมายเหตุ: ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่  8 เมื่อพิจารณาผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า นักศึกษาที่มี
เกรดเฉลี่ยต่ ากว่า 2.50 มีความพึงพอใจต่อการใช้ 
KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ด้านการใช้งาน
ระบบ ด้านความสนุกสนาน และด้านประโยชน์ที่
ได้รับน้อยกว่านักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย 2.50-3.50 
และนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.50  

4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมความพึงพอใจที่มี
ต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ จาก
แบบสอบถามปลายเปิดมีผู้ตอบแบบสอบถาม
ปลายเปิดเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามค าตอบ
เหล่าน้ีสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในการพิจารณา
ปรับปรุงและข้อเสนอแนะที่ ได้จากการ วิจัย            
และส าหรับการ ศึกษาครั้ งต่อไปโดยสรุปได้             
ดังตารางที่ 9 

 

  

 

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ: ** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   

  *   มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05



สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
126

การอภิปรายผล

 ผู้วิจัยพบประเด็นที่ควรอภิปราย ดังนี้ 

 1. จากการศกึษาความพงึพอใจทีม่ต่ีอการใช้ 

KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ท 

กรุงเทพ ศูนย์การศึกษานนทบุรีในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด แสดงว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

ศูนย์การศึกษานนทบุรีมีความสนใจ ประทับใจ 

ชื่นชอบในการนำา KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ 

อาจเนื่องมาจากยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป ในวงการ

ของการศึกษาเช่นกันก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอด

เวลา ประกอบกับผู้เรียนในปัจจุบันก็มีความต้องการ

ที่จะได้รับการเรียนรู้ในแบบใหม่ ตลอดจนเป็นยุค

ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำาวันและ

การเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นอย่างมากทำาให้

ผู ้เรียนมีความต้องการอยากจะให้สถานศึกษานำา

เทคโนโลยีทางการศึกษามาปรับใช้ในการเรียนการ

สอนให้มากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างบรรยากาศในการ

เรียนรู้ให้มีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงได้รับ

ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ การนำา

เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนเป็นเรื่อง

ที่ท้าทายสำาหรับผู ้สอนและผู้เรียน ในด้านผู้เรียน  

ผู้เรียนในยุคปัจจุบันแตกต่างกับในอดีตอย่างสิ้นเชิง 

ซึ่งมีความต้องการใช้เทคโนโลยีมากกว่าเนื่องจาก

เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีทำาให้ผู ้เรียนในยุค

ปัจจุบันมีความคุ้นเคย และคาดหวังที่จะต้องการใช้

เทคโนโลยีในการดำาเนินชีวิตประจำาวันอยู่ตลอดเวลา 

ตารางที่ 9 สรุปข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามปลายเปิด

ปีที่........ฉบับที่.......เดือน............25.......... หน้า 11 

ตารางท่ี 9 สรปุข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามปลายเปิด 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้ KAHOOT! ในการ

จัดการเรียนรู้ แนวทางในการแก้ไขอุปสรรค 

 
การอภิปรายผล 

ผู้วิจัยพบประเด็นที่ควรอภิปราย ดังนี้  
1. จากการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการ

ใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  ส า ข า วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ศูนย์การศึกษานนทบุรี
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่า นักศึกษา
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  ส า ข า วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ศูนย์การศึกษานนทบุรี 
มีความสนใจ ประทับใจ ช่ืนชอบในการน า 
KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ อาจเนื่องมาจาก
ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป ในวงการของการศึกษา
เช่นกันก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ประกอบกับ
ผู้เรียนในปัจจุบันก็มีความต้องการที่จะได้รับการ
เรียนรู้ในแบบใหม่ ตลอดจนเป็นยุคที่เทคโนโลยีเข้า
มามีบทบาทในชีวิตประจ าวันและการเรียนการ
สอนในปัจจุบันเป็นอย่างมากท าให้ผู้เรียนมีความ
ต้องการอยากจะให้สถานศึกษาน าเทคโนโลยี
ทางการศึกษามาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้
มากยิ่งข้ึน เป็นการสร้างบรรยากาศในการเรยีนรู้ให้
มีความสนุกสนานมากยิ่ ง ข้ึน แต่ยั งคงได้รับ
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  การน า

เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนเป็นเรื่องที่
ท้าทายส าหรับผู้สอนและผู้เรียน ในด้านผู้เรียน 
ผู้เรียนในยุคปัจจุบันแตกต่างในอดีตอย่างสิ้นเชิงซึ่ง
มีความต้องการใช้เทคโนโลยีมากกว่าเนื่องจาก
เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีท าให้ผู้เรียนในยุค
ปัจจุบันมีความคุ้นเคย และคาดหวังที่จะต้องการใช้
เทคโนโลยี ในการด า เนิน ชี วิตประจ า วันอยู่
ตลอดเวลา เกิดความท้าทายที่จะได้ค้นพบ พบปะ
กับเทคโนโลยีใหม่ๆ ส่วนในด้านของผู้สอน ครูหรือ
อาจารย์ในสถานศึกษาต่างๆ ต้องพบเจอกับความ
ท้าทายในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ (เยาวลักษณ์ 
พิพัฒน์จ าเริญกุล, ม.ป.ป.) เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กบั
การ เรียนการสอนในปั จจุบันและอนาคตซึ่ ง
สอดคล้องกับผลวิจัยของธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล 
(2560) ได้ศึกษาการประเมินความก้าวหน้าการ
เรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน พบว่า นักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ช้ันปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 62 คน ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชา 503 และ 206 จริยศาสตร์และกฎหมาย
วิชาชีพพยาบาล มีความพึงพอใจต่อข้อสอบเกม
ออนไลน์โดยรวมมากที่สุด และรุจาภา เพชรเจริญ 
และ วรสิทธ์ิ เจริญศิลป์ (2560) ได้ท าการศึกษา

เป็นการเรียนการสอนในยุค 4.0 ที่ตอบโจทย์อย่าง

แท้จริง ซึ่งเหมาะสมกว่าการทำาแบบฝึกหัดที่ใช้การ

เขียน สนุก ได้แข่งกับเพื่อน เพลิดเพลิน ทำาให้เรียน

แล้วไม่รู้สึกเบื่อ ควรมีการใช้ KAHOOT! สลับกับการ

สอนในชั่วโมงเรียน

ควรส่งเสริมให้มีการนำาเทคโนโลยีทางการศึกษา เช่น 

KAHOOT! เป็นต้น มาเป็นเครื่องมือให้กับนักศึกษาใน

การเรียนรู้ เพิ่มความแปลกใหม่แต่ยังได้รับความรู้ตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว้ สร้างบรรยากาศในการเรียนให้

มีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นเพื่อกระตุ้นจูงใจนักศึกษา

อยากให้มีการนำา KAHOOT! มาปรับใช้ทุกรายวิชา 

เพราะมีความสนุก จำาง่าย เข้าใจง่ายกว่าการนั่งจด 

นั่งเขียน ซึ่งเป็นวิธีที่โบราณทำาให้รู้สึกน่าเบื่อ

ควรส่งเสริมให้มีการนำาเทคโนโลยีทางการศึกษา เช่น 

KAHOOT! เป็นต้น มาประยุกต์ใช้กับรายวิชาที่มีความ

เหมาะสม

พึงพอใจเป็นอย่างมากในการทำาแบบทดสอบใน  

KAHOOT! จะได้เป็นการลดการใช้ทรัพยากรที่ 

สิ้นเปลืองด้วย เช่น กระดาษ เป็นต้น

ควรส่งเสริมให้มีการนำาเทคโนโลยีทางการศึกษา เช่น 

KAHOOT! เป็นต้น มาใช้ทดแทนการทำาแบบทดสอบ 

ในกระดาษเพื่อที่จะลดการใช้กระดาษที่สิ้นเปลืองลง
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เกิดความท้าทายที่จะได้ค้นพบ พบปะกับเทคโนโลยี 

ใหม่ๆ ส่วนในด้านของผู ้สอน ครูหรืออาจารย์ 

ในสถานศึกษาต่างๆ ต้องพบเจอกับความท้าทายใน

การใช้เทคโนโลยใีหม่ๆ (เยาวลกัษณ์ พพิฒัน์จำาเรญิกลุ, 

ม.ป.ป.) เพื่อนำามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน

ในปัจจุบันและอนาคตซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ 

ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล (2560) ได้ศึกษาการประเมิน

ความก้าวหน้าการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน พบว่า 

นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ชั้นปีที่ 2 

ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 จำานวน 62 คน 

ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 503 และ 206 จริยศาสตร์

และกฎหมายวิชาชีพพยาบาล มีความพึงพอใจต่อ

ข้อสอบเกมออนไลน์โดยรวมมากที่สุด และรุจาภา 

เพชรเจริญ และ วรสิทธิ์ เจริญศิลป์ (2560) ได้

ทำาการศกึษาวจิยัเรือ่ง การประเมนิการใช้ KAHOOT! 

ในการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายการสอน

ทางไกล (Telemedicine) พบว่า ความพึงพอใจของ 

นสิติแพทย์จากศนูย์แพทย์ 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล 

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลพิจิตร 

และโรงพยาบาลแพร่ที่มีต ่อการใช ้ KAHOOT! 

ในการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายการสอน 

ทางไกล (Telemedicine) อยู ่ในระดับมากที่สุด 

แต่ไม่สอดคล้องกบัผลวจิยัของ นรลีกัษณ์ ปัทมะทตัต์ 

(2558) ได้ทำาการศึกษาเรื่อง การใช้สื่อการสอน  

KAHOOT! เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที ่4 รายวชิาภาษาองักฤษ

ขัน้พืน้ฐาน (Fundamental English) พบว่า นกัเรยีน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษาที่ 2/2558  

มคีวามพงึพอใจในการใช้สือ่การสอน KAHOOT! ของ

นักเรียน มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก  

 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ 

KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย  

นอร์ทกรงุเทพ ศนูย์การศกึษานนทบรุใีนรายละเอยีด

ตามรายด้าน อภิปรายผลได้ ดังนี้ 

  1.1 ความพึ งพอใจที่ มี ต ่ อการใช ้  

KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย  

นอร์ทกรุงเทพ ศูนย์การศึกษานนทบุรี ด้านการใช้

งานระบบ จากการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้  

KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย 

นอร์ทกรุงเทพ ศูนย์การศึกษานนทบุรีด้านการใช้

งานระบบอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเพราะการเข้าใช้

งานง่าย สะดวก เมนูไม่ซับซ้อน อีกทั้งยังสามารถใช้

สมาร์ตโฟนร่วมเล่นได้ การจัดรูปแบบการแสดงผล

บนจอภาพมีความเหมาะสม สัญลักษณ์ สี ตัวหนังสือ

ต่างๆ เหมาะสมกับผู้เรียน มีกระบวนการของระบบ 

มีการประมวลผลที่แม่นยำาถูกต้อง รวดเร็วทันต่อ

ความต้องการ อีกทั้งยังมีการรายงานสรุปผลลัพธ์

และสามารถบันทึกเก็บไว้ได้ทำาให้นักศึกษาสามารถ

เรยีนรูก้ารใช้งานได้อย่างรวดเรว็ เหมาะสมกบัช่วงวยั 

ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ รุจาภา เพชรเจริญ และ  

วรสิทธิ์ เจริญศิลป์ (2560) ได้ทำาการศึกษาวิจัยเรื่อง 

การประเมินการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียน

การสอนผ่านเครอืข่ายการสอนทางไกล (Telemedi-

cine) พบว่า ความคิดเห็นของนิสิตแพทย์ที่มีต่อการ 

ใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนการสอนผ่าน 

เครือข่ายการสอนทางไกล (Telemedicine) ด้าน 

รูปแบบมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 

  1.2 ความพึ งพอใจที่ มี ต ่ อการใช ้  

KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย  

นอร์ทกรุงเทพ ศูนย์การศึกษานนทบุรี ด้านความ
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สนกุสนาน จากการศกึษาความพงึพอใจทีม่ต่ีอการใช้ 

KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ท 

กรงุเทพ ศนูย์การศกึษานนทบรุ ีด้านความสนกุสนาน

อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ อาจเพราะการเรยีนการสอนโดย

การนำาเทคโนโลยีมาปรับใช้เป็นการเรียนการสอนใน

ยุค 4.0 ที่ตอบโจทย์ที่แท้จริง ทำาให้ผู้เรียนเกิดความ

สนกุสนาน มคีวามสขุ ตืน่เต้น และเกดิความประทบัใจ 

ในการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ ทัศนีย์พร  

กลิ่นแก้ว (2560) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องโดเมนและ

เรนจ์ของความสมัพนัธ์ด้วยโปรแกรม KAHOOT! ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนพระปฐม 

วิทยาลัย พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มี 

ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องโดเมนและ

เรจน์ของความสมัพนัธ์ด้วยโปรแกรม KAHOOT! ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนพระปฐม

วิทยาลัย จัดกลุ่มเนื้อหาได้ 8 กลุ่ม โดย ลำาดับแรกที่

มีอันดับสูงสุด คือ สนุกกับการเรียนมากขึ้น  

  1.3 ความพึ งพอใจที่ มี ต ่ อการใช ้  

KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ท 

กรุงเทพ ศูนย์การศึกษานนทบุรี ด้านประโยชน์ที่

ได้รับ จากการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ 

KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ท 

กรุงเทพ ศูนย์การศึกษานนทบุรี ด้านประโยชน์ที่

ได้รับอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเพราะผู้เรียนได้เห็น

ประโยชน์ ผลดีของการนำาเทคโนโลยีมาใช้กับการ

เรียนการสอนมากกว่าผลเสีย อีกทั้งผู้เรียนยังรู้สึกได้

ฝึกทักษะทางปัญญา ฝึกคิด ฝึกตัดสินใจที่รวดเร็วใน

เวลาทีจ่ำากดั แก้ไขสถานการณ์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

ซึง่เป็นประโยชน์ในการเรยีนรูส้ำาหรบัผูเ้รยีนเป็นอย่างยิง่

สอดคล้องกับผลวิจัยของ รุจาภา เพชรเจริญ และ  

วรสิทธิ์ เจริญศิลป์ (2560) ได้ทำาการศึกษาวิจัยเรื่อง 

การประเมนิการใช้ KAHOOT! ในการจดัการเรยีนการ

สอนผ่านเครอืข่ายการสอนทางไกล (Telemedicine) 

พบว่า ความคิดเห็นของนิสิตแพทย์ที่มีต่อการใช้  

KAHOOT! ในการจดัการเรยีนการสอนผ่านเครอืข่าย

การสอนทางไกล (Telemedicine) ด้านประโยชน์ 

มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 

 2. ผลการวเิคราะห์สมมตฐิานทีว่่า นกัศกึษา 

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย 

นอร์ทกรุงเทพ ศูนย์การศึกษานนทบุรี ที่มีลักษณะ

ทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ

การใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานจำาแนกตามลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

  2.1 จำาแนกตามเพศ จากการศึกษา 

พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ศูนย์การศึกษา

นนทบรุ ีทีม่เีพศแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการใช้ 

KAHOOT! ในการจดัการเรยีนรูแ้ตกต่างกนัอย่างไม่มี

นัยสำาคัญทั้งในภาพรวมและในรายด้าน อาจเพราะ

นักศึกษาแต่ละเพศต่างมีความสนใจ ความพอใจ 

ความชืน่ชอบในการนำาเทคโนโลยทีางการศกึษามาใช้

ในการเรยีนทีค่ล้ายๆ กนั ซึง่สอดคล้องกบัผลวจิยัของ 

ภัสราพร หมีแสง (2559) ได้ทำาการศึกษาความ 

พึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ พบว่า นิสิตที่มีเพศต่างกันมี

ความคดิเหน็ต่อกบัความพงึพอใจต่อการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช-

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์แตกต่างกันอย่าง

ไม่มีนัยสำาคัญ 
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  2.2 จำาแนกตามอายุ จากการศึกษา

พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ศูนย์การศึกษา

นนทบรุ ีทีม่อีายแุตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการใช้ 

KAHOOT! ในการจดัการเรยีนรูแ้ตกต่างกนัอย่างไม่มี

นัยสำาคัญทั้งในภาพรวมและในรายด้าน อาจเนื่องมา

จากในการเป็นนักศึกษาส่วนใหญ่จะยังมีความเป็น

เด็ก มีความสนใจในการเล่นเกม ทำาให้ในแต่ละอายุ

ของการเป็นนักศึกษามีความพอใจ ชื่นชอบการทำา

กิจกรรมผ่านเกมการเรียนรู้ที่เหมือนกันซึ่งสอดคล้อง

กับผลวิจัยของ ภัสราพร หมีแสง (2559) ได้ทำาการ

ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช-

วทิยาลยั วทิยาลยัสงฆ์นครสวรรค์ พบว่า นสิติทีม่อีายุ 

ต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัย

สำาคัญ 

  2.3 จำาแนกตามรหสันกัศกึษา จากการ

ศกึษาพบว่า นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ศูนย์การศึกษา

นนทบรุ ีทีม่รีหสันกัศกึษาแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจ

ต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้แตกต่าง

กันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทั้งในภาพรวมและในรายด้าน

อาจเพราะนักศึกษาทุกรหัสต่างมีความสนใจในการ

ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ที่เข้ามาเติมเต็มการเรียนรู้ 

ให้เกิดความสนุกสนาน รู้สึกไม่น่าเบื่อ เช่นเดียวกัน 

ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ ชูศักดิ์ แสนแพง (2554) 

ได้ทำาการศึกษาความพึงพอใจในการใช้สื่อเทคโนโลยี

การสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต ้น 

ศนูย์เครอืข่ายภพูานทอง สำานกังานเขตพืน้ที ่การศกึษา

สกลนคร เขต 1 พบว่า ความแตกต่างระหว่างชัน้เรยีน 

กับความพึงพอใจในการใช้สื่อเทคโนโลยีการสอน 

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญ 

  2.4 จำาแนกตามเกรดเฉลี่ย จากการ

ศกึษาพบว่า นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ศูนย์การศึกษา

นนทบรุ ีทีม่เีกรดเฉลีย่แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อ 

การใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้แตกต่างกัน

อย่างมนียัสำาคญัในภาพรวมและในรายด้าน จะเหน็ได้

ว่านักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยในระดับสูงมีความพึงพอใจ 

มากกว่านกัศกึษาทีเ่กรดเฉลีย่ในระดบัทีต่ำา่ อาจเพราะ 

นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเกิดความตื่นเต้น ชื่นชอบ

ในการเรียนรู้แบบใหม่ ซึ่งเดิมมีความตั้งใจเรียนอยู่

แล้วและเมือ่มเีทคโนโลยใีหม่ๆ เข้ามาท้าทายให้เรยีนรู้ 

ก็มีความตั้งใจ ประทับใจมากขึ้นไปด้วยทำาให้กลุ่ม

นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความพึงพอใจที่สูงกว่า

นักศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง และ

ระดับตำ่า ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลวิจัยของ มีนารัตน์ 

อศัวบญุญาเดช (2549) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง

ความพงึพอใจ กบัความคาดหวงัในโปรแกรมการเรยีน

การสอนแบบยดืหยุน่ของนสิติหลกัสตูรวทิยาศาสตร-

บัณฑิต สาขาการพัฒนาซอฟต์แวร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย พบว่า นิสิตที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่างกัน 

มรีะดบัความคาดหวงัและความพงึพอใจในโปรแกรม

การเรียนการสอนแบบยืดหยุ่นทุกด้านแตกต่างกัน

อย่างไม่มีนัยสำาคัญ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

 จากผลการวิจัยได้พบว่า นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ท 

กรุงเทพ ศูนย์การศึกษานนทบุรี มีความพึงพอใจต่อ

การใช้ KAHOOT! ในการจดัการเรยีนรูใ้นภาพรวมอยู่

ในระดบัมากทีส่ดุ KAHOOT! จดัได้ว่าเป็นเครือ่งมอืที่
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สร้างความแตกต่างในการศกึษาและสามารถประยกุต์

ใช้กับนักศึกษาในยุคปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง

เป็นโปรแกรมที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้และทำาให้

ห้องเรียนมีชีวิตชีวา โดยการเรียนรู้ผ่านการแข่งขัน

ทำาให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกและมีความสุข เกิดการเรียนรู้

ในรปูแบบทีไ่ม่น่าเบือ่ เกดิความน่าสนใจในการศกึษา 

ความท้าทายความสามารถ กระตุน้ความกระตอืรอืร้น 

ทำาให้นักเรียนได้ฝึกการคิดตัดสินใจอย่างรวดเร็วใน

เวลาทีจ่ำากดั ดงันัน้ การเรยีนการสอนในศตวรรษที ่21 

ที่มุ่งสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการศึกษา 

มีทักษะการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นการ

ช่วยพัฒนาผู้เรียนเป็นเยาวชนยุคใหม่ ก้าวทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงทางสถานศึกษาควรที่จะส่งเสริมให้

เกิดการนำาเทคโนโลยีทางด้านการศึกษามาประยุกต์

ใช้ในการเรียนการสอนให้มากที่สุดเพื่อเป็นการเพิ่ม

ประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้เรียน ซึ่ง

จะส่งผลให้ผู้เรียนมีความตั้งใจ สนใจ ต้องการที่จะ

เรยีนรู ้เนือ่งจากมเีทคโนโลยใีหม่ๆ ให้ผูเ้รยีนได้ศกึษา

ค้นคว้า อีกทั้งยังจะทำาให้ผู้เรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่ายใน

การเรยีนรู ้ประกอบกบัการพฒันาอาจารย์ผูส้อนควร

จะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้

แบบใหม่ๆ ที่นำาเทคโนโลยีมาประกอบการเรียนการ

สอน เพิ่มทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนจึงจำาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน

รูปแบบการสอนให้สอดคล้องกับโลกในยุคปัจจุบัน  

ผูส้อนจะต้องเป็นผูเ้ปิดโอกาส เปิดใจ ให้กบัเทคโนโลยี

ใหม่ๆ ที่มีประโยชน์กับการเรียนการสอน หรือผู้เรียน 

และนำามาปรับใช้กับผู้เรียนในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่ง

การใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนรู้จะ

สร้างบรรยากาศทีด่ ีความสนกุสนานในระหว่างเรยีน 

ช่วยให้ผูเ้รยีนมคีวามตืน่ตวัในการเรยีนมากขึน้ อกีทัง้

การใช้เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์กับการเรียนรู้ยังเป็น

แนวทางทีด่ใีนการจดัการเรยีนการสอนในยคุปัจจบุนั 

และอนาคต อีกด้วย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการท�าวิจัยครั้งต่อไป 

 1. การวิจัยในครั้งนี้มีข้อจำากัดจากการเก็บ

ข้อมูลเฉพาะนักศึกษาสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัย 

นอร์ทกรุงเทพ ศูนย์การศึกษานนทบุรี ดังนั้นในการ

วิจัยครั้งต่อไปควรมีการวิจัยความพึงพอใจต่อการ

ใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาอื่นๆ 

เพื่อให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขต เพื่อ

เป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อนำา

ไปต่อยอดในการศึกษาได้ในอนาคต 

 2. ควรมีการศึกษาแนวทางการประยุกต์ 

ใช้เทคโนโลยใีนการศกึษาในสถานศกึษาต่างๆ ทัง้ภาค

รัฐบาลและเอกชนเพื่อทำาให้เกิดความสร้างสรรค์ใน

การนำาเทคโนโลยีมาประยุกต์กับการเรียนการสอน

อย่างสมบูรณ์ให้ได้  

 3. ควรมีการขยายการศึกษาโดยการ

วิจัยความพึงพอใจต่อการใช้ KAHOOT! ในการ

จัดการเรียนรู ้ออกไปในระดับมหาวิทยาลัยทั้งใน

กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด เช่น มหาวิทยาลัย

ของรัฐบาล และเอกชน เป็นต้น เพื่อขยายกลุ ่ม

ประชากรให้กว้างขวางขึ้น เพื่อหาข้อสรุปนำามา

ปรับปรุงพัฒนาการนำาเทคโนโลยีมาใช้กับการศึกษา 

กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจัยนี้สำาเร็จลุล่วงสมบูรณ์โดยได้รับการ

สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ที่ส่งเสริม

ให้คณาจารย์สร้างผลงานวิจัย และให้ทุนสนับสนุน

การทำาผลงานวิจัย จนทำาให้งานวิจัยฉบับนี้เสร็จ

สมบูรณ์ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา 

ณ โอกาสนี้ 
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