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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยผ่านกูเกิลคลาสรูมของ
นักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จำานวน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดการเรียนการสอนผ่านกูเกิลคลาสรูม  
2) ความปลอดภัยในการใช้งานระบบ และ 3) ข้อดีและข้อเสียของการใช้กูเกิลคลาสรูม กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้คือนักศึกษา
ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) ชัน้ปทีี ่2 สาขาวชิาการบญัช ีสาขาวชิาการตลาด และสาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ธรุกิจ ท่ีลงทะเบียนเรยีนในภาคเรยีนที ่2 ปกีารศึกษา 2558 จำานวน 255 คน เครือ่งมอืที่ ใช้ ในการวจิยัคอื แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ผลการวิจัย พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านกูเกิลคลาสรูมช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการเรียน 
มคีา่เฉลีย่สงูสุด 4.65 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 1.15 ดา้นความปลอดภยัในการใชง้านระบบทีส่ามารถกำาหนดสทิธิ์
การใชง้านมคีา่เฉลีย่สงูสุด 4.37 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.23 ขอ้ดขีองการใชก้เูกลิคลาสรมูหวัขอ้ติดตามทบทวนเนือ้หา
บางส่วนที่ขาดหายไป มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.38 ข้อเสียของการใช้กูเกิลคลาสรูมหัวข้อ
นักศึกษาแยกตัวออกจากกลุ่มมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.29 และค่าเฉลี่ยรวม 3 ด้านมีค่าเฉลี่ย 
4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.33  

คำาสำาคัญ: กูเกิลคลาสรูม

Abstract

The purpose of this research was to study the satisfaction level of teaching in the classroom at 
Thonburi Commercial College using Google Classroom. The satisfaction level was divided into three areas: 
1) Using Google Classroom as a teaching instrument, 2) Security in network systems, and 3) The advantages 
and disadvantages of Google Classroom. The group sample came from the second year high vocational 
students (255 persons), who were studying at the Department of Accounting, Marketing, and Business 
Computer respectively. The research instrument used in this study was the questionnaire for measuring 
the satisfaction level of teaching. The result showed that Google Classroom makes teaching in the 
classroom easier; moreover, the highest average of this technique was 4.65 and the standard deviation 
was 1.15. On the part of security in network systems and determining point for access to the system, 
the highest average of all was 4.37 and the standard deviation was 1.23. With regard to the advantages 
of Google Classroom for the review of unfinished information, the highest average was 4.88 and the standard 
deviation was 1.38. Besides, the topic of some students leaving the group was composed of the                 
disadvantages of using Google Classroom, the highest average of this topic was 4.73 and the standard 

deviation was 1.29. The average of the three areas was 4.32 and the standard deviation was 1.33.
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1.  บทนำา

 1.1 ที่มาและความสำาคัญของปัญหา

  การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 มีการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย (Web-based) ซึ่งแตกต่างไปจาก 
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 20 ที่จัดการเรียนรู้ตามหนังสือเรียน (Text-based) (ปรัชญนันท์ นิลสุข, 2558, น.9)  
ส่งผลให้การเรียนรู้ของผู้เรียนสามารถเข้าไปสืบค้นความรู้จากตำาราต่างๆ หรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ หรือจากเว็บไซต์ต่างๆ  
ได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งผู้สอนต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สืบค้นเป็นประจำา แต่ในศตวรรษที่ 20 เน้นการเรียนรู้จาก
หนังสือเรียน โดยแบบเรียนที่ถูกกำาหนดให้เรียนรู้เฉพาะที่มีอยู่ ในหนังสือเรียนเท่านั้น และสิ่งที่คาดหวังผลการเรียนรู้
ด้านทักษะท่ีมีความสำาคัญมากในศตวรรษที่ 21 คือ ผู้เรียนจะต้องมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Information, Media, Technology Skill) วิจารณ์ พานิช (2555, น.43) ได้กล่าวไว้ว่า เด็กในยุคนี้เก่งกว่าครูและ 
พ่อแม่ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่เด็กยังต้องการคำาแนะนำาจากครูและพ่อแม่ในการใช้เครื่องมือ
นี้ ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์ และไม่เข้าไปใช้ ในทางที่ทำาร้ายตนเอง หรือทำาลายอนาคตของตนเอง 
(MacArthur, 2009) ทั้งสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็ว  
ครูตามเทคโนโลยีใหท้นัไดย้าก และเปน็การยากทีค่รจูะตามเทคโนโลยีใหท้นั จงึตอ้งมกีลไกชว่ยเหลอืครอูยา่งเปน็ระบบ 
และครูก็ตอ้งหมัน่เรยีนรู ้ออกแบบการเรยีนรูท้ีด่กีวา่ เหมาะสมกวา่และตอ้งปรบัเปลีย่นไปตามการเปลีย่นแปลงของเดก็ 
บริบทของชุมชนสังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสิ่งที่นักศึกษาทุกสาขา
วิชาชีพ ในสายบริหารธุรกิจ จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ ใช้งาน
ในอาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพ 
  Google Apps for Education (Google Inc, 2014) ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา เพราะมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสำาหรับการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี สร้างการเรียนรู้แบบทำางานร่วมกันได้ทุกท่ี
ทุกเวลาและทุกรูปแบบของเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้ภายใต้การจัดเก็บ รวบรวม และบันทึก
ข้อมูลบนคลาวด์ด้วย Google Drive มีการติดต่อสื่อสารผ่านทาง Gmail สามารถกำาหนดเวลาเรียน ตารางนัดหมาย 
ร่วมกันทำากิจกรรมกลุ่มได้ ในเวลาเดียวกันบนแฟ้มเอกสารที่ทำางานเดียวกันได้ด้วย Google Docs สร้างเว็บไซต์ อีกทั้ง
ครูยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารชั้นเรียนได้ด้วยการใช้งาน Google Classroom
  บริการอย่างหน่ึงของกูเกิล (Google) ท่ีหลายสถานศึกษาได้รับความอนุญาตจากกูเกิลให้สถานศึกษานำาแอปพลิเคช่ัน 
ของกูเกิลมาใช้ ในการจดัการเรยีนการสอนผา่นเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ปจัจบุนักเูกลิไดน้ำาเสนอบรกิารเพือ่ใหส้ถานศกึษา
ได้ ใช้งาน สำาหรับอีเมล ปฏิทิน และการแชทผ่านกูเกิล แอปส์ ฟอร์ เอ็ดดูเคช่ัน (Google Apps for Education) ซ่ึงเป็น
โซลูชันการสื่อสารและการทำางานร่วมกันแบบบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนให้กับครูผู้สอนในสถานศึกษาอย่าง
หนึ่งก็คือ กูเกิลคลาสรูม (Google Classroom) ซึ่งรวมเอาบริการของกูเกิลที่มีอยู่แล้ว เช่น Drive, Docs, Gmail หรือ 
Sheet ฯลฯ เข้ามารวมไว้ด้วยกัน และสามารถนำาเสนอออกมาเป็นระบบเดียวแบบครบวงจร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้ครูผู้
สอนสามารถใชป้ระโยชน์ ในการสัง่งานและเกบ็รวบรวมผลงานตา่งๆ ของนกัเรยีน นกัศกึษา อกีทัง้ยงัจะชว่ยใหน้กัศกึษา
สามารถส่งงานได้ทันทีผ่านทางออนไลน์ ในขณะที่ผู้สอนเองก็สามารถตรวจงานท่ีมอบหมาย พร้อมให้ข้อเสนอแนะ         
แบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย โดยผู้สอนสามารถสร้างหน้าห้องเรียนขึ้นมา และสามารถเพิ่ม-ลด นักศึกษาของตนเข้าไปได้
หรือจะใช้วิธีการส่งรหัสเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าสู่ห้องเรียนได้ด้วยตัวเองก็ได้ ด้วยเหตุน้ีคณะผู้วิจัยจึงได้นำามาใช้ใน
การบริหารจัดการห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ

 1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย

  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อวิธีการเรียนการสอนโดยผ่านกูเกิลคลาสรูมของนักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

2. ระเบียบวิธีวิจัย

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง หลังจากน้ันนำามาวิเคราะห์ข้อมูลและนำาเสนอรายงานในรูปแบบตารางและภาพประกอบความเรียง 

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2558 จำานวน 255 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง

  สถิติที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 2.1  ขั้นตอนวิธีการดำาเนินการวิจัย

  ขั้นตอนที่ 1 สร้างชั้นเรียน ผู้สอนได้ทำาการสร้างชั้นเรียนตามขั้นตอนที่กำาหนดไว้ โดยใช้กูเกิลคลาสรูม จาก 
Google Apps for Education และหลังจากที่ทำาการสร้างชั้นเรียนแล้วจะได้ชั้นเรียนตามที่ครูผู้สอนต้องการดังภาพที่ 1

 
ภาพที่ 1 ภาพแสดงชั้นเรียน

  ขัน้ตอนที ่2 ทำาการเพิม่นกัศกึษาเขา้สูช้ั่นเรยีน ผูส้อนไดท้ำาการเพิม่ผูเ้รยีนโดยเชญิเขา้หอ้งเรยีนตามอเีมลของนกัศกึษา

ที่สถานศึกษากำาหนดให้ดังรูปภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ภาพแสดงหน้าจอการเชิญนักศึกษา

  ขั้นตอนท่ี 3 เริ่มการเรียน ผู้สอนทำาการสอน ให้สังเกตเครื่องหมายบวกที่ปรากฏบนด้านขวาของหน้าจอ  
ดังภาพที่ 3 เมื่อคลิกปุ่มดังกล่าวจะปรากฎแนวทางให้เลือก 4 แนวทาง คือ สร้างประกาศ (Announcement) สร้างงาน
มอบหมาย (Assignment) สร้างคำาถาม (Question) และนำาสิ่งที่เคยส่งให้นักศึกษาทำามาแล้วกลับมาใช้ ใหม่อีกคร้ัง 

(Reuse post)

ภาพที่ 3 ภาพแสดงแนวทางให้เลือก 4 แนวทาง



  ขั้นตอนที่ 4 สร้างแบบสอบถาม  ผู้สอนได้ทำาการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอนผา่นกเูกลิคลาสรมู และนำาไปสอบถามจากกลุม่ตวัอยา่งหลงัจากทีเ่รยีนดว้ยชัน้เรยีนกเูกลิคลาสรมู คอืนกัศกึษาระดบั
ประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) ชัน้ปทีี ่2 สาขาวชิาการบญัช ีสาขาวชิาการตลาด และสาขาวชิาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ 
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำานวน 255 คน

3. ผลการวิจัย 

  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนผ่านกูเกิลคลาสรูม แสดงได้ดังตารางท่ี 1 ตารางท่ี 2 
และตารางท่ี 3 ดังน้ี

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพความพึงพอใจของนักศึกษาด้านที่ 1 การจัดการเรียนการสอนผ่านกูเกิล 
          คลาสรูม

รายการประเมิน
ระดับประสิทธิภาพ

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ

1.  ช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการเรียน 4.65 1.15 ดีมาก

2.  ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  4.56 1.05 ดีมาก

3.  ตัวอย่างที่ ใช้อธิบายสอดคล้องกับบทเรียน 4.40 1.55 ดี

4.  แบบฝึกหัดหลากหลายและสอดคล้องกับบทเรียน 4.40 1.15 ดี

5.  ช่วยให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น 4.33 1.11 ดี

6.  เนื้อหาเหมาะสมกับการนำาเสนอ 4.21 1.05 ดี

7.  ช่วยให้เข้าใจบทเรียน 4.20 1.45 ดี

8.  กิจกรรมการเรียนช่วยให้เข้าใจบทเรียน 4.20 1.55 ดี

9. ช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน 4.17 1.26 ดี

10. ช่วยให้มีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็น 4.00 0.98 ดี

ผลการประเมินโดยรวม 4.31 1.23 ดี

  จากตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพความพึงพอใจของนักศึกษาด้านที่ 1 การจัดการเรียน 
การสอนผ่านกเูกลิคลาสรมูในภาพรวมพบวา่ นกัศกึษามคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก มคีา่เฉลีย่ 4.31 และเมือ่พจิารณา
เปน็รายข้อ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุดอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ข้อ ได้แก่ ช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการเรียน 
มีค่าเฉล่ีย 4.65 และช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 4.56 ส่วนข้ออ่ืนๆ อยู่ในระดับดี ได้แก่ แบบฝึกหัด
หลากหลายและสอดคล้องกับบทเรียน มีค่าเฉล่ีย 4.40 ตัวอย่างท่ีใช้อธิบายสอดคล้องกับบทเรียน มีค่าเฉล่ีย 4.40 ช่วยให้
มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.33 เนื้อหาเหมาะสมกับการนำาเสนอ มีค่าเฉลี่ย 4.21 ช่วยให้เข้าใจ
บทเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.20 กิจกรรมการเรียนช่วยให้เข้าใจบทเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.20 และช่วยให้มีส่วนร่วมและการแสดง
ความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ย 4.00 ตามลำาดับ

ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพความพึงพอใจของนักศึกษาด้านท่ี 2 ด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบ

รายการประเมิน
ระดับประสิทธิภาพ

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ

1.  ความปลอดภัยในการเข้าถึง 4.20 1.45 ดี

2.  การกำาหนดสิทธิ์ ในการใช้งาน  4.37 1.23 ดี

3.  การกำาหนดความเป็นตัวตน 4.14 1.25 ดี

ผลการประเมินโดยรวม 4.23 1.31 ดี

  จากตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพความพึงพอใจของนักศึกษาด้านที่ 2 ด้านความปลอดภัย 
ในการใช้งานระบบ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.23 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับดีทุกข้อ 
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ได้แก่ การกำาหนดสิทธิ์ ในการใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 4.37 รองลงมาคือ ความปลอดภัยในการเข้าถึง มีค่าเฉลี่ย 4.20 และ 

การกำาหนดความเป็นตัวตน มีค่าเฉลี่ย 4.14 ตามลำาดับ

ตารางท่ี 3 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพความพึงพอใจของนักศึกษาด้านที ่3 ข้อดีของกูเกิลคลาสรูม

รายการประเมิน
ระดับประสิทธิภาพ

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ

1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนมากขึ้น 4.38 1.43 ดี

2.  เพิ่มขีดความสามารถในด้านการเรียน 4.22 1.33 ดี

3.  สะดวกและประหยัดเวลา 4.46 1.73 ดี

4.  ประสบความสำาเร็จในด้านการเรียน 4.65 1.42 ดีมาก

5.  ติดตามทบทวนเนื้อหาบางส่วนที่ขาดหายไประหว่างเรียน 4.88 1.38 ดีมาก

ผลการประเมินโดยรวม 4.34 1.45 ดี

  จากตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพความพึงพอใจของนักศึกษาด้านท่ี 3 ข้อดีของกูเกิลคลาสรูม 
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.34 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับดีมาก 2 ข้อ ได้แก่ ติดตาม
ทบทวนเน้ือหาบางส่วนท่ีขาดหายไประหว่างเรียน มีค่าเฉล่ีย 4.88 และประสบความสำาเร็จในด้านการเรียน มีค่าเฉลี่ย 
4.65 ส่วนข้ออ่ืนๆ อยู่ในระดับดี ได้แก่ สะดวกและประหยัดเวลา มีค่าเฉล่ีย 4.46 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนมากข้ึน มีค่าเฉล่ีย 

4.38 และเพิ่มขีดความสามารถในด้านการเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.22 ตามลำาดับ

ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพความพึงพอใจของนักศึกษาด้านที่ 3 ข้อเสียของกูเกิลคลาสรูม

รายการประเมิน
ระดับประสิทธิภาพ

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ

1.  ทำาให้ขาดการติดต่อระหว่างกัน 3.95 1.38 สูง

2.  ทำาให้นักศึกษาแยกตัวออกจากกลุ่มเพื่อน 4.73 1.29 สูงมาก

3.  ไม่แน่ใจในคุณภาพการเรียนที่นักศึกษาได้รับ 3.11 1.37 ปานกลาง

4.  ทำาให้ไม่มีอิสระต้องอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยเท่านั้น 4.22 1.33 สูง

ผลการประเมินโดยรวม 4.40 1.34 สูง

  จากตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพความพึงพอใจของนักศึกษาด้านท่ี 3 ข้อเสียของกูเกิลคลาสรูม  
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 4.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับสูงมาก 2 ข้อ ได้แก่ ทำาให้
นักศึกษาแยกตัวออกจากกลุ่มเพ่ือน มีค่าเฉล่ีย 4.73 และทำาให้ ไม่มีอิสระต้องอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยเท่านั้น  
มีค่าเฉลี่ย 4.22 อยู่ในระดับดี 1 ข้อ ได้แก่ ทำาให้ขาดการติดต่อระหว่างกัน มีค่าเฉลี่ย 3.95 ส่วนอีก 1 ข้อ อยู่ในระดับ 

ปานกลาง ได้แก่ ไม่แน่ใจในคุณภาพการเรียนที่นักศึกษาได้รับ มีค่าเฉลี่ย 3.11 ตามลำาดับ

ตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพความพึงพอใจของนักศึกษาทั้ง 3 ด้าน

รายการประเมิน
ระดับประสิทธิภาพ

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ

ด้านที่ 1 การจัดการเรียนการสอนผ่านกูเกิลคลาสรูม 4.31 1.23 มาก

ด้านที่ 2 ด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบ 4.23 1.31 มาก

ด้านที่ 3 ข้อดีของกูเกิลคลาสรูม 4.34 1.45 มาก

ด้านท่ี 4 ข้อเสียของกูเกิลคลาสรูม 4.40 1.34 มาก

ผลการประเมินโดยรวม 4.32 1.33 มาก



วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร   ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
25

  จากตารางท่ี 5 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพความพึงพอใจของนักศึกษาท้ัง  3 ด้าน พบว่า ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.32 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านกูเกิลคลาสรูม  

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.31 ด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.23 ด้านข้อดีของกูเกิลคลาสรูม 

มีค่าเฉลี่ย 4.34 และด้านข้อเสียของกูเกิลคลาสรูม มีค่าเฉลี่ย 4.40 

4. อภิปรายผลและสรุปผลการศึกษา

  ด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านกูเกิลคลาสรูมช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการเรียน มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 
4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.15 ถือว่านักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน
ระบบในส่วนของการกำาหนดสิทธ์ิการใช้งานมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.37 ถือว่ามีความพึงพอใจมาก ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.23  ขอ้ดีของการใชก้เูกลิคลาสรมูหวัขอ้ตดิตามทบทวนเนือ้หาบางสว่นทีข่าดหายไป มคีา่เฉลีย่สงูสดุ 
เทา่กบั 4.88 ถอืวา่มีความพงึพอใจมากทีส่ดุ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 1.38 ขอ้เสยีของการใชก้เูกลิคลาสรมูหวัขอ้
นักศึกษาแยกตัวออกจากกลุ่มมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.73 ถือว่ามีความพึงพอใจระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 1.29 และคา่เฉลีย่รวม 3 ดา้นมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.32 ถอืวา่มคีวามพงึพอใจ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 1.33 

ถือว่าการนำากูเกิลคลาสรูมไปใช้มีความเหมาะสมมาก
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