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การพัฒนาการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive 
The Development of Cooperative Learning Through the Services  

of Google Drive 
 

อรวรรณ  แท่งทอง1 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนของ
นักศึกษา ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน และเปรียบเทียบระดับผลการ
ทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ 
Google Drive ในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ซึ่งน ามาใช้กับกลุ่มทดลอง 
หรือกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาคือ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและ
อัลกอริทึม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 69 คน โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 
ค่าความถ่ี และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นสถิติในการวิเคราะห์  
 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม โดยใช้
ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive สามารถท าให้นักศึกษามี
ความเข้าใจในการเรียน และสามารถใช้บริการของ Google Drive ให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุดได้ จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนของนักศึกษา พบว่า
กลุ่มทดลองผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 69 คน มีความเห็นว่า นักศึกษาใช้ Google 
Drive ในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเพ่ือลดปัญหาในเรื่องของเวลาในการเดินทางไป
ท างานร่วมกัน มีความคิดว่า Google Drive เป็นช่องทางที่ช่วยในการเรียนการสอน 
หรือประสานงานในการท างานเป็นกลุ่มให้มีความสะดวกมาก และนักศึกษาคิดว่า 
Google Drive เป็นช่องทางที่ช่วยในการท างานร่วมกันมีความรวดเร็วมากขึ้นจ านวน
ร้อยละ 98.55 และผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
และหลังเรียน (Posttest) เมื่อใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ 
Google Drive จากภาคสนามโดยใช้เกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้คือ 80/80 ได้ผลการ
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วิเคราะห์ดังนี้ E1/E2 = 85.91/89.93 โดยผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ย
การท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (  = 5.49, S.D. = 3.48) 
และหลังเรียน ( = 8.12, S.D. = 4.35) พบว่า มีความแตกต่างกันโดยคะแนนเฉล่ีย
จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบก่อน
เรียน และพบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียนของนักศึกษา
เมื่อได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ 
Google Drive จ านวน 69 คน อยู่ที่ 0.945 หรือร้อยละ 94.5 ซึ่งการวิเคราะห์ค่าสถิติ 
พบว่า t มีค่า 13.49 ค่าแสดงออกมีค่า 0.00 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
แสดงว่าคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนมีความสัมพันธ์กัน และเมื่อนักศึกษาได้รับการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google 
Drive แล้วมีคะแนนหลังเรียนเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม บริการของ Google Drive 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study factors effecting 
student’s learning and student’s satisfaction on Cooperative Learning 
though Google Drive service in Data Structures and Algorithms courses. 
The samples consisted of 6 9  students enroll in “BA 3 0 0 0 0 1 1 ” Data 
Structures and Algorithms course, Business Computer Program, Faculty of 
Management Science, Thepsatri Rajabhat University. The statistics used in 
data analysis were mean, percentage, frequency and standard deviation. 
Cooperative learning through Google Drive service support student’s 
learning and they were able to maximize the benefits of the service.   
 The results from questionnaire collected from sample groups 
showed that 98.55%  students use Google Drive in group work to reduce 
period of traveling and that Google Drive is a channel which helps on 
their learning and makes group work faster and more convenient. The 
analysis result of pre-test and post-test scores using 8 0 / 8 0  specific 
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criterion was E1/E2 = 85.91/89.93. The analysis between pre-test scores    
( = 5.49, S.D. = 3.48) and post-test scores ( = 8.12, S.D.=4.35) revealed 
that the mean of post-test scores was higher than pre-test scores; the 
relation of pre-test scores and post-test scores was at 0 .945  or 94 .5% . 
From the analysis, t=1 3 . 4 9  and show =0 . 0 0  which was less than 
statistically significant at 0.05 proved the relation of pre-test and post-test 
scores. Student’s test scores after enrolling in cooperative learning 
through Google Drive service was significantly higher at the rate of 0.05. 
 
Keywords: Cooperative learning, Google Drive service 
 
บทน า 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
เทคโนโลยีต่างๆ นั้นได้มีการพัฒนาอย่างล้ าสมัยส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายต่อการใช้
งานในปัจจุบัน และอนาคต ถือได้ว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีบทบาท
ส าคัญต่อวิถีชีวิต และสังคมของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจสังคม และใน
เรื่องของการศึกษา ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยี Google Drive เป็นโปรแกรมที่ใช้ส าหรับ
จัดการกับเอกสาร เช่น การฝากไฟล์ต่างๆ และที่ส าคัญ Google Drive สามารถสร้าง 
แก้ไข แบ่งปันข้อมูล ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม และสามารถแชทพูดคุยกันแบบออนไลน์ใน
เวลาพร้อมกันได้ ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้เรียนในเรื่องการติดต่อประสานงานกับเพ่ือนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนได้อย่างสะดวก 

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันได้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ได้ไม่เท่ากันการเรียนจะ
เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่เพ่ือสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในสิ่งที่ศึกษา ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนต้องมีรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือให้
สนองความต้องการของผู้เรียน และให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้มากที่สุด    
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นวิธีการสอนที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันในกลุ่มย่อยๆ เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ในแต่ละ
กลุ่มจะมีสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน ผู้เรียนแต่ละคนจะต้องร่วมมือใน
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การเรียนรู้ร่วมกัน มีการช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน 
คนที่เก่งกว่าจะช่วยคนที่อ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มจะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้
ของเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม เพราะยึดถือแนวคิดที่ว่า ความส าเร็จของสมาชิกทุกคน
จะรวมเป็นความส าเร็จของกลุ่ม (สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2545: 30) 

จากการส ารวจนักศึกษา ด้วยวิธีการสอบถามนักศึกษาเบื้องต้น ในการเรียนการ
สอนรายวิชา บธ 3003311 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ในภาคเรียนที่  1 ปี
การศึกษา 2558 พบว่า นักศึกษาโดยส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มีความเห็นว่าการเรียนการ
สอนที่อยู่ในห้องเรียน มีการจัดกลุ่มแบ่งงานกันท าแบบเดิม โดยที่สมาชิกในกลุ่มต้องมา
รวมตัวกันเพ่ือให้งานที่ท าร่วมกันเป็นกลุ่มนั้นส าเร็จซึ่งท าให้เสียเวลา และค่าใช้จ่ายมาก
ขึ้นทั้งยังเป็นการเรียนรู้แบบเดิมที่ไม่น่าสนใจ และไม่ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมการกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ และการแก้ปัญหาในการ
เรียนการสอนอย่างทันท่วงที และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทางผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการพัฒนาการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมผ่านบริการ
ของ Google Drive เพ่ือให้นักศึกษาสามารถท างานร่วมกัน และพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลซึ่งกันและกันได้ ในส่วนของอาจารย์สามารถจัดท าเอกสารการสอน ตรวจงาน
ผู้เรียน โดยเขียนค าแนะน าเพ่ือเพ่ิมเติมแก้ไขบอกผู้เรียน ซึ่งท าให้มีความเข้าใจมากขึ้น
เพ่ือลดช่องว่างของการศึกษาลง และส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์รวมทั้งให้
อาจารย์มีแบบฝึกปฏิบัติเพ่ิมเติม นอกเหนือจากแบบฝึกหัดและตัวอย่างที่มีในหนังสือ 
เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการสร้างผลงาน ให้นักศึกษาสามารถร่วมมือกันสร้างสรรค์
ผลงาน รวมไปถึงเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาเมื่อใช้ระบบการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive ในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและ
อัลกอริทึม  

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา และเปรียบเทียบระดับผลการทดสอบ
ก่อนเรียน และหลังเรียนจากการใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ 
Google Drive   
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ขอบเขตการวิจัย 
1. กลุ่มทดลอง/กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา 
    นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเทพสตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา บธ 3003311 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 69 คน  

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรต้น ได้แก่ วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านบริการของ Google Drive  
  ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอน และความพึงพอใจของ
นักศึกษา 

3. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ 
Google Drive มีกรอบแนวความคิด ดังนี้ 

ตัวแปรต้น    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ผ่านบริการของ Google Drive 

 
 

การประเมินประสิทธิภาพของ 
การเรยีนรู้แบบร่วมมือผา่นบริการของ  

Google Drive 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเรยีนการสอน 

 
ความพึงพอใจของนักศึกษา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ จากนั้นด าเนินการก าหนดกลุ่มทดลองหรือกลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

1. การก าหนดกลุ่มทดลองหรือกลุ่มเป้าหมาย 
  1.1dกลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ในชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชารายวิชา บธ 3003311 
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม  
   1.2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชา รายวิชา 
บธ 3003311 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 
69 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 แผนการสอนรายวิชาโครงสร้างข้อมูล และอัลกอริทึม 
2.2 แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนเมื่อใช้ระบบการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive  
2.3 แบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลระดับความพึงพอใจ และปัจจัยที่

มีผลต่อการเรียนการสอนวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม เมื่อใช้ระบบการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive 

3. วิธีการศึกษาวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 ผู้วิจัยค้นพบปัญหาเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน 
3.2 ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ผ่านบริการของ Google Drive และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.3 ส ารวจข้อมูลจากนักศึกษาด้วยการใช้แบบสอบถาม เพ่ือเก็บรวบรวม

ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนของนักศึกษา ความต้องการ และความคิดเห็นของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการก าหนดประเด็นปัญหาในงานวิจัย 
โดยให้กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษา จ านวน 69 คน ท าแบบสอบถาม จ านวน 2 ชุด 
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3.4 ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาใช้ในออกแบบ 

และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และการให้ค าปรึกษาเพ่ือให้สนองความต้องการ
ของผู้เรียน 

3.5 ทดสอบนักศึกษาก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.6 ผู้สอนใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google 

Drive พร้อมกับเอกสารข้อมูลในรูปแบบต่างๆ สอนให้แก่นักศึกษา 
3.7 หลังจากเรียนเสร็จ ผู้สอนให้นักศึกษาสามารถสอบถามปัญหา หรือ

ความไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่าน
บริการของ Google Drive 

3.8 ทดสอบนักศึกษาหลังเรียนด้วยแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเป็นชุด
เดียวกันกับการทดสอบก่อนเรียนเพ่ือประเมินผลระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่าน
บริการของ Google Drive ว่านักศึกษามีผลการเรียนดีขึ้นหรือไม่ เมื่อใช้ระบบการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive 

3.9 น าผลคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการใช้ระบบการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive  

3.10 ให้นักศึกษาท าแบบส ารวจความพึงพอใจ 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  4.1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาในวิชา 
บธ 3003311 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม โดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  4.2 การวิเคราะห์สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบก่อน
เรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) ใช้สูตร E1/E2 (เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, 2528) 
    เมื่อ E1 หมายถึง ประสิทธิภาพของแบบทดสอบของบทเรียน วิชา บธ 
3003311 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม   คิดเป็นร้อยละจากการท าแบบทดสอบ
ระหว่างเรียน 
     เมื่อ E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของแบบทดสอบของบทเรียน วิชา บธ 
3003311 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม   คิดเป็นร้อยละจากการท าแบบทดสอบหลั ง
เรียน 
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  4.3 การทดสอบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยการทดสอบค่าที (t-test) วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม SPSS   
  4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ
มีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยที่ได้รับจากการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้  
 
1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาในรายวิชา บธ 3003311 

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนของนักศึกษา  
รายการ ความถี่ ร้อยละ 

1. นักศึกษาคิดว่าปัจจุบัน Internet เป็นสิ่ งจ าเป็นต่อ
ชีวิตประจ าวันของเรามากขึ้น 

ใช่ 67 97.10 
ไม่ใช่ 2 2.90 

2. นักศึกษาใช้ Google Drive ในการฝากไฟล์เอกสารงาน
ต่างๆใช่หรือไม่ 

ใช่ 58 84.06 
ไม่ใช่ 11 15.94 

3. นักศึกษามีความเห็นว่า Google Drive มีกิจกรรมให้ท า
หลากหลายใช่หรือไม่ 

ใช่ 60 86.96 
ไม่ใช่ 9 13.04 

4. นักศึกษาสามารถใช้งาน Google Drive ในการรับ-ส่ง
ข้อมูล จัดเก็บ และแชร์ข้อมูลได้ใช่หรือไม่ 

ใช่ 66 95.65 
ไม่ใช่ 3 4.35 

5. นักศึกษาใช้ Google Drive ในการท างานร่วมกันเป็น
กลุ่มเพื่อลดปัญหาในเรื่องของเวลาในการเดินทางไปท างาน
ร่วมกันใช่หรือไม่ 

ใช่ 68 98.55 

ไม่ใช่ 1 1.45 
6. นักศึกษาใช้ Google Drive เป็นช่องทางของการเสนอ
ความคิดเห็นและแก้ไขงานร่วมกัน ใช่หรือไม่ 

ใช่ 65 94.20 
ไม่ใช่ 4 5.80 

7. นักศึกษามีความคิดว่า Google Drive เป็นช่องทางที่ช่วย
ในการเรียนการสอน หรือประสานงานในการท างานเป็น
กลุ่มให้มีความสะดวกมากขึ้นใช่หรือไม่ 
 

ใช่ 68 98.55 

ไม่ใช่ 1 1.45 
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รายการ ความถี่ ร้อยละ 
8. ปัจจุบัน Google Drive ถูกน ามาใช้เพื่อการศึกษาเช่น ส่ง
งานให้อาจารย์ตรวจ มากขึ้นใช่หรือไม่ 

ใช่ 66 95.65 
ไม่ใช่ 3 4.35 

9. นักศึกษาคิดว่า Google Drive เป็นช่องทางที่ช่วยในการ
ท างานร่วมกันมีความรวดเร็วมากข้ึนใช่หรือไม่ 

ใช่ 68 98.55 
ไม่ใช่ 1 1.45 

10. นักศึกษาคิดว่าปัจจุบัน Google Drive เป็นสิ่งจ าเป็นต่อ
ชีวิตประจ าวันของเรามากขึ้นใช่หรือไม่ 

ใช่ 64 92.75 
ไม่ใช่ 5 7.25 

จากตารางที่ 1 พบว่าผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอน
ของนักศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 69 คนมีความเห็นว่า 
นักศึกษาใช้ Google Drive ในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเพ่ือลดปัญหาในเรื่องของเวลา
ในการเดินทางไปท างานร่วมกัน มีความคิดว่า Google Drive เป็นช่องทางที่ช่วยในการ
เรียนการสอน หรือประสานงานในการท างานเป็นกลุ่มให้มีความสะดวกมาก  และ
นักศึกษาคิดว่า Google Drive เป็นช่องทางที่ช่วยในการท างานร่วมกันมีความรวดเร็ว
มากขึ้นจ านวนร้อยละ 98.55 นักศึกษาคิดว่าปัจจุบัน Internet เป็นสิ่งจ าเป็นต่อ
ชีวิตประจ าวันของเรามากขึ้น จ านวนร้อยละ 97.10 และนักศึกษาสามารถใช้งาน 
Google Drive ในการรับ-ส่งข้อมูล จัดเก็บ และแชร์ข้อมูลได้ และปัจจุบัน  Google 
Drive ถูกน ามาใช้เพ่ือการศึกษา เช่น ส่งงานให้อาจารย์ตรวจมากขึ้น เป็นจ านวนร้อยละ 
95.65 ตามล าดับ 

 
2. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และ

หลังเรียน (Posttest)  
  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และหลัง
เรียน (Posttest) เมื่อใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive 
จากภาคสนามโดยใช้เกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้คือ 80/80 ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ E1/E2 = 
85.91/89.93 
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3. การทดสอบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน (Pretest) และ
หลังเรียน (Posttest) โดยการทดสอบค่าที (t-test) ดังแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยการท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาเมื่อใช้ระบบการให้
ค าปรึกษาด้านการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

จ านวนนักศึกษา ค่าเฉลี่ยคะแนนของ
นักศึกษา ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

69 ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 
5.49 8.12 3.48 4.35 

  
 จากตารางที่  2 ผลการวิ เคราะห์ เปรียบเที ยบผลคะแนนเฉลี่ ยการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (  = 5.49, S.D. = 3.48) และหลัง
เรียน ( = 8.12, S.D. = 4.35) พบว่า มีความแตกต่างกันโดยคะแนนเฉลี่ยจากการท า
แบบทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน แสดง
ว่า นักศึกษามีความเข้าใจในการเรียน และสามารถใช้งาน Google Drive ในการรับ-ส่ง
ข้อมูล จัดเก็บ และแชร์ข้อมูลได้ให้เกิดประโยชน์ได้เพ่ิมขึ้นหลังจากที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive  
 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าความสัมพันธ์ของคะแนนก่อนและหลังเรียนของนักศึกษาเมื่อ 
ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ 
Google Drive 
 จ านวน

นักศึกษา ความสัมพันธ์ ค่าแสดงออก 
1 คู่ข้อมูล ก่อนและหลัง 69 0.945 0.37 

 
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและ

หลังเรียนของนักศึกษาเมื่อได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive จ านวน 69 คนอยู่ที่ 0.945 หรือร้อยละ 94.5 
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงค่าสถิติ t-test dependent ในการเปรียบเทียบคะแนนก่อน 
และหลังสอบของนักศึกษาเมื่อได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้ 
แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive 

 

ความแตกต่างระหว่างข้อมูล 1 คู ่

t df 
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ะจ

าย
ข้อ

มูล
 95 % ในช่วง

ความเชื่อม่ัน
ของความ
แตกต่าง 

ต่ า สูง 
1 คู ่

ก่อน-หลัง 4.59 2.15 0.41 4.25 6.85 13.49 15 0.00 

 
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าสถิติ t มีค่า 13.49 ค่าแสดงออกมีค่า 0.00 ซึ่ง

น้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่าคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนมี
ความสัมพันธ์กันและเมื่อนักศึกษาได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive แล้วมีคะแนนหลังเรียนเพ่ิมขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

4. ด้านความพึงพอใจในการเรียนการสอนในรายวิชา บธ 3003311 
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการ
ของ Google Drive ดังตารางที่ 5  
 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive แบ่งระดับความพึง
พอใจดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลระดับความพึงพอใจในการเรียนการสอนวิชาโครงสร้างข้อมูล
และอัลกอริทึม 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
  

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ความหมาย 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ใช้ประโยชน์ของ Google Drive เพิ่มขึ้น 

4.40 0.70 พึงพอใจมาก 

2. นักศึกษาสามารถน า Google Drive มาใช้
ประโยชน์ในการศึกษาได้เพิ่มขึ้น 

4.47 0.58 พึงพอใจมาก 

3. นักศึกษามีความเห็นว่า  Google Drive 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการ
สอนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 

4.44 0.53 พึงพอใจมาก 

4. นักศึกษามีความเห็นว่า Google Drive มี
ความสะดวกในการเรียนมากยิ่งข้ึน 

4.33 0.67 พึงพอใจมาก 

5. นั ก ศึ ก ษ า คิ ด ว่ า  Google Drive เป็ น
ช่องทางที่ช่วยในการท างาน หรือประสานงาน
ได้ความสะดวก 

4.58 0.77 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

6. นักศึกษาคิดว่ากระบวนการสอนโดยใช้ 
Google Drive เข้ า ม า ป ร ะ ยุ ก ต์ มี ค ว า ม
น่าสนใจ 

4.26 0.68 พึงพอใจมาก 

7. นักศึกษามีเห็นว่าการเรียนการสอนแบบมี
ส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive ท า
ให้สามารถติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับ
เพื่อน หรืออาจารย์ผู้สอนได้ง่ายขึ้น 

4.48 0.73 พึงพอใจมาก 

8. นักศึกษามีความคิดว่า Google Drive ช่วย
สร้างความสะดวกให้กับครูผู้สอนในการจัดท า
เอกสารการสอน  ตรวจงานผู้ เรี ยน โดย
สอดแทรกค าแนะน า พร้อมทั้งปรับแก้งาน
เพื่อให้นักศึกษาท าการปรับปรุงให้ถูกต้อง
รวดเร็ว  

4.49 0.75 พึงพอใจมาก 
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 จากตารางที่ 5 พบว่า พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด เรื่อง 
นักศึกษาคิดว่า Google Drive เป็นช่องทางที่ช่วยในการท างาน หรือประสานงานได้
ความสะดวก ( = 4.58, S.D. = 0.77) รองลงมา นักศึกษามีความคิดว่า Google 
Drive ช่วยสร้างความสะดวกให้กับครูผู้สอนในการจัดท าเอกสารการสอน ตรวจงาน
ผู้เรียนโดยสอดแทรกค าแนะน า พร้อมทั้งปรับแก้งานเพ่ือให้นักศึกษาท าการปรับปรุงให้
ถูกต้องรวดเร็ว ( = 4.49, S.D. = 0.75) และนักศึกษามีเห็นว่าการเรียนการสอนแบบ
มีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive ท าให้สามารถติดต่อสื่อสาร และประสานงาน
กับเพ่ือน หรืออาจารย์ผู้สอนได้ง่ายขึ้น ( = 4.48, S.D. = 0.73) 
 โดยเฉลี่ยนักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการสอนในรายวิชาโครงสร้าง
ข้อมูลและอัลกอริทึม โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google 
Drive อยู่ในระดับมาก ( = 4.40, S.D. = 0.69) 
 
สรุปการวิจัย  
 งานวิจัยฉบับนี้พบว่า การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและ
อัลกอริทึม โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
  

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ความหมาย 

9. นักศึกษามีความเห็นว่า Google Drive 
ช่วยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นได้อย่าง
เหมาะสมมากข้ึน 

4.19 0.80 พึงพอใจมาก 

10. การเรียนรู้แบบร่วมมือท าให้นักศึกษาที่มี
ความรู้ความสามารถแตกต่างกันเกิดการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน 

4.36 0.71 พึงพอใจมาก 

11. ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 

4.42 0.70 พึงพอใจมาก 

เฉลี่ยรวม 4.40 0.69 พึงพอใจมาก 
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สามารถท าให้นักศึกษามีความเข้าใจในการเรียน และสามารถใช้บริการของ Google 
Drive ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดได้ จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการ
สอนของนักศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 69 คนมีความเห็นว่า 
นักศึกษาใช้ Google Drive ในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเพ่ือลดปัญหาในเรื่องของเวลา
ในการเดินทางไปท างานร่วมกัน มีความคิดว่า Google Drive เป็นช่องทางที่ช่วยในการ
เรียนการสอน หรือประสานงานในการท างานเป็นกลุ่มให้มีความสะดวกมาก  และ
นักศึกษาคิดว่า Google Drive เป็นช่องทางที่ช่วยในการท างานร่วมกันมีความรวดเร็ว
มากขึ้นจ านวนร้อยละ 98.55 นักศึกษาคิดว่าปัจจุบัน Internet เป็นสิ่งจ าเป็นต่อ
ชีวิตประจ าวันของเรามากขึ้น จ านวนร้อยละ 97.10 และนักศึกษาสามารถใช้งาน 
Google Drive ในการรับ-ส่งข้อมูล จัดเก็บ และแชร์ข้อมูลได้ และปัจจุบัน  Google 
Drive ถูกน ามาใช้เพ่ือการศึกษา เช่น ส่งงานให้อาจารย์ตรวจมากขึ้น เป็นจ านวนร้อยละ 
95.65 ตามล าดับ และผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบทดสอบก่อนเรียน 
(Pretest) และหลังเรียน (Posttest) เมื่อใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการ
ของ Google Drive จากภาคปฏิบัติโดยใช้เกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้คือ 80/80 ได้ผลการ
วิเคราะห์ดังนี้ E1/E2 = 85.91/89.93 โดยผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ย
การท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน ( = 5.49, S.D. = 3.48) 
และหลังเรียน ( = 8.12, S.D. = 4.35) พบว่า มีความแตกต่างกันโดยคะแนนเฉลี่ย
จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบก่อน
เรียน และพบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา
เมื่อได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ 
Google Drive จ านวน 69 คนอยู่ที่ 0.945 หรือร้อยละ 94.5 ซึ่งการวิเคราะห์ค่าสถิติ 
พบว่า t มีค่า 13.49 ค่าแสดงออกมีค่า 0.00 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
แสดงว่าคะแนนสอบก่อน และหลังเรียนมีความสัมพันธ์กันและเมื่อนักศึกษาได้รับการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive 
แล้วมีคะแนนหลังเรียนเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 นักศึกษามีความพึงใจในการจัดการเรียนการสอนในรายรายวิชาโครงสร้าง
ข้อมูลและอัลกอริทึม มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อจ าแนกตามระดับพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่าความพึงพอใจมากเป็นอันดับ 1 
ได้แก่ นักศึกษาคิดว่า Google Drive เป็นช่องทางที่ช่วยในการท างาน หรือประสานงาน
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ได้ความสะดวก รองลงมาอันดับ 2 นักศึกษามีความคิดว่า Google Drive ช่วยสร้าง
ความสะดวกให้กับครูผู้สอนในการจัดท าเอกสารการสอน ตรวจงานผู้เรียนโดยสอดแทรก
ค าแนะน า พร้อมทั้งปรับแก้งานเพ่ือให้นักศึกษาท าการปรับปรุงให้ถูกต้องรวดเร็ว และ
อันดับ 3 นักศึกษามีเห็นว่าการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive 
ท าให้สามารถติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับเพ่ือน หรืออาจารย์ผู้สอนได้ง่ายขึ้น 
ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่าน
บริการของ Google Drive ในรายวิชา บธ 3003311 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ตัวผู้เรียนเองได้ใช้เทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์เน็ต
ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่นักศึกษาจะมีการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่เป็นประจ าอยู่แล้ว 
ผู้วิจัยจึงน าอินเทอร์เน็ตมาใช้ร่วมกับการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ ด้วยการน า
บริการของ Google Drive มาช่วยในการเรียนการสอนโดยจัดกลุ่มให้นักศึกษาท างาน
เป็นกลุ่มโดยให้น า Google Drive เข้ามาช่วยในการประสานงานเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกในการเรียนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มสามารถพูดคุย แชร์
ข้อมูล และแก้ไขงานผ่านทางออนไลน์พร้อมกันได้ และครูผู้สอนยังสามารถใช้ Google 
Drive ในการท าเอกสารการสอน สอดแทรกค าแนะน า ตรวจงานผู้เรียน  พร้อมทั้ง
ปรับแก้งานเพ่ือให้ผู้เรียนท าการปรับปรุงให้ถูกต้อง จึงท าให้ระดับผลคะแนนหลังเรียน
เพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียนมาก นับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ร่วมกันได้เป็นอย่างดีในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ซึ่งเปรียบได้กับ
ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่กล่าวไว้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็น
วิธีการสอนที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันในกลุ่ม
ย่อยๆ เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ในแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกที่มีความรู้
ความสามารถแตกต่างกัน ผู้เรียนแต่ละคนจะต้องร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกัน มีการ
ช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน คนที่เก่งกว่าจะช่วยคน
ที่อ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มจะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพ่ือนสมาชิกทุกคน
ในกลุ่ม เพราะยึดถือแนวคิดที่ว่า ความส าเร็จของสมาชิกทุกคนจะรวมเป็นความส าเร็จ
ของกลุ่ม (สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2545: 30)  
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive ช่วยให้การเรียนรู้ หรือการท างานร่วมกันมี
ความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น และยังช่วยให้ประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
รวมทั้งได้ใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive จึงเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่ผู้สอนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถน าไปใช้กับรายวิชาอ่ืนๆ ได้ 
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