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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้ Google classroom ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ต่อจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Google classroom ในรายวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 
77 คน  ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม เคร่ืองมือที่ใช้วิจัย ได้แก่ 1) ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
Google classroom รายวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ต่อจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Google classroom ในรายวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยร้อยละ และค่าที  (t-test)   
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5  หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Google 
classroom มีค่าคะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทุกคน  คิดเป็นร้อยละ 100  ร้อยละของคะแนนทีเฉลี่ ยที่
เพิ่มขึ้น 121.40  
  2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้ Google classroom ในรายวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด (�̅�= 4.58, S.D. = 0.52)   
  
  



1. บทน า 
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวมเร็วตามสภาพแวดล้อม   ความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยผ่านสื่อที่มีอยู่
มากมาย  ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนอกจากให้ความรู้ว่าเข้าใจในเน้ือหาแล้ว   
จ าเป็นต้องฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 
2553  ก าหนดให้การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยก าหนดความมุ่ งหมายและ
หลักการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้
และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
และได้วางแนวทางการจัดการศึกษาว่าให้ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เ รียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องจัดเน้ือหาสาระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  ฝึกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้
ท าได้  คิดเป็นและแก้ปัญหาเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง  (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2553)  เน่ืองมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วได้
แสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสารภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ท าให้
โอกาส  ในการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในสภาพการณ์ที่ต่างกัน ลดน้อยลงและเป็นอุปสรรค
ต่อการจัดการเรียนรู้ 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อลดข้อจ ากัดดังกล่าวจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งโดยน าเทคโนโลยี Google 
Apps for Education มาประยุกต์ใช้เป็นเคร่ืองมือที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน สามารถ
สร้างความปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน รวมถึงระบบการส่งและจัดเก็บผลงานต่างๆ ผู้วิจัยได้
ศึกษา Google Classroom เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน อันจะส่งผลให้การ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการจัดการเรียนรู้ 

จากความส าคัญและสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิ จัยจึงมีความสนใจที่จะใช้ Google 
Classroom  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5  ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยในคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางน าเทคโนโลยี Google Apps for 
Education มาประยุกต์ใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้ Google classroom ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.2  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ต่อจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้ Google classroom ในรายวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  



 
3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 3.1 ผศ.ดร.ภาสกร เรืองรอง (2558) ได้กล่าวไว้ในบทความเรื่อง การใช้เทคโนโลยี Google 
Apps ในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  The use of Google Apps in the development 
of innovative teaching ไว้ว่า  การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน จึงมีความจ าเป็นอย่างมากที่
จะต้องมีการน าเคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการจัดระบบการเรียนการสอนเพื่อช่วย
อ านวยความสะดวกในหลายๆ ด้าน เคร่ืองมือที่น่าสนใจในการจัดการเรียนการสอนปัจจุบัน คือ 
Google Apps for Education ที่จัดได้ว่าเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยตอบสนองปัญหาต่างๆ ของการเรียน
การสอนในห้องเรียนได้อย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพอีกเคร่ืองมือหน่ึงในการจัดการเรียนการ
สอนของไทย ดังน้ันจะเห็นได้ว่า Google Apps for Education สามารถตอบโจทย์การศึกษายุคใหม่ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ชื่อว่าเป็นการสร้างต านานแห่งโลกการศึกษายุคใหม่ เพราะได้ท าให้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การติดต่อสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ แปรเปลี่ยนไปจากอดีตอย่าง
สิ้นเชิง 
 3.2  อภิรักษ์ ทูลธรรม  และอุมาพร จันโสภา (2559) ได้ท าวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจระบบ
บริการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มูเด้ิลและกูเกิ้ลคลาสรูมในบทบาทของผู้สอน  ผลการศึกษา
ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์มูเ ด้ิลและกูเกิ้ลคลาสรูม จากกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการใช้มูเ ด้ิลและกูเกิ้ลคลาสรูมในบทบาทของผู้สอนของมหาวิทยาลัยนครพนม 
จ านวน 40 คน ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้งานมูเด้ิลและกูเกิ้ลคลาสรูมในระดับ
มาก (มูเด้ิลมีค่า = 4.29, S.D. = 0.75 และ กูเกิ้ลคลาสรูมมีค่า = 4.31, S.D. = 0.70)  
 3.3  อพัชชา ช้างขวัญยืน  และทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ (2559) ได้ท าวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนการ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานรายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
พื้นฐาน ส าหรับนิสิตปริญญาตรี  ผลการวิจัยพบว่า 1. การสร้างแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน โดยมี
รายละเอียดที่ควรต้องค านึงในการสร้างแผนการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับ
การเรียนรู้แบบโครงงาน ประกอบด้วย ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ , ชื่อหน่วยการเรียนรู้, ชื่อเรื่องของ
แผนการจัดการเรียนรู้, ชั้นที่สอน,จ านวนคาบที่ใช้ในการสอน,สาระรายวิชา,วัตถุประสงค์,สาระของ
เน้ือหา,กิจกรรมสื่อและอุปกรณ์,การวัดและการประเมินผล ,Google Classroom,คู่มือการใช้งาน 
Google Classroom,แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พร้อมเฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 2. ผลการประเมินคุณภาพของแผนการสอนการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก 3.ผลการหาประสิทธิผลของการสอน
การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน คือ 0.55 ผ่านตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้   
 
 
 
 



4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
สอาดเผดิมวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 9 ห้องเรียน  รวมจ านวนทั้งสิ้น 350 คน  
  4.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 77 คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม จาก 
9 ห้องเรียนเลือกมา 2 ห้องเรียน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 77 คน 
 4.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

4.2.1  เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง  คือ  ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
Google classroom รายวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  

4.2.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ต่อ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Google classroom ในรายวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
 4.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง  ผู้วิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบหน่ึงกลุ่ม
สอบก่อนและสอบหลัง (One GroupPretest – Posttest Design)  มีวิธีด าเนินการวิจัย  ดังน้ี 
  1. ท าการทดสอบก่อนใช้ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Google classroom 
รายวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
แบบทดสอบแบบปรนัย 20 ข้อ 
  2. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
Google classroom รายวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย จ านวน 12 ชั่วโมง 
  3. เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามก าหนด  ท าการทดสอบด้วยแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบทดสอบแบบปรนัย 20 ข้อชุดเดิม 
  4. น าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ต่อจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช้ Google classroom ในรายวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียให้กลุ่มตัวอย่าง
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Google classroom  
  5. น าผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนน  แล้วน าคะแนนมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการ
ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป 
 4.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยร้อยละ และ
ค่าที  (t-test) 
 
 
 



5. ผลการวิจัย 
 5.1 นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
Google classroom รายวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  มีค่าคะแนนผ่ าน
เกณฑ์ประเมินทุกคน  คิดเป็นร้อยละ 100  ร้อยละของคะแนนทีเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 121.40  
 5.2  นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
Google classroom รายวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย ก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกัน  โดยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 5.3  นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
Google classroom มีความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้ Google classroom ในรายวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย อยู่ในระดับมากที่สุด  
(�̅�= 4.58, S.D. = 0.52)   
 
6.  อภิปรายผล 
 6.1 ผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
Google classroom  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  มีค่าคะแนนผ่าน
เกณฑ์ประเมินทุกคน  คิดเป็นร้อยละ 100  ร้อยละของคะแนนทีเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 121.40 จะเห็นได้ว่า
ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Google classroom   สามารถพัฒนาการเรียนการสอนและท า
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิชาภา บุรีกาญจน์ (2556) ศึกษาผล
การจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้านทีมีต่อความรับผิดชอบและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจัยคร้ังน้ี ผลการวิจัยคร้ังน้ี พบว่า 1) 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 2)ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมและ  ดวงพร อิมแสง
จันทร์ (2554) ศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศและความสามารถในการแก้ปัญหาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการเรียนรู้ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน 2) ความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูง ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนยุคสมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก 
เพราะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ วิธีการเรียนการสอนจะ
เป็นรูปแบบที่เน้นการพัฒนาทักษะมากกว่าความรู้ เป็นรูปแบบการเรียนหน่ึงที่เหมาะสมส าหรับการ
เรียนในศตวรรษที่ 21 เน่ืองจากเป็นกิจกรรมที่ เน้นการส่งเสริมทักษะและการปฏิบัติ โดยมีการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถเลือกใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่เหมาะสมมา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของนักเรียนในยุคใหม่ นอกจากน้ันยังช่วยสนับสนุนการ



กระตุ้นความคิดของผู้เรียน ถือเป็นทักษะที่ส าคัญส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่จะท าให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้อย่างกว้างขวาง มีความเข้าใจในตนเอง ผู้อื่นและสังคม สามารถคิดอย่างมีเหตุผลและน าความรู้
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีและผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวัง 

6.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อระบบจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ Google classroom ในรายวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (�̅�= 4.58, S.D. = 0.52)  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเสมา สอนประสม (2559) ได้
ท าวิจัยเร่ือง  ศึกษาความพึงพอใจในการใช้คลาสรูมในวิชาฟิสิกส์ 1 ส าหรับนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ผลการทดสอบทางสถิติพบว่าการใช้คลาสรูมในการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ด้านระบบ
เครือข่ายหัวข้อความสะดวกในการเข้าถึงระบบมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ3.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.11 ด้านความปลอดภัยหัวข้อการกาหนดสิทธิ์การใช้งานมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.14 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.25 ข้อดีของการใช้คลาสรูมหัวข้อติดตามทบทวนเน้ือหาบางส่วนที่ขาด
หายไปมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.42 ข้อเสียของการใช้คลาสรูม
หัวข้อนักศึกษาแยกตัวออกจากกลุ่มมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.37 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้คลาสรูมที่ .05 มีความเชื่อมั่น 95% 
การวิ จัยคร้ัง น้ีพบว่า ระบบจัดการเ รียนการสอนออนไลน์ Google classroom ในรายวิชา
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  สูงขึ้น  
และจากการศึกษาความพึงพอใจพบว่า ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Google classroom ท า
ให้นักเรียนสะดวก  รวดเร็วในการส่งงานแทนการส่งทาง e-mail ลดความยุ่งยาก ในการส่งงาน  
สามารถดูคะแนนเก็บ ดูระยะเวลาในการส่งงาน เพื่อใช้ในการวางแผนการท างานติดตามเ น้ือหา
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างต่อเน่ือง  กระตือรือร้นในการเรียนรู้  รู้สึกสนุกและไม่เบื่อหน่ายใน
การที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  ท าให้เกิดความคล่องแคล่วและช่วยให้เกิดทักษะเพิ่มมากขึ้น   
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