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ชื่องานวิจัย การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ (Computer and 
Information for Work) รหัสวิชา 2001-2001  โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียน
ออนไลน์ (Google Classroom) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยเรื่อง การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองาน
อาชีพ (Computer and Information for Work) รหัสวิชา 2001-2001  โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบ
ห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาการส่งงานของนักเรียนชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  โดยประชากรในการท าวิจัยคือ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน 45 คน ซึ่งใช้
ระยะเวลาในการท าวิจัย 1 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเครื่องมือที่ผู้จัดท าได้สร้างขึ้นได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
ส่งงานผ่านระบบ google classroom และระบบ google classroom ที่เป็นเครือข่ายของ website google 
เครื่องมือของแบบประเมินความพึงพอใจเป็นแบบมาตราการประเมิน (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ 
ลิเคิร์ท  ข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ โดยใช้เกณฑ์น้ าหนักคะแนนประเมินค่าจัดอันดับความส าคัญ และส าหรับการ
แปลความหมายใช้ค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้และยึดแนวคิดของเบสท์  (Best, 1986 : 195)   
 การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติที่ใช้วิเคราะห์ปริมาณการส่งงานของนักเรียน คือ ค่าเฉลี่ย (µ) และร้อยละ 
(%) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจใช้สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (µ)  ร้อยละ (%) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ในโลกและยุคสมัยปัจจุบันได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่ละประเทศมีการแข่งขันสูง 
ในทางด้านกิจการงานต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การศึกษา เทคโนโลยี 
เป็นต้น ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงนั้น เพ่ือให้สังคมก้าวทันยุคสมัย 
สังคมไทยจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบด้านการศึกษา เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเสริมคุณลักษณะ
นิสัย ปลูกฝังให้คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้าความรู้ได้จากสื่อสิ่งอ านวย
ความสะดวกทางด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดความคิดที่ริเริ่มสร้างสรรค์  
ซึ่งเป็นรากฐานของการท างานของประชากรในอนาคตที่เป็นคนยุคใหม่ ก้าวทันโลกแห่งความเจริญในปัจจุบัน
และอนาคต สามารถปรับตัว ให้อยู่รอด ก้าวทัน ก้าวหน้า ก้าวน า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 
และยัง่ยืน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ประจ าปี 2560 - 2564)  
 การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย โดยมุ่งเน้น  
การพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง  
ที่ส าคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงไปสู่โครงสร้างประชากรสังคมสูงวัยสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
คุณภาพคนยังมีปัญหาในทุกช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิต ผลลัพธ์ทางการศึกษาของ
เด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า ดังนั้น จุดเน้นการพัฒนาคนที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ มีดังนี้ 
 ๑) การพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต  
และทักษะทางสังคม เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
 ๒) การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม คนไทยในทุกช่วงวัยเป็นคนดี มีสุข
ภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม 
 ๓) การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของคน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
เพ่ือวางรากฐานให้เป็นคนมีคุณภาพในอนาคต การพัฒนาทักษะสอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงาน
และทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม เช่น เด็กวัย
เรียนและวัยรุ่นพัฒนาทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการให้คว ามส าคัญ 
กับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการต่อยอดพัฒนาทักษะในทุกด้าน  
 ๔) การเตรียมความพร้อมของกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกลุ่มวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตอย่างส าคัญ 
 ๕) การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับและยกระดับการเรียนรู้ โดยเน้น 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปรับระบบการจัดการเรียน
การสอน และการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศใน
สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และพัฒนาระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษาให้เอ้ือต่อการเตรียมคนที่มี
ทักษะให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ต้องให้ความส าคัญกับการสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตทั้งสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ
การทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
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 ๑) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสอดคล้องกับพัฒนาการ
ของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมศาสตร์  
ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 
 ๒) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพการทางานร่วมกันเป็น
กลุ่ม การวางแผนชีวิต 
 ๓) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึกทักษะอาชีพให้
พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
 แผนงานการสร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ให้มีชีวิต ทันสมัย มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลเพ่ือดึงดูดให้คน
ทุกช่วงวัยเกิดความสนใจเข้าไปเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมมีการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
รูปแบบใหม่ๆ ที่จะช่วยเพ่ิมพูนศักยภาพคนไทยให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น ห้องสมุด
เสมือน (Virtual Library) ศูนย์ศึกษาบันเทิง (Edutainment Center)เป็นต้น การส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้
ผ่านบริการห้องสมุดในภูมิภาคที่ทันสมัย สร้างโอกาสให้กลุ่มเด็กเยาวชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่าง  
มีคุณภาพ สะดวกและรวดเร็ว จัดให้มีเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ในระดับจังหวัดและภูมิภาค รวมทั้งประสาน
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในชุมชนเพ่ือพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นพ้ืนที่การเรียนรู้ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมด้วยรูปแบบที่ทันสมัย 
 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ (รหัสวิชา 2001 - 
2001) มีการเก็บคะแนนแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ คะแนนเก็บระหว่างภาค 80 คะแนน และคะแนนสอบ
ปลายภาค 20 คะแนน รวมเป็น 100 คะแนน โดยคะแนนเก็บระหว่างภาคมีสัดส่วนคะแนนที่มากกว่าร้อยละ 
80 ซึ่งมาจากการท าใบงานหรือชิ้นงาน 40 คะแนน และการสอบกลางภาค 20 คะแนน  ดังนั้น การท า 
ใบงานหรือชิ้นงานส่งครู  จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะใช้ในการประเมินทักษะของนักเรียนในเรื่องนั้น ๆ  
 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ  (รหัสวิชา 2001 - 
2001)  ให้กับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย  ได้พบปัญหาและอุปสรรคจากการส่งงาน เช่น การส่งงานช้า หรือไม่ส่งงานของนักเรียน
อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งท าให้ครูไม่สามารถวัดทักษะและความก้าวหน้าของนักเรียนได้ ดังนั้นครูผู้สอนจึงมีความ
ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้จัดท าวิจัยแก้ปัญหาการส่งงานโดยลดอุปสรรคในการส่งงานแบบ
ปกติ ให้ส่งผ่าน Google Classroom ที่สามารถส่งงานได้ตลอดเวลาและทุกท่ีที่นักเรียนมีสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
เพ่ือให้การเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 
 
 สมมติฐำนกำรวิจัย 
  สถิติปริมาณการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ระหว่างการส่งงานแบบปกติ  และการส่งงานผ่าน 
Google Classroom มีความแตกต่างกัน 
 
 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
  1. เพื่อแก้ปัญหาการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
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 ขอบเขตของงำนวิจัย 
  1. ประชากรในการท าวิจัยคือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จ านวน 45 คน 
  2. ระยะเวลาคือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 
 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1. ได้รับแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนของการส่งงานนักเรียน ท าให้การเรียน
การสอนมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2. เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการส่งงานของนักเรียนให้กับครูผู้สอนในรายวิชาอ่ืน ๆ 
 
 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
  อุปสรรค หมายถึง เครื่องขัดข้อง  ความขัดข้อง  หรือเครื่องขัดขวาง  เช่น  อุปสรรคท าให้เรา
แข็งแกร่งขึ้น คนที่ไม่เคยเผชิญอุปสรรคจะไม่รู้จักความสามารถที่แท้จริงของตนเลย  
  งำน หมายถึง แบบฝึกหัดที่ครูให้ในชั่วโมงเรียน แบบฝึกหัดที่ครูให้เป็นการบ้าน ใบงาน 
รวมถึงการทางานเป็นกลุ่มและชิ้นงาน 
  Classroom หมายถึง บริการบนเว็บฟรีส าหรับโรงเรียน องค์กรการกุศล และทุกคนที่มีบัญชี 
Google ส่วนบุคคล และ Classroom ยังช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนเชื่อมต่อถึงกันได้ง่าย ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน  
  Join Class หมายถึง การเข้าร่วมชั้นเรียนผ่านระบบ Google Classroom 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 แนวทางในการจัดท าวิจัยในเรื่อง การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
เพ่ืองานอาชีพ (Computer and Information for Work) รหัสวิชา 2001-2001 โดยใช้วิธีการส่งงานผ่าน
ระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้วิจัยจึงศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องโดยเสนอตามล าดับหัวข้อดังนี้ 
 1. วิจัยในชั้นเรียน 
 2. อุปสรรคของการท างาน 
 3. Google Classroom 
  
1. วิจัยในชั้นเรียน 
 ความหมายของวิจัยในชั้นเรียน 
 การวิจัยในชั้นเรียนเป็นรูปแบบของการวิจัยทางการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นการวิจัยที่ด าเนินการ
ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานของครู โดยมีครูเป็นนักวิจัย ทั้งผลิตงานวิจัย และบริโภคงานวิจัย หรือกล่าวอีก 
นัยหนึ่งคือ ครูเป็นผู้ท าการวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ ด้วยลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนจึงมีนักศึกษา  
และนักวิจัยหลายท่านได้ให้ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียนไว้หลากหลายโดยเน้นการวิจัยทางการศึกษา
และปฏิบัติการในห้องเรียนดังนี้  
 การวิจัยในชั้นเรียน  หากแปลความหมายโดยการแยกค าหลัก ๆ  จะเห็นได้ว่าประกอบด้วยค าว่า  
“การวิจัย”  และ “ชั้นเรียน” ซึ่งการวิจัยนั้นในบทที่  1 ได้อธิบายความหมาย  ความส าคัญ และหลักการไว้
แล้ว  ส่วนค าว่าชั้นเรียน  หากสื่อตามความหมายที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่าสื่อถึง ครู นักเรียน  ดังนั้นหากหมาย
รวมกันแล้วจะเห็นได้ว่า การวิจัยในชั้นเรียน จะหมายถึงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับครูหรือนักเรียน นอกจากนี้
ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียนนั้นได้มีนักวิชาการ  ได้นิยามความหมายที่คล้ายคลึงกันดังนี้ 
           (Field ,1997  อ้างถึงในสุภัทรา เอ้ือวงศ์  ออนไลน์  2554) การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นการวิจัย 
เพ่ือหานวัตกรรมส าหรับแก้ปัญหาหรือเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน ซึ่งเน้นในลักษณะการวิจัย  
เชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีปัญหาการเรียนรู้เป็นจุดเริ่มต้น ผู้สอนหาวิธีการ หรือนวัตกรรม 
เพ่ือแก้ปัญหา มีการสังเกตและตรวจสอบผลของการแก้ปัญหา/การพัฒนา แล้วจึงบันทึกและสะท้อนการ
แก้ปัญหาหรือการพัฒนานั้นๆ การวิจัยในชั้นเรียนมักเป็นการวิจัยขนาดเล็ก (Small scale) ที่ด าเนินการโดย
ผู้สอน เป็นกระบวนการที่ผู้สอนสะท้อนการปฏิบัติงาน และเสริมพลังอ านาจให้ครูผู้สอน  
           (รัตนะ บัวสนธ์,2544) การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการแก้ปัญหาและ /หรือพัฒนางานที่เกี่ยวกับ 
การเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยอาศัยกระบวนการวิจัยในการด าเนินงานทั้งนี้มีเป้าหมายส าคัญที่อยู่ที่  
การเรียนรู้ที่ส าคัญของผู้เรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับ    
 (ส. วาสนา ประวาลพฤกษ์,2541)การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าที่สะท้อนตัวครู 
และกลุ่มผู้ร่วมปฏิบัติงานในสถานการณ์สังคม เพ่ือค้นหาลักษณะที่เหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภาวะของสังคมหรือสถานการณ์ ด้วยความร่วมมือของเพ่ือนครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนสมาชิกในสังคมที่เกี่ยวข้อง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพินิจพิเคราะห์การกระท าของ
ตนเองและกลุ่ม เพ่ือพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้ อันเป็นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงแบบมีแผน ดังนั้น การวิจัยในชั้นเรียน จึงไม่ใช่เป็นเพียงการแก้ปัญหา แต่จะเป็นการตั้งปัญหา  
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จากแรงกระตุ้นของผู้วิจัยที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพัฒนา แล้วปฏิบัติสังเกต สะท้อนกลับเป็นวัฏจักรของการวิจัย
ที่หมุนไปเรื่อย ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและสร้างภาพลักษณ์ของการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 ส่วนความส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียนนั้นจะเห็นได้ว่าการวิจัยในชั้นเรียนนั้นมุ่งแก้ปัญหาและ/หรือ
พัฒนางานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ซึ่งต้องบังเกิดประโยชน์แก่นักเรียนให้ในการพัฒนา  
การเรียนรู้อยู่แล้ว  และต้องส่งผลต่อผลงานของครูผู้สอนและโรงเรียนตามมา  และนอกจากนี้การวิจัยในชั้น
เรียนนี้ยังสอดคล้องกับแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด4 แนวการจัด
การศึกษา มาตรา 24(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้
และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจ
เรียนรู้ไปพร้อมกันจากการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ มาตรา 30 ส่งเสริมให้ผู้สอน
สามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษาในหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544  ได้กล่าวถึงการวิจัย ในกระบวนการจัดการศึกษา ของผู้เกี่ยวข้อง ดังเช่น ศึกษา 
ค้นคว้า วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียน ให้ผู้สอนน า
กระบวนการวิจัยมาผสมผสานหรือบูรณาการใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและเพ่ือให้ 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิค (2555) กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียน คือ กระบวนการแสวงหาความรู้อันเป็น
ความจริงที่เชื่อถือได้ในเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
ในบริบทของขั้นเรียน การวิจัยในชั้นเรียนมีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนของครู 
ลักษณะของการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) คือ เป็นการวิจัยควบคู่ไปกับ 
การปฏิบัติงานจริง โดยมีครูเป็นทั้งผู้ผลิตงานวิจัย และผู้บริโภคผลการวิจัย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ครูเป็น
นักวิจัยในชั้นเรียนครูนักวิจัยจะตั้งค าถามที่มีความหมายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แล้วจะวางแผน 
การปฏิบัติงานและการวิจัย หลักจากนั้นครูจะด าเนินการการจัดการเรียนการสอนไปพร้อม ๆ กับท า 
การจัดเก็บข้อมูล ตามระบบข้อมูลที่ได้วางแผนการวิจัยไว้ น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สรุปผลการวิจัย  
น าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแล้วพัฒนาข้อความรู้ที่ได้นั้นต่อไปให้มีความถูกต้อง
เป็นสากลและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นต่อการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักเรียนของครูให้มีคุณภาพ
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป  
 โดยทั่วไปแล้วประชากรเป้าหมายของการวิจัยในชั้นเรียนจะถูกจ ากัดเป็นกลุ่มนักเรียนในความ
รับผิดชอบของครูนักวิจัยเท่านั้น และข้อความรู้ที่ได้มักจะมีความเฉพาะคือจะเกี่ยวกับสภาพปัญหาและผล  
การพัฒนานักเรียนในชั้นเรียนของครูนักวิจัยเป็นส าคัญ 
 สรุปได้ว่าวิจัยในชั้นเรียนคือ การค้นคว้าเพ่ือแก้ไขปัญหาของครูและนักเรียน ในการจัดการเรียน  
การสอนเพ่ือให้บรรลุซึ่ง เป้าหมายและพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพที่ดียิ่ งขึ้น โดยมีการวางแบบแผน  
การปฏิบัติการอย่างมีระบบ ขั้นตอนและสืบค้นหาข้อมูลเพ่ือน ามาแก้ไขปัญหาเหล่านั้นที่เกิดในชั้นเรียนของ
ครูผู้สอน 
 ความส าคัญของวิจัยในชั้นเรียน 
 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม (2555) กล่าวว่า การท าวิจัยในชั้นเรียนนั้นจะช่วยให้ครูมีวิถีชีวิตของ 
การท างานครูอย่างเป็นระบบเห็นภาพของงานตลอดแนว มีการตัดสินใจที่มีคุณภาพ เพราะจะมองเห็น
ทางเลือกต่าง ๆ ได้กว้างขวางและลึกซึ้งขึ้น แล้วจะตัดสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์  
ครูนักวิจัยจะมีโอกาสมากขึ้นในการคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับเหตุผลของการปฏิบัติงานและครูจะสามารถบอกได้ว่า
งานการจัดการเรียนการสอนที่ปฏิบัตินั้นได้ผลหรือไม่เพราะอะไร นอกจากนี้ครูที่ใช้กระบวนการวิจัยใน  
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การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนนี้จะสามารถควบคุม ก ากับ และพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองได้ 
อย่างดี เพราะการท างาน และผลของการท างานนั้นล้วนมีความหมาย และคุณค่าส าหรับครูในการพัฒนา
นักเรียน ผลจากการท าวิจัยในชั้นเรียนจะช่วยให้ครูได้ตัวบ่งชี้ที่เป็นรูปธรรมของผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน  
ของครู อันจะน ามาซึ่งความรู้ในงานและความปิติสุขในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องของครู เป็นที่คาดหวังว่า  
เมื่อครูผู้สอนได้ท าการวิจัยในชั้นเรียนควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานสอนอย่างเหมาะสมแล้วจะก่อให้เกิดผลดีต่อ  
วงการศึกษา และวิชาชีพครูอย่างน้อย 3 ประการ คือ 
 1. นักเรียนจะมีการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2. วงวิชาการการศึกษาจะมีข้อความรู้และ/ หรือนวัตกรรมทางการจัดการเรียนการสอนที่เป็นจริง  
เกิดมากข้ึนอันจะเป็นประโยชน์ต่อครูและเพ่ือนครูในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก  
 3. วิถีชีวิตของครู หรือวัฒนธรรมในการท างานของครู จะพัฒนาไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
(Professional Teacher) มากยิ่งขึ้นทั้งนี้เพราะครูนักวิจัยจะมีคุณสมบัติของการเป็นผู้แสวงหาความรู้หรือ
ผู้เรียน (Learner) ในศาสตร์แห่งการสอนอย่างต่อเนื่องและมีชีวิตชีวา จนในที่สุดก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความเข้าใจที่กว้างขวาง และลึกซึ้งในศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนเป็นครูที่มีวิทยายุทธ์แกร่งกล้าในการสอน
สามารถที่จะสอนนักเรียนให้พัฒนาก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ในหลายบริบทหรือที่เรียกว่าเป็นครูผู้รอบรู้ หรือครู
ปรมาจารย์ (Maser Teacher) ซึ่งถ้ามีปริมาณครูนักวิจัยดังกล่าวมากขึ้นจะช่วยให้การพัฒนาวิชาชีพครูเป็น
อย่างสร้างสรรค์และม่ันคง 
 สรุปได้ว่าการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนจะช่วยให้ครูสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาของผู้เรียนและวิเคราะห์ได้
ถึงปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนได้อย่างลึกซึ้ง เนื่องจากครูผู้สอนจะสามารถรู้และเข้าใจถึง
ปัญหาที่เกิดกับผู้เรียนได้โดยตรง เมื่อทราบถึงปัญหาครูผู้สอนสามารถท าการวิจัยเพ่ือสืบค้นหาหนทางหรือ
วิธีการแก้ไขได้อย่างตรงเป้าหมายท าให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีมากยิ่งข้ึน 
 
2. อุปสรรคของการท างาน 
 2.1 ขาดความพร้อมในการท างาน 
          บางคนมาท างาน แต่ยังท าตัวเป็นเด็ก ๆ ท างานแบบเด็ก ๆ ไม่มีความรับผิดชอบมากพอ เมื่อคุณก้าว
เข้าสู่โลกของการท างาน คุณควรบอกตัวเองว่าตอนนี้คุณคือผู้ใหญ่แล้ว คุณไม่ใช่เด็กอีกต่อไป คุณจะต้อง
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ อย่าลืมว่าคุณจะต้องพิสูจน์ให้นายจ้างเห็นว่า คุณมี
ความสามารถและสามารถผ่านการทดลองงานได ้
 2.2 ไม่ช านาญในงานที่ท า 
          เนื่องจากคุณเพ่ิงเรียนจบ และงานที่คุณได้รับมักเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ ไม่เคยท า ไม่เคยเรียนมาก่อน 
เรื่องความช านาญจึงเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่ง คุณอาจรู้สึกว่างานยากเกินไปส าหรับคุณ แต่เมื่อคุณเรียนรู้มันสัก
ระยะหนึ่ง คุณจะรู้สึกชินกับมัน และสามารถท างานได้อย่างสบายใจขึ้น 
 2.3 ขาดก าลังใจ 
          เวลาที่เจอกับงานยาก บางครั้งคุณอาจรู้สึกท้อแท้และหมดก าลังใจ จนคิดว่าคุณไม่มีความสามารถ  
คุณไม่อาจท ามันให้ส าเร็จได้อย่างที่นายจ้างต้องการ หากความรู้สึกนี้เกิดขึ้น คุณควรจะเติมความมั่ นใจให้
ตัวเองให้เต็ม และหมั่นเติมอยู่เรื่อย ๆ อย่าปล่อยให้ความรู้สึกขาดก าลังใจมาบั่นทอนคุณ ถ้านายจ้างคุณคิดว่า
คุณท าไม่ได้ เขาคงไม่ให้คุณท างานนี้หรอก ดังนั้น เมื่อเขาม่ันใจในตัวคุณ แล้วไยคุณถึงไม่ม่ันใจในตัวเองล่ะ 
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 2.4 ทีมไม่เวิร์ก 
          การท างานเป็นทีมคือการรวมตัวของคนหลายคน จึงต้องมีการปรับตัวให้ทุก ๆ คน สามารถท างาน
ร่วมกันได้อย่างราบรื่น แต่ก็อาจมีบ่อยครั้งที่คนในทีมท างานคล่อมจังหวะกันบางคนช้าเกินไป บางคนเร็ว
เกินไป ควรจะต้องมีการตกลงท าความเข้าใจว่าจะท างานกันอย่างไร จึงจะท าให้ทีมของคุณประสบความส าเร็จ 
 2.5 ขาดมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
          คนที่เป็นพนักงานใหม่ แน่นอนจะต้องเป็นฝ่ายที่เข้าหาผู้อ่ืน เพ่ือแนะน าตัวคุณให้ผู้อ่ืนรู้จัก และขอ
ค าแนะน าจากพวกเขา เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งคุณก็จะมีเพ่ือนมากมาย ที่เขาสามารถให้ค าแนะน า  
และช่วยเหลือคุณในเรื่องต่าง ๆ ได้ แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือ พนักงานใหม่บางคนขาดมนุษยสัมพันธ์ที่ ดีกับผู้อ่ืน 
ไม่ว่าจะด้วยความขี้อาย พูดน้อย หรือมั่นใจในตัวเองมากจนไม่สนใจผู้อ่ืน คิดว่าตนเองสามารถอยู่คนเดียว 
ท างานคนเดียวได้ จึงท าตัวไม่น่ารัก ไม่น่าเอ็นดู และในที่สุดก็จะถูกโดดเดี่ยวจากเพ่ือนร่วมงาน ในทางกลับกัน
คนที่รู้จักเข้าหาผู้อ่ืน มีนิสัยร่าเริง เข้ากับคนง่าย มักจะเป็นที่รักของคนในที่ท างาน เมื่อต้องการความช่วยเหลือ
ใด ๆ ก็จะมีแต่คนยินดีให้ความช่วยเหลือ 
 สรุปได้ว่าการอุปสรรคในการท างานมีปัจจัยจากภายนอกในหลายด้านท าให้ผู้ท างานไม่สามารถท างาน
ให้บรรลุสู่เป้าหมายของตนเองที่วางไว้ได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านความพร้อมในการท างาน งานที่ท านั้นไม่มีความ
ช านาญหรือความรู้เกี่ยวกับงานที่ท า ไม่มีก าลังใจต่องานที่ท าหรือเกิดจาการที่ท างานนั้นไม่ได้แล้วเกิดความ
ท้อแท้สิ้นหวัง ทีมหรือกลุ่มที่ท างานร่วมกันไม่มีความสามัคคีขาดการวางแผนและร่วมมือกัน และขาด  
มนุษยสัมพันธ์ที่ดที าให้ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่น และท างานได้ล่าช้าลงในที่สุด 
  
3. Google Classroom 
 Classroom คือบริการบนเว็บฟรีส าหรับโรงเรียน องค์กรการกุศล และทุกคนที่มีบัญชี Google  
ส่วนบุคคล และ Classroom ยังช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนเชื่อมต่อถึงกันได้ง่าย ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน  
 ตั้งค่าง่าย ครูสามารถสร้างชั้นเรียน เชิญนักเรียน และผู้สอนร่วม จากนั้นครูจะสามารถแชร์ข้อมูล
ต่างๆ ได้แก่ งาน ประกาศ และค าถามในสตรีมของชั้นเรียนได้ 
 ประหยัดเวลาและกระดาษ ครูสามารถสร้างชั้นเรียน แจกจ่ายงาน สื่อสาร และจัดรายการต่างๆ  
ให้เป็นระเบียบอยู่เสมอได้ในที่แห่งเดียว 
 จัดระเบียบได้ดีขึ้น นักเรียนสามารถดูงานได้ในหน้างาน ในสตรีมของชั้นเรียน หรือในปฏิทินของ 
ชั้นเรียน โดยเนื้อหาประกอบทั้งหมดของชั้นเรียนจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์โดยอัตโนมัติ 
 การสื่อสารและการแสดงความคิดเห็นที่ปรับปรุงขึ้น ครูสามารถสร้างงาน ส่งประกาศ และเริ่มการ
อภิปรายในชั้นเรียนได้ทันที นักเรียนก็สามารถแบ่งปันแหล่งข้อมูลร่วมกับเพ่ือนๆ และโต้ตอบกันได้ในสตรีม
ของชั้นเรียนหรือผ่านทางอีเมล์ ครูสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าใครท างานเสร็จหรือไม่เสร็จบ้าง ตลอดจน
สามารถแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนโดยตรงได้แบบเรียลไทม์ 
 ใช้ได้กับแอปท่ีคุณใช้อยู่ Classroom ใช้ได้กับ Google เอกสาร, ปฏิทิน, Gmail, ไดรฟ์ และฟอร์ม 
 ประหยัดและปลอดภัย Classroom ให้คุณใช้งานฟรี ไม่มีโฆษณา และไม่ใช้เนื้อหาของคุณหรือข้อมูล
ของนักเรียนเพื่อการโฆษณา 
 
 
 

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%87
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81
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คุณลักษณะและประโยชน์ของ Classroom 
Classroom เป็นชุดเครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพที่ใช้งานได้ฟรี โดยมีทั้งอีเมล เอกสาร และพ้ืนที่เก็บข้อมูล 
Classroom ผ่านการออกแบบมาร่วมกับครูเพ่ือช่วยประหยัดเวลา จัดชั้นเรียนให้เป็นระเบียบ และปรับปรุง
การสื่อสารกับนักเรียน 
ผู้ใช ้ สิ่งท่ีคุณท าได้โดยใช้ Classroom 

คร ู  สร้างและจัดการชั้นเรียน งาน และคะแนน 
 แสดงความคิดเห็นและให้คะแนนได้โดยตรงในแบบเรียลไทม์ 

นักเรียน  ติดตามงานของชั้นเรียนและเนื้อหาประกอบการเรียน 
 แบ่งปันแหล่งข้อมูลหรือโต้ตอบกับเพ่ือนร่วมชั้นในสตรีมของชั้นเรียนหรือทางอีเมล 
 ส่งงาน 
 รับความคิดเห็นและคะแนน 

ผู้ปกครอง รับอีเมลสรุปงานของนักเรียน ซึ่งอีเมลสรุปนี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับงานท่ีไม่ได้ส่ง งานที่ใกล้ครบ
ก าหนด และกิจกรรมของชั้นเรียน 
 
หมายเหตุ: ผู้ปกครองไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ Classroom ได้โดยตรง แต่ต้องรับอีเมลสรุปผ่าน
บัญชีอ่ืน 

ผู้ดูแล
ระบบ 

 สร้าง ดู หรือลบชั้นเรียนในโดเมน 
 เพ่ิมหรือน านักเรียนและครูออกจากชั้นเรียน 
 ดูงานในชั้นเรียนทุกชั้นในโดเมน 

 เพิ่มนักเรียนได้ง่าย นักเรียนสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนโดยใช้รหัส ท าให้คุณมีเวลาในการสอนมากขึ้น 
 จัดการหลายชั้นเรียน น าประกาศ งานที่มอบหมาย หรือค าถามที่มีอยู่แล้วจากชั้นเรียนอ่ืนมาใช้ซ้ าได้ 
แชร์โพสต์กับชั้นเรียนต่างๆ และเก็บชั้นเรียนไว้เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในอนาคต 
 ร่วมกันสอน สอนหลักสูตรร่วมกับผู้สอนคนอ่ืนๆ ได้ถึง 20 คน 
 แผ่นงานแบบคลิกเดียว สร้างเอกสารแยกส าหรับนักเรียนแต่ละคนได้เพียงคลิกเดียวโดยใช้เทมเพลต
แผ่นงาน 
 งานที่มีสื่อการสอนหลายรูปแบบ ใส่สื่อต่างๆ ในงานที่มอบหมาย เช่น วิดีโอ YouTube, แบบส ารวจ 
Google ฟอร์ม, PDF และรายการอ่ืนๆ จากไดรฟ์ ครูและนักเรียนสามารถวาด เขียนโน้ต และไฮไลต์ใน
เอกสารและไฟล์ PDF ในแอป Classroom ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ 
 ปรับแต่งงานที่มอบหมาย ใส่วันที่ครบก าหนด จัดท าค่าคะแนนที่ก าหนดเอง และติดตามได้ว่าให้
คะแนนงานใดแล้วบ้าง 
 เตรียมการสอนล่วงหน้า จัดท าโพสต์และงานฉบับร่าง หรือก าหนดเวลาให้โพสต์ในสตรีมของชั้นเรียน
ในวันเวลาอื่นโดยอัตโนมัติ 

http://support.google.com/edu/classroom/answer/6388136
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020282
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6272593
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6149813
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6190760
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020265
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020265
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020265
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020294
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020270
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020265
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020293
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 ค าถามท้ายบทเรียนและแบบส ารวจความคิดเห็นด่วน โพสต์ค าถามถึงนักเรียน จากนั้นดูผลลัพธ์ใน 
Classroom 
 ปรับธีมของช้ันเรียน เปลี่ยนสีเริ่มต้นหรือภาพธีมเริ่มต้นของชั้นเรียน 
 เก็บทรัพยากรไว้ในที่เดียว จัดท าหน้าทรัพยากรของชั้นเรียนเพ่ือเก็บเอกสาร เช่น ประมวลรายวิชา
หรือกฎของชั้นเรียน 
 จัดระเบียบให้นักเรียน Classroom จะสร้าง Google ปฏิทินให้กับชั้นเรียนแต่ละชั้นและบันทึกงาน
และวันที่ครบก าหนดลงในปฏิทิน นักเรียนสามารถดูงานที่ก าลังจะครบก าหนดส่งในสตรีมของชั้นเรียน ในหน้า
งานของตัวเอง หรือในปฏิทินของชั้นเรียนได้ 
 จัดระเบียบให้ครู ตรวจทานงานของนักเรียน ทั้งงานที่มอบหมาย ค าถาม คะแนน และความคิดเห็น
เก่าๆ ดูงานแบบทีละชั้นเรียนหรือทุกชั้นเรียนพร้อมกัน และจัดเรียงตามงานที่ต้องตรวจทาน 
 จัดระเบียบให้ชั้นเรียน ครูสามารถจัดระเบียบสตรีมของชั้นเรียนได้โดยการเพ่ิมหัวข้อลงในโพสต์ 
และกรองสตรีมตามหัวข้อ 
 ให้คะแนนได้ง่ายและเร็ว จัดเรียงนักเรียนตามชื่อหรือนามสกุล ดูว่าใครส่งงานแล้ว ร่างคะแนนคร่าวๆ 
เพ่ือแชร์กับนักเรียนในภายหลัง และเพ่ิมความคิดเห็นส่วนตัว นอกจากนี้ยังสามารถเพ่ิมค าอธิบายประกอบ  
และความคิดเห็นแบบรูปภาพส าหรับงานของนักเรียนได้ในแอป Classroom ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
 โอนคะแนน ส่งออกคะแนนสรุปสุดท้ายเป็น Google ชีตหรือไฟล์ CSV เพ่ือน าไปอัปโหลดที่อ่ืน 
 รวมกับเครื่องมือการสอนอ่ืนๆ ที่ชอบ ซิงค์ชั้นเรียนใน Classroom กับแอปพลิเคชันของพาร์ทเนอร ์
 งานเดี่ยว ครูสามารถโพสต์งานและประกาศถึงนักเรียนแต่ละคนในชั้นเรียนได้ 
 ดังนั้นการท างานผ่านระบบ Google Classroom จะเป็นการท างานที่ง่ายผ่านเครือข่ายระบบ
อินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถเชื่อมต่อการท างานระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครองได้ง่ายไม่ว่าจะอยู่นอกโรงเรียน 
นักเรียนสามารถตรวจสอบงาน ส่งงานครูผ่านระบบออนไลน์ Google Classroom นี้ได้ตลอดเวลาไม่ว่า
นักเรียนจะอยู่ที่ไหนก็จะสามารถส่งงานได้ทันและครบตามก าหนดโดยไม่จ าเป็นที่จะต้องมาส่งกับครูด้วยตนเอง 
ลดปัญหาการหาครูไม่เจอ ส่งงานไม่ทันเวลา หรือส่งงานไม่ครบ  

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020293
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6076302
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6272985
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020284
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6150132
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6270785
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020294
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020294
https://www.google.com/edu/products/productivity-tools/classroom/partners/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020265
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินงาน 

 
 วิจัยเรื่อง การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ (Computer 
and Information for Work) รหัสวิชา 2001-2001 โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์
(Google Classroom) ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาหรือลดอุปสรรคในการส่งงานของนักเรียนโดยเปรียบเทียบ
ระหว่างการส่งงานแบบปกติกับการส่งงานผ่าน Google Classroom มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. กลุ่มประชากร 
  กลุ่มประชากร คือ นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จ านวน 45 คน  
 2. ระยะเวลาที่ใช้ในการท างาน 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการท าวิจัย ตลอดภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2560 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  -  การส่งงานผ่านระบบ Google Classroom 
  -  แบบประเมินความพึงพอใจ 
 4. ขั้นด าเนินการ 
  1. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้นักเรียนส่งงานช้าหรือไม่ค่อยส่งงาน 
  2. ใช้ Google classroom ในการแก้ไขปัญหาทางด้านการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    

2.1 ขั้นเตรียมแนะน าวิธีการใช้ google classroom กับนักเรียน โดยการใช้
นักเรียนสมัคร e-mail ของตัวเองที่เป็นของ G-mail เพ่ือสร้างความเข้าใจในการใช้งาน google classroom 
ให้กับนักเรียน   
   2.2 ขั้นสอน ครูสอนนักเรียนในบทเรียนที่ก าลังเรียนในขณะนี้แล้วสั่งใบงานให้
นักเรียนได้ท าแล้วให้นักเรียนทดลองส่งงานผ่าน google classroom 
  3. เช็คปริมาณงานและประเมินผลจากการที่นักเรียนส่งงานผ่านระบบ google classroom 
จากนั้นน าปริมาณที่ได้มาคิดหาค่าเฉลี่ย หรือ ร้อยละของปริมาณงานที่นักเรียนส่งผ่านระบบ google 
classroom 
  4. การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในการส่งงานผ่านระบบ google 
classroom 

  4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

  4.2 ศึกษาวิธีสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ และก าหนดรูปแบบแบบสอบถาม
จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

  4.3 ออกแบบแบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชา
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ  (รหัสวิชา 2001 – 2001) โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบ
ห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา
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เทคโนโลยีสารสนเทศ  มาตราการประเมิน (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท    
ข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ โดยใช้เกณฑ์น้ าหนักคะแนนประเมินค่าจัดอันดับความส าคัญ  ดังนี้ 

   5  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
   4  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
   3  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
   2  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
   1  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด  
 ส าหรับการแปลความหมายใช้ค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้และยึดแนวคิดของเบสท์  (Best, 1986 : 

195)  ดังนี้ 
  1.00 - 1.50   หมายถึง  เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.51 - 2.50   หมายถึง  เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  2.51 - 3.50   หมายถึง  เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
  3.51 - 4.50   หมายถึง  เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
  4.51 - 5.00   หมายถึง  เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยด้วยวิธีการทาง
สถิติ ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ร้อยละของปริมาณการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวนนักเรียนประชากรทั้งหมด 45 คน  
 2. วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยแบบประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบ google classroom 
 3. ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าร้อยละ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้  Microsoft Excel หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว  ท าการแปลผลและน าเสนอในรูปตาราง
ประกอบความเรียงแล้วสรุปผลการวิจัยโดยการบรรยาย 

 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

6.1  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.1.1  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตประชากร (จตุภัทร  เมฆพายัพ, 2557 : 46-47) โดยใช้สูตร 
 

 
 

  ก าหนดให้ xi แทนข้อมูลหน่วยที่ i ของประชากรขนาด N 
  ดังนั้น  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตประชากรหาได้จากผลรวมของข้อมูลประชากรทั้งหมดหารด้วย

ขนาดของประชากร  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ “µ” 
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 6.1.2  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร (Standard  Deviation) (จตุภัทร  เมฆพายัพ, 2557 
: 75-76) โดยใช้สูตร 

 

 
   

  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากรเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  “σ”   หาได้จากรากที่สองของ
ความแปรปรวน หรือ σ2    
 6.1.3  ความแปรปรวนประชากร  (จตุภัทร  เมฆพายัพ, 2557 : 82-83)  โดยใช้สูตร 
 

 
 

  ความแปรปรวนหาได้จากค่าเฉลี่ยของผลต่างก าลังสองระหว่างข้อมูลและค่าเฉลี่ยของข้อมูล  
6.2 หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่  
 6.2.1  ร้อยละ (Percentage) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 102-105) 
 

P = 
N
f
  100 

 
 เมื่อ   P  แทน  ร้อยละ 
   f  แทน  ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
   N  แทน  จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองาน
อาชีพ  (Computer and Information for Work) รหัสวิชา 2001-2001  โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบ
ห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดว้ิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติได้ดังนี้ 
 ตารางที่ 1 แสดงการส่งงานผ่านระบบ google classroom ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 45 คน 

ช้ินงาน
ที ่

ปริมาณ
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียน 
ไม่ Join 
Class 

ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียน 
ส่งงาน 

ตามก าหนด 

ร้อยละ 
จ านวน
นักเรียน
ส่งงานช้า 

ร้อยละ 
จ านวน
นักเรียน 
ไม่ส่งงาน 

ร้อยละ 

1 45 12 26.67 17 37.78 3 6.67 13 28.88 
2 45 12 26.67 19 42.22 5 11.11 9 20.00 

รวม
ค่าเฉลี่ย 

45 12 26.67 18 40.00 4 8.89 11 24.44 

 จากตารางที่ 1 พบว่า จ านวนนักเรียนที่ไม่ Join Class คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม (µ=12) คิดเป็นร้อยละ 
26.67 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด    

จ านวนนักเรียนที่ส่งงานตามก าหนด คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม (µ=18) และคิดเป็นร้อยละ 40  
ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด  เมื่อพิจารณาเป็นชิ้นงานจะเห็นว่า สามารถเรียงล าดับจ านวนนักเรียนที่ส่งงาน
ตามก าหนดจากมากไปหาน้อย  ได้ดังนี้ ชิ้นงานที่ 2 จ านวนนักเรียนที่ส่งงานตามก าหนด  คิดเป็นร้อยละ 
42.22  ของนักเรียนทั้งหมด และชิ้นงานที่ 1 จ านวนนักเรียนที่ส่งงานตามก าหนด  คิดเป็นร้อยละ 37.78 
ของนักเรียนทั้งหมด   

จ านวนนักเรียนที่ส่งงานช้า  คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม (µ=4) และคิดเป็นร้อยละ 8.89 ของจ านวน
นักเรียนทั้งหมด  เมื่อพิจารณาเป็นชิ้นงานจะเห็นว่า สามารถเรียงล าดับจ านวนนักเรียนส่งงานช้าจากมากไปหา
น้อย  ได้ดังนี้ ชิ้นงานที่ 2 จ านวนนักเรียนที่ส่งงานช้า  คิดเป็นร้อยละ  11.11  ของนักเรียนทั้งหมด  
และชิ้นงานที่ 1 จ านวนนักเรียนที่ส่งงานช้า  คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของนักเรียนทั้งหมด   

จ านวนนักเรียนที่ไม่ส่งงาน  คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม (µ=11) และคิดเป็นร้อยละ 24.44 ของจ านวน
นักเรยีนทั้งหมด  เมื่อพิจารณาเป็นชิ้นงานจะเห็นว่า สามารถเรียงล าดับจ านวนนักเรียนที่ไม่ส่งงานจากมากไป
หาน้อย  ได้ดังนี้ ชิ้นงานที่ 1 จ านวนนักเรียนที่ไม่ส่งงาน  คิดเป็นร้อยละ 28.88  ของนักเรียนทั้งหมด  
และชิ้นงานที่ 2 จ านวนนักเรียนที่ไม่ส่งงาน  คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของนักเรียนทั้งหมด   
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 ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการส่งงานผ่านระบบ google classroom 
ข้อที่ หัวข้อการประเมิน µ σ ระดับคุณภาพ 
1 ความเข้าใจในการใช้ระบบ google classroom 4.92 0.28 มากที่สุด 

2 
ประหยัดเวลาในการส่งงาน ลดขั้นตอนและอุปสรรคในการ
ส่งงาน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

3 ใช้ได้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 
4 สามารถน าไปใช้ในวิชาอ่ืน ๆ ได้ 5.00 0.00 มากที่สุด 
5 สามารถส่งงานได้ตรงตามเวลาที่ก าหนด 4.97 0.17 มากที่สุด 

6 
มีความต้องการที่ใช้ระบบ google classroom ในการส่ง
งานต่อไป 

4.98 0.15 มากที่สุด 

รวม 4.98 0.12 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มีความพึงพอใจในการใช้ระบบ google classroom ในการส่งงานคิดเป็น ค่าเฉลี่ย (µ =4.98) 
และ (σ = 0.12) ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพิจารณาจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้ ด้านประหยัดเวลาในการส่งงาน ลดขั้นตอนและอุปสรรคในการส่งงาน ด้านใช้ได้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน 
และด้านน าไปใช้ในวิชาอ่ืน ๆ ได้มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (µ =5.00) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(σ = 0.00) ด้านมีความต้องการที่ใช้ระบบ google classroom ในการส่งงานต่อไป มีค่าเฉลี่ย(µ =4.98)  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ = 0.15) มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด สามารถส่งงานได้ตรงตามเวลา 
ที่ก าหนด มีค่าเฉลี่ย(µ =4.97) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ = 0.17) มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  
และด้านความเข้าใจในการใช้ระบบ google classroom มีค่าเฉลี่ย(µ =4.92) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(σ = 0.28) มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ตามล าดับ 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยเรื่อง การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองาน
อาชีพ  (Computer and Information for Work) รหัสวิชา 2001-2001  โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบ
ห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาการส่งงานของของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประชากรในการท าวิจัยคือ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน 45 คน ซึ่งใช้ระยะเวลาในการท าวิจัย 1 ภาคเรียน 
คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเครื่องมือที่ผู้จัดท าได้สร้างขึ้นได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
การส่งงานผ่านระบบ google classroom และระบบ google classroom ที่เป็นเครือข่ายของ website 
google เครื่องมือของแบบประเมินความพึงพอใจเป็นแบบมาตราการประเมิน (Rating Scale) 5 ระดับ  
ตามแนวคิดของลิเคิร์ท  ข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ โดยใช้เกณฑ์น้ าหนักคะแนนประเมินค่าจัดอันดับความส าคัญ 
และส าหรับการแปลความหมายใช้ค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้และยึดแนวคิดของเบสท์  (Best, 1986 : 195)   

การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติที่ใช้วิเคราะห์ปริมาณการส่งงานของนักเรียน คือ ค่าเฉลี่ย (µ) และร้อยละ 
(%) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจใช้สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (µ)ร้อยละ (%)  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)  

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ  
(Computer and Information for Work) รหัสวิชา 2001-2001  โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียน
ออนไลน์ (Google Classroom) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า มีจ านวนนักเรียนที่ไม่ Join Class ในปริมาณน้อย มีจ านวนนักเรียนที่ส่งงาน
ผ่านระบบ Google Classroom ตามก าหนดต่ ากว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนนักเรียนทั้งหมด แต่มีจ านวนนักเรียน
ส่งงานในปริมาณที่เพ่ิมข้ึนจากการส่งงานในครั้งแรก และมีจ านวนนักเรียนที่ส่งงานช้าในปริมาณน้อยมาก ส่วน
นักเรียนที่ไม่ส่งงานนั้นมีปริมาณน้อยกว่าจ านวนนักเรียนที่ส่งงานตามก าหนด 
 2. จากผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการส่งงานผ่านระบบ google 
classroom ในระดับมากที่สุด โดยพิจารณาจากการประเมินเป็นรายข้อได้ว่า นักเรียนมีความเข้าใจในระบบ 
google classroom ในระดับมากที่สุด มีความประหยัดเวลาในการส่งงาน ลดขั้นตอนและอุปสรรคในการส่ง
งาน ในระดับมากที่สุด มีการใช้ระบบได้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน ในระดับมากที่สุด สามารถน าไปใช้ในวิชาอ่ืน 
ๆ ได้ ในระดับมากที่สุด นั่นคือนักเรียนมีการคิดต่อยอดและประยุกต์วิธีการส่งงานของตนในรายวิชาอ่ืน ๆ ได้ 
สามารถส่งงานได้ตรงตามเวลาที่ก าหนด ได้ในระดับมากที่สุด และนักเรียนยังมีความต้องการที่ใช้ระบบ 
google classroom ในการส่งงานต่อไป ในระดับมากท่ีสุด  
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 จะเห็นได้ว่าการส่งงานผ่านระบบ google classroom นั้น นักเรียนไม่สามารถ Join Class ได้ครบ
ตามจ านวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งมาจากปัจจัยด้านอ่ืน เช่น นักเรียนไม่มาเรียนในวันที่สอนใช้งาน Google 
Classroom  และนักเรียนมีพฤติกรรมไม่สนใจเรียน  ถึงแม้ว่าจ านวนนักเรียนที่ส่งงานตามก าหนดจะต่ ากว่า
ครึ่งหนึ่งของจ านวนนักเรียนทั้งหมด แต่จ านวนนักเรียนที่ส่งงานตามก าหนดมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวน
นักเรียนที่ Join Class ซึ่งจ านวนนักเรียนส่งงานตามก าหนดมีมากขึ้นจากการส่งงานในครั้งแรก หากมีจ านวน
ชิ้นงานที่มากกว่านี้ คาดว่าอาจท าให้จ านวนนักเรียนที่ส่งงานตามก าหนดมีมากขึ้น  ส่วนความพึงพอใจของ
นักเรียนนั้นมีความรู้ ความสนใจ และอยากให้มีการใช้ Google Classroom เป็นวิธีการส่งงานในครั้งต่อไป  
แต่ขัดแย้งกับจ านวนนักเรียนที่ส่งงานตามก าหนด นั่นหมายความว่า ระบบ Google Classroom ยังไม่
สามารถปรับพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ดีเท่าท่ีควร  เพยีงแต่สามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการส่งงานมากข้ึนเท่านั้น 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย 
 1. ควรท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน โดยการสอนผ่านระบบ Google Classroom 
 2. ควรท าวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านระบบ Google Classroom 
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีการส่งงานผ่านระบบ google classroom 

ค าชี้แจง เขียนเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของนักเรียน 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อยที่สุด น้อย ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 

1 
ความเข้าใจในการใช้ระบบ google 
classroom 

     

2 
ประหยัดเวลาในการส่งงาน ลดขั้นตอน 
และอุปสรรคในการส่งงาน 

     

3 ใช้ได้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน      
4 สามารถน าไปใช้ในวิชาอ่ืน ๆ ได้      
5 สามารถส่งงานได้ตรงตามเวลาที่ก าหนด      

6 
มีความต้องการที่ใช้ระบบ google 
classroom ในการส่งงานต่อไป 

     

รวม      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รูปภาพที่ 1 การส่งงานชิ้นงานที่ 1 ผ่านระบบ Google Classroom  

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

 
รูปภาพที่ 2 การส่งงานชิ้นงานที่ 2 ผ่านระบบ Google Classroom  

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 


