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รายงานการวิจัยในชั้นเรยีน 
 

  ชื่อวิจัย เร่ือง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยใชรู้ปแบบหอ้งเรียนออนไลน์      
                                    google Classsroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาประวัติศาสตร์   
                    ชื่อผู้วิจัย นางสาวปาณิสรา หมื่นหน่อ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
วิชาที่เลือกทำวิจัย ประวัติศาสตร์ 1  รหัสวิชา ส21102  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

บทคัดย่อ 
เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Classsroom  และ

ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนที่เรียนจากการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Classsroom โดย 
กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี ้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1/4 จำนวน 31 คน และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้คือ                   
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Classsroom รายวิชา ประวัติศาสตร์ 1                  
เรื่อง เวลา ศักราช และวิธีการทางประวัติศาสตร์ แบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ แบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ และผลการวิจัยใน ครั้งนี้พบว่า ประสิทธิภาพของส่ือ
ท่ีพัฒนาจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระหว่างเรียนและ
หลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด กิจกรรมการเรียนรู้
แบบออนไลน์ในระดับมาก เพราะผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนได้ด้วยตนเองในช่วงเวลาท่ีต้องการ 

 

บทที่ 1 บทนำ 
 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19ที่มีการจัดการสอนออนไลน์และการจัด
การศึกษาของประเทศไทยมีแนวโน้มการพัฒนาที่ดีขึ ้น  มีหลากหลายรูปแบบซึ่งเกิด จากความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสารท่ี เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นการสื่อสารท่ี ไร้พรมแดน ซึ่ง เราทุกคนสามารถติดต่อ พูดคุย 
สืบค้นข้อมูลข่าวสารผ่าน ช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ยูทูป อีเมล หรือผ่านการ สื่อสารแบบสังคมออนไลน์ที่ทุกคน
เรียกว่า “social”` เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ต่างๆ และการพัฒนาสื่อการสอนเพื่อนำมาใช้ในการเรียน การสอนในห้องเรียน 
การใช้ ห้องเรียนออนไลน์ ซึ่งใน ปัจจุบันมีหลากหลายช่องทางสำหรับการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์  เช่น Google 
Classsroom ระบบห้องเรียนออนไลน์ ที ่ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางออนไลน์ เพื่อการเรียนการสอนใน
ระดับประเทศของไทย ท่ีได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อ มุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้สอนสามารถ
ออกแบบการเรียนการสอน ท่ีมีความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้อย่างสะดวก ซึ่งได้รับผลตอบ
รับอย่างดีจากผู้เรียน แต่อย่างไรก็ตาม ระบบการศึกษาของไทยก็ยังคงมีจุดอ่อนในด้านการจัดการเรียนรู้  ซึ่งในการ
พัฒนา ระบบการศึกษานั้น รัฐบาลหรือผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นที่จะต้องมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความพร้อมในด้าน
ความรู้ และทักษะต่างๆท่ีจำเป็นในการดำรงชีวิต เช่น ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะ ด้านภาษา 
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ทักษะ การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม และทักษะ ชีวิต ซึ่งจำเป็นจะต้องให้ผู้เรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนิน
ชีวิตได้ รวมถึงกระตุ้นให้ผู ้เรียนได้แสดงออก ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้เพื่อให้เป็นมนุษย์ท่ี  สมบูรณ์ ท้ัง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ซึ่งในการปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรียนได้แสดง ศักยภาพของตน ตามจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละระดับ โดยยึดหลักว่าผู้เร ียนมี
ความสำคัญที่สุด จึงทำให้การเรียนรู้ในยุคใหม่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว และการจัดการเรียนรู้ใน ปัจจุบัน 
นอกจากครูจะเป็นผู้บรรยายในช้ันเรียนแล้ว ก็มีกิจกรรมอีกหลากหลายรูปแบบท่ีได้นำมาจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่ง เน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ทำกิจกรรม และครูเป็นเพียงท่ีปรึกษา 
เช่น การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Classsroom ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทาง
ของการ จัดการเรียนการสอนแบบใหม่ โดยให้ผู้เรียน “เรียนท่ีบ้าน ทำการบ้านท่ีโรงเรียน” ซึ่งเป็นการนำส่ิงเดิมท่ีเคย 
ทำในช้ันเรียนไปทำท่ีบ้าน และนำส่ิงท่ีได้รับมอบหมาย ให้ทำท่ีบ้านมาทำท่ีห้องเรียนหรือโรงเรียนแทน โดยไม่ เน้นให้ครู
อยู่ในช้ันเรียนเพื่อสอนเนื้อหาต่างๆ เพราะผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหานั้นๆ ด้วยตนเอง 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจวิจัยผล การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้รูปแบบ
ห้องเรียนออนไลน์ google Classsroom ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิชาประวัติศาสตร์      
1.2 วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 1.2.1 เพื่ อพ ัฒนาการจ ัดก ิ จกรรมการ เร ี ยนร ู ้ แบบออนไลน ์  โดยใช ้ ระบบห ้อง เร ียนออนไลน์                            
Google Classsroom 
 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนจากการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
โดยใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Classsroom 
          1.2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 1.3.1 สถานท่ีในการศึกษา โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
 1.3.2 ระยะเวลาในการศึกษา ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

1.4 คำนิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.4.1 Google Classroom เป็นหนึ ่งใน Google Apps ที ่รวบรวมบริการที ่สําคัญต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อ
สนับสนุนธุรกิจ โรงเรียน และสถาบันต่างๆ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google ได้อย่างหลากหลาย 

1.4.2 Google Classroom ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ครูสร้างและลดกระดาษในการจัดเก็บ รวมทั้งคุณสมบัติ
ที ่ช่วยประหยัดเวลา เช่น ความสามารถในการสำเนาเอกสาร Google ให้กับนักเรียนแต่ละคน นอกจากนี้ยังสร้าง
โฟลเดอร์สำหรับแต่ละบุคคลท่ีได้รับมอบหมาย นักเรียนสามารถติดตามงาน ท่ีได้จากการกำหนดบนหน้าและเริ่มต้นการ
ทำงาน ครูสามารถติดตามการทำงานว่าใครยังไม่เสร็จให้ตรงตามเวลา ยังสามารถแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ และ
ผลการเรียนในช้ันเรียน 
 1.5 ประโยชน์และคุณค่าของการวิจัย 
 1.5.1 การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ด้านช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาส่ือการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น 
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 1.5.2 การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทำให้ผู้เรียนสามารถใช้เวลาในการเรียนรู้ได้ไม่จำกัด 
 

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อนำมาสนับสนุนแนวทางในการดำเนินงาน
วิจัย โดยมีรายละเอียดหัวข้อนำเสนอตามลำดับ ดังนี้ 
2.1 การเรียนการสอน 
 2.1.1 ความหมายของการเรียนการสอน 
  (ศิริพร ขปนวัฒนา) กล่าวความหมาย การสอนไว้ว่า การสอน (Teaching) หมายถึง การจัดสถานการณ์
สภาพการณ์หรือกิจกรรม เพื่อให้ผู ้เรียนได้รับประสบการณ์และก่อให้เกิดการเรียนรู้หรือพฤติกรรมไปในทางที่พึง
ประสงค์  
2.2 Google Classsroom 
             2.2.1  Google Classsroom 

Google Classroom เป็นหนึ่งใน Google Apps ที่รวบรวมบริการที่สําคัญต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อสนับสนุน
ธุรกิจ โรงเรียน และสถาบันต่างๆ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google ได้อย่างหลากหลายClassroom ผสานรวม Google 
เอกสาร,ไดรฟ์และ gmail ไว้ด้วยกัน เพื่อให้ครูสามารถสร้างและรวบรวมงานโดยไม่สิ ้นเปลืองกระดาษ ภายใน 
Classroom ครูสามารถสร้างงาน ใช้งานนั้นในช้ันเรียนต่างๆ ได้ และเลือกว่าจะให้นักเรียนทำอย่างไร (เช่น นักเรียนแต่
ละคนจะรับสำเนาของตนเองหรือนักเรียนทุกคนจะทำงานในสำเนาเดียวกัน)ครูสามารถติดตามว่านักเรียนคนใดทำงาน
เสร็จแล้วบ้าง และใครยังทำงานไม่เสร็จตลอดจนแสดงความคิดเห็นกับนักเรียนแต่ละคนได้ผู้สอนสามารถใช้ Google 
Classroom เพื่อจัดการช้ันเรียนได้ ดังต่อไปนี้ 

1.เพิ่มผู้เรียน หรือแจ้งรหัสเพื่อให้ผู้เรียนเข้าช้ันเรียนได้ 
2.สร้าง ตรวจ และให้คะแนนงาน 
3.ตรวจสอบกำหนดการส่งงาน สถานะการส่งงานและคะแนน 
4.เนื้อหาท่ีอยู่ในช้ันเรียนจะถูกจัดเก็บอยู่ใน Google Drive 
5.ส่งประกาศ แชร์แหล่งข้อมูล พูดคุยหรือตอบคำถามตามหัวข้อท่ีผู้สอนกำหนดให้ 
6.เพิ่มผู้สอนได้มากกว่าหนึ่งคนในรายวิชาเดียวกัน 
7.ใช้ผ่านอุปกรณ์ได้หลายชนิด เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน 

 2.3 บทเรียนออนไลน ์
2.3.1 ความหมายของบทเรียนออนไลน์           

  ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545: 4-5) ได้กล่าวถึงความหมายของบทเรียนออนไลน์ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
ความหมายโดยทั่ว ๆ  ไป จะหมายถึงการเรียนในลักษณะใดก็ได้ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต สัญญาณโทรทัศน์หรือสัญญาณดาวเทียมอีกความหมาย
หนึ่งคือ ความหมายเฉพาะ การเรียนเนื้อหาหรือสารสนเทศสําหรับการสอนหรือการอบรม ซึ่งใช้การนําเสนอด้วย
ตัวอักษร ภาพนิ่ง ผสมผสานกับการใช้ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์และเสียง โดยอาศัยเทคโนโลยีของเครือข่ายในการ
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ถ่ายทอดเนื้อหา รวมทั้งการจัดให้มีระบบบันทึกติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการเรียน โดยผู้เรียนที่เรียนจาก
บทเรียนออนไลน์นี้ ส่วนใหญ่แล้วจะศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์ซึ่งหมายถึงจากเครื่องท่ีมีการเช่ือมต่อกับ 
ระบบลักษณะสําคัญของบทเรียนออนไลน์  
       2.3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 (อัญชลี รักอารีย์) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการใช้ชุดการสอน แบบสื่อประสมในการ
พัฒนาทักษะการฟัง พูด ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพช้ันสูง กลุ่มตัวอย่างท่ีในการ
วิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีท่ี1 สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากําลัง และช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ปี จํานวน 21คน ผลการวิจัยปรากฏว่าชุดการสอนแบบส่ือ
ประสมที่สร้าง ขึ้นเมื่อนําไปใช้สอนพบว่านักศึกษามีความสนใจเรียนและมีความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ต่อกิจกรรม 
การเรียนเป็นอย่างดีผลสัมฤทธิ์ทักษะการฟัง พูด ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยชุด การสอนแบบส่ือ
ประสมในการพัฒนาทักษะการฟัง และพูดภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ท่ีระดับ.01  

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย 
 

3.1 ประชากร / กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา                                                                                                
 3.1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี                   
จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 14
ห้องเรียน จำนวน 431  คน 
          3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 จำนวน 31 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 3.2.1 บทเรียนออนไลน์ โดยใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Classsroom และ ดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังเรียนสาระประวัติศาสตร์ เรื่อง เวลา ศักราช และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 3.2.2 บทเรียนออนไลน์บทเรียนออนไลน์ประกอบไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ และใบงาน เรื่องเวลา ศักราช และ
วิธีการทางประวัติศาสตร์  
3.3 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาตามรูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
(One Group Pretest Posttest Design) โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 3.3.1 ผู้สอนสร้างห้องเรียนออนไลน์โดยใช้ ระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Classsroom และ ให้นักเรียน
ผู้เรียนลงทะเบียนเข้ามาเรียนได้  

3.3.2 ผู้สอนพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบออนไลน์ เรื่องเวลา ศักราช และวิธีการทางประวัติศาสตร์
เช่น การทำแนบไฟล์ ใบความรู้ ทำข้อสอบ ทำใบงาน เป็นต้น แสดงไว้ใน ห้องเรียนออนไลน์ ซึ่งนักเรียนสามารถมา
ศึกษาข้อมูลได้ด้วยตนเองได้ 
 3.3.3 เมื่อผู้เรียนได้เข้ามาศึกษาเนื้อหาและ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์แล้ว ผู้สอนจะให้
นักเรียนทำแบบทดสอบ และใบงานออนไลน์ เพื่อเก็บคะแนนนักเรียนในแต่ละหน่วยย่อย  
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3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 3.4.1 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนสาระ ประวัติศาสตร์ เรื่อง เวลา ศักราช 
และวิธีการทางประวัติศาสตร์  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4   โดยใช้สื่อการสอนระบบห้องเรียนออนไลน์ 
Google Classsroom มีระดับสูงขึ้น 
 3.4.2  สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนสาระ ประวัติศาสตร์ เรื่อง เวลา ศักราช 
และวิธีการทางประวัติศาสตร์  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1/4 โดยใช้สื่อการสอนระบบห้องเรียนออนไลน์ 
Google Classsroom 

 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิจัย  
      1. เร่ือง ผลการสอนสาระประวัติศาสตร์ เร่ือง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้รูปแบบหอ้งเรียน
ออนไลน์ google Classsroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาประวัติศาสตร์                                                                       
ตารางท่ี 1  ตารางเปรียบเทียบคะแนนระหว่างเรยีน สาระประวัติศาสตร์ เรื่องเวลา ศักราช และวิธีการทาง 
ประวัติศาสตร์  โดยใช้รูปแบบห้องเรียนออนไลน์ google Classsroom ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิชาประวัติศาสตร์ 

ลําดับ  ชื่อ-สกุล การทดสอบ แผนการจัดการเรียนรู้ 1 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

20 20 

1 เด็กชาย กฤษดา เผือกผ่อง 15 18 
2 เด็กชาย ณัฐเตชินท์ จู้มณีโชติไพศาล 14 16 
3 เด็กชาย ถิรวิทย์ สาลีทอง 16 17 
4 เด็กชาย ทักษพล พรมชาติ 15 17 
5 เด็กชาย ธนาธิป   เพียงชัยภูมิ 15 15 
6 เด็กชาย พชร นามา 16 18 
7 เด็กชาย พีระพัฒน์ ดีสม 14 16 
8 เด็กชาย วชิรวิทย์ สุวรรณรัตน์ 15 17 
9 เด็กชาย วชิระพงษ์ อิ่มใจ 12 18 
10 เด็กชาย วีระยุทธ ศรีสว่าง 16 15 
11 เด็กชาย สรศักด์ิ รุ่งเรืองนพรัตน์ 12 18 
12 เด็กชาย สุริวงค์ จันทร์ชัย 14 18 
13 เด็กชาย อนนทพร บรรจงสมบัติ 13 17 
14 เด็กชาย อภิธาร สังข์จันทร์ 14 17 
15 เด็กหญิง กัญญาณัฐ วิเศษ 12 15 
16 เด็กหญิง กัญญาณัฐ หมีไข่ 12 18 
17 เด็กหญิง ณัฎฐาพร มะลัย 17 16 
18 เด็กหญิง ณัฐพร หมีไข่ 13 17 
19 เด็กหญิง ณิชาภา เครืออาษา 15 17 
20 เด็กหญิง ดลชนก รามสวัสด์ิ 14 17 
21 เด็กหญิง ธนาภา  แจ้งสว่าง 12 18 
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22 เด็กหญิง ธิติยาพร บุญโข 14 17 
23 เด็กหญิง ปลายฝน สุวรรณัง 16 18 
24 เด็กหญิง แพรวา  ประสังกุล 13 19 
25 เด็กหญิง ภครณัติ สุขมี 15 18 
26 เด็กหญิง รุจิกาญจน์  คำวัน 14 17 
27 เด็กหญิง รุจิรัตน์  คำวัน 14 18 
28 เด็กหญิง วราลี  เเสนกล้า 13 17 
29 เด็กหญิง สโรชินี   สิงห์วารี 17 16 
30 เด็กหญิง สุพิชญา   ธงกระโทก 13 17 
31 เด็กหญิง อนันตญา  นภัทรศักด์ิเมธี 15 17 

รวม 440 529 

จากตารางท่ี 1 พบว่า เมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 20 คะแนน ได้คะแนนระหว่างระหว่างเรียนได้ค่า
คิดเป็นร้อยละ 70.96 และผลการทดสอบหลังเรียนออนไลน์ได้ จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.32  

 

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนบทเรียนออนไลน์โดยใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์  
Google Classsroom ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

รายการ ระดับความพึ่งพอใจ รวม  แปลผล 
5 4 3 2 1 

1.น่าสนใจดึงดูดใจกระตุ้น ให้เกิดความสนใจ 20 11 0 0 0 144 4.64 มากที่สุด 
2.ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในบทเรียน 31 0 0 0 0 155 5 มากที่สุด 
3.สามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา 31 0 0 0 0 155 5 มากที่สุด 
4.การออกแบบหน้าจอเหมาะสม 18 13 0 0 0 142 4.58 มากที่สุด 
5. .ลักษณะขนาด สีของตัวอักษร ชัดเจนสวยงาม 
อ่านง่าย และเหมาะสมกับระดับชั้นที่เรียน 

20 11 0 0 0 144 4.64 
 

มากที่สุด 

6.ความเหมาะสมของสีพื้น 17 8 6 0 0 135 4.35 ดีมาก 
7.สื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม 25 4 2 0 0 145 4.74 มากที่สุด 
8.ให้ผลป้อนกลับ เสริมแรงและให้ความช่วยเหลือ
เหมาะสม 

31 0 0 0 0 155 5 
 

มากที่สุด 

9.สนองตอบต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล 21 10 0 0 0 145 4.67 มากที่สุด 
10.การใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน สะดวกต่อการใช้งาน 31 0 0 0 0 155 5 มากที่สุด 

รวม 4.76 มากที่สุด 

จากตารางท่ี 2 ตารางพบว่าผู้ประเมินมีความคิดเห็นต่อบทเรียนออนไลน์อยู่ในระดับมากทีสุด  9 รายการคือ  
ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในบทเรียน (=5) สามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา  (=5) ให้ผลป้อนกลับ เสริมแรงและให้
ความช่วยเหลือเหมาะสม (=5).การใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน สะดวกต่อการใช้งาน (=5)สื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนอย่าง
เหมาะสม(=4.74) สนองตอบต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล (=4.67) น่าสนใจดึงดูดใจกระตุ้น ให้เกิดความสนใจ  
(=4.64) ลักษณะขนาด สีของตัวอักษร ชัดเจนสวยงาม อ่านง่าย และเหมาะสมกับระดับช้ันท่ีเรียน (=4.64)การออกแบบ
หน้าจอเหมาะสม(=4.58) อยู่ในระดับดีมาก1 รายการ คือ ความเหมาะสมของสีพื้น ( = 4.35) 
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บทที5่ สรุปผล การอภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์  โดยใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ 
Google Classsroom โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนซึ่งกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 จำนวน 1 ห้อง จำนวน  31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียน
ออนไลน์, แบบฝึกหัดก่อนเรียนและหลัง ใช้เวลาในการจัดการ เรียนรู้ จำนวน 4ชั่วโมง ตามแผนการจัดการเรียนรู้
จำนวน 4 แผน  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะมีรายละเอียดดังน       
    5.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนบทเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพ  
70.96/85.32 ซึ่งมีระดับสูงขึ้น                                   
         5.1.2. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่าน Google 
classroom  
5.2 อภิปรายผล  
 นักเรียนที่ทำคะแนนก่อนและหลังเรียนออนไลน์เมื่อได้เรียนออนไลน์แล้ว จากการเปรียบเทียบผลการบันทึก
คะแนนจากเกณฑ์ท่ีวัดและหาค่าเฉล่ียของความก้าวหน้าในการเรียนออนไลน์จะเห็นได้ว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนแสดงว่าบทเรียนออนไลน์ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เป็นเครื่องชี้ชัดว่า บทเรียนออนไลน์มีความเหมาะสม 
และกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนมากขึ้น 
5.3 ข้อเสนอแนะ  
 5.3.1 ผู้สอนต้องศึกษาขั้นตอนของการจัด กิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบออนไลน์ อย่างละเอียดเพื่อให้
เข้าใจบทบาทของตนเอง และ บทบาทของผู้เรียน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการจัดการ เรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ ผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้มีอิสระทางความคิดในการรังสรรค์ช้ินงาน 
 5.3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ ควรให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในการทำงานของตนเองมากที ่สุด 
ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนทำงาน ร่วมกันเป็นทีมได้ ทำงานด้วยตนเองได้ 
 5.3.3 ผู้สอนควรมีสื่อที่หลากหลายเพื่อ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและสนองตอบความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลได้ 
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