
ประโยชน์ของการน า Kahoot Application ไปใชใ้นการจัดการเรียนการสอน 

 

หลังจากได้รู้จักแอพลิเคชั่น Kahoot และน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนท าให้นัศึกษามีความสนใจในการ
เรียนการสอนมากข้ึน Kahoot ประกอบไปด้วย 

 การสร้างค าถามที่น่าสนใจ โดยน ามาใช้ก าหนดค าถามให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
และน าไปใช้ในการสอบ Pretest เพ่ือทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเรียนในหัวข้อนั้น 

 รูปแบบของตัวเลือกเป็นสีและสัญลักษณ์ เป็นตัวช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา เป็นการ
ฝึกทักษะของการจดจ า และการใช้สมองสั่งการเชื่อมโยงความรู้กับสีและสัญลักษณ์ของตัวเลือกแต่ละ
ตัว เพื่อเลือกค าตอบให้ถูกต้อง 

 ระบบการจับเวลาของ Kahoot ในแต่ละข้อค าถาม ท าให้ผู้เรียนท าให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันในการคิด
และตอบค าถามให้ถูกต้อง เพราะคนที่ตอบเร็วที่สุดจะได้คะแนนมากที่สุด ผู้เรียนรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
รอคอยค าถามแต่ละข้อ เมื่อค าถามปรากฎผู้เรียนจะรีบคิดและตัดสินใจ เป็นการฝึกทักษะทางปัญญา 
ฝึกคิด ฝึกตัดสินใจ  

 การรวมคะแนนเป็นรายข้อท าให้ผู้เรียนเห็นล าดับคะแนนของตนเอง และมีความพยายามที่จะเร่งท า
คะแนนให้สูงขึ้นในข้อถัดไป ฝึกให้เกิดการวางแผนและเร่งลงมือท าให้ส าเร็จ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการน าแอพพลิเคชั่น Kahoot มาใช้งาน 

 ผู้สอน 
o สามารถน า Kahoot มาใช้ประกอบการสอน เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน 
o สามารถประเมินความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนได้ และน าผลการประเมินมาออกแบบการสอนให้

สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน 
o ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเองเกี่ยวกับการเทคนิคการสอนให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย

การเรียนรู้ 
 ผู้เรียน 

o มีความตื่นตัวในการเรียนมากขึ้น 
o เข้าใจเนื้อหาการเรียนรู้ได้มากขึ้น 
o ไม่เบื่อหน่ายในระหว่างเรียน 
o สามารถใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์ 

 

 

 

อาจารย์กิตติ  จุ้ยก าจร 



การน า Kahoot ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ดร.สุรัตน์  ขวัญบุญจันทร์   

ภาควิชาการศึกษา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มทร.ธัญบุรี 
 

ก่อนเปิดเทอม 1/2561  ได้เรียนรู้การใช้ Kahoot  ส าหรับการทดสอบผู้เรียนในการจัดการเรียน 
การสอน จาก ผศ.ดร.รินรดี  ปาปะใน  อาจารย์ในภาควิชาเดียวกัน  ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียน
รู้สึกตื่นตัว มีส่วนร่วมในการเรียนรู้เป็นอย่างมากมาย  และในภาคเรียนเรียน 1/2561 นี้ข้าพเจ้าได้น าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน รายวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ในระดับ ปริญญาตรี  และการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพครู  ซึ่งโดยปกติหลังจากเรียนในแต่ละครั้งจะมีการให้
ผู้เรียนท าการทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจบทเรียนจากการเรียนโดยท าในกระดาษ  แล้วก็จะมีการเฉลยเพื่อ    
ให้ผู้เรียนไดต้รวจสอบความเข้าใจในบทเรียนของตนเอง  แต่ในภาคเรียนนี้ข้าพเจ้า ได้ทดสอบความเข้าใจ
ผู้เรียนโดยใช้กระดาษสลับมาตอบค าถามโดยใช้ Kahoot ซึ่งผู้เรียนทุกคนมีสมาร์ทโฟนอยู่แล้ว   
 ในการใช้ Kahoot ส าหรับการทดสอบความเข้าใจบทเรียน  ความเร็วของอินเทอร์เน็ตและรุ่นของ
สมาร์ทโฟน  มีผลต่อการได้คะแนนเมื่อมีการทดสอบโดยใช้ Kahoot  ก่อนการทดสอบและแบ่งกลุ่มผู้เรียนใน
การปฏิบัติงาน เมื่อมีการทดสอบก็จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มเป็นคะแนนของแต่ละคน  เผื่อไว้ว่าระหว่าง
ทดสอบผู้เรียนบางคนจะมีปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ตหรือในการใช้สมาร์ทโฟน ก็จะสามารถน าคะแนนเฉลี่ย
ของเพ่ือนในกลุ่มมาเป็นคะแนนตนเองได้  (ในกลุ่มมีคะแนนกี่คนก็จะเฉลี่ยเท่านั้น)  อีกเหตุผลในการใช้คะแนน
เฉลี่ยกลุ่มเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเพ่ือนๆในกลุ่มด้วย  ท าให้สมาชิกในกลุ่มร่วมมือกัน
เรียนรู้มากข้ึน  
 ผลของการใช้ Kahoot ในการทดสอบความเข้าใจบทเรียนของผู้เรียน  ท าให้เกิดบรรยากาศ
สนุกสนาน  กระตุ้นอยากเรียนรู้ของผู้เรียนมากข้ึน  ส่วนข้อเสียคงเป็นเรื่องเสียงดังรบกวนห้องข้างๆ   
และการใช้งาน Kahoot มีหลายส่วนที่ข้าพเจ้าจะต้องเรียนรู้แล้วน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 

  

 
 



 

ประโยชน์ที่ได้จากการน าองค์ความรู้เรื่อง Kahoot ไปใช ้
 

โปรแกรม Kahoot เป็นโปรแกรมท่ีช่วยสนับสนุนการเรียนรู้และท าให้ห้องเรียนมีชีวิตชีวา โดยการ
เรียนรู้ผ่านการแข่งขันท าให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกและมีความสุขในการสะท้อนผลการเรียนรู้ในรูปแบบที่ไม่น่าเบื่อ
เหมือนการท าแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบอย่างเดิม 

 
ประโยชน์ส าหรับการน าโปรแกรม Kahoot มาใช้ส าหรับการเรียนการสอน  
 ในภาคการศึกษานี้ดิฉันได้น าโปรแกรมหลักสูตรมาใช้สอนในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นครูที่ต้องการพัฒนาการเรียน
การสอนของตนเอง และให้ความสนใจเป็นอย่างมากในคาบที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนรู้
ใหม่ ๆ 
 ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของดิฉัน ดิฉันเริ่มจากการสร้างทัศนคติที่ดีกับโปรแกรมโดยการ
ให้ผู้เรียนทดลองเรียนกับเนื้อหาจ าลองท่ีสร้างข้ึน โดยดิฉันได้สร้างแบบทดสอบง่าย ๆ ในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับ
ราชมงคล ให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมด้วยกัน 

 
 
 จากผลการทดลองเรียนพบว่า ผู้เรียนให้ความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนเป็นอย่างมาก สนุก
และมีความสุขกับการท าแบบทดสอบในรูปแบบใหม่ 
  

 
 



 หลังจากที่ผู้เรียนเกิดการยอมรับนวัตกรรมแล้ว ดิฉันจึงสอนวิธีการสร้างเกม หรือ แบบทดสอบด้วย 
Kahoot ให้แก่ผู้เรียนทีละขั้นตอน และให้ผู้เรียนน าไปทดลองใช้กับนักเรียนในโรงเรียนของตนเอง แล้วถ่าย
คลิปวีดิทัศน์มาน าเสนอในห้องเรียน 
  
 
 

       ดร.กัลยาณี  เจริญช่าง นุชมี 



ประโยชน์ที่ได้จากการน าองค์ความรู ้ Kahoot 
 

   
 
 Kahoot เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้ความรู้และความสนุกสนานแก่ผู้เรียน ซึ่ง
สามารถน ามาใช้ส าหรับการน าเข้าสู่บทเรียน หรือใช้ส าหรับการวัดประเมินผล  โดยผู้สอนไม่จ าเป็นต้องมีความรู้
ทางการเขียนโปรแกรม หรือท าเว็บ เพียงแค่ใช้งานอินเทอร์เน็ต  ผู้สอนสามารถเข้าไปสร้างเกมแบบทดสอบออนไลน์ 
โดยเข้าไปที่ https://create.kahoot.it/   

 โดยในปีการศึกษา 2560  ในฐานะอาจารย์ผู้สอน รายวิชา คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  ไดม้ีการใช้ Kahoot ส าหรับน าเข้า         สู่
บทเรียน หรือใช้ส าหรับการวัดประเมินผล เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนในเนื้อหา
บทเรียนในภาคทฤษฎี  จากนั้นไดม้ีการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ บนเว็บ Kahoot 
เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนในห้องเรียนด้วย และสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เรียน  

นอกจากนี้ยังได้น า Kahoot ไปใช้กับฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning” ให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตร  โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก กรุงเทพฯ  ในวันที่ 26-27 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็นตัวอย่างในการใช้ Kahoot ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

    
ผู้น าองค์ความรูไ้ปใช้ : ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จ าเริญกลุ 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   
 

https://create.kahoot.it/


1. ประโยชน์ที่ได้จากการน าองค์ความรู้เรื่อง Kahoot และ Padlet ไปใช้ 
 

Kahoot 
 

ดังทีท่ราบดีว่าโปรแกรม Kahoot เป็นเกมท่ีตอบสนองต่อการเรียนการสอน ท าให้นักเรียนมีความสุข
และสนุกสนานกับการเรียน โดยเป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินผล ผ่านการตอบค าถาม การอภิปราย หรือ
การส ารวจความคิดเห็น โดยให้นักเรียนตอบคาถามบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของตนเอง เช่น คอมพิวเตอร์ มือ
ถือ หรือไอแพด 

 
ประโยชน์ส ำหรับกำรน ำโปรแกรม Kahoot มำใช้สำหรับกำรเรียนกำรสอน  

1. สามารถท าเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เพ่ือช่วยในการประเมินผลการเรียนของ
นักศึกษาในหัวข้อที่จะสอนทั้งก่อนและหลังสอน ท าให้ผู้สอนทราบระดับความสามารถของ
นักศึกษาก่อนเริ่มสอนและหลังจากสอนจบแล้ว ในทางกลับกันนักศึกษาสามารถประเมินตนเอง
ว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนมามากน้อยเพียงใดหลังจากจบชั่วโมงสอนแล้ว 

2. ท าให้นักศึกษาสนุกสนาน ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเพราะรู้สึกว่าได้รับการกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา 
3. เพ่ือให้นักศึกษาและอาจารย์มีส่วนร่วมในชั้นเรียน จะเห็นได้ว่าตัวผมเองได้สร้างกิจกรรมการเรียน

การสอนกับนักศึกษา และนักศึกษาตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีการทดสอบและโดยเฉพาะการ
แข่งขัน ซึ่งเหมาะกับการเรียนการสอนในยุคนี้ 

 
ตัวอย่ำงผลกำรตอบรับจำกกำรน ำโปรแกรม Kahoot ไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน 

ในภาคการศึกษานี้ผมได้น า Kahoot ไปใช้ในหลายที่ด้วยกัน แต่จะขอยกตัวอย่างที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา การจักการเรียนการสอนและการถ่ายทอดความรู้ วิชานวัตกรรม และการอบรมสัมมนา
การใช้สื่อ 

 ภำพที่ 1 My Kahood 

 



ภำพที่ 2 การเข้าสู่เกม Kahood 

 
 

 ภำพที่ 3 แบบทดสอบใน Kahood 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ภำพที่ 4 แสดงภาพการแข่งขันบนจอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประโยชน์ของPadlet 
 Padlet คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการกระดานแสดงความคิดเห็นออนไลน์ใช้เป็นพ้ืนที่เพ่ือแสดงความ
คิดเห็นในการระดมความคิดแลกเปลี่ยนความคิด ตามหัวข้อที่ก าหนดและเสนอแนะต่าง ๆ รวมไปถึงแจ้งเตือน
ได้อีกด้วย ซึ่งเปิดโล่งให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอภิปราย นักศึกษาคนอ่ืน ๆ สามารถเห็นข้อความของเพ่ือน
ร่วมชั้น สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ดีในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนที่มีขนาดใหญ่ ที่ส าคัญอีกประการ 
คือ นักศึกษาที่ไม่กล้าถามในชั้นเรียนก็อาจถาม-ตอบผ่าน Padlet ได้ 

โปรแกรม Padlet ยังช่วยให้ผู้สอนสามารถสรุปเนื้อหาจ านวนมาก สามารถใส่รูปภาพ กราฟและ
เครื่องมือการเรียนรู้อื่น ๆ ในการน าเสนอ หรือแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ให้กับนักเรียนก่อนที่จะมีการสอบหรือการ
อภิปราย โดยที่ครูตั้งค าถามแล้วให้นักศึกษาตอบประเด็นต่าง ๆ เพ่ือนร่วมชั้นก็สามารถเห็นข้อความและเข้า
มาร่วมตอบ หรือแสดงความคิดเห็นได้ตลอดเวลา   

 
ตัวอย่ำงผลกำรตอบรับจำกกำรน ำโปรแกรม Padlet ไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน 

จากประสบการณ์การสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2561 ข้าพเจ้าจะน าเสนอดังต่อไปนี้  
 

ภำพที่ 1 นักศึกษาและอาจารย์แนะน าตัว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภำพที่ 2 การมอบหมายงาน 

 
 
 

 ภำพที่ 3 การท างานกลุ่ม 

 
  
 
 
 



 ภำพที่ 4 การท างานกลุ่ม 

 
 
 
 ภำพที่ 5 การส่งงานผ่าน Padlet 

 
 
 
 
 
 
 



 ภำพที่ 6 การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 
 
ภำพที่ 7 การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 


