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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยี
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนบนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย จ านวน 28 คน เป็นนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพัฒนาสื่อ ปีการศึกษา 1/2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เครื่องมือที่ใช้ ใน
การวิจัยได้แก่ กระบวนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และ
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และสถิติที่ใช้
ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นศึกษาบริบทและการเลือกหัวข้อ 2) ขั้นตอนการเตรียมงาน  
3) ขั้นตอนการสร้างช้ินงาน 4) ขั้นตอนหลังการสร้างช้ินงาน 5) ขั้นตอนการเผยแพร่ช้ินงาน  และ 2) ศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อกระบวนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค าส าคัญ: เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ, กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

ABSTRACT 
 The objectives of the research were to develop an instructional activity management 
process on cloud computing model and to survey the opinion of the students toward the 
instructional activity management process. The target population was twenty eight undergraduate 
students  of Rajabhat Maha Sarakham University who registered Media Development Course in 
the first semester of 2017. The instrument was an instructional activity management process on 
cloud computing model and a questionnaire. The statistics used were mean and standard 
deviation. 
 The research results showed that the instructional activity management process on 
cloud computing model consisted of five steps: 1) contextual study and topic selection, 2) 
preparation, 3) task design, 4) post-task design and 5) task dissemination. The overall opinion of 
the students toward the instructional management process was at the highest level.  
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บทน า 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลไปสู่เครื่องมือการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาบน

เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ได้มีการน ามาใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการเรียนการสอนทั้งในด้านการ
จัดการช้ันเรียนของผู้สอน ที่ส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายในการเข้าถึงความรู้ของผู้เรียน  เครื่องมือที่ช่วยจัดการ
ช้ันเรียนที่ให้บริการ  ได้แก่ Edmodo, Socrative, Moodle Mobile, Student Organizer และ Google Apps 
for education [1] มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา ได้น าระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใช้เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมการให้แก่บุคลากร เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากสามารถลดต้นทุนและเพิ่มความยืดหยุ่นทางด้าน
งบประมาณและมีส่วนช่วยในเรื่องการจัดการศึกษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถรองรับแนวคิดและการพัฒนา
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่วยให้การจัดการสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงข้อมูลได้อย่างท่ัวถึง ตอบสนองสังคมแห่งการเรียนรู้ 
[2]  
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ โดยศึกษาเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้และน าไปใช้
ประโยชน์ของนักศึกษา และศึกษาการยอมรับและน าไปใช้ตามแนวคิดของตัวแบบทฤษฎีการยอมรับและใช้เทคโนโลยี 
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1 เพื่อพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ 
 1.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรยีนการสอนบนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ 
  
2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

สมฤทธ์ิ ขจรโมทย์ [3] ได้ท าการศึกษาการยอมรับแนวทางการบริหารจัดการไอซีที เพื่อการเรียนการสอน
ส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้น า Google Application 
มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ จากนั้นได้ท าการเผยแพร่แนวทางการบริหารโดยใช้การอบรม และศึกษา
การยอมรับตามทฤษฎี TAM  กลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้บริหาร สังกัดสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
(ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์) จ านวน 150 คน ผลการวิจัยพบว่า ผลการยอมรับแนวทางการบริหาร
จัดการไอซีที เพื่อการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยรวมในระดับมากที่สุด 
 เดชพล ใจปันทา [4] ได้ท าการศึกษาการใช้กิจกรรมการส่งเสริมครูประยุกต์ใช้สื่อประสมเพื่อการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุ่ม โดยได้น า Google Application มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ จากนั้นได้ท าการเผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google Application โดยใช้
การอบรม และ ท าการศึกษาการยอมรับโดยใช้ทฤษฎี UTAUT กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนสังกัดสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่สมัครเข้ารับการอบรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 175 คน ผลการวิจัยพบว่าผู้
เข้ารับการอบรมยอมรับกิจกรรมการส่งเสริมครูประยุกต์ใช้สื่อประสม เพื่อการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วย
กระบวนการกลุ่ม โดยรวมในระดับมาก 
 วรปภา อารีราษฎร์ [5] ได้ท าการศึกษาพัฒนานวัตกรรมระบบการจัดกลุ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ 
การศึกษาการยอมรับนวัตกรรมระบบการจัดกลุ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ ตามแนวคิดของตัวแบบสหทฤษฎี
การยอมรับและใช้เทคโนโลยี UTAUT ประชากร ได้แก่ ผู้ประสานงานโรงเรียนเครือข่ายสื่ออีดีแอลทีวี มหาวิทยาลัย
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ราชภัฏมหาสารคาม รวม 1,194 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 300 คน พบว่า การยอมรับนวัตกรรมระบบการจัดกลุ่มสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมอยู่ในระดับมาก  

ธรัช อารีราษฎร์ [6] ได้ท าการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานกรีนไอทีส าหรับสถาบันอุดมศึกษา โดย
ท าการศึกษาแนวทางการด าเนินงาน สร้างรูปแบบ ศึกษาผลการใช้ เผยแพร่รูปแบบการด าเนินงานกรีน ไอทีส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษา ประชากร ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 300 คน และท าการศึกษา
การยอมรับตามทฤษฎี TAM ผลการศึกษาการยอมรับรูปแบบการด าเนินงานกรีนไอทีของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า 
โดยรวมกลุ่มเป้าหมายยอมรับรูปแบบการด าเนินงานกรีนไอทีในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าการยอมรับ
อยู่ในระดับมาก  
 วีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ์ [7] ได้ท าการศึกษาการยอมรับรูปแบบการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเพื่อ
รองรับการจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต โดยท าการเผยแพร่รูปแบบการเตรียมความพร้อมการ
จัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จากนั้นท าการศึกษาการยอมรับตามทฤษฎี TAM กลุ่มเป้าหมายเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จาก 30 โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 30 คน และเป็นครูผู้สอนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการยอมรับเกี่ยวกับรูปแบบการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน
ด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในระดับมากและครูผู้สอนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1   มีการยอมรับรูปแบบการเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในระดับมาก   
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาการพัฒนาสื่อ 
การศึกษา 1/2560 จ านวน 28 คน 
 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 
 2.1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน 
ได้แก่ 1) ขั้นศึกษาบริบทและการเลือกหัวข้อ 2) ขั้นตอนการเตรียมงาน 3) ขั้นตอนการสร้างช้ินงาน 4) ขั้นตอนหลัง
การสร้างช้ินงาน 5) ขั้นตอนการเผยแพร่ช้ินงาน 
 2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการน าเทคโนโลย ีGoogle Application ไปใช้เพื่อ
การเรียนรู้  
 
3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 3.1 ศึกษาเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ที่เหมาะสมในการเรียนรู้ โดยศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 3.2 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
พร้อมเครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 3.3 ทดลองใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการจัดการเรยีนการสอนบนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุม่เมฆ 
กับกลุ่มเป้าหมายพร้อมสอบถามความพึงพอใจ 
 3.4 ศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการน าเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ไปใช้เพื่อ
การเรียนรู้  
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4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าค่าเฉลี่ยที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
[8] ดังนี ้
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ความคิดเห็น/ความเหมาะสมระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ความคิดเห็น/ความเหมาะสมระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ความคิดเห็น/ความเหมาะสมระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ความคิดเห็น/ความเหมาะสมระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ความคิดเห็น/ความเหมาะสมระดับน้อยท่ีสุด 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการกระบวนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
 กระบวนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ พร้อม
เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 5 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นศึกษาบริบทและการเลือกหัวข้อ 2) ขั้นตอนการเตรียมงาน 3) ขั้นตอนการสร้างช้ินงาน 4) 
ขั้นตอนหลังการสร้างช้ินงาน 5) ขั้นตอนการเผยแพร่ช้ินงาน แสดงดังรูปที่ 1 

 
 

รูปที่ 1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
 

 จากรูปที่ 1 กระบวนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
ผู้วิจัยได้ท าการทดลองสอนในรายวิชาการพัฒนาสื่อประยุกต์ ท าการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5 
ขั้นตอน ได้แก่ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาบริบทและการเลือกหัวข้อ เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาสื่อต่างๆ พร้อมทั้ง
เอกสาร คู่มือการใช้งาน Google Application พร้อมทั้งศึกษาบริบทความต้องการของตนเองในการเลือกหัวข้อ 
โดยผู้สอนจะน าตัวอย่างสื่อ เอกสารประกอบการสอน และคู่มือการใช้งาน Google Application อัพโหลดไว้ใน 
Google Drive และแชร์ให้กับผู้เรียน จากนั้นผู้เรียนท าการจัดกลุ่ม ปรึกษาหารือกันภายในกลุ่ม พร้อมทั้งสร้าง



วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม    
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม            ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560    

155 
 

เอกสารการเลือกหัวข้อพร้อมข้อมูลเบื้องต้นของหัวข้อนั้น ด้วย Google Doc และส่งให้กับผู้สอนโดยใช้ Google 
Classroom 
 ขั้นตอนท่ี 2 การเตรียมงาน (Pre-Production) เป็นขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการสร้างช้ินงาน โดย
ผู้สอนท าการอัพโหลด ใบงาน เอกสารการสอน และตัวอย่าง Story Board ให้กับผู้เรียน โดยผู้เรียนจะท าการเขียน 
Story Board โดยใช้ Google Slide  วางแผนการท างาน แบ่งหน้าที่ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และท าการสรุปข้อมูล
ด้วย Google Doc  และส่งให้กับผู้สอนโดยใช้ Google Classroom 
 ขั้นตอนท่ี 3 การสร้างช้ินงาน (Production) เป็นขั้นสร้างช้ินงานตาม Story Board และแผนการท างานที่
วางเอาไว้ ผู้สอนอัพโหลดเอกสารประกอบการสอน พร้อมใบงานการตรวจสอบการด าเนินงานตาม Story Board 
และแผนการด าเนินงาน และแชร์ให้กับผู้เรียนเพื่อให้เข้ามาตรวจเช็คข้อมูลการด าเนินงานตามแผน พร้อมทั้งส่งให้
ผู้สอนและเผยแพร่เพื่อนร่วมชั้นเรียนผ่าน Google Classroom 
 ขั้นตอนที่  4 ขั้นหลังการสร้างช้ินงาน เป็นขั้นการน าเสนอและประเมินช้ินงาน โดยผู้สอนจัดท า
แบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ Google Form เพื่อใช้ประเมินช้ินงานของผู้เรียน โดยผู้เรียนกลุ่มที่สร้างช้ินงาน
น าเสนอหน้าช้ันเรียน แล้วผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนเป็นผู้ประเมินผ่าน Google Form แล้วสรุปผลการประเมิน 
 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นการเผยแพร่ช้ินงาน เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนน าช้ินงานที่ผ่านการประเมินแล้วเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ YouTube 
 โดยในแต่ละขั้นตอนประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ MIAP 
  
2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อกระบวนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยี
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
 ผู้วิจัยน ากระบวนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 28 คน และสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการอบรมโดยใช้
กระบวนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีการประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ 
 

ความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีกา
ประมวลผลแบบกลุม่เมฆ 

X  SD. ระดับความคิดเห็น 

1. ความง่ายต่อในการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
1.1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆได้
น าเสนอผลงานที่ผู้เรียนจะต้องด าเนินการในระหว่างการเรียน ให้ผู้ เรียนได้เห็น
กิจกรรม/ผลงานก่อนการเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเห็นภาพกิจกรรมหรือสิ่งที่จะด าเนินการ
ต่อไปในการเรียน 

4.50 0.64 มากที่สุด 

1.2 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  มี
คู่มือประกอบ ท าให้ผู้เรียนได้รับข้อมูล/สารสนเทศซ่ึงเป็นเนื้อหาใหม่ที่ผู้เรียนจะต้อง
เรียนรู้เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติในขั้นตอนต่อไป 

4.39 0.69 มาก 

1.3 มีใบงานประกอบการเรียน ที่มีล าดับขั้นตอนในการปฏิบัติ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติ
ตามใบงานหรือใบกิจกรรมได้ 

4.64 0.56 มากที่สุด 

1.4 มีการตรวจและประเมินผลงานของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนได้รับการตรวจสอบและ
สรุปผลการปฏิบัติ พร้อมทั้งได้รับค าแนะน าในการปฏิบัติ 

4.39 0.57 มาก 

รวม 4.48 0.61 มาก 
2. การรับรู้ถึงประโยชน์และการน าไปใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

2.1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆช่วย 4.46 0.51 มาก 
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ความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีกา
ประมวลผลแบบกลุม่เมฆ 

X  SD. ระดับความคิดเห็น 

ให้ สามารถน า Google Drive มาใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานด้านการจัดเก็บ
ข้อมูลของตนเอง 

 2.2 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยกีารประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ช่วย
ให้สามารถน า Google Doc มาใช้ประโยชน์ในการจัดท าเอกสารของตนเอง 

4.57 0.57 มากที่สุด 

 2.3 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยกีารประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ช่วย
ให้สามารถน า Google Slide มาใช้ประโยชน์ในการจัดท างานน าเสนอของตนเอง 

4.39 0.69 มาก 

 2.4 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยกีารประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ช่วย
ให้สามารถใช้งาน Google Classroom ในการเรียน 

4.79 0.42 มากที่สุด 

 2.5 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยกีารประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ช่วย
ให้สามารถน า YouTube มาใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานของตนเอง 

4.39 0.50 มาก 

รวม 4.52 0.56 มากที่สุด 
โดยรวม 4.50 0.58 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าความคิดเห็นของนักศึกษาอยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด  
    

อภิปรายผลการวิจัย 
การพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นศึกษาบริบทและการเลือกหัวข้อ 2) ขั้นตอนการเตรียมงาน 3) ขั้นตอนการ
สร้างช้ินงาน 4) ขั้นตอนหลังการสร้างช้ินงาน 5) ขั้นตอนการเผยแพร่ช้ินงาน  โดยความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  โดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด ที่เป็น
เช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า กระบวนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
ได้น าเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยมีเนื้อหาที่ง่าย ทันสมัย และเข้ากับบริบทการใช้งานของผู้เรียน อีกทั้งกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ท าให้
ผู้เรียน เรียนรู้จากตัวอย่างและมีแรงจูงใจในการเรียนรู้  สอดคล้องกับ เดชพล ใจปันทา [4] ได้น า Google 
Application มาพัฒนาชุดฝึกอบรมการส่งเสริมครูประยุกต์ใช้สื่อผสมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วย
กระบวนการกลุ่ม โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ MIAP พบว่า กิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดและ
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น และยอมรับการน า Google Application ไปใช้ในการเรียนรู้อยู่
ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ ธรัช อารีราษฎร์ [6] และวีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ์  [7] ได้ศึกษาการยอมรับ
กลุ่มเป้าหมายโดยใช้ TAM พบว่ามีการยอมรับในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการศึกษาในบริบทของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการพัฒนาสื่อ ที่ได้พัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับรายวิชา งานวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาโดยน าเทคโนโลยีการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆไปใช้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆเพื่อศึกษาการน าไปใช้ที่เหมาะสมต่อไป 
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