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บทคดัยอ่ 

 บทความวิจัยน้ีน าเสนอผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เรื่อง การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียน
ตากสินราชานุสรณ์  โดยการใช้ Quizizz โดยมีวิธีการด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์  อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยเป็นกลุ่มประชากร จ านวน 40 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้จ านวน 1 หน่วยการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อ Quizizz สถิติที่ใช้ ได้แก่ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้วยสูตร Kr21 และแบบวัดความพึงพอใจ 
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ 
 จากการศึกษาพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ง 22102 ชั้นมัธยศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม ที่สร้างขึ้นน้ัน 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 70 / 70 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อQuizizz พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในรายข้อ
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คือ นักเรียนอยากให้ครูจัดกิจกรรมแบบน้ีบ่อยๆ เฉลี่ย 4.90 

ค าส าคัญ : Quizizz / พัฒนาผลสัมฤทธ์ิ 

Abstract 

 The purposes of this research of Development of Academic achievement Information and 
Communication Technology on Morality and Ethics in Internet usage Grade 8/2, TaksinRachanusorn 
School By using Quizizz. to deal with the target group the Grade 8/2, TaksinRachanusorn School Muang 
District, Tak. Population group 40 students in Tak Educational Service Area 1, The instruments used 
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in the study were: one learning unit for learning activities achievement test learning management 
plan and Student satisfaction measure for Quizizz game. Statistics used to compare were learning 
achievement with Kr21 formula and satisfaction measure Rating scale 5 levels 
 The study found that the Information and Communication Technology learning activity 
package 22102, Grade 8, Unit 3, the unit courses Finding information and communicate  a computer 
network with morality was higher than the pre-test scores at the 0.05 level of significance And the 
satisfaction of students with Quizizz. It is found that students are satisfied with the majority of the 
items at a very satisfactory level. Students want teachers to organize activities like this often average 
4.90 

Keywords : Quizizz / Development of learning achievement 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

 ในสังคมปัจจุบันมนุษย์ต้องน าเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในชีวิตประจ าวันอยู่มาก การจัดการศึกษาสมัยใหม่ 
จึงต้องใส่เน้ือหาที่ต้องเรียนรู้ทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและน ามาใช้กับการศึกษา ใน
ปัจจุบัน คือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การพัฒนาการศึกษาที่ส าคัญควรเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา 
ในประเทศที่ก าลังพัฒนาหลายๆ ประเทศ ได้มีการพัฒนาการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษามาก่อน ท าให้การพัฒนา
ประเทศเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ในส่วนของประเทศไทยมีการพัฒนาด้านการศึกษาช้าจะเห็น
ได้จากมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาอยู่บ่อยๆ ท าให้การพัฒนาประเทศเป็นไปได้ช้า ดังน้ันจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องเร่งพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับประถมศึกษา (อังสุมารินทร์  ภู่สีม่วง, 2557: ออนไลน์) 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ก าหนดให้การศึกษาภาคบังคับ คือ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้
ทางด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อช่วยให้เยาวชนสามารถเรียนรู้ และใช้
เทคโนโลยีได้ตามความสามารถ ตามการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น การปรับเปลี่ยนโดยการน าเอาวิชาการทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาให้เยาวชนได้เรียนรู้เร็วขึ้น นับว่าเป็นการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแนวทางการพัฒนา
คุณภาพของคนที่จะช่วยพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต (จรวยพร ธรณินทร์, 2561: ออนไลน์) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ 
มีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถน าความรู้เก่ียวกับการด ารงชีวิต การ
อาชีพและเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างานและมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
พอเพียงและมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 204) 
 https://quizizz.com เป็นเว็บไซต์หน่ึงที่ช่วยสร้างแบบทดสอบออนไลน์ e-Testing ได้ฟรี ผู้ เรียนท า
แบบทดสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Notebook Tablet Smartphone ที่เชื่อมต่อระบบ Internet ผู้เรียนทราบผล
การสอบทันที และผู้สอน ได้รับรายงาน (Report) ผลการสอบและบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ Quizizz เหมาะกับ
การน ามาประยุกต์ใช้กับ การท าข้อสอบก่อนเรียน หลังเรียนเพื่อวัดผลการเรียนรู้ ของผู้เรียน หรือจัดกิจกรรมการสอบ
แบบเกมส์เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนได้ อีกทั้งช่วยให้สถาบันการศึกษาประหยัด ค่าใช้จ่ายจากการเตรียม
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สอบ และเป็นการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิด ประโยชน์ ช่วยให้ผู้สอนลดเวลาในการท าข้อสอบและจัดชุดทดสอบ อีกทั้ง
จะทราบจุดบกพร่องการเรียนของนักเรียนแต่ละคนในแต่ละเน้ือหา ว่านักเรียนไม่เข้าใจในเน้ือหาการเรียนเรื่องใด เพื่อ
น ามาปรับปรุงแก้ไข กระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น ในด้านของผู้เรียนเอง ก็จะได้ทราบข้อมูลและประเมิน
ตนเองได้ว่าไม่เข้าใจเน้ือหาตรงส่วนใดเพื่อจะได้กลับไปทบทวน และท าความเข้าใจในเน้ือหาน้ันอีกครั้งหน่ึง เสมือนการ
สร้างแรงจูงใจในการเรียน และให้ผู้เรียน ต้องเตรียมพร้อมในการเรียนอยู่เสมอ (“คู่มือการใช้งาน QUIZIZZ.” 2561 : 
3) 
 จากที่กล่าวมาทั้งหมด ผู้ศึกษาซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาปีที่2 ได้ส ารวจข้อมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2/4  ทั้งจากการประเมินด้วยแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ และการประเมินตามสภาพจริงจากแผนการจัดการเรียนรู้วิชา
คอมพิวเตอร์ พบว่าผู้เรียนมีศักยภาพที่แตกต่างกัน การรับรู้ เน้ือหาของแต่ละคนไม่เท่ากัน ประกอบกับการสอนใน
ชั่วโมงที่มีเวลาจ ากัดผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้เน้ือหาได้อย่างครบถ้วนเท่าเทียมกัน จึงเป็นการยากที่จะสอนให้ผู้เรียน
เข้าใจในเน้ือหาทั้งหมดได้ทุกคน ส่งผลต่อความรู้ ความเข้าใจในเน้ือหาอย่างลึกซ้ึงของผู้เรียนและไม่เ ป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เน่ืองจาก นักเรียนติดเล่นโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนใหญ่ จึงได้น าข้อเสียน้ีมาเปลี่ยนให้กลายเป็นข้อดี คือให้
นักเรียนได้สนุกไปกับการเล่นโทรศัพท์ โดยได้ความรู้ ความสนุกสนาน กระตือรือร้นในการเรียนไปด้วย จึงได้ศึกษา การ
น าเอาQuizizz มาใช้ในการเรียนการสอน พบว่าการเรียนรู้จาก Quizizz ให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น และ
นักเรียนให้ความสนใจในการเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ที่ส าคัญคือ นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจและจดจ าเน้ือหาได้กว่าการสอนแบบทั่วๆไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
โดยการใช้Quizizz กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 เรื่อง การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม ก่อนและหลัง
การเรียนโดยการใช้Quizizz 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ที่มีต่อQuizizz 

ขอบเขตของการวิจัย 
        ขอบเขตประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4  โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  รวมทั้งหมด 40 คน 
         ขอบเขตเนื้อหาและเวลา 
   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ง 22102 ส าหรับชั้นมัธยศึกษา
ปีที่  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3    
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาตรฐานการเรียนรู้ ง 3.1 ซ่ึงประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 10 
ชุด ดังน้ี 
   ชุดที่ 1 ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต 
   ชุดที่ 2 การท างานของอินเทอร์เน็ต 
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   ชุดที่ 3 การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต 
   ชุดที่ 4 โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล 
   ชุดที่ 5 การย้ายโอนแฟ้มข้อมูล 
   ชุดที่ 6 การแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็น 
   ชุดที่ 7 การสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต 
   ชุดที่ 8 การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
   ชุดที่ 9 คุณธรรมและจริยธรรมในใช้การอินเทอร์เน็ต 
   ชุดที่ 10 มารยาท ระเบียบและข้อบังคับในการใช้อินเทอร์เน็ต 
  ขอบเขตเวลา 
   ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
            ขอบเขตตัวแปร 
   ในการวิจัยครั้งน้ี มีตัวแปรที่ศึกษาดังน้ี 
    1.  ตัวแปรอิสระ คือ การสอนโดยใช้Quizizz 
    2.  ตัวแปรตาม คือ 
         2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม      
                    2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ที่มีต่อQuizizz  

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่ได้เล่นQuizizz สูงกว่า
เกณฑ์ ร้อยละ70 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ที่ได้เล่นQuizizz ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง 
การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม มีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ที่ได้เล่นQuizizz มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การสอนโดยใชQ้uizizz หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มีการทบทวน แบบฝึกหัด ทดสอบ 
ความรู้ โดยการให้นักเรียนเล่นเกม โดยการน าเอาสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึง
สอดคล้องกับเน้ือหา ระดับชั้น และความสามารถของผู้เรียน น ามาประกอบขึ้นเป็นการเล่นโดยจัดการแข่งขันเป็นกลุ่ม
หรือเดี่ยว จะต้องใช้ความรู้ในเน้ือหาเข้ามามีส่วนร่วมในการเล่น ผู้เล่นจะต้องเล่นตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนด เม่ือสิ้นสุดแล้ว
จะมีการตัดสินแพ้ชนะและจะได้รางวัลจากการร่วมกิจกรรม  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะท าให้นักเรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดได้โดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้าน
ทักษะพิสัย            
 3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ เกม
Quizizz 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

139 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

 4. ประสทิธิภาพ 70/70 หมายถึง ระดับคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม ที่ผูวิ้จัยได้สร้างขึ้นเม่ือน าไปจัดการเรียนรู้แล้วมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 70/70 
     70 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละ 70 จากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต 
     70 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละ 70 จากการวัดด้วยแบบทดสอบหลังจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การค้นหาข้อมูลและ
ติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม 
 5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  จ านวน 40 คน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
         ตัวแปรอิสระ                                                                    ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 จัดท าจัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การ
ค้นหาข้อมูลละติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เอกสารประกอบการสอน
และหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
  1.2 สร้างเน้ือหา กิจกรรมและวิธีการด าเนินการสอน โดยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง หน่วย
การเรียนรู้ที่ 3 การค้นหาข้อมูลละติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม จ านวน 10 แผน 
  1.3 ออกแบบQuizizzที่ใช้ในการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การค้นหาข้อมูลละติดต่อสื่อสารผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม ให้สอดคล้องกับเน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 สรุปขั้นตอน จัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
การค้นหาข้อมูลละติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ดังน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การ

ค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่าน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม  

2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ที่มีต่อQuizizz 

การสอนโดยใช้Quizizz 
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ภาพ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้

 ขั้นตอนที่ 2 จัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าหน่วยการเรียนรู้
ที่ 3 การค้นหาข้อมูลละติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม  1 ฉบับ ซ่ึงเป็นแบบปรนัยชนิด  4 
ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
  2.1 ศึกษาหลักสูตรสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เอกสารประกอบการสอน
หนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเอกสารที่เก่ียวกับการวัดและประเมินผลและวิธีการสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  2.2 ศึกษาเน้ือหาของวิชาและวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อสร้างแบบทดสอบให้มี ความ
เที่ยงตรงตามเน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ แบบ
ปรนัยเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และครอบคลุมเน้ือหาสาระ
การเรียนรู้เทคโนโลยสารสนเทศ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
  2.4 น าแบบทดสอบที่ได้ไปให้ผู้ เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ท่าน โดยใช้
ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมในการตรวจความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา พิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้อง ความสอดคล้องของ
เน้ือหากับจุดประสงค์ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้และคัดเลือก
แบบทดสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ซ่ึงในการวิจัยครั้งน้ีพบว่ามีแบบทดสอบจ านวน 25 
ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
   +1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อสอบวัดตรงจุดประสงค์ข้อน้ัน 
      0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดตรงจุดประสงค์ข้อน้ันหรือไม่ 
   -1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อสอบวัดไม่ตรงจุดประสงค์ข้อน้ัน 
  2.4 คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความยาก (p) 
อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป จ านวน 20 ข้อ โดยให้ครอบคลุมกับจุดประสงค์

ศึกษาหลักสูตร

การจัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ออกแบบQuizizzที่ใช้ ในการ
สอน

ตรวจสอบความถูกต้อง

ของเน้ือหาเกม

ปรับปรุงแกไข

ไดชุดกิจกรรมการเรียนรู ที่มี
ประสิทธิภาพ
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การเรียนรู้ ซ่ึงในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ค่าความยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.33 – 0.89 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 
0.00 – 0.58 และได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบเท่ากับ 0.78   
  2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ได้
ไปใช้กับกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 
สรุปขั้นตอนการจัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ดังน้ี 

 

ภาพ 2 แสดงการสรา้งแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีน 

 ขั้นตอนที่ 3 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ที่มีต่อQuizizz จ านวน 10 
ข้อ 1 ฉบับ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ 
  3.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจเพื่อน ามา
ก าหนดขอบเขตและเน้ือหาของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 
  3.2 ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ 
  3.3 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อQuizizz เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scales) 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ  โดยก าหนดค่า 5 ระดับ ซ่ึงได้ก าหนดค่าคะแนนไว้ดังน้ี  
   นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้คะแนน   5  คะแนน 
   นักเรียนมีความพึงพอใจมาก  ได้คะแนน   4  คะแนน 
   นักเรียนมีความพึงพอใจปานกลาง ได้คะแนน   3  คะแนน 
   นักเรียนมีความพึงพอใจน้อย  ได้คะแนน   2  คะแนน 
   นักเรียนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้คะแนน   1  คะแนน 
  3.4 น าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อQuizizz ไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความ
สอดคล้องระหว่างแบบวัดเจตคติกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซ่ึงในการวิจัยครั้งน้ีพบว่าประเด็นค าถามทั้ง10ข้อ มีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 

ศึกษาหลักสูตรสาระการเรียนร้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ศึกษาเน้ือหาของวิชาและวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

น าแบบทดสอบที่ได้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ

คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ เพื่อน าไปใช้จริง
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  3.5 จัดพิมพ์แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อQuizizz เพื่อใช้ในการทดลองกับกลุ่ม
ประชากรในงานวิจัย 
 
สรุปขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อQuizizz ได้ดังน้ี 

 

ภาพ 3 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมนิความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ตีอ่เกม Quizizz 

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
 ในวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเพื่อทดสอบค่าต่างๆ ดังน้ี  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ 
  1. หาค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชนิดเลือกตอบโดยใช้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ ค านวณจากสูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540:117) 

    IOC =  
∑R

N
 

   เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดระสงค์ 
    ∑R     แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
    N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  2. หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค 50%  
สูตรการหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) มีสูตรดังน้ี 
  ค่าความยากง่าย (p)  

     𝑝 =
𝑅

𝑁
 

   เม่ือ p  แทน ดัชนีความยากง่ายของค าถามแต่ละข้อ 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับการสร้างแบบสอบถาม

ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบ
ประเมินความพึงพอใจ

สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ

น าแบบประเมินความพึงพอใจไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจ

จัดพิมพ์แบบประเมินความพึงพอใจ
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    R  แทน จ านวนผู้ตอบถูกในข้อน้ัน 
    N  แทน จ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 
  ค่าอ านาจจ าแนก (r)   

     𝑟 =  
𝑅𝑈−𝑅𝐿

𝑁

2

 

   เม่ือ  r  แทน ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ 
    RU  แทน จ านวนผู้ตอบถูกในข้อน้ันในกลุ่มเก่ง 
    RL  แทน จ านวนผู้ตอบถูกในข้อน้ันในกลุ่มอ่อน 
    N  แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
  3. การหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้สูตร 
KR-21 ของ Kuder Richardson โดยมีสูตรดังน้ี (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540: 123) 

    𝐾𝑟21 =
𝑘

𝑘−1
[1 −

�̅�(𝑘−�̅�)

𝐾𝑆2
] 

   เม่ือ      𝑟𝑡𝑡  แทน  ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
    K    แทน  จ านวนข้อสอบในแบบทดสอบ 

    �̅�   แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบ 

    𝑆2 แทน  ค่าความแปรปรวนของแบบทดสอบ  
    สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
  1. ใช้ค่าสถิติ t-test for Dependent sample เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ก่อนและหลังการเรียน เรื่อง การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โดยใช้สูตร t-test for Dependent sample ดังต่อไปน้ี 

𝑡    =  
∑𝐷

√𝑁∑𝐷
2
− (∑𝐷)

2

𝑁 − 1

 

   เม่ือ  t แทน ค่าที่ใช้ในการพิจารณา t-test for Dependent sample 
    D แทน ผลต่างของข้อมูลแต่ละคู่ 
    N แทน จ านวนคู่ 

  2. ใช้ค่าสถิติ t-test One sample เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียน
โดยใช้เกมส์ Quizizz เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 กับเกณฑ์ 
โดยใช้สูตร t-test One sample 

        𝑡    =  
x̅−μ
S

√n

      ;  df = n-1 

   เม่ือ  t แทน ค่าที่ใช้ในการพิจารณา 

    x̅ แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบที่นักเรียนท าได้ 
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    μ แทน ค่าเฉลี่ยที่เป็นค่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
    s แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบ 
    n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
 1. การเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
โดยใช้Quizizz กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
           ผลการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียนของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โดยใช้Quizizz กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ดังตาราง 1 
           ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หลังเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โดยใช้Quizizz กับเกณฑ์ร้อยละ 70 

 n k �̅� S.D. t 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร หลังเรียน 

40 14 18.72 2.58 11.45 

 จากตาราง 1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้Quizizz สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  โดยมีค่า t = 11.45 

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 เรื่อง การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม ก่อนและหลัง
การเรียนโดยการใช้Quizizz  
           ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 เรื่อง การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม ก่อนและหลัง
การเรียนโดยการใช้Quizizz พบดังตาราง 2 
            ตารางที่ 2   แสดงผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 เรื่อง การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม 
ก่อนและหลังการเรียนโดยการใช้Quizizz 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน n �̅� S.D. t 
ก่อนการจัดการเรียนรู้ 40 13.21 2.61 

13.58 
หลังการจัดการเรียนรู้ 40 18.72 2.58 

          p < .05 
 จากตาราง 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 เรื่อง การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม หลังการ
ใช้Quizizz สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านการใชQ้uizizz อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 13.58   
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3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ที่มีต่อQuizizz  
      ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ที่มีต่อQuizizz พบดังตาราง3 
      ตาราง 3  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/4  ที่ได้เล่น
Quizizz 

รายการประเมิน �̅�  S.D. ระดับ 

1. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้Quizizz ช่วยให้ฉันเข้าใจเน้ือหาได้ง่าย 4.63 0.70 มาก 

2. กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยQuizizz ท าให้ฉันสนุกสนานและท าให้ฉัน
เรียนรู้ได้เร็ว 

4.83 0.45 มาก 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยQuizizz ท าให้ฉันเ กิดการเรียนรู้ต าม
จุดประสงค์ได้จริง 

4.40 0.84 มาก 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยQuizizz ช่วยฝึกให้ฉันรู้จักการท างานร่วมกัน
และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

4.50 0.68 มาก 

5. นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้Quizizz 4.75 0.59 มาก 

6. ฉันคิดว่าควรน าบทเรียนโดยใช้Quizizz ไปใช้สอนในเน้ือหาอ่ืนด้วย 4.55 0.68 มาก 

7. กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยQuizizz มีความน่าสนใจกว่าการเรียนใน
รูปแบบปกติ 

4.55 0.81 มาก 

8. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้Quizizz ท าให้ฉันอยากเรียนมาก
ยิ่งขึ้น 

4.70 0.61 มาก 

9. ฉันคิดว่าQuizizz เป็นเกมส์ที่ดีและช่วยพัฒนาสมอง 4.75 0.59 มาก 

10. ฉันอยากให้ครูจัดกิจกรรมแบบน้ีบ่อยๆ 4.90 0.38 มาก 

รวม 4.50 0.65 มากที่สุด 

 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/4  มีความพึงพอใจต่อQuizizz โดยภาพรวมอยู่ในระดับความ

พึงพอใจมากที่สุด (�̅� = 4.50 และ S.D. = 0.65)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/4  มีความ

พึงพอใจต่อQuizizz สูงสุด คือ อยากให้ครูจัดกิจกรรมแบบน้ีบ่อยๆ (�̅� = 4.90 และ S.D. = 0.38)  รองลงมาคือ การ

เรียนรู้ด้วยQuizizz ท าให้ฉันสนุกสนานและท าให้ฉันเรียนรู้ได้เร็ว (�̅� = 4.83 และ S.D. = 0.45)  และน้อยที่สุด คือ 

การเรียนรู้ด้วยQuizizz ท าให้ฉันเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ได้จริง (�̅� = 4.40 และ S.D. = 0.84)   

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การค้นหาข้อมูล
และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์  โดย
การใช้ Quizizz ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผูวิ้จัยสรุปไว้ดังน้ี 
 1. ผลการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียนของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โดยใช้Quizizz กับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้Quizizz สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมีค่า t = 11.45 
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 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 เรื่อง การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม ก่อนและหลัง
การเรียนโดยการใช้Quizizz พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 เรื่อง การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมหลังการ
ใช้Quizizz สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านการใช้Quizizz อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 13.58   
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/4 ที่ มีต่อQuizizz พบว่า นักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  มีความพึงพอใจต่อQuizizz โดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (�̅� = 4.50 และ 
S.D. = 0.65)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/4  มีความพึงพอใจต่อQuizizz สูงสุด คือ 

อยากให้ครูจัดกิจกรรมแบบน้ีบ่อยๆ (�̅� = 4.90 และ S.D. = 0.38)  รองลงมาคือ การเรียนรู้ด้วยQuizizz ท าให้ฉัน

สนุกสนานและท าให้ฉันเรียนรู้ได้เร็ว (�̅� = 4.83 และ S.D. = 0.45)  และน้อยที่สุดคือ การเรียนรู้ด้วยQuizizz ท าให้

ฉันเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ได้จริง (�̅� = 4.40 และ S.D. = 0.84)   

อภิปรายผล 
 จากผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การค้นหา
ข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์  
โดยการใช้Quizizz ผูวิ้จัยเสนอการอภิปรายตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 1. จากสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่
ได้เล่นQuizizz สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ70 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้Quizizz สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมีค่า t = 11.45 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีเน่ืองจาก นักเรียน
สามารถจดจ าเน้ือหาความรู้ ผ่านการเล่นQuizizz ได้ดีกว่า เน่ืองจากQuizizz เป็นเกมที่น่าสนใจ อีกทั้งเม่ือได้เล่นแล้ว 
นักเรียนรู้สึกสนุกไปด้วย พร้อมทั้งมีสื่อประสมมากมาย เช่น เสียงของเกม ภาพ สีสัน ที่สามารถดึงดูดความสนใจได้เป็น
อย่างมาก ท าให้นักเรียนเกิดความตั้งใจในการเรียนรู้  
 2. จากสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ที่ได้เล่นQuizizz ในรายวิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม มี
ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 เรื่อง การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมี
คุณธรรมหลังการใช้Quizizz สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านการใช้Quizizz อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยมีค่า t = 13.58 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากก่อนการน าQuizizz มาใช้น้ัน ผู้เรียนได้รับความรู้
ด้วยวิธีที่เดิมๆ ซ้ าๆ ไม่น่าสนใจ ไม่มีแรงจูงใจในการเรียน นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ประสิทธิภาพทางสมองจึงไม่รับรู้
อย่างเต็มที่ แต่เม่ือจัดกิจกรรมโดยน าQuizizz มาใช้น้ัน นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น มีความสนุกสนาน มีอารมณ์
ร่วมในการจัดการเรียนการสอน มีคะแนนแบบเรียลไทม์และการจัดอันดับผู้ที่มีคะแนนเยอะสุดเป็นแรงจูงใจในการตอบ
ค าถาม จึงท าให้นักเรียนสามารถจดจ าเน้ือหาได้มากกว่าก่อนการจัดกิจกรรม  
 3. จากสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ที่ได้เล่นQuizizz มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/4  มีความพึงพอใจต่อQuizizz โดยภาพรวมอยู่ในระดับความ

พึงพอใจมากที่สุด (�̅� = 4.50 และ S.D. = 0.65)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/4  มีความ

พึงพอใจต่อQuizizz สูงสุด คือ อยากให้ครูจัดกิจกรรมแบบน้ีบ่อยๆ (�̅� = 4.90 และ S.D. = 0.38)  รองลงมาคือ การ



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

147 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

เรียนรู้ด้วยQuizizz ท าให้ฉันสนุกสนานและท าให้ฉันเรียนรู้ได้เร็ว (�̅� = 4.83 และ S.D. = 0.45)  และน้อยที่สุด คือ 

การเรียนรู้ด้วยQuizizz ท าให้ฉันเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ได้จริง (�̅� = 4.40 และ S.D. = 0.84)  ซ่ึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากQuizizz เป็นเกมที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก มีสื่อประสมมากมาย การแสดงผลคะแนน
และการจัดอันดับเป็นแบบเรียลไทม์ นักเรียนสามารถดูอันดับคะแนนได้ตลอดการเล่นเกม ท าให้เกิดความรู้สึก
สนุกสนาน เกิดการแข่งขันในหมู่เพื่อน ซ่ึงถือเป็นการกระตุ้นกระบวนการคิด ความจ าทางสมองจากเน้ือหาความรู้ที่
นักเรียนได้เรียนไป  
 ทั้งน้ี การน า Quizizz มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนน้ัน เป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเกิด
ประโยชน์ช่วยให้ผู้สอนลดเวลาในการท าข้อสอบและจัดชุดทดสอบ อีกทั้งจะทราบจุดบกพร่องการเรียนของนักเรียนแต่
ละคนในแต่ละเน้ือหา ว่านักเรียนไม่เข้าใจในเน้ือหาการเรียนเรื่องใด เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข กระบวนการจัดการเรียน
การสอนได้ดียิ่งขึ้น ในด้านของผู้เรียนเอง ก็จะได้ทราบข้อมูลและประเมินตนเองได้ว่าไม่เข้าใจเน้ือหาตรงส่วนใด เพื่อจะ
ได้กลับไปทบทวน และท าความเข้าใจในเน้ืออหาน้ันอีกครั้งหน่ึง เสมือนการสร้างแรงจูงใจในการเรียน และให้ผู้เรียน
ต้องเตรียมพร้อมในการเรียนอยู่เสมอ 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูผู้สอนในรายวิชาอ่ืนๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ ทุกเน้ือหา ทุกระดับชั้น 
 2. ครูผู้สอนสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการท าข้อสอบก่อนเรียน-หลังเรียนเพื่อวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ได้ 
 3. การจัดกิจกรรมโดยการน าQuizizzมาใช้น้ัน ครูผู้สอนควรเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์(คอมพิวเตอร์/
โทรศัพท์)และเช็คอินเตอร์ให้พร้อม เน่ืองจากQuizizzเป็นเกมแบบออนไลน์ 
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