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                                         บทคัดย่อ    

 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้ส่ือการเรียนรู้ เรื่อง ประโยคการส่ือสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานและการเข้าสังคม โดยใช้โปรแกรม Kahoot.IT โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย  4.72 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.12 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผู้ประเมินมีความพึงพอใจ
ในเรียงตามล าดับดังนี้ 

 ล าดับท่ี 1 ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ตนเองและชุมชนมีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย  4.75, ค่า S.D. = 0.55 

ล าดับท่ี 2 อธิบายเนื้อหาได้ถูกต้อง สมบูรณ์มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ีย 4.58,  มีค่า S.D.= 0.40, ใช้แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายและน่าเช่ือถือมีผลประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.58, ค่า S.D. = 0.56, ล าดับท่ี 2 เวลาในการน าเสนอโครงการ
เหมาะสมกับเนื้อหามีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย   4.58, ค่า S.D. = 
0.69, การเตรียมตัวของผู้จัดท าโครงการในการน าเสนอผลงานมีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย  4.58, ค่า S.D. = 0.63 
  ล าดับท่ี 3 เนื้อหาเข้าใจง่ายและชัดเจนมีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  มี
ค่าเฉล่ีย 4.50, ค่า S.D. = 0.47, ใช้เทคโนโลยีหรือโปรแกรมในการท าส่ือการเรียนรู้ และข้อมูลท่ี

ก 



     

 

ทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 4.50, ค่า S.D. = 0.57, การให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือการตอบค าถามเม่ือมีการซักถาม 
มีค่าเฉล่ีย  4.50, ค่า S.D. = 0.69   

ล าดับท่ี 4 ใช้เทคโนโลยีหรือโปรแกรมในการน าเสนอข้อมูลได้คล่องแคล่วมีผลประเมินความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย 4.42, ค่า S.D. = 0.45 

ล าดับท่ี 5 สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนมีผลประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย  4.25, ค่า S.D. = 0.75 
 

ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

1. เลือกเวลาท่ีว่างตรงกัน ส่วนใหญ่จะเน้นไปท่ีวันเสาร์ เพราะวันจันทร์ – ศุกร์ท างานและวัน
อาทิตย์มีเรียนจึงต้องเป็นวันเสาร์เพราะไม่มีเรียน 

2. ควรศึกษาค้นคว้าเนื้อหาท่ีใช้ในการด าเนินงานให้เข้าใจมากกว่านี้ จากแหล่งการเรียนรู้อื่น
ร่วมด้วย เช่น หนังสือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประโยคบทสนทาน อินเตอร์เน็ต และผู้เป็นเจ้าของภาษา 
เป็นต้น 
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ค าแนะน าในการจัดท าโครงการฉบับนี้ที่ไม่ได้กล่าวนาม ตลอดจนเพื่อน ๆ สาขาการบัญชีท่ีคอย
แลกเปล่ียนความรู้ 
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ภาพที่ 77 ใส่ค าตอบช่องท่ี 1        55
ภาพที่ 78 ใส่ค าตอบในช่อง 2        55
ภาพที่ 79 ใส่ค าตอบในช่องท่ี 3            56
ภาพที่ 80 ใส่ค าตอบในช่องท่ี 4        56
ภาพที่ 81ท าการบันทึกและออกจากหน้านี้       57
ภาพที่ 82 ท าการตั้งค าถามข้อต่อไป       57
ภาพที่ 83 ท าการตั้งค าถาม        58
ภาพที่ 84  ใส่ค าตอบในช่องท่ี 1        58
ภาพที่ 85 ใส่ค าตอบในช่องท่ี2        59
ภาพที่ 86 ใส่ค าตอบในช่องท่ี3        59
ภาพที่ 87 ใส่ค าตอบในช่องท่ี4        60
ภาพที่ 88 ท าการบันทึกและออกจากหน้านี้       60
ภาพที่ 89 ท าการตั้งค าถามข้อต่อไป       61
ภาพท่ี 90 ท าการตั้งค าถาม        61
ภาพที่ 91 ใส่ในค าตอบช่องท่ี1        62
ภาพที่ 92 ใส่ในค าตอบช่องท่ี 2        62
ภาพที่ 93 ใส่ค าตอบในช่องท่ี 3        63
ภาพที่ 94 ใส่ค าตอบในช่องท่ี 4        63 



     

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

                          หน้า 
ภาพที่ 95 ท าการบันทึกแล้วออกจากหน้านี้       64
ภาพที่ 96  ท าการตั้งถามข้อต่อไป        64
ภาพที่ 97 ท าการตั้งค าถาม        65
ภาพที่ 98 ใส่ค าตอบช่องท่ี1        65
ภาพที่ 99 ใส่ค าตอบช่องท่ี2        66
ภาพที่ 100 ใส่ค าตอบช่องท่ี 3        66
ภาพที่ 101 ใส่ค าตอบช่องท่ี4        67
ภาพที่ 102 ท าการบันทึกและออกจากหน้านี้      67
ภาพที่ 103 ท าการตั้งค าถามข้อต่อไป       68
ภาพที่ 104 ท าการตั้งค าถาม        68
ภาพที่ 105 ใส่ค าตอบในช่องท่ี 1        69
ภาพที่ 106 ใส่ค าตอบในช่องท่ี 2        69
ภาพที่ 107 ใส่ค าตอบในช่องท่ี 3        70
ภาพที่ 108 ใส่ค าตอบในช่องท่ี 4        70
ภาพที่ 109 ท าการบันทึกและออกจากหน้านี้      71
ภาพที่ 110 ท าการตั้งค าถามข้อต่อไป       71
ภาพที่ 111 ท าการตั้งค าถาม        72
ภาพที่ 112 ใส่ค าตอบในช่องท่ี 1        72
ภาพที่ 113 ใส่ค าตอบในช่องท่ี 2        73
ภาพที่ 114 ใส่ค าตอบในช่องท่ี 3        73
ภาพที่ 115 ใส่ค าตอบในช่องท่ี 4        74
ภาพที่ 116 ท าการบันทึกและออกจากหน้านี้      74
ภาพที่ 117 ท าการตั้งค าถามข้อต่อไป       75
ภาพที่ 118 ท าการตั้งค าถาม        75
ภาพที่ 119 ใส่ค าตอบในช่องท่ี1        76
ภาพที่ 120 ใส่ค าตอบในช่องท่ี 2        76
ภาพที่ 121 ใส่ค าตอบในช่องท่ี 3        77
ภาพที่ 122 ใส่ค าตอบในช่องท่ี 4        77
ภาพที่ 123 ท าการบันทึกและออกจากหน้านี้      78 



     

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

                          หน้า 
ภาพที่ 124 ท าการตั้งค าถามข้อต่อไป       78
ภาพที่ 125 ท าการตั้งค าถาม        79
ภาพที่ 126 ใส่ค าตอบในช่องท่ี 1        79
ภาพที่ 127 ใส่ค าตอบในช่องท่ี 2        80
ภาพที่ 128  ใส่ค าตอบในช่องท่ี 3        80
ภาพที่ 129  ใส่ค าตอบในช่องท่ี 4        81
ภาพที่ 130 ท าการบันทึกและออกจากหน้านี้      81
ภาพที่ 131 ท าการตั้งค าถามข้อต่อไป       82
ภาพที่ 132 ท าการตั้งค าถาม        82
ภาพที่ 133 ใส่ค าตอบในช่องท่ี 1        83
ภาพที่ 134 ใส่ค าตอบในช่องท่ี 2        83
ภาพที่ 135 ใส่ค าตอบในช่องท่ี 3        84
ภาพที่ 136 ใส่ค าตอบในช่องท่ี 4        84
ภาพที่ 137 ท าการบันทึกและออกจากหน้านี้      85
ภาพที่ 138 ท าการคลิก Save        85
ภาพที่ 139 เสร็จส้ินการตั้งค าถาม        86
  

     

  

  

   

  

 

 
 
 



     

 

สารบัญตาราง 
                                                                                                                              

หน้า 
ตารางท่ี 1 จ าแนกร้อยละของสภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ    89 
ตารางท่ี 2 จ าแนกร้อยละของสภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ    90 
ตารางท่ี 3 จ าแนกร้อยละของสภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับช้ัน  90 
ตารางท่ี 4 จ าแนกร้อยละของสภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสาขาวิชา  90
ตารางท่ี 5 ตารางสรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ส่ือการเรียนรู้    91 

เรื่อง ประโยคการส่ือสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการเข้าสังคม   
โดยใช้โปรแกรม Kahoot.IT          
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