การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ Google classroom
ในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
THE USE GOOGLE CLASSROOM IN THE DEVELOPMENT OF TEACHING
COMPUTER GRAPHIC COURSE FOR STUDENT MATHAYOMSUKSA 5
นายสุรศักดิ์ ทิพย์พิมล
ครู คศ. 2 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย 1) เพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรายวิ ช า
คอมพิวเตอร์ ก ราฟิ ก ของนักเรีย นชั้ นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 5 โดยใช้ Google classroom ในการจั ด
กิจกรรมการเรีย นการสอน 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรีย นชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ 5 ต่อจั ด
กิจกรรมการเรีย นการสอนโดยใช้ Google classroom ในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก กลุ่มตัวอย่าง
ได้แ ก่ นักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรีย นสอาดเผดิม วิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 11 ภาคเรีย นที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 2 ห้องเรีย น จานวนนักเรีย น 63 คน
ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้วิจัย ได้แก่ 1) ระบบจัดการเรีย นการสอนออนไลน์ Google
classroom รายวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นรายวิชาคอมพิวเตอร์
กราฟิก 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อจัดกิจกรรมการเรีย นการ
สอนโดยใช้ Google classroom ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ กราฟิก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยร้อยละ และค่าที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ระบบจัดการเรีย นการสอนออนไลน์ Google classroom
มีค่าคะแนนผ่านเกณฑ์ป ระเมิ นทุก คน คิดเป็นร้อยละ 100 ร้อยละของคะแนนทีเฉลี่ย ที่เ พิ่ ม ขึ้ น
55.95
2. ความพึงพอใจของนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อจัดกิจกรรมการเรีย นการ
สอนโดยใช้ Google classroom ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ กราฟิก พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด (𝑥̅ = 4.57, S.D. = 0.55)

1. บทนา
การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวมเร็วตามสภาพแวดล้อม ความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยผ่านสื่อที่มีอยู่
มากมาย ดั ง นั้ น การจั ด การเรี ย นการสอนในปั จ จุบั น นอกจากให้ ค วามรู้ว่ า เข้ าใจในเนื้ อ หาแล้ว
จาเป็นต้องฝึกฝนให้ผู้เรีย นมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช
2553 กาหนดให้การจัดการเรีย นการสอนมุ่งเน้นผู้เรีย นเป็นสาคัญ โดยกาหนดความมุ่ งหมายและ
หลักการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
และได้วางแนวทางการจัดการศึกษาว่าให้ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรีย นมีความสาคัญที่สุ ด กระบวนการจัดการศึก ษาต้องส่งเสริม ให้ผู้ เ รี ย น
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม ตามศักยภาพ ซึ่งกระบวนการจัดการเรีย นรู้ต้องจัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้ม าใช้
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรีย นได้เรีย นรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้
ทาได้ คิดเป็นและแก้ปัญหาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2553) เนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วได้
แสดงให้เห็นถึงข้อจากัดของการจัดการเรีย นรู้ที่เน้นการสื่อสารภายในห้องเรีย นเพียงอย่างเดียว ทาให้
โอกาส ในการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรีย นในสภาพการณ์ที่ต่างกัน ลดน้อยลงและเป็นอุป สรรค
ต่อการจัดการเรียนรู้
การใช้เทคโนโลยีเพื่อลดข้อจากัดดังกล่าวจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งโดยนาเทคโนโลยี Google
Apps for Education มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือที่นามาใช้ในการจัดการเรีย นการสอน สามารถ
สร้างความปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรีย น รวมถึงระบบการส่งและจัดเก็บผลงานต่างๆ ผู้วิจัย ได้
ศึกษา Google Classroom เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรีย นการสอน อันจะส่งผลให้ก าร
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการจัดการเรีย นรู้
จากความส าคั ญ และสภาพปัญ หาดั งกล่า วข้ างต้ น ผู้วิ จัย จึง มีค วามสนใจที่ จ ะใช้ Google
Classroom เพื่อพัฒนาการจัดการเรีย นการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ กราฟิ กของนั กเรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นแนวทางนาเทคโนโลยี Google Apps for
Education มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นรายวิ ชาคอมพิว เตอร์ กราฟิ ก ของนักเรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ Google classroom ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อจัดกิจกรรมการเรีย นการ
สอนโดยใช้ Google classroom ในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 ผศ.ดร.ภาสกร เรืองรอง (2558) ได้กล่าวไว้ในบทความเรื่อง การใช้เทคโนโลยี Google
Apps ในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน The use of Google Apps in the development
of innovative teaching ไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนในห้องเรีย น จึงมีความจาเป็นอย่างมากที่
จะต้องมีการนาเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการจัดระบบการเรีย นการสอนเพื่อช่วย
อานวยความสะดวกในหลายๆ ด้าน เครื่องมือที่น่าสนใจในการจัด การเรีย นการสอนปั จจุบั น คือ
Google Apps for Education ที่จัดได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยตอบสนองปัญหาต่างๆ ของการเรีย น
การสอนในห้องเรีย นได้อย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพอีกเครื่องมือหนึ่งในการจัดการเรีย นการ
สอนของไทย ดังนั้นจะเห็นได้ว่า Google Apps for Education สามารถตอบโจทย์การศึกษายุคใหม่
ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ จึงได้ชื่อว่าเป็นการสร้างตานานแห่งโลกการศึกษายุคใหม่ เพราะได้ทาให้
รูปแบบการจัดการเรีย นการสอน การติดต่อสื่อสาร การมีปฏิสัม พันธ์ แปรเปลี่ย นไปจากอดีตอย่าง
สิ้นเชิง
3.2 อภิรักษ์ ทูลธรรม และอุม าพร จันโสภา (2559) ได้ทาวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจระบบ
บริการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มูเดิ้ลและกูเกิ้ลคลาสรูมในบทบาทของผู้สอน ผลการศึกษา
ระบบการจั ด การเรี ย นการสอนออนไลน์ มู เ ดิ้ ล และกู เ กิ้ ล คลาสรู ม จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น ผู้ ที่ มี
ประสบการณ์ใ นการใช้ มูเ ดิ้ลและกู เกิ้ ลคลาสรูม ในบทบาทของผู้ส อนของมหาวิ ทยาลัย นครพนม
จานวน 40 คน ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้งานมูเดิ้ลและกูเกิ้ลคลาสรูมในระดับ
มาก (มูเดิ้ลมีค่า = 4.29, S.D. = 0.75 และ กูเกิ้ลคลาสรูมมีค่า = 4.31, S.D. = 0.70)
3.3 อพัชชา ช้างขวัญยืน และทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ (2559) ได้ทาวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนการ
สอนแบบห้องเรี ย นกลับด้ า นร่วมกั บการเรีย นรู้แ บบโครงงานรายวิ ชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้ น
พื้นฐาน สาหรับนิสิตปริญญาตรี ผลการวิจัย พบว่า 1. การสร้างแผนการจัดการเรีย นการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรีย นรู้แบบโครงงาน รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน โดยมี
รายละเอียดที่ควรต้องคานึงในการสร้างแผนการจัดการเรีย นการสอนแบบห้องเรีย นกลับด้านร่วมกับ
การเรียนรู้แบบโครงงาน ประกอบด้วย ชื่อแผนการจัดการเรีย นรู้ , ชื่อหน่วยการเรีย นรู้, ชื่อเรื่องของ
แผนการจัดการเรียนรู้ , ชั้นที่สอน,จานวนคาบที่ใช้ในการสอน,สาระรายวิชา,วัตถุประสงค์ ,สาระของ
เนื้อหา,กิจกรรมสื่อและอุป กรณ์ ,การวัดและการประเมิน ผล,Google Classroom,คู่มือการใช้ ง าน
Google Classroom,แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น พร้อมเฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรีย น 2. ผลการประเมินคุณภาพของแผนการสอนการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
ร่วมกับการเรียนรู้แ บบโครงงานโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก 3.ผลการหาประสิทธิผลของการสอน
การจัดการเรีย นการสอนแบบห้องเรีย นกลับด้านร่วมกับการเรีย นรู้แบบโครงงาน คือ 0.55 ผ่านตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจั ย ครั้งนี้ คือ นักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรีย น
สอาดเผดิมวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2560 จานวน 10 ห้องเรียน รวมจานวนทั้งสิ้น 364 คน
4.1.2 กลุ่ม ตัวอย่างที่ใ ช้ใ นการวิจัย ครั้ ง นี้ ได้แ ก่ นักเรีย นชั้ นมั ธยมศึ ก ษาปีที่ 5
โรงเรีย นสอาดเผดิม วิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ภาคเรีย นที่ 1
ปีการศึกษา 2560 จานวน 2 ห้องเรียน จานวนนักเรีย น 63 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม จาก
10 ห้องเรียนเลือกมา 2 ห้องเรียน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 63 คน
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.2.1 เครื่องมือที่ใช้ใ นการทดลอง คือ ระบบจัดการเรีย นการสอนออนไลน์
Google classroom รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
4.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น
รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Google classroom ในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบหนึ่งกลุ่ม
สอบก่อนและสอบหลัง (One GroupPretest – Posttest Design) มีวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. ทาการทดสอบก่อนใช้ระบบจัดการเรีย นการสอนออนไลน์ Google classroom
รายวิชาคอมพิวเตอร์ กราฟิก โดยใช้แ บบวัดผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย นรายวิชาคอมพิวเตอร์ ก ราฟิ ก
แบบทดสอบแบบปรนัย 20 ข้อ
2. ดาเนินการจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ โ ดยใช้ ระบบจัด การเรีย นการสอนออนไลน์
Google classroom รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก จานวน 10 ชั่วโมง
3. เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรีย นรู้ตามกาหนด ทาการทดสอบด้วยแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบทดสอบแบบปรนัย 20 ข้อชุดเดิม
4. นาแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช้ Google classroom ในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกให้กลุ่มตัวอย่างประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Google classroom
5. นาผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนน แล้วนาคะแนนมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการ
ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยร้อยละ และ
ค่าที (t-test)

5. ผลการวิจัย
5.1 นักเรีย นที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรีย นรู้ โดยใช้ระบบจัดการเรีย นการสอนออนไลน์
Google classroom รายวิชาคอมพิวเตอร์ กราฟิก โดยใช้แ บบวัดผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย นรายวิ ช า
คอมพิวเตอร์กราฟิก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นรายวิชาคอมพิวเตอร์ กราฟิก มีค่าคะแนนผ่านเกณฑ์
ประเมินทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ร้อยละของคะแนนทีเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 55.95
5.2 นักเรีย นที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรีย นรู้โดยใช้ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์
Google classroom รายวิชาคอมพิวเตอร์ กราฟิก มีผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย นรายวิชาคอมพิวเตอร์
กราฟิก ก่อนเรียนและหลังเรีย นมีความแตกต่างกัน โดยหลังเรีย นสู งกว่าก่อนเรีย นอย่างมีนัย ส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
5.3 นักเรีย นที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรีย นรู้โดยใช้ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์
Google classroom มีความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้ Google classroom ในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.57,
S.D. = 0.55)
6. อภิปรายผล
6.1 ผลการศึกษาพบว่านักเรีย นที่ได้รับการสอนโดยใช้ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์
Google classroom มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นรายวิชาคอมพิวเตอร์ กราฟิก มีค่าคะแนนผ่านเกณฑ์
ประเมินทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ร้อยละของคะแนนที เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 55.95 จะเห็นได้ ว่าระบบ
จัดการเรีย นการสอนออนไลน์ Google classroom สามารถพัฒนาการเรีย นการสอนและทาให้ ผล
สัม ฤทธิ์ทางการเรีย นสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิชาภา บุรีกาญจน์ (2556) ศึกษาผลการ
จัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้แนวคิดแบบห้องเรีย นกลับด้านทีมีต่อความรับผิดชอบและผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรีย นมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจัยครั้งนี้ ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า 1) ค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรีย นกลุ่มทดลองหลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 2)ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น
วิชาสุขศึกษาของนักเรียนกลุ่ม ทดลองสูงกว่านักเรีย นกลุ่ม ควบคุมและ ดวงพร อิมแสงจันทร์ (2554)
ศึกษาการพัฒนาผลการเรีย นรู้ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒ นาเศรษฐกิ จของ
ประเทศและความสามารถในการแก้ปัญหาตามขั้นตอนการจัดการเรีย นรู้แบบโครงงาน ของนักเรีย น
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการเรียนรู้ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศของนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรีย นสูงกว่าก่อนเรีย น 2)
ความสามารถในการทาโครงงานของนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง ความ
คิดเห็นเพิ่ม เติม เกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนยุคสมัย ใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เพราะการ
เปลี่ย นแปลงทางด้านเทคโนโลยีแ ละการเข้าถึงข้ อมูลข่า วสารต่ างๆ วิธีการเรีย นการสอนจะเป็ น
รูปแบบที่เน้นการพัฒนาทักษะมากกว่าความรู้ เป็นรูปแบบการเรียนหนึ่ งที่เหมาะสมสาหรับการเรีย น
ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เน้นการส่งเสริมทักษะและการปฏิบัติ โดยมีการนาเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถเลือกใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้
เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของนักเรีย นในยุคใหม่ นอกจากนั้นยังช่วยสนับสนุนการกระตุ้นความคิ ด

ของผู้เรีย น ถือเป็นทักษะที่สาคัญสาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่จะทาให้ผู้เรีย นเกิดความรู้อย่าง
กว้างขวาง มีความเข้าใจในตนเอง ผู้อื่นและสังคม สามารถคิดอย่างมีเหตุผลและนาความรู้ไปใช้ในการ
ดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีและผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวัง
6.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อระบบจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ Google classroom ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ กราฟิก พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.57, S.D. = 0.55) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม และ พร
เพ็ญ เอกเอี่ยมวัฒนกุล ได้ทาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยผ่านกูเกิลคลาสรูม ของ
นักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ผลการทดสอบทางสถิติพบว่า ด้านการจัดการเรีย นการสอนผ่า น
กูเกิลคลาสรูมช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
1.15 ด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบที่สามารถกาหนดสิทธิ์ การใช้งานมีค่าเฉลี่ย สูงสุด 4.37
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.23 ข้อดีของการใช้กูเกิลคลาสรูมหัวข้อติดตามทบทวนเนื้อหา บางส่วนที่
ขาดหายไป มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.38 ข้อเสียของการใช้กูเกิล คลาส
รูม หัวข้อนักศึกษาแยกตัวออกจากกลุ่ม มี ค่าเฉลี่ย สูงสุ ด 4.73 ส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน 1.29 และ
ค่าเฉลี่ยรวม 3 ด้านมีค่าเฉลี่ย 4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.33
การวิจัย ครั้งนี้พบว่า ระบบจัดการเรีย นการสอนออนไลน์ Google classroom ในรายวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิก ทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ กราฟิกสูงขึ้น และ
จากการศึกษาความพึงพอใจพบว่า ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Google classroom ทาให้
นั ก เรี ย นสะดวก รวดเร็ ว ในการส่ ง งานแทนการส่ง ทาง e-mail ลดความยุ่ ง ยาก ในการส่ ง งาน
สามารถดูคะแนนเก็บ ดูระยะเวลาในการส่งงาน เพื่อใช้ในการวางแผนการทางานติ ดตามเนื้ อ หา
กิจกรรมการเรีย นรู้ต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง กระตือรือร้นในการเรีย นรู้ รู้สึกสนุกและไม่เบื่อหน่ ายใน
การที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทาให้เกิดความคล่องแคล่วและช่วยให้เกิดทักษะเพิ่มมากขึ้น
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