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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ

สอนผ่านส่ือออนไลน์ Google Classroom ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปี ท่ี 2  

สาขาช่างโลหะการ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จ าแนกตาม เพศ อายุ ของของกเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาช่างโลหะการ  ปีการศึกษา 2564 จ านวน 12 คน ท่ีได้มากจากการ

ใช้ตารางก าหนดกลุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง โดยใช้แบบประเมินในการเก็บข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  ผลการศึกษาพบว่า  

 ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือออนไลน์ Google Classroom ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาช่างโลหะการ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ในการประเมิน 

4 ด้าน ส่วนใหญ่โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.06  เรียงล าดับจากมากไปน้อย เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า ด้านท่ี 2 ด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบ มีค่าเฉล่ีย 4.17 ด้านท่ี 3 ข้อดีของ 

Google Classroom มีค่าเฉล่ีย 4.08 ด้านท่ี 1 การจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom  

มีค่าเฉล่ีย 4.03 และด้านท่ี 4 ข้อเสียของ Google Classroom มีค่าเฉล่ีย 3.94 
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 

ควำมส ำคัญและและควำมส ำคัญของปัญหำ 

  กลยุทธ์และแนวทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ฉบับท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. 2555 - 2559 กําหนดไว้อย่างชัดเจน รวมถึงนโยบาย ของรัฐด้านการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 

4.0 อีกท้ังในศตวรรษท่ี 21 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ถูก พัฒนาขึ้นจนเป็นส่ิงท่ีใช้งานง่ายและใกล้ตัวมนุษย์มาก

ขึ้นทําให้เกิดนวัตกรรมการจัดการศึกษา จากระบบการเรียนการสอนเดิมท่ีครูผู้สอนยืนหน้าช้ันเรียนและเขียน

กระดานพร้อมการบรรยาย ปรับเปล่ียนมาใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียนใน

สภาพแวดล้อมท่ีเสมือนจริง ประกอบกับการใช้กระบวนการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความร่วมมือในการเรียนรู้

แบบ Collaborative Learning โดยผู้เรียนสามารถมีปฏิ สัมพันธ์กับครู ผู้สอนหรือกลุ่มผู้เรียนด้วยกัน  

เพื่อแลกเปล่ียนความคิดหรือทํางานร่วมกันได้ผ่านการเขียนการอ่านและการสร้างเนื้อหารวมท้ังการเก็บ

รวบรวมข้อมูลการแสวงหาและการนําเสนอความรู้ในรูปแบบของดิจิทัลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก่อให้เกิดการจดจําและแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนมากขึ้นด้วยการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา 

  คํ าว่ า  "นวั ตกรรม” เป็น ศัพ ท์บัญญั ติ ของคณะกร รมการพิ จา รณา ศัพ ท์วิ ช าก าร ศึ กษ า 

กระทรวงศึกษาธิการ มาจากภาษาอังกฤษว่า Innovation หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือ ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ  

ท่ียังไม่เคยมีใช้มาก่อน เข้ามาเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมจากวิธีการกระทําอยู่เดิม หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมา

จากของเดิมท่ีมีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนํานวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทํางานนั้น ๆ ได้

ผลลัพธ์ที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ท้ังยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้อีกด้วย 

  ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นถึงข้อจํากัดของการจัดการ

เรียนรู้ท่ีเน้นการส่ือสารภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ทําให้โอกาสในการส่ือสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนใน

สภาพการณ์ท่ีต่างกัน ลดน้อยลงและเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนรู้ ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดข้อจํากัด

ดังกล่าวจึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง โดยความคาดหวังท่ีจะนําเทคโนโลยี Google Apps for Education มา

ประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือท่ีนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน สามารถสร้างความปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับ

ผู้เรียน อีกท้ังการใช้นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีจะทําให้เกิดความทันสมัยความน่าสนใจแก่นัก เรียน การลด

ระยะเวลาในการทํางาน ทําให้เกิดระบบใหม่ในการจัดส่งและจัดเก็บผลงานต่าง ๆ ของผู้เรียน ด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศอยา่งคงทนและคงอยู่ของช้ินงานได้ในระยะเวลายาวนาน 

  Google Apps for Education (Google Inc. 2014) ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา เพราะมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสําหรับการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี สร้างการเรียนรู้แบบ
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ทํางานร่วมกันได้ทุกท่ีทุกเวลาและทุกรูปแบบของเทคโนโลยีท่ีสามารถเช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้ภายใต้การ

จัดเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลบนคลาวด์ด้วย Google Drive มีการติดต่อส่ือสารผ่านทาง Gmail สามารถ

กําหนดเวลาเรียนตารางนัดหมายร่วมกันทํากิจกรรมกลุ่มได้ในเวลาเดียวกันบนแฟ้มเอกสารท่ีทํางานเดียวกันได้

ด้วย Google Docs สร้างเว็บไซต์ อีกท้ังครูยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารช้ันเรียนได้ด้วยการใช้

งาน Google Classroom 

  บริการอย่างหนึ่ งของกู เกิล (Google) ท่ีหลายสถานศึกษาได้รับความอนุญาตจากกู เกิลให้  

สถานศึกษานแอปพลิเคชันของกูเกิลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันกูเกิล

ใต้นําเสนอบริการเพื่อให้สถานศึกษาให้ใช้งาน สําหรับอีเมล ปฏิทิน และการแชทผ่านกูเกิล แอปส์ ฟอร์  

เอ็ดดูเคช่ัน (Google Apps for Education) ซึ่งเป็น โซลูชันการส่ือสารและการทํางานร่วมกันแบบบูรณาการ 

การจัดการเรียนการสอนให้กับครูผู้สอน ในสถานศึกษาอย่างหนึ่งก็คือ กูเกิลคลาสรูม (Google Classroom) 

ซึ่งรวมเยาบริการของกูเกิลท่ีมีอยู่แล้ว เช่น Drive, Docs, Gmail หรือ Sheet ฯลฯ เข้ามารวมไว้ด้วยกันและ

สามารถนําเสนอออกมาเป็นระบบเดียวแบบครบวงจร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้ครูผู้สอนสามารถใช้ประโยชน์  

ในการส่ังงานและเก็บรวบรวมผลงานต่างๆ ของนักเรียน อีกท้ังยังจะช่วยให้นักเรียนสามารถส่งงานได้ทันทีผ่าน

ทางออนไลน์ ในขณะท่ีผู้สอนเองก็สามารถตรวจงานท่ีมอบหมาย พร้อมให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ได้อีก

ด้วยโดยผู้สอนสามารถสร้างหน้าห้องเรียนขึ้นมาและสามารถเพิ่ม-ลดนักเรียนของตนเข้าไปใต้หรือจะใช้วิธีการ

ส่งรหัสเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าสู่ ห้องเรียนได้ด้วยตัวเองก็ได้ ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงได้นํามาใช้ในการ

บริหารจัดการห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนนักเรียนในกิจกรรมการเรียนการ

สอนเนื่องจากในสถานการโควิค -19 จึงได้จัดการเรียนการสอนผ่านส่ือการเรียนรู้ออนไลน์ Google 

Classroom ให้กับนักเรียนท่ีไม่สามารถมาเรียนท่ีวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานได้ เพื่อให้นักเรียนได้ไปศึกษา

เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยนักศึกษาสามารถเรียนรู้และทําใบงาน จัดส่งเอกสาร ผลงานช้ินงาน ผ่านส่ีอออนไลน์

ได้ดังนี้ในงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาความพึงพอใจในการสอนโดยใช้ออนไลน์ Google Classroom ของนักเรียน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาช่างโลหะการ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

   เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านส่ือออนไลน์ Google Classroom ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาช่างโลหะการ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
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ขอบเขตของกำรวิจัย 

  การวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือออนไลน์ Google Classroom ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาช่างโลหะการ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มีขอบเขต

การศึกษาดังนี้ 

  1. ขอบเขตด้ำนประชำกร 

  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาช่างโลหะ

การ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ท่ีเข้าเรียนผ่านส่ือออนไลน์ Google Classroom จํานวน 12 คน 

  2. ขอบเขตของเนื้อหำ 

  ส่ือการสอนออนไลน์ Google Classroom  

  3. ขอบเขตด้ำนตัวแปร  

  ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือออนไลน์ Google Classroom 

  ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้ส่ือออนไลน์ Google Classroom  

 

สมมติฐำนของกำรวิจัย 

  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยการสํารวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือการสอนออนไลน์ 

Google Classroom การวิจัยกําหนตสมมุติฐานไว้ดังนี้ 

  นักเรียนมีความพึงพอใจ ในการจัดการเรียนการสอนด้วยส่ือการสอนออนไลน์ Google Classroom 

ในระดับมากท่ีสุด  

 

ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 

  การวิจัยนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ส่ือการสอน ออนไลน์ 

Google Classroom ซึ่งให้ความสําคัญอยู่ 2 ประการ คือ 

  1. นักศึกษาสามารถเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านส่ือออนไลน์ Google Classroom ได้ 

  2. ครูสามารถนําการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือการสอน Google Classroom เป็นแนวทางในการพัฒนา

ส่ือการสอนออนไลน์วิชาต่าง ๆ 

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านส่ือออนไลน์ Google Classroom ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาช่างโลหะการ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 

  1. ส่ือการเรียนรู้ หมายถึง ส่ือการเรียนรู้ ( Instructional Media) หมายถึงตัวกลางหรือช่องทาง 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะประสบการณ์จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียนและทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ โดยส่ือการเรียนก็นับได้ว่าเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้ผู้เรียนผู้สอนได้แสดงบทบาทและเกิดความ

เข้าใจในวิชาท่ีเรียนท่ีสอนกันได้มากขึ้น  

  2. การจัดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรสู่การปฏิบัติหลักสูตรสถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ รวมท้ังปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์

พัฒนาทักษะต่าง ๆ อันเป็นสมรรถนะสําคัญท่ีต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน  

  3. Google Classroom หมายถึง Google Classroom เปิดให้บริการสําหรับทุกคนถูกออกแบบมา 

เพื่อช่วยให้ครูสร้างและเก็บงานโดยไม่ต้องใช้กระดาษ และยังสามารถช่วยประหยัดเวลา เช่น ความสามารถใน

การทําสําเนาของ Google ให้กับนักศึกษาแต่ละคน นอกจากนี้ยังสร้างโฟลเดอร์สําหรับแต่ละอันและแต่ละคน

เพื่อความเป็นระเบียบของข้อมูล นักเรียนสามารถติดตามงานต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมายว่ามีอะไรครบกําหนด

บ้าง ครูสามารถติดตามการทํางานของนักเรียนได้ว่าใครยังไม่เสร็จ และครูยังสามารถแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับงานและให้คะแนนกับงานท่ีนักศึกษาส่งมาได้อย่างรวดเร็ว วิธีการเข้า Classroom แต่ละครั้งก็ไม่

ยุ่งยาก ครูสามารถเพิ่มนักเรียนได้โดยตรง หรือแค่แชร์รหัสเพื่อให้นักเรียนเข้าห้องเรียนได้ การต้ังค่ารหัสใช้

เวลาเพียงแค่ครู่เดียว ประโยชน์ของการใช้งาน Google Classroom จะช่วยให้ประหยัดเวลาตรวจงานได้ง่าย

มากขึ้นเป็นระเบียบ และปลอดภัยเพราะ Classroom จะไม่นําเนื้อหาหรือข้อมูลของนักเรียนไปโฆษณา  

  4. นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาช่างโลหะการ วิทยาลัยการ

อาชีพบางสะพาน ท่ีเข้าไปศึกษาเรียนรู้ในส่ือออนไลน์ Google Classroom จํานวน 12 คน 
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 บทท่ี 2  

 

เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

  การวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือออนไลน์ Google Classroom ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาช่างโลหะการ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ผู้วิจัยได้

ศึกษาเอกสารเพื่อเป็นพื้นฐานในการวิจัย ดังนี้ 

  1.ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

  ความหมายของการเรียนการสอน ในทางศึกษาศาสตร์มี ผู้ให้นิยามความหมายท่ีเกี่ยวกับรปูแบบการ

เรียนการสอนไว้มากมาย ส่วนความหมายของคําว่าการเรียนการสอนแบ่งความหมายออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

  การเรียน หรือการเรียนรู้ หมายถึง การได้รับความรู้ พฤติกรรม ทักษะ คุณค่า หรือความพึงใจท่ีเป็น

ส่ิงแปลกใหม่หรือปรับปรุงส่ิงท่ีมีอยู่การเรียนรู้อาจมีการยึดเป้าหมายและอาจมีการจูงใจเป็นตัวช่วยการเรียนรู้

อาจก่อให้เกิดความตระหนักอย่างมีสํานึกหรือไม่มีสํานึกก็ได้ 

  การสอน หมายถึง การถ่ายทอดเนื้อหาวิชาหรือเป็นวิธีการหลากหลายท่ีครูนํามาใช้เพื่อให้เด็ก เกิดการ

เรียนรู้ ตามศักยภาพของเด็ก โดยมีลักษณะการสอน 3 ประการ ดังนี้ 

  -  การสอนเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  

  - ให้ผู้เรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 

- การสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ต้องอาศัยท้ังศาสตร์และศิลป์ของผู้สอน 

  สรุป ความหมายของการเรียนการสอน จึงหมายถึง การได้รับความรู้ พฤติกรรม ทักษะ คุณค่า หรือ

ความพึงพอใจท่ีเป็นส่ิงแปลกใหม่ด้วยวิธีการถ่ายทอดหรือวิธีการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบให้ เหมาะสมตาม

ศักยภาพของผู้เรียน 

  รูปแบบกำรเรียนกำรสอน 

  รูปแบบการสอน หมายถึง แผนแสดงการเรียนการสอน สําหรับนําไปใช้สอนในห้องเรียน เพื่อให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายท่ีกําหนดไว้ให้มากท่ีสุด และรูปแบบการสอนนั้นอยู่ภายใต้หลักการของ

แนวคิดพื้นฐานเดียวกัน องค์ประกอบของการสอนได้แก่ หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา และ ทักษะท่ีต้องการ

สอน ยุทธศาสตร์การสอน วิธีการสอน กระบวนการสอน ขั้นตอนและกิจกรรมการสอน การวัดและประเมินผล 

  สําหรับรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเป็นสากลมีเป็นจํานวนมาก ดังนั้นจึงมีการจัดหมวดหมู่ของ 

รูปแบบตามลักษณะของวัตถุประสงค์เฉพาะหรือตามเจตนารมณ์ของรูปแบบไว้ 5 หมวด ดังนี้ 
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  1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย (cognitive domain) เป็นรูปแบบการ

เรียนการสอนท่ีมุ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระต่าง ๆ ซึ่งเนื้อหาสาระนั้นอาจอยู่ในรูป

ของข้อมูล ข้อเท็จจริง มโนทัศน์ หรือความคิดรวบยอด  

  2. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย (Affective Domain) เป็นรูปแบบท่ีมุ่งช่วย

พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้สึก เขตคติ ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมท่ีพึ่งประสงค์ซึ่งเป็นเรื่องท่ียากแก่การ

พัฒนาหรือปลูกฝัง  

  3. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (Psycho-Motor Domain) เป็นรูปแบบ

ท่ีมุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนใน ด้านการปฏิบัติ การกระทํา หรือการแสดงออกต่างๆ ซึ่งจําเป็นต้อง

ใช้หลักการ วิธีการ ท่ีแตกต่างกันไป  

  4. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process Skill) เป็นทักษะท่ี

เกี่ยวข้องกับวิธีดําเนินการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นกระบวนการทางสติปัญญา เช่น กระบวนการสืบสอบแสวงหา

ความรู้ หรือกระบวนการคิดต่าง ๆ อาทิ การคิด วิเคราะห์ การอุปนัย การนิรนัย การใช้เหตุผล การสืบสอบ 

การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นต้น  

  5. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการบูรณาการ ( Integration) เป็นรูปแบบท่ีพยายามพัฒนาการ

เรียนรู้ด้านต่างๆ ของผู้เรียนไปพร้อมๆ กัน โดยใช้การบูรณาการท้ังทางด้านเนื้อหาสาระและวิธีการ  

 

  2.ควำมหมำยและควำมส ำคัญของสื่อออนไลน์ 

  หรือส่ือสังคม (Social Media) สองคําท่ีสังคมเรียกติดปาก ซึ่งมีความหมายเดียวกันในบทความนี้

ผู้เขียนเลือกใช้ศา ว่า “ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media Online)” มีผู้ให้ความหมาย ส่ือ สังคมออนไลน์ไว้

มากมาย ดังนี้ 

  ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ไ ด้บัญญั ติคําว่า “Social Media” ไว้ว่า “ส่ือสังคม” หมายถึง ส่ือ 

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นส่ือกลางท่ีให้บุคคลท่ัวไปมีส่วนร่วมสร้างและแลกเปล่ียนควา มคิดเห็นต่าง ๆ  

ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ส่ือเหล่านี้เป็นของบริษัทต่างๆ ให้บริการผ่านเว็บไซต์ของตน เช่น เฟซบุ๊ก(Facebook) 

ไฮไฟฟ์ (HI5) (อ่านว่า ไฮ-ให้) ทวิตเตอร์ (Twitter) วิกิพีเดีย (Mkipedia) ฯลฯ 

  นาวิก นําเสียง (2554) ได้ให้คําจํากัดความของ ส่ือสังคมออนไลน์ว่า เป็นท่ีท่ีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต สามารถ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยใช้ส่ือต่างๆ เป็นตัวแทนในการสนทนา โดยได้มีการ จัดแบ่งประเภท

ของส่ือสังคมออนไลน์ ออกเป็นหลายประเภท เช่น ประเภทส่ือส่ิงพิมพ์ (Publish) ท่ีมีWikipedia, Blogger 

เป็นต้น ประเภทส่ือแลกเปล่ียน (Share) ท่ีมีYouTubes Flickr SlideShare เป็น ต้น ประเภทส่ือสนทนา 

(Discuss) ท่ีมี MSN Skype GoogleTalk เป็นต้น 
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  แสงเดือน ผ่องพุฒ (2556) ให้ความหมายของส่ือสังคมออนไลน์ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี  

เว็บ 2.0 เป็นเครื่องมือท่ีทํา งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีอนุญาตให้ แต่ละ

บุคคลเข้าถึง แลกเปล่ียน สร้างเนื้อหา และส่ือสารกับบุศศลอื่นๆ ร่วมถึงการเข้าร่วมเครือข่าย ออนไลน์ต่างๆ 

การส่ือสารเป็นแบบสองทาง 

  เขมณัฏฐ์ กิ่งศิริธรรม (2557) ให้ความหมายของส่ือสังคมออนไลน์ว่าเป็นส่ือดิจิตอลหรือ ซอฟแวร์ท่ี

ทํางานบนพื้นฐานของระบบเว็บไซต์เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม เป็นการนําเรื่องราวต่างๆ 

เหตุการณ์ ประสบการณ์ รูปภาพวิดีโอ รวมทั้งการพูดคุยต่างๆ แบ่งปันให้คนท่ีอยู่ในสังคมเดียวกันได้รับรู้ 

  วิกิพีเดีย (Mkipedia, 2016) กล่าวถึงส่ือสังคมออนไลน์ว่าเป็นเครื่องมือท่ีมีการติดต่อส่ือสาร หรือการ

โต้ตอบปฏิสัมพันธ์ผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer-Tediated) ท่ีให้บุคคลหรือบริษัทสร้าง แบ่งปันแลกเปล่ียน

ข้อมูลต่าง ๆ ท้ังความรู้และรูปภาพผ่านทางเครือข่ายและชุมชนเสมือน (Virtual communities) 

  กล่าวโดยสรุป ส่ือสังคมออนไลน์ เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เป็นเครื่องมือท่ีทํางานบน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตท้ังในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) และอุปกรณ์หรือโทรศัพท์เคล่ือนท่ี โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อการติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียน การแบ่งปันเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ระหว่างบุคคลสองคน 

หรือกลุ่มบุคคลในลักษณะของการเข้าร่วมในเครือข่ายออนไลน์เดียวกัน 

  3. Google Classroom 

  Google Classroom เปิดให้บริการสําหรับทุกคนถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้อาจารย์สร้างและเก็บงาน

โดยไม่ต้องใช้กระดาษและยังสามารถช่วยประหยัดเวลา เช่น ความสามารถในการทําสําเนาของ Google ให้กับ

นักเรียนแต่ละคน นอกจากนี้ยังสร้างโฟลเตอร์สําหรับแต่ละกันและแต่ละคนเพื่อความเป็นระเบียบของข้อมูล 

นักเรียนสามารถติดตามงานต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมายว่ามีอะไรครบกําหนดบ้าง ครูสามารถติดตามการทํางาน

ของนักเรียนได้ว่าใครยังไม่เสร็จ และครูยังสามารถแสดงความ คิดเห็นเกี่ยวกับงานและให้คะแนนกับงานท่ี

นักเรียนส่งมาได้อย่างรวดเร็ว วิธีการเข้า Classroom แต่ละครั้งก็ไม่ยุ่งยาก ครูสามารถเพิ่มนักเรียนได้โดยตรง 

หรือแค่แชร์รหัสเพื่อให้นักเรียนเข้าห้องเรียนได้ การตั้งค่ารหัสใช้เวลาเพียงแค่ครู่เดียว ประโยชน์ของการใช้งาน 

Google Classroom จะช่วยให้ประหยัดเวลา ตรวจงานได้ง่ายมากขึ้นเป็นระเบียบ และปลอดภัยเพราะ 

Cassroom จะไม่นําเนื้อหา หรือข้อมูลของนักเรียนไปโฆษณา 

  Google Classroom เป็นแอปพลิเคช่ันท่ีง่ายต่อการใช้งานฟังก์ช้ันไม่ซับซ้อน เมนูไม่ยุ่งยาก รองรับได้

หลากหลายอุปกรณ์ ช่วยประหยัดเวลาในการศึกษาเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีไม่จํากัดว่าต้องอยู่ในห้องเรียน 

ผู้เรียนสามารถใช้เวลาว่างเข้าไปทบทวนหรือศึกษาได้ด้วยตัวเอง เหมาะแก่สถานศึกษา ทุกระดับโดยเฉพาะ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาช่างโลหะการ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เนื่องจาก

สถานการณ์โควิค-19 และตัว Google Classroom ยังไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดําเนินการเพราะทางบริษัท 

Google มีนโยบายส่งเสริมด้านการศึกษาอยู่แล้วจึงเปิดให้บริการฟรีแก่สถาบันการศึกษาทุกประเภท  
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แนวคิดเก่ียวกับควำมพึงพอใจ  
 ควำมหมำยของควำมพึงพอใจ  

 สุรางค์ โค้วตระกูล (2541 : 9) ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความรู้สึก ทางบวกความรู้สึก
ทางลบ และความสุขท่ีมีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อนโดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความรู้สึกทางบวก
มากกว่าทางลบ  

 อารี พันธ์มณี (2546 : 12) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลได้รับในส่ิงท่ีตนเองต้องการ หรือเป็นไปตามท่ีตนเองต้องการ และ
ความรู้สึกดังกล่าวนี้จะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น ถ้าหากความต้องการหรือ เป้าหมายนั้นไม่รับการตอบสนอง ซึ่ง
ระดับความพึงพอใจจะแตกต่างกัน ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ ของการบริการ  

 แน่งน้อย พงษ์สามารถ (2549 : 259) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง ท่าทีต่อส่ิงต่าง 
ๆ 3 อย่าง คือ ปัจจัยเกี่ยวกับงานโดยตรง ลักษณะเฉพาะเจาะจงของแต่ละคนและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มใน
ส่ิงท่ีอยู่นอกหน้าท่ีการงาน  

 พรรณี ชูทัยเจนจิต (2550 : 14) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกในทางบวก ความรู้สึกท่ีดีท่ี
ประทับใจต่อส่ิงเร้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการ ราคา การจัดจําหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด  

 ปาริชาติ สังข์ขาว (2551 : 8) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลใน
ทางบวกความชอบความสบายใจความสุขต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆหรือเป็นความรู้สึกท่ีพอใจต่อส่ิงท่ีทํา
ให้เกิดความชอบความสบายใจและเป็นความรู้สึกท่ีบรรลุถึงความ ต้องการ  

 คูลเลน (Cullen. 2001 : 664) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า เป็นความรับรู้ของบุคคลท้ังท่ี
เกิดขึ้นในระยะส้ันและระยะยาวที่มีต่อคุณภาพการบริการต่าง ๆ ท้ังในระดับแคบท่ีเกี่ยวกับลักษณะบริการ ท่ีมี
ต่อคุณภาพการบริการ เช่น ความรับผิดชอบ ความน่าเช่ือถือน่าไว้วางใจของผู้ให้บริการ เป็นต้น และในระดับ
กว้างท่ีเป็นมุมมองของผู้รับบริการท่ีได้จากบริการทุกประเภทท่ีนําไปเป็นข้อสรุปรวมความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการท่ีมีต่อองค์กร  

 
ลักษณะของควำมพึงพอใจ  

ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่าง ส่ิงท่ีคาดหวังกับส่ิงท่ีได้ รับจริงใน
สถานการณ์หนึ่ง ในสถานการณ์ก่อนท่ีผู้ใช้บริการจะมารับบริการก็ตาม มักจะมีมาตรฐาน การบริการนั้นอยู่ใน
ใจอยู่แล้ว ซึ่งอาจเป็นแหล่งอ้างอิงคุณค่า หรือเจตคติท่ียึดถือต่อการบริการ ประสบการณ์ด้ังเดิมท่ีเคยใช้บริการ 
การบอกเล่าจากผู้อื่น การรับทราบการประกันข้อมูลจากท่ีต่าง ๆ การให้คํามั่นสัญญาของผู้ให้บริการเหล่านี้
เป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีผู้รับบริการใช้เปรียบเทียบกับบริการท่ี ได้รับในวงจรการให้บริการตลอดช่วงเวลาเผชิญ
ความจริง ส่ิงท่ีผู้รับบริการให้บริการและผู้รับบริการเป็นอย่างมาก เพราะผู้รับบริการจะเปรียบเทียบส่ิงท่ีได้รับ
จริงในกระบวนการท่ีเกิดขึ้นกับส่ิงท่ีคาดหวัง หากส่ิงท่ีรับเป็นไปตามท่ีคาดหวัง ถือว่าเป็นการยืนยันท่ีถูกต้องกับ
ความคาดหวังท่ีมีอยู่ ผู้รับบริการย่อมพอใจต่อบริการดังกล่าว แต่ถ้าไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง อาจจะสูง กว่า
หรือต่ํากว่านับเป็นการยืนยันท่ีคลาดเคล่ือนจากความหวังดังกล่าว ท้ังนี้ช่วงความแตกต่างท่ีเกิดขึ้น จะช้ีให้เห็น
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ถึงระดับความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจมากน้อยได้ถ้าข้อยืนยันเบี่ยงเบนไปในทางบวก แสดงถึงความพึง
พอใจถ้าไปในทางลบแสดงถึงความไม่พึงพอใจ ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ภาวะของอารมณ์ 
ความรู้สึกร่วม ของบุคคลท่ีมีต่อ การเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีเกิดจากแรงจูงใจซึ่งเป็น พลังภายในของแต่ละบุคคล 
อันเป็นความสัมพันธ์ ระหว่างเป้าหมายท่ีคาดหวังและความต้องการ ด้านจิตใจ นําไปสู่การค้นหาส่ิงท่ีต้องการ 
มา ตอบสนอง เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการ แล้วจะเกิดความรู้สึกมีความสุข กระตือรือร้น มุ่งมั่น เกิด
ขวัญกําลังใจ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการกระทํากิจกรรมท่ีนําไปสู่ เป้าหมายนั้นสําเร็จ
ตามท่ีกําหนดไว้ อีกนัยหนึ่ง ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกในเชิงการประเมินค่า อันเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญใน
การเรียนรู้ท่ีสัมพันธ์ กับผลสัมฤทธิ์ของการเรียน ประสบการณ์ของแต่ละ บุคคล (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2551; 
มัลลิกา ต้นสอน, 2544; ประสาท อิศรปรีดา, 2541; สุชา จันทร์เอม, 2541; เทพพนม เมืองแมน และ สวิง 
สุวรรณ, 2539; ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2535; วิชชุดา หุ่นวิไล, 2545; บุญมั่น ธนาศุภวัฒน์, 2547; ประสาท 
อิศรปรีชา, 2547; Morse, 1958; Good, 1973; Wolman, 1973; Davis, 1981) สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ 
หมายถึง ส่ิงท่ีเกิด จากแรงจูงใจซึ่งเป็นพฤติกรรมภายในท่ีผลักดันให้เกิด ความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย ยินดี ไม่ยินดี เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการ และความคาดหวัง ท่ีเกิดจากการประมาณค่า อัน
เป็น การเรียนรู้ประสบการณ์จากการกระทํากิจกรรม เพื่อให้เกิดการตอบสนองความต้องการตามเป้าหมาย 
ของแต่ละบุคคล ความพึงพอใจ เป็นส่ิงท่ีเกิดจากแรงจูงใจ ซึ่งเป็นพลังภายในผลักดันให้เกิดความรู้สึกชอบ ไม่
ชอบ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ยินดี ไม่ยินดี เมื่อ ได้รับการตอบสนองความต้องการและ ความ คาดหวัง ท่ีเกิดจาก
การประมาณค่า อันเป็นการ เรียนรู้ประสบการณ์จากการกระทํากิจกรรมเพื่อให้ เกิดการตอบสนองความ
ต้องการ ตามเป้าหมาย ของแต่ละบุคคล เป็นกระบวนการทางจิตวิทยา การประเมินความพึงพอใจเป็นการ
ประเมินค่า ความรู้สึกไปในทางท่ีพอใจและไม่พอใจ ในเชิง ปริมาณ (magnitude) ความพึงพอใจ หมายถึง 
สภาวะทางอารมณ์ ของบุคคลเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการ ตามความคาดหวัง ความพึงพอใจในงาน
เป็น ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานท่ีมีต่องานท่ีเขากระทําซึ่ง แสดงออกมาเป็นความชอบหรือความไม่ชอบ 
คุณลักษณะของงานในรางวัลท่ีได้รับจากการ ทํางาน และในสภาพแวดล้อมของการทํางาน ซึ่งช่วยส่งเสริมให้
เกิดการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ และความร่วมมือร่วมใจ ระบบงานดําเนินไปด้วย ความราบรื่นเรียบร้อย มี
บรรยากาศในการทํางาน ท่ีดี และภาพลักษณ์ท่ีน่าประทับใจ โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 
องค์ประกอบของ การเกิดความพึงพอใจในงาน ประกอบด้วย ความพึง พอใจท่ีเกิดจากการตอบสนองความ
ต้องการของ ร่างกาย จิตใจ และการเรียนรู้การประเมินความ พึงพอใจในงานเป็นการประเมินความรู้สึก 
ความคิด และพฤติกรรม สามารถประเมินได้ด้วยวิธีการ สังเกต การสัมภาษณ์ และการสอบถาม ท่ีนิยม คือใช้
แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นอย่างรอบคอบและ อย่างถูกต้องเหมาะสมตามทฤษฎีของการวัดและ ประเมินผล และ
แปลผลเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์ ในการดําเนินงานตามความต้องการต่อไป 
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งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 

  พรศักดิ์ หอมสุวรรณและคณะ (2560) ศึกษาระดับความพึงพอใจระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูมภายในวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) 

ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม เพื่อหาระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านกูเกิ้ลคลาส

รูมท้ัง 3 บทบาท ประกอบด้วย ผู้เรียน จํานวน 50 คน ผู้สอนจํานวน 10 ท่าน และผู้บริหาร 5 ท่าน โดยใช้

เครื่องมือในการวิจัยแบบประเมินความพึงพอใจระบบการจัดการเรียน การสอนแบบออนไลน์ผ่านกูเกิ้ลคลาส

รูม สถิตท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมี

ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านกูเกิ้ลคลาส รูมในระดับมาก (X= 4.32, S.D. = 0.63) ผู้สอนมี

ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านกูเกิ้ล คลาสรูมในระดับมาก (X = 4.61, S.D.= 0.55) และ

ผู้บริหารมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ สอนผ่านกูเกิ้ลคลาสรูมในระดับมาก (X = 4.27, S.D.= 0.65) 

  สาวิตรี สิงหาดและคณะ (2561) ศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล ต่อการ

จัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ พยาบาลการวิจัยเชิง

ทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน จากการเรียนผ่าน 

Google Classroom เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน และศึกษาความพึง พอใจของนักศึกษาจาก

การจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroomโดยการเลือกตัวอย่างแบบ เจาะจง คือนักศึกษาพยาบาล

ช้ันปท่ีี 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ีลงทะเบียน เรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการพยาบาล จํานวน 64 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนรายวิชา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลและวิเคราะห์

ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่ารอยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมติฐานโดย

วิธีการท่ี (paired samples t-test) ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลหลัง

เรียนโดยใช้ Google Classroom เป็น เครื่องมือสูงกวาก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ

ความพึงพอใจของนักศึกษา พยาบาลจากการเรียนโดยใช้ Google Classroom เป็นเครื่องมืออยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด 
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บทท่ี 3 

 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือออนไลน์ Google 

Classroom ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาช่างโลหะการ วิทยาลัยการอาชีพบาง

สะพาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านส่ือ ออนไลน์ Google 

Classroom ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาช่างโลหะการ วิทยาลัยการอาชีพบาง

สะพาน ซึ่งมีวิธีดําเนินการวิจัยตามหัวข้อ ดังนี้ 

  1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  

  2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  

  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  4. การวิเคราะห์ข้อมูล  

 

ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย 

  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาช่างโลหะ

การ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ท่ีเข้าเรียนผ่านส่ือออนไลน์ Google Classroom จํานวน 12 คน  

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการเก็บรวบรวม ข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่าง หลังจากนั้นนํา มาวิเคราะห์ข้อมูลและนําเสนอรายงานในรูปแบบตารางและ ภาพประกอบ

ความเรียง 

  แบบสํารวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านส่ือออนไลน์ Google Classroom จํานวน 

1 ชุด โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ 

  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป เช่น เพศ อายุ ระดับช้ัน กศน.ตําบล 

  ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้งานส่ือออนไลน์ Google Classroom 4 ด้าน จํานวน 26 ข้อ 

ด้วยการวัดและแปรผสแบบค่าเฉล่ีย 5 ระดับตามหลักของ Likert Scale คือ 

  ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  

  ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50  ระดับความพึงพอใจมาก  

  ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50  ระดับความพึงพอใจปานกลาง  
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  ค่าเฉล่ีย 1.51-250  ระดับความพึงพอใจน้อย  

  ค่าเฉล่ีย 1.01-1.50  ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือออนไลน์ Google 

Classroom ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาช่างโลหะการ วิทยาลัยการอาชีพบาง

สะพาน ผู้วิจัยได้ออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การออกแบบการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ส่ือออนไลน์ Google Classroom ในการเรียนจํานวน 18 ครั้ง 2) สํารวจความพึงพอใจในการใช้

งานส่ือออนไลน์ Google Classroom 5 ด้าน จํานวน 26 ข้อ  

 

ขั้นตอนที่ 1 กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 

  ผู้วิจัยดําเนินการทดลองตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาช่างโลหะการ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จํานวน 12 

คน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือออนไลน์ Google Classroom ในการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยได้ดําเนินการ

ดังนี้ 

  ขั้นตอนท่ี 1 สร้างช้ันเรียน ผู้สอนได้ทําการสร้างช้ันเรียนออนไลน์ห้อง เรียนของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาช่างโลหะการ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ในกิจกรรมการเรียนการ

สอนจํานวน 18 ครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรมโดยใช้ Google Classroom จาก Google Apps for 

Education และหลังจากท่ีทําการสร้างช้ันเรียนแล้วจะได้ช้ันเรียนตามท่ีครูผู้สอนต้องการ 

  ขั้นตอนท่ี 2 ทําการเพิ่มนักเรียนเข้าสู่ช้ันเรียน ผู้สอนได้ทําการเพิ่มผู้เรียนโดยเชิญเข้าห้องเรียนตาม

อีเมล์ของนักเรียน และการเข้าใช้แอป classroom โดยการเข้าห้องเรียนออนไลน์ผ่าน รหัส xwxb5vt 

  ขั้นตอนท่ี 3 เริ่มการเรียนการสอนโดยผู้สอนทําการสอนผ่านส่ือออนไลน์ มอบใบงานให้นักเรียน 

ทําตามจํานวนครั้งท่ีการเรียนการสอน จํานวน 18 ครั้ง และประมวลผลการเรียนรู้ให้คะแนนนักเรียน 

  ขั้นตอนท่ี 4 สร้างแบบสอบถาม ผู้สอนใต้ทําการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจใน Google Form 

ต่อการจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom และนําไปสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง หลังจากท่ีเรียน

ด้วยช้ันเรียน Google Classroom คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาช่างโลหะการ 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จํานวน 12 คน 
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ระยะเวลำที่ท ำกำรวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาดําเนินการ 1 ภาคเรียนระหว่างเดือนมิถุนายน 2564 ถึงเดือน ตุลาคม

2564 ในการเรียนการสอนจํานวน 18 ครั้ง 

 

วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

  1. วิเคราะห์คะแนนแบบประเมินความพึงพอใจ ด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ค่าเฉล่ีย (X)  

  2. ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน หรือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน หรือ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (อังกฤษ : 

standard deviation: SD) 
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บทท่ี 4 

 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือออนไลน์ Google 

Classroom ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาช่างโลหะการ วิทยาลัยการอาชีพ 

บางสะพาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านส่ือออนไลน์ Google 

Classroom ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาช่างโลหะการ วิทยาลัยการอาชีพบาง

สะพาน ผู้วิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนผ่านส่ือออนไลน์ Google Classroom 

แสดงได้ดังตารางท่ี 1 ตารางท่ี 2 ตารางท่ี 3 ตารางท่ี 4 และตารางท่ี 5 ดังนี ้

 

ตำรำงที่ 4.1 แสดงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียน ต้ำนที่ 1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำน   

     Google Classroom 

รำยกำรประเมิน 
ระดับประสิทธิภำพ 

ค่ำเฉลี่ย S.D. ระดับ ล ำดับ 
1. ช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการเรียน 3.83 0.83 มาก 10 

2. ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.92 0.79 มาก 7 
3. ตัวอย่างท่ีใช้อธิบายสอดคล้องกับบทเรียน 4.08 0.90 มาก 3 
4. แบบฝึกหัดหลากหลายและสอดคล้องกับ
บทเรียน 

4.25 0.75 มาก 1 

5. ช่วยให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนมาก
ขึ้น  

3.92 1.00 มาก 7 

6. เนื้อหาเหมาะสมกับการนําเสนอ 4.08 0.79 มาก 3 
7. ช่วยให้เข้าใจบทเรียน 3.92 1.08 มาก 7 
8. กิจกรรมการเรียนช่วยให้เข้าใจบทเรียน 4.00 0.85 มาก 6 
9. ช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน 4.08 0.79 มาก 3 
10. ช่วยให้มีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็น 4.25 0.75 มาก 1 

รวม 4.03 0.86 มาก  
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จากตารางท่ี 4.1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนัเรียน ด้านท่ี 1 การจัดการเรียนการสอน 

ผ่าน Google Classroom ในภาพรวมพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.03 และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ช่วยให้มีส่วนร่วมและการแสดง

ความคิดเห็น มีค่าเฉล่ีย 4.25 แบบฝึกหัดหลากหลายและสอดคล้องกับบทเรียน มีค่าเฉล่ีย 4.25 ช่วยให้

ประหยัดเวลาในการเรียน มีค่าเฉล่ีย 4.08 ตัวอย่างท่ีใช้อธิบายสอดคล้องกับบทเรียน มีค่าเฉล่ีย 4.08 ตัวอย่าง

ท่ีใช้อธิบายสอดคล้องกับบทเรียน มีค่าเฉล่ีย 4.08 กิจกรรมการเรียนช่วยให้เข้าใจบทเรียน มีค่าเฉล่ีย 4.00  

ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 3.92 ช่วยให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น มี

ค่าเฉล่ีย 3.92  ช่วยให้เข้าใจบทเรียน  มีค่าเฉล่ีย  3.92 ช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการเรียน มีค่าเฉล่ีย 3.83

ตามลําดับ 

 

ตำรำงที่ 4.2 แสดงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำ ด้ำนที่ 2 ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน

ระบบ 

รำยกำรประเมิน 
ระดับประสิทธิภำพ 

ค่ำเฉลี่ย S.D. ระดับ ล ำดับ 
1. ความปลอดภัยในการเข้าถึง 4.33 0.78 มาก 1 

2. การกําหนดสิทธิ์ในการใช้งาน 4.08 0.67 มาก 2 
3. การก้าหนดความเป็นตัวตน 4.08 1.00 มาก 2 

รวม 4.17 0.14 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ด้านท่ี 2 ด้านความปลอดภัยใน

การใช้ งานระบบ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับ 

มากทุกข้อได้แก่ ความปลอดภัยในการเข้าถึง มีค่าเฉล่ีย 4.33 รองลงมาคือการกําหนดสิทธิ์ในการใช้งาน มี

ค่าเฉล่ีย 4.08 และการกําหนดสิทธิ์ในการใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 4.08 ตามลําดับ 
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ตำรำงที่ 4.3 แสดงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำ ด้ำนที่ 3 ข้อดีของ Google Classroom 

รำยกำรประเมิน 
ระดับประสิทธิภำพ 

ค่ำเฉลี่ย S.D. ระดับ ล ำดับ 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนมากขึ้น 3.75 1.06 มาก 5 

2. เพิ่มขีดความสามารถในด้านการเรียน 4.08 0.90 มาก 3 
3. สะดวกและประหยัดเวลา 4.42 0.79 มาก 1 
4. ประสบความสําเร็จในด้านการเรียน 3.83 1.03 มาก 4 
5. ติดตามทบทวนเนื้อหาบางส่วนท่ีขาดหายไป
ระหว่างเรียน 

4.33 0.78 มาก 2 

รวม 4.08 0.29 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ด้านท่ี 3 ข้อดีของ Google 

Classroom พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.08 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน ระดับ

มากทุกข้อ ได้แก่ สะดวกและประหยัดเวลา มีค่าเฉล่ีย 4.42  ติดตามทบทวนเนื้อหาบางส่วนท่ีขาดหายไป

ระหว่างเรียน มีค่าเฉล่ีย 4.33 เพิ่มขีดความสามารถในด้านการเรียน มีค่าเฉล่ีย 4.08  ประสบความสําเร็จใน

ด้านการเรียน มีค่าเฉล่ีย 3.83 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนมากขึ้น มีค่าเฉล่ีย 3.75 

 

ตำรำงที่ 4.4 แสดงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำ ต้ำนที่ 4 ข้อเสียของGoogle Classroom 

รำยกำรประเมิน 
ระดับประสิทธิภำพ 

ค่ำเฉลี่ย S.D. ระดับ ล ำดับ 
1. ทําให้ขาดการติดต่อระหว่างกัน 3.67 1.23 มาก 4 

2. ทําให้นักเรียนแยกตัวออกจากกลุ่มเพื่อน 4.25 0.97 มาก 1 
3. ไม่แน่ใจในคุณภาพการเรียนท่ีนักเรียนได้รับ 4.00 0.95 มาก 2 
4. ทําให้ไม่มีอิสระต้องอาศัยเทคโนโลยีมาช่วย
เท่านั้น 

3.83 1.03 มาก 3 

รวม 3.94 0.25 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ต้านท่ี 4 ข้อเสียของ Google 

Classroom พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.94 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ใน ระดับมาก

ทุกข้อ ได้แก่ ทําให้นักเรียนแยกตัวออกจากกลุ่มเพื่อน มีค่าเฉล่ีย 4.25 และไม่แน่ใจในคุณภาพการเรียนท่ี
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นักเรียนได้รับ มีค่าเฉล่ีย 4.00 ทําให้ไม่มีอิสระต้องอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยเท่านั้น มีค่าเฉล่ีย 3.83 และทําให้

ขาดการติดต่อระหว่างกัน มีค่าเฉล่ีย 3.67 ตามลําดับ 

 

ตำรำงที่ 4.5 แสดงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำทั้ง 4 ด้ำน 

รำยกำรประเมิน 
ระดับประสิทธิภำพ 

ค่ำเฉลี่ย S.D. ระดับ ล ำดับ 
ด้านท่ี 1 การจัดการเรียนการสอนผ่าน Google 

Classroom 

4.03 0.86 มาก 3 

ด้านท่ี 2 ด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบ 4.17 0.14 มาก 1 
ด้านท่ี 3 ข้อดีของ Google Classroom 4.08 0.29 มาก 2 
ด้านท่ี 4 ข้อเสียของ Google Classroom 3.94 0.25 มาก 4 
รวม 4.06 0.10 มาก  

 

จากตารางท่ี 4.5 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท้ัง 4 ด้าน พบว่าในภาพรวมอยู่ใน 

ระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.06 เมื่อพิจารณาเป็นรายต้นพบว่า ด้านท่ี 2 ด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบ  

มีค่าเฉล่ีย 4.17 ด้านท่ี 3 ข้อดีของ Google Classroom มีค่าเฉล่ีย 4.08 ด้านท่ี 1 การจัดการเรียนการสอน

ผ่าน Google Classroom มีค่าเฉล่ีย 4.03 และด้านท่ี 4 ข้อเสียของ Google Classroom มี ค่าเฉล่ีย 3.94 

 

จากการจัดการเรียนรู้พบปัญหาจากการปฏิบัติงานการเรียนรู้ผ่านส่ือออนไลน์ Google Classroom 

คือ 1) กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาไม่มีใบความรู้หรือส่ือในการสอนให้นักศึกษา ต้องให้นักศึกษาไป

ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและหาคําตอบมาตอบคําถามในใบงาน วิธีการแก้ไขควรปรับ ปรับส่ือออนไลน์ Google 

Classroom 2) เนื้อหาของแต่ละรายวิชามีเนื้อหาแตกต่างกัน บางรายวิชามี เนื้อหามาก บางรายวิชามีเนื้อหา

น้อย ควรปรับปรุงโดยการจัดทําส่ือออนไลน์ Google Classroom แยกเป็นรายวิชา และมีใบงาน ใบความรู้ 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามา ศึกษาเรียนรู้ได้อย่างเต็มรูปแบบและมีความ

เข้าใจในเนื้อหามากขึ้นได้ 
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บทท่ี 5 

 

สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 

 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านส่ือ ออนไลน์ 

Google Classroom ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาช่างโลหะการ วิทยาลัย 

การอาชีพบางสะพาน จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือการสอนออนไลน์ Google Classroom 

  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาช่างโลหะการ 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ท่ีเข้าเรียนผ่านส่ือออนไลน์ Google Classroom จํานวน 12 คน 

  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านส่ือ 

ออนไลน์ Google Classroom จํานวน 1 ชุด โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ 

  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป  

  ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้งานส่ือออนไลน์ Google Classroom 4 ด้าน จํานวน 26 ข้อ 

ด้วยการวัดและแปรผลแบบค่าเฉล่ีย 5 ระดับตามหลักของ Likert Scale คือ 

  ค่าเฉล่ีย 4.51-5,00  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  

  ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50  ระดับความพึงพอใจมาก  

  ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50  ระดับความพึงพอใจปานกลาง  

  ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50   ระดับความพึงพอใจน้อย 

  ค่าเฉล่ีย 1.01-1.50   ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  

  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  

  1. วิเคราะห์คะแนนแบบประเมินความพึงพอใจ ด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ค่าเฉล่ีย (X)  

  2. ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน หรือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน หรือ ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (อังกฤษ: 

standard deviation: SD)  

 

สรุปผลกำรวิจัย  
การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือออนไลน์ Google Classroom  

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาช่างโลหะการ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนผ่านส่ือออนไลน์ Google Classroom ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาช่างโลหะการ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน พบว่า

นักเรียนมีความพึงพอใจ ใน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.06 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ี 2 
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ด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบ มีค่าเฉล่ีย 4.17 ด้านท่ี 3 ข้อดีของ Google Classroom มีค่าเฉล่ีย 

4.08 ด้านท่ี 1 การจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom มีค่าเฉล่ีย 4.03 และด้านท่ี 4 ข้อเสียของ 

Google Classroom มี ค่าเฉล่ีย 3.94 

 

อภิปรำยผล  
  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาช่างโลหะการ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  

มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ สอนผ่านส่ือออนไลน์ Google Classroom ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉล่ีย 4.06 หากพิจารณา รายด้านพบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom 

ช่วยให้ประหยัดเวลาในการ เรียนมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86 ถือว่า

นักศึกษามีความพึงพอใจมาก ด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบในส่วนของการกําหนดความเป็นตัวตน มี

ค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากับ 4.17 ถือว่ามีความพึงพอใจมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.14 ข้อดีของการใช้ 

Google Classroom เท่ากับ 4.08 ถือว่ามีความพึงพอใจมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29  ข้อเสีย

ของการใช้ Google Classroom เท่ากับ 3.94 ถือว่ามีความพึงพอใจระดับมาก ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.25 และค่าเฉล่ียรวม 4 ต้านมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.06 ถือว่ามีความพึงพอใจมาก ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.10 ถือว่าการนํา Google Classroom ไปใช้มีความเหมาะสมมากสอดคล้องกับการศึกษาระดับความพึง

พอใจระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านกูเกิ้ลศสาสรุมภายในวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 

ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม จํานวน 50 คน โดยใช้แบบ 

ประเมินความพึงพอใจระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม สถิตท่ีใช้ ในการ 

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจใน การ

จัดการเรียนการสอนผ่านกู เกิ้ ลศสาสรูม ในระดับมาก (𝑥= 4.32, S.D.= 0.63) และสอดคล้องกับ  

สาวิตรี สิงหาตและคณะ (2561) ศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลตอการ จัดการเรียน

การสอนผ่าน Google Classroom ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลพบว่า นักศึกษาพยาบาล

มีความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาสจากการเรียนโดยใช่ Google Classroom เป็นเครื่องมืออยู่ในระดับมาก

ท่ีสุดและการท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนผ่านส่ือ ออนไลน์ Google Classroom ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมากเป็นเพราะว่า Google Classroom เป็น แอปพลิเคชันท่ีง่ายต่อการใช้งานฟังก์ชันไม่

ซับซ้อน เมนูไม่ยุ่งยาก รองรับได้หลากหลายอุปกรณ์ ช่วย ประหยัดเวลาในการศึกษาเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้

ท่ีไม่จํากัดว่าต้องอยู่ในห้องเรียน ผู้เรียนสามารถใช้ เวลาว่างเข้าไปทบทวนหรือศึกษาได้ด้วยตัวเอง เหมาะแก่

สถานศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะนักเรียน ในสถานการณ์โรคติดเช้ือโควิค - 19 และตัว Google Classroom  

ยังไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดําเนินการ เพราะทางบริษัท Google มีนโยบายส่งเสริมด้านการศึกษาอยู่  

แล้วจึงเปิดให้บริการฟรีแก่สถาบันการศึกษาทุกประเภท 
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ข้อเสนอแนะกำรน ำผลวิจัยไปใช้ 
  Google Classroom เป็นแอปพลิเคชันท่ีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ง่ายต่อการใช้งานฟังก์ชันไม่ ซับซ้อน เมนู

ไม่ยุ่งยาก รองรับได้หลากหลายอุปกรณ์ ช่วยประหยัดเวลาในการศึกษาเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถใช้เวลาว่างเข้าไป

ทบทวนหรือศึกษาได้ด้วยตัวเอง จึงเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันโรคโควิค-19  

 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป 
  1. กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาไม่มีใบความรู้หรือส่ือในการสอนให้นักเรียน ต้องให้นักเรียนไป

ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและหาคําตอบมาตอบคําถามในใบงาน วิธีการแก้ไขควรปรับปรับส่ือออนไลน์  

Google Classroom  

2. เนื้อหาของแต่ละรายวิชามีเนื้อหาแตกต่างกัน บางรายวิชามีเนื้อหามาก บาง รายวิชามีเนื้อหาน้อย 

ควรปรับปรุงโดยการจัดทําส่ือออนไลน์ Google Classroom แยกเป็นรายวิชา และมีใบงาน ใบความรู้  

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ อย่างเต็มรูปแบบและมีความ

เข้าใจในเนื้อหามากขึ้นได้ 
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เคร่ืองมือควำมพึงพอใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ Google Classroom ของนักเรียน

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปีที่ 2 สำขำช่ำงโลหะกำร วิทยำลัยกำรอำชีพบำงสะพำน ปีกำรศึกษำ 2564 

 
1. ห้องเรียนออนไลนใ์น Google Classroom ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปีที่ 2 สำขำช่ำงโลหะกำร 

วิทยำลัยกำรอำชีพบำงสะพำน ปีกำรศึกษำ 2564  

 

 
 

 

2. งำนของชั้นเรียน 
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4. แบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนสือ่ออนไลน์ Google Classroom 

 

 
 

 

 
   

 

 

 

 



26 
 

 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล     ว่าท่ีร้อยตรีชญานนท์  สายนาค 

วัน เดือน ปีเกิด    24  ตุลาคม  2536 

สถำนที่เกิด    อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สถำนที่อยู่ปัจจุบนั   189 หมู่ 1 ตําบลกําเนิดนพคุณ อําเภอบางสะพาน 

     จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 

ต ำแหน่งหน้ำกำรงำนปัจจุบัน  ครู ค.ศ. 1 

สถำนที่ท ำงำนปัจจุบัน   วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

     อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ประวัติกำรศึกษำ      

พ.ศ. 2552    มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

      โรงเรียนเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2555    มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

      โรงเรียนเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร  

พ.ศ. 2560    ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

พ.ศ. 2564    ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

 

 


