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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ 

Google Classroom ของนักศึกษา กศน.ต าบลหนองหล่ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) การจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom 2) ความปลอดภัยในการใช้งานระบบ 3) ข้อดี
ของ Google Classroom และ 4) ข้อเสียของ Google Classroom กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กศน.ต าบลหนองหล่ม จ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยคือ แบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอนผ่าน Google 
Classroom ช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 
ถือว่านักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด ด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบในส่วนของการก าหนดความ
เป็นตัวตน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.40 ถือว่ามีความพึงพอใจมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ข้อดี
ของการใช้ Google Classroom หัวข้อสะดวกและประหยัดเวลา มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน 4.60 ถือว่ามีความ 
พึงพอใจมากที่สุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ข้อเสียของการใช้ Google Classroom หัวข้อท าให้
นักศึกษาแยกตัวออกจากกลุ่มเพ่ือน 90 และท าให้ไม่มีอิสระต้องอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยเท่านั้นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 3.90 ถือว่ามีความพึงพอใจระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99 และค่าเฉลี่ยรวม 4 ด้าน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ถือว่ามีความพึงพอใจมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.26 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
 กลย ุทธ ์และแนวทางการด า เน ิน งานตามย ุทธศาสตร ์ก ารพ ัฒนาการศ ึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 - 2559 ก าหนดไว้อย่างชัดเจน รวมถึงนโยบาย
ของรัฐด้านการเข้าสู ่ย ุคไทยแลนด์ 4.0 อีกทั ้งในศตวรรษที ่ 21 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ถ ูก
พัฒนาขึ้นจนเป็นสิ่งที่ใช้งานง่ายและใกล้ตัวมนุษย์มากขึ้น ท าให้เกิดนวัตกรรมการจัดการศึกษา
จากระบบการเรียนการสอนเดิมที่ครูผู้สอนยืนหน้าชั้นเรียนและเขียนกระดานพร้อมการบรรยาย 
ปรับเปลี ่ยนมาใช้เทคโนโลยีเพื ่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้ให้กับผู ้เรียนในสภาพแวดล้อมที่
เสมือนจริง ประกอบกับการใช้กระบวนการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความร่วมมือในการเรียนรู้แบบ 
Collaborative Learning โดยผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนหรือกลุ่มผู้เรียนด้วยกัน
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดหรือท างานร่วมกันได้ ผ่านการเขียน การอ่านและการสร้างเนื้อหารวมทั้ง
การเก็บรวบรวมข้อมูลการแสวงหาและการน า เสนอความรู ้ในรูปแบบของดิจิทัลผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดการจดจ าและแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนมากขึ้นด้วยการ
ใช้นวัตกรรมทางการศึกษา  

ค าว่า “นวัตกรรม” เป็นศัพท์บัญญัติของคณะกรรมการพิจารณาศัพท์วิชาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ มาจากภาษาอังกฤษว่า Innovation หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากวิธีการกระท าอยู่เดิม 
หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที ่มีอยู ่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ ่งขึ ้น เมื่อน า
นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การท างานนั ้น ๆ ได้ผลลัพธ์ที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
กว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้อีกด้วย 

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นถึงข้อจ า กัดของ
การจัดการเรียนรู้ที ่เน้นการสื่อสารภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ท า ให้โอกาสในการสื่อสาร
ระหว่างผู ้สอนและผู ้เรียนในสภาพการณ์ที่ต่างกัน ลดน้อยลงและเป็นอุปสรรคต่อการจั ดการ
เรียนรู ้ ดังนั ้น การใช้เทคโนโลยีเพื ่อลดข้อจ า กัดดังกล่าวจึงมีความส าคัญอย่างยิ ่ง โดยความ
คาดหวังที่จะน าเทคโนโลยี Google Apps for Education มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือที่
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน สามารถสร้างความปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน อีก
ทั้ง การใช้นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีจะท าให้เกิดความทันสมัยความน่าสนใจแก่นักศึกษา การลด
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ระยะเวลาในการท างาน ท าให้เกิดระบบใหม่ในการจัดส่งและจัดเก็บผลงานต่าง ๆ ของผู้เรียน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างคงทนและคงอยู่ของชิ้นงานได้ในระยะเวลายาวนาน 

Google Apps for Education (Google Inc, 2014) ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมทาง
การศึกษา เพราะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส า หรับการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลได้
เป็นอย่างดี สร้างการเรียนรู้แบบท า งานร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกรูปแบบของเทคโนโลยีที่
สามารถเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้ภายใต้การจัดเก็บ รวบรวม และบันทึกข้อมูลบนคลาวด์
ด้วย Google Drive มีการติดต่อสื่อสารผ่านทาง Gmail สามารถก าหนดเวลาเรียน ตารางนัด
หมายร่วมกันท า กิจกรรมกลุ ่มได้ในเวลาเดียวกันบนแฟ้มเอกสารที ่ท า  งานเดียวกันได้ด้วย 
Google Docs สร้างเว็บไซต์ อีกทั้งครูยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารชั้นเรียนได้ด้วย
การใช้งาน Google Classroom 

บริการอย่างหนึ่งของกูเกิล (Google) ที่หลายสถานศึกษาได้รับความอนุญาตจากกูเกิลให้
สถานศึกษาน าแอปพลิเคชั่นของกูเกิลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ปัจจุบันกูเกิลได้น า เสนอบริการเพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้งาน ส า หรับอีเมล ปฏิทิน และการแชท
ผ่านกูเกิล แอปส์ ฟอร์ เอ็ดดูเคชั ่น (Google Apps for Education) ซึ ่งเป็น 
โซลูชันการสื่อสารและการท า งานร่วมกันแบบบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนให้กับครูผู้สอน
ในสถานศึกษาอย่างหนึ่งก็คือ กูเกิลคลาสรูม (Google Classroom) ซึ่งรวมเอาบริการของกูเกิลที่
มีอยู่แล้ว เช่น Drive, Docs, Gmail หรือSheet ฯลฯ เข้ามารวมไว้ด้วยกัน และสามารถน า 
เสนอออกมาเป็นระบบเดียวแบบครบวงจร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้ครูผู้สอนสามารถใช้ประโยชน์
ในการสั่งงานและเก็บรวบรวมผลงานต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา อีกทั้งยังจะช่วยให้นักศึกษา
สามารถส่งงานได้ทันทีผ่านทางออนไลน์ ในขณะที่ผู ้สอนเองก็สามารถตรวจงานที่มอบหมาย 
พร้อมให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย โดยผู้สอนสามารถสร้างหน้าห้องเรียนขึ้นมา และ
สามารถเพิ่ม-ลด นักศึกษาของตนเข้าไปได้หรือจะใช้วิธีการส่งรหัสเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าสู่
ห้องเรียนได้ด้วยตัวเองก็ได้ ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงได้น า มาใช้ในการบริหารจัดการห้องเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

กศน.ต าบลหนองหล่มได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
กิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา พบว่านักศึกษาบางคนไม่สามารถมาพบกลุ่มนักศึกษาได้เนื่องจาก
ติดภาระงานประจ า การดูแลหาเลี้ยงครอบครัว ท าให้ไม่มีเวลาในการมาพบกลุ่มเรียนรู้ได้  กศน.
ต าบลหนองหล่มจึงได้จัดการเรียนการสอนผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ Google Classroom 
ให้กับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาพบกลุ่มได้ เพื่อให้นักศึกษาได้ไปศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดย
นักศึกษาสามารถเรียนรู้และท าใบงาน จัดส่งเอกสาร ผลงานชิ้นงาน ผ่านสื่อออนไลน์ได้ ดังนี้ใน
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งานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาความพึงพอใจในการสอนโดยใช้ออนไลน์ Google Classroom ของ
นักศึกษา กศน.ต าบลหนองหล่ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ Google Classroom 

ของนักศึกษา กศน.ต าบลหนองหล่ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ Google 

Classroom ของนักศึกษาระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
กศน.ต าบลหนองหล่ม มีขอบเขตการศึกษา  ดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ ได้แก่นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.
ต าบลหนองหล ่ม  ภาคเร ียนที ่ 2 ป ีการศึกษา 2562 ที ่เ ข ้า เ ร ียนผ ่านสื ่อออนไลน ์ Google 
Classroom จ านวน 10 คน  

2. ขอบเขตของเนื้อหา 
สื่อการสอนออนไลน์ Google Classroom 

3.  ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อออนไลน์ Google Clssroom 
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้สื่อออนไลน์ Google Classroom 

สมมุติฐานของการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยการส ารวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื ่อการสอน
ออนไลน์ Google Classroom การวิจัยก าหนดสมมุติฐานไว้ดังนี้ 
 นักศึกษามีความพึงพอใจ ในการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อการสอนออนไลน์ Google 
Classroom ในระดับมากที่สุด 
ความส าคัญของการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื ่อการสอน
ออนไลน์ Google Classroom ซึ่งให้ความส าคัญอยู่ 2 ประการ คือ 

1.นักศึกษาสามารถเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ Google Classroom ได้ 
2. ครูสามารถน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอน Google Classroom เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์วิชาต่าง ๆ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1. สื่อการเรียนรู้ หมายถึง สื่อการเรียนรู้ (Instructional Media) หมายถึงตัวกลางหรือช่องทาง
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้ เรียน และท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยสื่อการเรียนก็นับได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนผู้สอนได้แสดงบทบาทและเกิด
ความเข้าใจในวิชาที่เรียนที่สอนกันได้มากขึ้น 
2. การจัดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติหลักสูตรโรงเรียน ฐาน
ชีวา พุทธศักราช 2559 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระเรียนรู้ 
รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์พัฒนาทักษะต่าง ๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญที่
ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน 
3. Google Classroom หมายถึง  Google Classroom เปิดให้บริการส าหรับทุกคน ถูกออกแบบมา
เพ่ือช่วยให้อาจารย์สร้างและเก็บงานโดยไม่ต้องใช้กระดาษ และยังสามารถช่วยประหยัดเวลา เช่น 
ความสามารถในการท าส าเนาของ Google ให้กับนักศึกษาแต่ละคน นอกจากนี้ยังสร้างโฟลเดอร์ส าหรับ
แต่ละกันและแต่ละคนเพ่ือความเป็นระเบียบของข้อมูล นักศึกษาสามารถติดตามงานต่างๆ ที่ได้รับ
มอบหมายว่ามีอะไรครบก าหนดบ้าง อาจารย์สามารถติดตามการท างานของนักศึกษาได้ว่าใครยังไม่
เสร็จ และอาจารย์ยังสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานและให้คะแนนกับงานที่นักศึกษาส่งมาได้
อย่างรวดเร็ว วิธีการเข้า Class แต่ละครั้งก็ไม่ยุ่งยาก อาจารย์สามารถเพ่ิมนักศึกษาได้โดยตรง หรือแค
แชร์รหัสเพ่ือให้นักศึกษาเข้าห้องเรียนได้ การตั้งค่ารหัสใช้เวลาเพียงแค่ครู่เดียว ประโยชน์ของการใช้งาน 
Google Classroom จะช่วยให้ประหยัดเวลา ตรวจงานได้ง่ายมากข้ึนเป็นระเบียบ และปลอดภัยเพราะ 
Classroom จะไม่น าเนื้อหาหรือข้อมูลของนักศึกษาไปโฆษณา 
5. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษากลุ่มตัวอย่างระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ต าบลหนองหล่ม ที่เข้า
ไปศึกษาเรียนรู้ในสื่อออนไลน์ Google Classroom  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 10 คน 



บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ Google Classroom 

ของนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กศน.ต าบลหนองหล่ม  
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารเพื่อเป็นพื้นฐานในการวิจัย ดังนี้ 

1.ความหมายและความส าคัญของการจัดการเรียนการสอน 
ความหมายของการเรียนการสอน ในทางศึกษาศาสตร์มีผู้ให้นิยามความหมายที่เกี่ยวกับ

รูปแบบการเรียนการสอนไว้มากมาย ส่วนความหมายของค าว่าการเรียนการสอนแบ่งความหมาย
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

การเรียน หรือการเรียนรู้ หมายถึง การได้รับความรู้ พฤติกรรม ทักษะ คุณค่า หรือความพึงใจ 
ที่เป็นสิ่งแปลกใหม่หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ การเรียนรู้อาจมีการยึดเป้าหมายและอาจมีการจูงใจเป็นตัว
ช่วย การเรียนรู้อาจก่อให้เกิดความตระหนักอย่างมีส านึกหรือไม่มีส านึกก็ได้ 

การสอน หมายถึง การถ่ายทอดเนื้อหาวิชาหรือเป็นวิธีการหลากหลายที่ครูน ามาใช้เพ่ือให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้ ตามศักยภาพของเด็ก โดยมีลักษณะการสอน 3 ประการ ดังนี้ 

- การสอนเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
- ให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
- การสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ของผู้สอน 
สรุป ความหมายของการเรียนการสอน จึงหมายถึง การได้รับความรู้ พฤติกรรม ทักษะ คุณค่า

หรือความพึงพอใจที่เป็นสิ่งแปลกใหม่ด้วยวิธีการถ่ายทอดหรือวิธีการสอนที่หลากหลายรูปแบบให้
เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน 

รูปแบบการเรียนการสอน 
รูปแบบการสอน หมายถึง แผนแสดงการเรียนการสอน ส าหรับน าไปใช้สอนในห้องเรียน 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ให้มากที่สุด และรูปแบบการสอนนั้นอยู่ภายใต้
หลักการของแนวคิดพื้นฐานเดียวกัน องค์ประกอบของการสอนได้แก่ หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา และ
ทักษะที่ต้องการสอน ยุทธศาสตร์การสอน วิธีการสอน กระบวนการสอน ขั้นตอนและกิจกรรมการสอน 
การวัดและประเมินผล 

ส าหรับรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นสากลมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงมีการจัดหมวดหมู่ของ
รูปแบบตามลักษณะของวัตถุประสงค์เฉพาะหรือตามเจตนารมณ์ของรูปแบบไว้ 5 หมวด ดังนี้ 
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1. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย (cognitive domain) เป็น
รูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระต่าง ๆ 
ซึ่งเนื้อหาสาระนั้นอาจอยู่ในรูปของข้อมูล ข้อเท็จจริง มโนทัศน์ หรือความคิดรวบยอด 

2. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย (Affective Domain) เป็นรูปแบบ
ที่มุ่งช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมที่พึง
ประสงค์ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากแก่การพัฒนาหรือปลูกฝัง 

3. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (Psycho-Motor Domain) 
เป็นรูปแบบที่มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนใน ด้านการปฏิบัติ การกระท า หรือ
การแสดงออกต่างๆ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้หลักการ วิธีการ ที่แตกต่างกันไป 

4. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process Skill) เป็นทักษะ
ที่ เกี่ยวข้องกับวิธีด าเนินการต่าง ๆ ซึ่ งอาจเป็นกระบวนการ ทางสติปัญญา เช่น 
กระบวนการสืบสอบแสวงหาความรู้ หรือกระบวนการคิดต่าง ๆ อาทิ การคิด วิเคราะห์
การอุปนัย การนิรนัย การใช้เหตุผล การสืบสอบ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการคิดอย่าง
มี วิจารณญาณ เป็นต้น 

5. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ (Integration) เป็นรูปแบบที่พยายาม
พัฒนาการเรียนรู้ด้านต่างๆ ของผู้เรียนไปพร้อมๆ กัน โดยใช้การบูรณาการทั้งทางด้าน
เนื้อหาสาระและวิธีการ 

2.ความหมายและความส าคัญของสื่อออนไลน์ 
หรือสื่อสังคม (Social Media) สองค าที่สังคมเรียกติดปาก ซึ่งมีความหมายเดียวกัน ใน

บทความนี้ผู้เขียนเลือกใช้ค า ว่า “สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Online)” มีผู้ให้ความหมาย สื่อ
สังคมออนไลน์ ไว้มากมาย ดังนี้ 

ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได้บัญญัติค า ว่า “Social Media” ไว้ว่า “สื่อสังคม” หมายถึงสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสื่อกลางที่ให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมสร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่าน 
อินเทอร์เน็ตได้ สื่อเหล่านี้เป็นของบริษัทต่างๆ ให้บริการผ่านเว็บไซต์ของตน เช่น เฟซบุ๊ก(Facebook) 
ไฮไฟฟ์ (Hi5) (อ่านว่า ไฮ-ไฟ้) ทวิตเตอร์ (Twitter) วิกิพีเดีย (Wikipedia) ฯลฯ  

นาวิก น าเสียง (2554) ได้ให้ค าจ ากัดความของ สื่อสังคมออนไลน์ว่า เป็นที่ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยใช้สื่อต่างๆ เป็นตัวแทนในการสนทนา โดยได้มีการ
จัดแบ่งประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ ออกเป็นหลายประเภท เช่น ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ (Publish) ที่มี 
Wikipedia, Blogger เป็นต้น ประเภทสื่อแลกเปลี่ยน (Share) ที่มีYouTube Flickr SlideShare เป็น
ต้น ประเภทสื่อสนทนา (Discuss) ที่มี MSN Skype GoogleTalk เป็นต้น 
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แสงเดือน ผ่องพุฒ (2556) ให้ความหมายของสื่อสังคมออนไลน์ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี
เว็บ 2.0 เป็นเครื่องมือที่ท า งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่อนุญาตให้
แต่ละบุคคลเข้าถึง แลกเปลี่ยน สร้างเนื้อหา และสื่อสารกับบุคคลอ่ืนๆ ร่วมถึงการเข้าร่วมเครือข่าย
ออนไลน์ต่างๆ การสื่อสารเป็นแบบสองทาง 

เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (2557) ให้ความหมายของสื่อสังคมออนไลน์ว่าเป็นสื่อดิจิตอลหรือ
ซอฟแวร์ที่ท า งานบนพ้ืนฐานของระบบเว็บไซต์เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม เป็นการน า
เรื่องราวต่างๆ เหตุการณ์ ประสบการณ์ รูปภาพวิดีโอ รวมทั้งการพูดคุยต่างๆ แบ่งปันให้คนที่อยู่ใน
สังคมเดียวกันได้รับรู้ 

วิกิพีเดีย (Wikipedia, 2016) กล่าวถึงสื่อสังคมออนไลน์ว่าเป็นเครื่องมือที่มีการติดต่อสื่อสาร
หรือการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer-mediated) ที่ให้บุคคลหรือบริษัทสร้าง 
แบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ทั้งความรู้และรูปภาพผ่านทางเครือข่ายและชุมชนเสมือน (Virtual 
communities)  

กล่าวโดยสรุป สื่อสังคมออนไลน์ เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เป็นเครื่องมือที่ท างาน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) และอุปกรณ์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยน การแบ่งปันเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ระหว่างบุคคล
สองคน หรือกลุ่มบุคคลในลักษณะของการเข้าร่วมในเครือข่ายออนไลน์เดียวกัน 
 3. Google Classroom  

Google Classroom เปิดให้บริการส าหรับทุกคน ถูกออกแบบมาเพ่ือช่วยให้อาจารย์สร้างและ
เก็บงานโดยไม่ต้องใช้กระดาษ และยังสามารถช่วยประหยัดเวลา เช่น ความสามารถในการท าส าเนาของ 
Google ให้กับนักศึกษาแต่ละคน นอกจากนี้ยังสร้างโฟลเดอร์ส าหรับแต่ละกันและแต่ละคนเพ่ือความ
เป็นระเบียบของข้อมูล นักศึกษาสามารถติดตามงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายว่ามีอะไรครบก าหนดบ้าง 
อาจารย์สามารถติดตามการท างานของนักศึกษาได้ว่าใครยังไม่เสร็จ และอาจารย์ยังสามารถแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับงานและให้คะแนนกับงานที่นักศึกษาส่งมาได้อย่างรวดเร็ว วิธีการเข้า Class แต่ละครั้งก็
ไม่ยุ่งยาก อาจารย์สามารถเพ่ิมนักศึกษาได้โดยตรง หรือแคแชร์รหัสเพ่ือให้นักศึกษาเข้าห้องเรียนได้ การ
ตั้งค่ารหัสใช้เวลาเพียงแค่ครู่เดียว ประโยชน์ของการใช้งาน Google Classroom จะช่วยให้
ประหยัดเวลา ตรวจงานได้ง่ายมากขึ้นเป็นระเบียบ และปลอดภัยเพราะ Classroom จะไม่น าเนื้อหา
หรือข้อมลูของนักศึกษาไปโฆษณา 

Google Classroom เป็นแอปพลิเคชันที่ง่ายต่อการใช้งานฟังก์ชันไม่ซับซ้อน เมนูไม่ยุ่งยาก 
รองรับไดห้ลากหลายอุปกรณ์ ช่วยประหยัดเวลาในการศึกษาเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่จ ากัด ว่าต้อง
อยู่ในห้องเรียน ผู้เรียนสามารถใช้เวลาว่างเข้าไปทบทวนหรือศึกษาได้ด้วยตัวเอง เหมาะแก่สถานศึกษา
ทุกระดับโดยเฉพาะนักศึกษา กศน.ซึ่งเป็นวัยผู้ใหญ่ วัยแห่งการท างาน ซึ่งส่วนมากไม่มีเวลามาพบกลุ่ม
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เรียนรู้ และตัว Google Classroom ยังไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการด าเนินการ เพราะทางบริษัท Google 
มีนโยบายส่งเสริมด้านการศึกษาอยู่แล้วจึงเปิดให้บริการฟรีแก่สถาบันการศึกษาทุกประเภท 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 พรศักดิ์ หอมสุวรรณและคณะ (2560) ศึกษาระดับความพึงพอใจระบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูมภายในวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม เพ่ือหาระดับความพึงพอใจที่มีต้อการใช้งานระบบการจัดการ
เรียนการสอนผ่านกูเกิ้ลคลาสรูมทั้ง 3 บทบาท ประกอบด้วย ผู้เรียน จ านวน 50 คน ผู้สอนจ านวน 10 
ท่าน และผู้บริหาร 5 ท่าน โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยแบบประเมินความพึงพอใจระบบการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านกูเกิ้ลคลาส

รูมในระดับมาก (x = 4.32, S.D.= 0.63) ผู้สอนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านกูเกิ้ล

คลาสรูมในระดับมาก (x   = 4.61, S.D.= 0.55) และผู้บริหารมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ

สอนผ่านกูเก้ิลคลาสรูมในระดับมาก (x  = 4.27, S.D.= 0.65)  
สาวิตรี สิงหาดและคณะ (2561)  ศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล 

ตอการจัดการเรียนการสอนผาน Google Classroom ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
พยาบาลการวิจัยเชิงทดลองนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน
จากการเรียนผาน Google Classroom เปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน และศึกษาความพึง
พอใจของนักศึกษาจากการจัดการเรียนการสอนผาน Google Classroomโดยการเลือกตัวอยางแบบ
เจาะจง คือนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล จ านวน 64 คน เครื่องมือที่ใช ในการวิจัย ไดแก
บทเรียนรายวิชา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลและวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติเชิงพรรณนา คารอยละ คาเฉลี่ย  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมติฐานโดยวิธีคาที (paired samples t-test) ผลการวิจัย 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลหลังเรียนโดยใช Google Classroom เป็น
เครื่องมือสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และความพึงพอใจของนักศึกษา
พยาบาลจากการเรียนโดยใช Google Classroom เปนเครื่องมืออยูในระดับมากท่ีสุด 

 



บทท่ี 3 
 วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ 
Google Classroom ของนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
กศน.ต าบลหนองหล่ม มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อ
ออนไลน์ Google Classroom ของนักศึกษา กศน.ต าบลหนองหล่ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ง
มีวิธีด าเนินการวิจัยตามหัวข้อ ดังนี้ 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ต าบล
หนองหล่ม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ที่เข้าเรียนผ่านสื่อออนไลน์ Google Classroom จ านวน 
10 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง หลังจากนั้นน า มาวิเคราะห์ข้อมูลและน า เสนอรายงานในรูปแบบตารางและ
ภาพประกอบความเรียง  

แบบส ารวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ Google Classroom 
จ านวน 1 ชุด โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เช่น เพศ อายุ ระดับชั้น กศน.ต าบล 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้งานสื่อออนไลน์ Google Classroom 4 ด้าน จ านวน 

26 ข้อ ด้วยการวัดและแปรผลแบบค่าเฉลี่ย 5 ระดับตามหลักของ Likert Scale คือ 
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 ระดับความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 ระดับความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.01-1.50 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ 

Google Classroom ของนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
กศน.ต าบลหนองหล่มผู้วิจัยได้ออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อออนไลน์ Google Classroom ในการพบกลุ่มจ านวน 18 ครั้ง    
2) ส ารวจความพึงพอใจในการใช้งานสื่อออนไลน์ Google Classroom 5 ด้าน จ านวน 26 ข้อ 
ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบการจัดการเรียนรู้  

ผู้วิจัยด าเนินการทดลองตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ 
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ต าบลหนองหล่ม จ านวน 10 คน โดยจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อออนไลน์ Google Classroom ในการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 สร้างชั้นเรียน ผู้สอนได้ท า การสร้างชั้นเรียนออนไลน์ห้องนักศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในกิจกรรมการพบกลุ่มจ านวน 18 ครั้งในรายวิชาภาษาไทยจ านวน 4 ครั้ง วิชา
ศาสนาและหน้าที่พลเมืองจ านวน 2 วิชาศิลปศึกษาจ านวน 2 ครั้ง วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพจ านวน 
2 ครั้ง วิชาการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมจ านวน 1 ครั้ง วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน
จ านวน 2 ครั้ง วิชาการปลูกและแปรรูปถั่วลิสงจ านวน 2 ครั้ง วิชาการบริหารจัดการน้ า 2 ครั้ง วิชา
ความเป็นพลเมืองไทยจ านวน 1 ครั้ง โดยใช้ Google Classroom จากGoogle Apps for Education 
และหลังจากที่ท าการสร้างชั้นเรียนแล้วจะได้ชั้นเรียนตามที่ครูผู้สอนต้องการ 

ขั้นตอนที่ 2 ท าการเพ่ิมนักศึกษาเข้าสู่ชั้นเรียน ผู้สอนได้ท าการเพ่ิมผู้ เรียนโดยเชิญเข้า
ห้องเรียนตามอีเมล์ของนักศึกษา และการเข้าใช้แอป classroom โดยการเข้าห้องเรียนออนไลน์ผ่าน
รหัส pylke72  

ขั้นตอนที่ 3 เริ่มการเรียนการสอน โดยผู้สอนท าการสอนผ่านสื่อออนไลน์ มอบใบงานให้
นักศึกษาท าตามจ านวนครั้งที่พบกลุ่มจ านวน 18 ครั้ง และประมวนผลการเรียนรู้ให้คะแนนนักศึกษา 

ขั้นตอนที่ 4 สร้างแบบสอบถาม ผู้สอนได้ท าการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจใน Google 
Form ต่อการจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom และน าไปสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
หลังจากที่เรียนด้วยชั้นเรียน Google Classroom คือนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.
ต าบลหนองหล่ม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 10 คน 

ระยะเวลาที่ท าการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาด าเนินการ 1 ภาคเรียนระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือน

มีนาคม 2563 กิจกรรมการพบกลุ่มจ านวน 18 ครั้ง 
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์คะแนนแบบประเมินความพึงพอใจ ด้วยค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ค่าเฉลี่ย ()  
2. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (อังกฤษ: 

standard deviation: SD) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ 
Google Classroom ของนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
กศน.ต าบลหนองหล่ม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อ
ออนไลน์ Google Classroom ของนักศึกษา กศน.ต าบลหนองหล่ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนผ่าน สื่อออนไลน์ Google 
Classroom แสดงได้ดังตารางที่ 1 ตารางที่ 2 ตารางที่ 3 ตารางที่ 4 และตารางที่ 5 ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ด้านที่ 1 การจัดการเรียนการสอนผ่าน 
Google Classroom 

รายการประเมิน 
ระดับประสิทธิภาพ 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
1. ช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการเรียน  4.20 0.63 มาก 
2. ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  4.30 0.67 มาก 
3. ตัวอย่างที่ใช้อธิบายสอดคล้องกับบทเรียน  4.10 0.74 มาก 
4. แบบฝึกหัดหลากหลายและสอดคล้องกับบทเรียน  4.10 0.74 มาก 
5. ช่วยให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน  4.10 0.57 มาก 
6. เนื้อหาเหมาะสมกับการน าเสนอ  4.30 0.67 มาก 
7. ช่วยให้เข้าใจบทเรียน  4.30 0.82 มาก 
8. กิจกรรมการเรียนช่วยให้เข้าใจบทเรียน  4.30 0.67 มาก 
9. ช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน  4.60 0.52 มากที่สุด 
10. ช่วยให้มีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็น 4.40 0.52 มาก 

ผลการประเมินโดยรวม 4.27 0.16 มาก 

จากตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ด้านที่ 1 การจัดการเรียนการสอน
ผ่าน Google Classroom ในภาพรวมพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.27 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 1 ข้อ ได้แก่ ช่วยให้
ประหยัดเวลาในการเรียนมีค่าเฉลี่ย 4.60 ส่วนข้ออ่ืนๆ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ช่วยให้มีส่วนร่วมและการ
แสดงความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ย 4.40 ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.30 เนื้อหา
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เหมาะสมกับการน า เสนอ มีค่าเฉลี่ย 4.30 ช่วยให้เข้าใจบทเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.30 กิจกรรมการเรียนช่วย
ให้เข้าใจบทเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.30 ช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.20 ตัวอย่างที่ใช้
อธิบายสอดคล้องกับบทเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.10  แบบฝึกหัดหลากหลายและสอดคล้องกับบทเรียน มี
ค่าเฉลี่ย 4.10  และช่วยให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน มีค่าเฉลี่ย 4.10 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ด้านที่ 2 ด้านความปลอดภัยในการใช้
งานระบบ 

รายการประเมิน 
ระดับประสิทธิภาพ 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
1. ความปลอดภัยในการเข้าถึง 4.10 0.74 มาก 
2. การก าหนดสิทธิ์ในการใช้งาน 4.10 0.57 มาก 
3. การก าหนดความเป็นตัวตน 4.40 0.52 มาก 

ผลการประเมินโดยรวม 4.20 0.17 มาก 
จากตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ด้านที่ 2 ด้านความปลอดภัยในการใช้
งานระบบ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกข้อได้แก่ การก าหนดความเป็นตัวตน มีค่าเฉลี่ย 4.40 รองลงมาคือความปลอดภัยในการเข้าถึง 
มีค่าเฉลี่ย 4.10 และการก าหนดสิทธิ์ในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.10 ตามล าดับ 
 
ตารางที่  3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ด้านที่  3 ข้อดีของ Google 

Classroom 

รายการประเมิน 
ระดับประสิทธิภาพ 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนมากข้ึน 4.10 0.57 มาก 
2. เพ่ิมขีดความสามารถในด้านการเรียน 4.30 0.48 มาก 
3. สะดวกและประหยัดเวลา 4.60 0.52 มากที่สุด 
4. ประสบความส าเร็จในด้านการเรียน 4.20 0.79 มาก 
5. ติดตามทบทวนเนื้อหาบางส่วนที่ขาดหายไประหว่างเรียน 4.30 0.67 มาก 

ผลการประเมินโดยรวม 4.30 0.19 มาก 
จากตารางที่  3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา  ด้านที่  3 ข้อดีของGoogle 
Classroom พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.30 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 1 ข้อ ได้แก่ สะดวกและประหยัดเวลา มีค่าเฉลี่ย 4.60 ส่วนข้ออ่ืนๆ อยู่ในระดับมาก 
ได้แก่เพ่ิมขีดความสามารถในด้านการเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.30 และ ติดตามทบทวนเนื้อหาบางส่วนที่ขาด
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หายไประหว่างเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.30 ประสบความส าเร็จในด้านการเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.20 และส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเรียนมากข้ึน มีค่าเฉลี่ย 4.10 ตามล าดับ 

ตารางที่  4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ด้านที่  4 ข้อเสียของGoogle 
Classroom 

รายการประเมิน 
ระดับประสิทธิภาพ 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
1. ท าให้ขาดการติดต่อระหว่างกัน 3.60 0.97 มาก 
2. ท าให้นักศึกษาแยกตัวออกจากกลุ่มเพ่ือน 3.90 0.99 มาก 
3. ไม่แน่ใจในคุณภาพการเรียนที่นักศึกษาได้รับ 3.60 1.17 มาก 
4. ท าให้ไม่มีอิสระต้องอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยเท่านั้น 3.90 0.99 มาก 

ผลการประเมินโดยรวม 3.75 0.17 มาก 
จากตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ด้านที่ 4 ข้อเสียของGoogle 
Classroom พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ท าให้นักศึกษาแยกตัวออกจากกลุ่มเพ่ือน มีค่าเฉลี่ย 3.90 และท าให้ไม่มีอิสระ
ต้องอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยเท่านั้นมีค่าเฉลี่ย 3.90 ท า ให้ขาดการติดต่อระหว่างกัน มีค่าเฉลี่ย 3.60 
และไม่แน่ใจในคุณภาพการเรียนที่นักศึกษาได้รับ มีค่าเฉลี่ย 3.60 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 5 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทั้ง 4 ด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับประสิทธิภาพ 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
ด้านที่ 1 การจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom 4.27 0.16 มาก 
ด้านที่ 2 ด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบ 4.20 0.17 มาก 
ด้านที่ 3 ข้อดีของ Google Classroom 4.30 0.19 มาก 
ด้านที่ 4 ข้อเสียของ Google Classroom 3.75 0.17 มาก 

ผลการประเมินโดยรวม 4.13 0.26 มาก 
จากตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทั้ง 4 ด้าน พบว่าในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.13 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่ 3 ข้อดีของ Google Classroom มี
ค่าเฉลี่ย 4.30 ด้านที่ 1 การจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom มีค่าเฉลี่ย 4.27 ด้านที่ 2 
ความปลอดภัยในการใช้งานระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.20 และด้านที่ 4 ข้อเสียของ Google Classroom มี
ค่าเฉลี่ย 3.75 
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จากการจัดการเรียนรู้พบปัญหาจากการปฏิบัติงานการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ Google 
Classroom คือ 1) กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาไม่มีใบความรู้หรือสื่อในการสอนให้นักศึกษา 
ต้องให้นักศึกษาไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและหาค าตอบมาตอบค าถามในใบงาน วิธีการแก้ไขควรปรับ
ปรับสื่อออนไลน์ Google Classroom 2) เนื้อหาของแต่ละรายวิชามีเนื้อหาแตกต่างกัน บางรายวิชามี
เนื้อหามาก บางรายวิชามีเนื้อหาน้อย  ควรปรับปรุงโดยการจัดท าสื่อออนไลน์ Google Classroom 
แยกเป็นรายวิชา และมีใบงาน ใบความรู้ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้ามา
ศึกษาเรียนรู้ได้อย่างเต็มรูปแบบและมีความเข้าใจในเนื้อหามากข้ึนได้  
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บทท่ี  5 
สรุปผล  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อ

ออนไลน์ Google Classroom ของนักศึกษา กศน.ต าบลหนองหล่ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนออนไลน์ Google Classroom  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 ของกศน.ต าบลหนองหล่ม อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง จ านวนจ านวน 10 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อ
ออนไลน์ Google Classroom จ านวน 1 ชุด โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เช่น เพศ อายุ ระดับชั้น กศน.ต าบล 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้งานสื่อออนไลน์ Google Classroom 4 ด้าน จ านวน 

26 ข้อ ด้วยการวัดและแปรผลแบบค่าเฉลี่ย 5 ระดับตามหลักของ Likert Scale คือ 
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 ระดับความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 ระดับความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.01-1.50 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์คะแนนแบบประเมินความพึงพอใจ ด้วยค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ค่าเฉลี่ย ()  
2. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (อังกฤษ: 

standard deviation: SD) 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ Google Classroom 
ของนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กศน.ต าบลหนองหล่ม มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ Google Classroom 
ของนักศึกษา กศน.ต าบลหนองหล่ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.13 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่ 3 ข้อดีของ Google 
Classroom มีค่าเฉลี่ย 4.30 ด้านที่ 1 การจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom มีค่าเฉลี่ย 
4.27 ด้านที่ 2 ความปลอดภัยในการใช้งานระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.20 และด้านที่ 4 ข้อเสียของ Google 
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Classroom มีค่าเฉลี่ย 3.75 นักศึกษามีความพึงพอใจระดับมากในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อ
ออนไลน์ Google Classroom   

อภิปรายผล 
นักศึกษากศน.ต าบลหนองหล่ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอนผ่านสื่อออนไลน์ Google Classroom  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.13 หากพิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom ช่วยให้ประหยัดเวลาในการ
เรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ถือว่านักศึกษามีความพึงพอใจ
มากที่สุด ด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบในส่วนของการก าหนดความเป็นตัวตน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 4.40 ถือว่ามีความพึงพอใจมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ข้อดีของการใช้ Google 
Classroom หัวข้อสะดวกและประหยัดเวลา มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน 4.60 ถือว่ามีความพึงพอใจมาก
ที่สุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ข้อเสียของการใช้ Google Classroom หัวข้อท าให้นักศึกษา
แยกตัวออกจากกลุ่มเพ่ือน 90 และท าให้ไม่มีอิสระต้องอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยเท่านั้นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 3.90 ถือว่ามีความพึงพอใจระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99 และค่าเฉลี่ยรวม 4 
ด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ถือว่ามีความพึงพอใจมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.26 ถือว่าการน า 
Google Classroom ไปใช้มีความเหมาะสมมากสอดคล้องกับการศึกษาระดับความพึงพอใจระบบการ
จดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านกูเก้ิลคลาสรูมภายในวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม  จ านวน 50 คน โดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม สถิตที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจใน

การจัดการเรียนการสอนผ่านกูเกิ้ลคลาสรูมในระดับมาก (x = 4.32, S.D.= 0.63) และสอดคล้องกับ
สาวิตรี สิงหาดและคณะ (2561)  ศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลตอการ
จัดการเรียนการสอนผาน Google Classroom ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลพบว่า
นักศึกษาพยาบาลมีความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลจากการเรียนโดยใช Google Classroom เป
นเครื่องมืออยูในระดับมากที่สุดและการที่นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อ
ออนไลน์ Google Classroom  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเป็นเพราะว่า Google Classroom เป็น
แอปพลิเคชันที่ง่ายต่อการใช้งานฟังก์ชันไม่ซับซ้อน เมนูไม่ยุ่งยาก รองรับได้หลากหลายอุปกรณ์ ช่วย
ประหยัดเวลาในการศึกษาเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่จํากัด ว่าต้องอยู่ในห้องเรียน ผู้เรียนสามารถใช้
เวลาว่างเข้าไปทบทวนหรือศึกษาได้ด้วยตัวเอง เหมาะแก่สถานศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะนักศึกษา กศน.
ซึ่งเป็นวัยผู้ใหญ่ วัยแห่งการทํางาน ซึ่งส่วนมากไม่มีเวลามาพบกลุ่มเรียนรู้ และตัว Google Classroom 
ยังไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดําเนินการ เพราะทางบริษัท Google มีนโยบายส่งเสริมด้านการศึกษาอยู่
แล้วจึงเปิดให้บริการฟรีแก่สถาบันการศึกษาทุกประเภท  
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ข้อเสนอแนะการนําผลวิจัยไปใช ้
Google Classroom เป็นแอปพลิเคชันที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ง่ายต่อการใช้งานฟังก์ชันไม่

ซับซ้อน เมนูไม่ยุ่งยาก รองรับได้หลากหลายอุปกรณ์ ช่วยประหยัดเวลาในการศึกษาเรียนรู้  ผู้เรียน
สามารถใช้เวลาว่างเข้าไปทบทวนหรือศึกษาได้ด้วยตัวเอง จึงเหมาะนักศึกษา กศน.ซึ่งเป็นวัยผู้ใหญ่  ซึ่ง
ส่วนมากไม่มีเวลามาพบกลุ่มเรียนรู้   

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
ปัญหาที่พบจากผลการปฏิบัติงานการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ Google Classroom คือ 1) 

กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาไม่มีใบความรู้หรือสื่อในการสอนให้นักศึกษา ต้องให้นักศึกษาไป
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและหาค าตอบมาตอบค าถามในใบงาน วิธีการแก้ไขควรปรับปรับสื่อออนไลน์ 
Google Classroom 2)เนื้อหาของแต่ละรายวิชามีเนื้อหาแตกต่างกัน บางรายวิชามีเนื้อหามาก บาง
รายวิชามีเนื้อหาน้อย  ควรปรับปรุงโดยการจัดท าสื่อออนไลน์ Google Classroom แยกเป็นรายวิชา 
และมีใบงาน ใบความรู้ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้
อย่างเต็มรูปแบบและมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นได ้ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ Google 
Classroom ของนักศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

กศน.ต าบลหนองหล่ม 

 

1. ห้องเรียนออนไลน์ใน Google Classroom นักศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ต าบลหนองหล่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. งานของชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ผู้คน (นักศึกษา กศน.ต าบลหนองหล่มจ านวน 10 คน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ Google Classroom 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ Google Classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านที่ 1 การจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ด้านที่ 2 ด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านที่ 3 ข้อดีของ Google Classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ด้านที่ 4 ข้อเสียของ Google Classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. การแปรผล 

ประทับเวลา 
ชื่อ-

นามสกุล 
อา
ย ุ

เพศ รหัสนักศึกษา 

ด้านท่ี 1 การจัดการเรียนการสอน 
ด้านท่ี 2 ด้านความปลอดภยั

ในการใช้งานระบบ 
ด้านท่ี 3 ข้อดีของ Google Classroom 

ด้านท่ี 4 ข้อเสียของGoogle 
Classroom 

ช่วยให้
บรรลุ
เป้าหมา
ยของ
การ
เรียน 

ช่วย
ส่งเสริม
ทักษะ
การ
เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง 

ตัวอย่าง
ท่ีใช้
อธิบาย
สอดคล้
องกับ
บทเรียน 

แบบฝึกหัด
หลากหลา
ยและ
สอดคล้อง
กับบทเรียน 

ช่วยให้มี
ความ
กระตือรื
อร้นใน
การ
เรียน
มากข้ึน 

เนื้อหา
เหมาะส
มกับการ
น า 
เสนอ 

ช่วยให้
เข้าใจ
บทเรียน 

กิจกรรม
การ
เรียน
ช่วยให้
เข้าใจ
บทเรียน 

ช่วยให้
ประหยัด
เวลาใน
การ
เรียน 

ช่วยให้มี
ส่วนร่วม
และการ
แสดง
ความ
คิดเห็น 

ความ
ปลอดภัย
ในการ
เข้าถึง 

การ
ก าหนด
สิทธิ์ใน
การใช้
งาน 

การ
ก าหนด
ความ
เป็น
ตัวตน 

ส่งเสริม
ให้
ผู้เรียน
เรียน
มากข้ึน 

เพิ่มขีด
ความสา
มารถใน
ด้านการ
เรียน 

สะดวก
และ
ประหยัด
เวลา 

ประสบ
ความส า
เร็จใน
ด้านการ
เรียน 

ติดตาม
ทบทวน
เนื้อหา
บางส่วนท่ี
ขาดหายไป
ระหว่าง
เรียน 

ท าให้
ขาดการ
ติดต่อ
ระหว่าง
กัน 

ท าให้
นักศึกษ
าแยกตัว
ออกจาก
กลุ่ม
เพื่อน 

ไม่แน่ใจ
ใน
คุณภาพ
การ
เรียนท่ี
นักศึกษ
าได้รับ 

ท าให้ไม่
มีอิสระ
ต้อง
อาศัย
เทคโนโล
ยีมาช่วย
เท่านั้น 

19/4/2020, 
17:25:13 

มนิตา จี๋ค า 24 หญิง 6213000454 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

19/4/2020, 
17:47:18 

นาย พงค์พร 
ธรรมใจ 

32 ชาย 6113000901 4 4 3 3 3 4 3 3 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 

19/4/2020, 
17:56:07 

ปรัชญา 
ล าใยผล 

19 ชาย 6213000043 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 2 3 

19/4/2020, 
20:22:06 

นายสถาพร 
มหามิตร 

43 ชาย 6223000527 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 

19/4/2020, 
21:22:08 

นาง
กิตติญาณี 
ต๊ะใจ 

33 หญิง 6113000899 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 3 3 3 3 

20/4/2020, 
9:39:39 

สมิตา ผาต๊ิบ 28 หญิง 6213000418 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

20/4/2020, 
9:43:13 

นางสาว 
หทัยรัตน ์
วงศ์ใจ 

19 หญิง 6213000427 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 2 3 

20/4/2020, 
9:57:17 

สุพรรณี ทอง
สี 

20 หญิง 6123000515 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 

20/4/2020, ศราวุฒิ อรุณ 20 ชาย 6123000524 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 3 5 4 5 5 5 



ประทับเวลา 
ชื่อ-

นามสกุล 
อา
ย ุ

เพศ รหัสนักศึกษา 

ด้านท่ี 1 การจัดการเรียนการสอน 
ด้านท่ี 2 ด้านความปลอดภยั

ในการใช้งานระบบ 
ด้านท่ี 3 ข้อดีของ Google Classroom 

ด้านท่ี 4 ข้อเสียของGoogle 
Classroom 

ช่วยให้
บรรลุ
เป้าหมา
ยของ
การ
เรียน 

ช่วย
ส่งเสริม
ทักษะ
การ
เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง 

ตัวอย่าง
ท่ีใช้
อธิบาย
สอดคล้
องกับ
บทเรียน 

แบบฝึกหัด
หลากหลา
ยและ
สอดคล้อง
กับบทเรียน 

ช่วยให้มี
ความ
กระตือรื
อร้นใน
การ
เรียน
มากข้ึน 

เนื้อหา
เหมาะส
มกับการ
น า 
เสนอ 

ช่วยให้
เข้าใจ
บทเรียน 

กิจกรรม
การ
เรียน
ช่วยให้
เข้าใจ
บทเรียน 

ช่วยให้
ประหยัด
เวลาใน
การ
เรียน 

ช่วยให้มี
ส่วนร่วม
และการ
แสดง
ความ
คิดเห็น 

ความ
ปลอดภัย
ในการ
เข้าถึง 

การ
ก าหนด
สิทธิ์ใน
การใช้
งาน 

การ
ก าหนด
ความ
เป็น
ตัวตน 

ส่งเสริม
ให้
ผู้เรียน
เรียน
มากข้ึน 

เพิ่มขีด
ความสา
มารถใน
ด้านการ
เรียน 

สะดวก
และ
ประหยัด
เวลา 

ประสบ
ความส า
เร็จใน
ด้านการ
เรียน 

ติดตาม
ทบทวน
เนื้อหา
บางส่วนท่ี
ขาดหายไป
ระหว่าง
เรียน 

ท าให้
ขาดการ
ติดต่อ
ระหว่าง
กัน 

ท าให้
นักศึกษ
าแยกตัว
ออกจาก
กลุ่ม
เพื่อน 

ไม่แน่ใจ
ใน
คุณภาพ
การ
เรียนท่ี
นักศึกษ
าได้รับ 

ท าให้ไม่
มีอิสระ
ต้อง
อาศัย
เทคโนโล
ยีมาช่วย
เท่านั้น 

9:58:39 โน 

20/4/2020, 
13:07:15 

น.ส.บุษบา 
พรมปิงกา 

31 หญิง 6223000143 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 
ค่าเฉลี่ย 4.20 4.30 4.10 4.10 4.10 4.30 4.30 4.30 4.60 4.40 4.10 4.10 4.40 4.10 4.30 4.60 4.20 4.30 3.60 3.90 3.60 3.90 

 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน S.D. 0.63 0.67 0.74 0.74 0.57 0.67 0.82 0.67 0.52 0.52 0.74 0.57 0.52 0.57 0.48 0.52 0.79 0.67 0.97 0.99 1.17 0.99 

 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

 
ค่าเฉลี่ย 4.27 4.20 4.30 3.75 

 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน S.D. 0.16 0.17 0.19 0.17 

 
ระดับความพึงพอใจ มาก มาก มาก มาก 

 
รวมค่าเฉลี่ย 4.13 

 
รวมส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน S.D. 0.26 

 
ระดับความพึงพอใจ มาก 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กศน.อ ำเภอห้ำงฉตัร  
163 หมูท่ี ่1 ต.ห้ำงฉัตร อ.ห้ำงฉัตร จ.ล ำปำง  52190   

โทรศัพท์  054-269432 
 โทรสำร 054-269118  

E-mail  nfe_hangchat@hotmail.com 
Website http://www.hc.ac.th/ 
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