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บทคัดย่อ 
 

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ Google Application เพื่อการ
เรียนรู้ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาและชุมชนที่มีต่อการอบรมโดยชุดฝึกอบรมการประยุกต์ใช้  Google 
Application เพื่อการเรียนรู้และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาและชุมชนที่มีต่อการน าไปใช้ Google 
Application เพื่อการเรียนรู้ตามตัวแบบ TAM กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย จ านวน 60 คน กลุ่มที่ 1 เป็นนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการเทคโนโลยี จ านวน 25 คนและกลุ่มที่ 2 เป็นชุมชนที่สมัครเข้าอบรมการ
ประยุกต์ใช้ Google Application เพื่อการเรียนรู้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ใน
เดือนมกราคม 2559 จ านวน 35 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดฝึกอบรมการประยุกต์ใช้  Google 
Application เพื่อการเรียนรู้ แบบประเมินชุดฝึกอบรม แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดฝึกอบรมและ
แบบสอบถามการยอมรับและน าไปใช้เทคโนโลยีตามตัวแบบ TAM และสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ Google Application เพื่อการเรียนรู้ประกอบด้วย
เนื้อหาการอบรม 5 หน่วย คือ Google Drive, Google Calendar, Google Picture, Google Translate และ 
Google Map ใช้เวลาในการอบรม 4 ช่ัวโมง ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และ 2) ผลการทดลองใช้ชุดฝึกอบรม นักศึกษาและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการอบรมโดยชุดฝึกอบรมโดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และ 3) ชุมชนและนักศึกษาให้การยอมรับและน าไปใช้ Google 
Application โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

ค าส าคัญ : กูเกิลแอพลิเคช่ัน, ชุดฝึกอบรม, การยอมรับเทคโนโลยี 
 

ABSTRACT 
 The research aimed to 1) develop training packages of Google application for learning.  2) 
study the opinions of students and people in communities about the training developed 
packages, and 3) study opinions of students and people in communities about the developed 
training packages. The target group consisted of 25 graduate students of the Management 
Technology Program and 35 people from the communities who participated in the Google 
application training. The instruments were training packages, an evaluation form of the training 
packages, and two sets of questionnaires. The statistics used were mean and standard deviation. 
 The study showed that the training packages of Google application learning consisted of 
five units: Google Drive, Google Calendar, Google Pictures, Google Translation, and Google Map. 
The trainees satisfaction with the training packages at the highest level. Lastly, the trainees 
showed overall application of the developed training acceptance and packages at the highest 
level. 
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บทน า 

 
 ทิศทางของโลกในศตวรรษท่ี 21 จะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงเครือข่ายทั่วโลก โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารบนเครื่องมือในการเรียนรู้ การศึกษาในยุคการปฏิรูปการศึกษาของไทยปัจจุบันมีจุดเน้น
ส าคัญที่ต้องสร้างเยาวชน เพื่อเป็นทั้งผู้บริโภคเป็นผู้สร้างความรู้และเป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ มีความสามารถ มี
คุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างมั่นคงด้วยเครื่องมือส าคัญ คือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที (Information and Communication Technology : ICT) [1] มี
นโยบายหลักในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ด้วยการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยสร้างความรู้ความเข้าใจ และวิธีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและ
รอบด้าน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน มุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุก
ภาคส่วนของสังคมให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากดิจิทัล เพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Digital Economy) ทั้งระบบ และให้ความส าคัญกับนโยบายพัฒนาประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ มุ่งลดความเหลื่อมล้ าด้านดิจิทัล เพิ่มโอกาสและช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์ให้แก่ชุมชน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดอ้บรมครูในการประยุกต์ใช้ Google Application ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
หนึ่งในระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อให้ครูได้น าไปใช้ในการเรียนรู้และในการเรียนการสอน อย่างท่ัวถึงต่อไป 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาชุดฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ Google Application เพื่อการเรียนรู้ โดย
ศึกษา Application ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้และน าไปใช้ประโยชน์ของนักศึกษาและน าสู่การเผยแพร่ให้กับชุมชน  
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลัก MIAP และศึกษาการยอมรับและน าไปใช้ตามแนวคิดของตัวแบบสหทฤษฎีการ
ยอมรับและใช้เทคโนโลยี TAM 
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1 เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ Google Application เพื่อการเรียนรู้  
 1.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาและชุมชนที่มีต่อการอบรมโดยชุดฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ 
Google Application เพื่อการเรียนรู้ 
 1.3 เพื่อศึกษาการยอมรับและการน าไปใช้ของ Google Application เพื่อการเรียนรู้ตามตัวแบบ TAM 
ของนักศึกษาและชุมชน 
 
2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 เดชพล ใจปันทา [2] ได้ท าการศึกษาการใช้กิจกรรมการส่งเสริมครูประยุกต์ใช้สื่อประสมเพื่อการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุ่ม โดยได้น า Google Application มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ จากนั้นได้ท าการเผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google Application โดยใช้
การอบรม และ ท าการศึกษาการยอมรับโดยใช้ทฤษฎี UTAUT กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนสังกัดสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทีส่มัครเข้ารับการอบรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 175 คน ผลการวิจัยพบว่าผู้
เข้ารับการอบรมยอมรับกิจกรรมการส่งเสริมครูประยุกต์ใช้สื่อประสม เพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วย
กระบวนการกลุ่ม โดยรวมในระดับมาก 

สมฤทธ์ิ ขจรโมทย์ [3] ได้ท าการศึกษาการยอมรับแนวทางการบริหารจัดการไอซีที เพื่อการเรียนการสอน
ส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้น า Google Application 
มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ จากนั้นได้ท าการเผยแพร่แนวทางการบริหารโดยใช้การอบรม และศึกษา  
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การยอมรับตามทฤษฎี TAM  กลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้บริหาร สังกัดสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
(ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์) จ านวน 150 คน ผลการวิจัยพบว่า ผลการยอมรับแนวทางการบริหาร
จัดการไอซีที เพื่อการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยรวมในระดับมากที่สุด 
 วรปภา อารีราษฎร์ [4] ได้ท าการศึกษาพัฒนานวัตกรรมระบบการจัดกลุ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ 
การศึกษาการยอมรับนวัตกรรมระบบการจัดกลุ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ ตามแนวคิดของตัวแบบสหทฤษฎี
การยอมรับและใช้เทคโนโลยี UTAUT ประชากร ได้แก่ ผู้ประสานงานโรงเรียนเครือข่ายสื่ออีดีแอลทีวี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม รวม 1,194 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 300 คน พบว่า การยอมรับนวัตกรรมระบบการจัดกลุ่มสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมอยู่ในระดับมาก  

ธรัช อารีราษฎร์ [5] ได้ท าการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานกรีนไอทีส าหรับสถาบันอุดมศึกษา โดย
ท าการศึกษาแนวทางการด าเนินงาน สร้างรูปแบบ ศึกษาผลการใช้ เผยแพร่รูปแบบการด าเนินงานกรีน ไอทีส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษา ประชากร ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 300 คน และท าการศึกษาการ
ยอมรับตามทฤษฎี TAM ผลการศึกษาการยอมรับรูปแบบการด าเนินงานกรีนไอทีของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า โดยรวม
กลุ่มเป้าหมายยอมรับรูปแบบการด าเนินงานกรีนไอทีในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าการยอมรับอยู่ใน
ระดับมาก  
 วีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ์ [6] 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. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1.1 ศึกษาเทคโนโลยี Google Application ที่เหมาะสมในการเรียนรู้ โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง  
 1.2 พัฒนาชุดฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ Google Application เพื่อการเรียนรู้ พร้อมเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผล 
 1.3 ประเมินความเหมาะสมของดฝึกอบรมพร้อมเครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน 
 1.4 ทดลองใช้ชุดฝึกอบรมพร้อมเครื่องมือกับกลุ่มเป้าหมายพร้อมสอบถามความพึงพอใจ 
 1.5 ศึกษาความพึงพอใจ การยอมรับและการน าไปใช้ของเทคโนโลยี Google Application ไปใช้เพื่อการ
เรียนรู้  

2. เคร่ืองมือการวิจัย 
 2.1 ชุดฝึกอบรมการใช้ Google Application เพื่อการเรียนรู้ พร้อมเครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย
เนื้อหาการอบรม 5 หน่วย คือ Google Drive, Google Calendar, Google Picture, Google Translate และ 
Google Map 
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 2.2 แบบประเมินชุดฝึกอบรม เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน 5 ระดับ  
 2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อชุดฝึกอบรม เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน 5 
ระดับ 
 2.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการน าเทคโนโลย ีGoogle Application ไปใช้เพื่อ
การเรียนรู้ ตามแนวทางของ TAM 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 กลุ่มผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีประสบการณ์ใน
การใช้หรืออบรม การใช้ Google Application  
 3.2 กลุ่มเป้าหมาย   
  กลุ่มที่ 1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่สมัครเข้ารับการอบรม การประยุกต์ใช้ Google Application เพื่อการเรียนรู้ 
จ านวน 25 คน 
  กลุ่มที่ 2 ชุมชน เป็นผู้ที่สมัครเข้ารับการอบรม การประยุกต์ใช้ Google Application เพื่อการเรียนรู้  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนมกราคม 2559 จ านวน 35 คน 
 

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 โดยน าค่าเฉลี่ยที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน [7]  ดังนี ้
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.01 – 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด 
 

ผลการวิจัย 
 

1. ผลการพัฒนาชุดฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ Google Application เพ่ือการเรียนรู ้
 การพัฒนาชุดฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ Google Application เพื่อการเรียนรู้ พร้อมเครื่องมือการวิจัย 
ประกอบด้วยเนื้อหาการอบรม 5 หน่วย ระยะเวลา 4 ช่ัวโมง โดยมีแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรม จ านวน 5 ชุด แสดงดัง
ภาพที่ 1 

   
(ก)  ชุดฝึกอบรม                                       (ข) กิจกรรมการอบรม 

ภาพที่ 1 ชุดฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ Google Application เพื่อการเรยีนรู้ของชุมชน 
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 จากภาพที่ 1 ชุดฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ Google Application เพื่อการเรียนรู้ของชุมชน ประกอบด้วย
เนื้อหาทั้งหมด 5 หน่วย ได้แก่ Google Drive, Google Calendar, Google Picture, Google Translate และ 
Google Map รูปแบบการอบรมที่ใช้เป็นการเรียนรู้แบบ MIAP เป็นการ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้น M มาจาก
ค าว่า Motivate เห็นการสร้างความสนใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมในการเรียนรู้สิ่งต่อไป ขั้น I มาจากค าว่า 
Information เป็นการให้ข้อมูลหรือสารสนเทศซึ่งเป็นเนื้อหาใหม่ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติในขั้นตอนต่อไป ขั้น A มาจากค าว่า Application คือการน าความรู้สู่การปฏิบัติตามใบงานหรือใบกิจกรรมที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ขั้น P มาจากค าว่า Progress คือการตรวจสอบและสรุปผลเป็นการสรุปผลการศึกษาของผู้เรียนมี
ความส าเร็จอย่างไร เนื้อหาในแต่ละหน่วยจะด าเนินการอบรมโดยใช้กระบวนการ MIAP ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
จ านวนครบทุกหน่วย  
 ผู้วิจัยน าชุดฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ Google Application เพื่อการเรียนรู้ของชุมชน พร้อมเครื่องมือการ
วิจัยที่พัฒนาขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ประเมินความเหมาะสม แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับชุดฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ Google Application เพื่อการเรียนรู้ 
 

ความคิดเห็นที่มีต่อชุดฝึกอบรม   SD. ระดับความคิดเห็น 
1. ความเหมาะสมของหัวเร่ือง/เนื้อหาที่ใช้อบรม    

1.1 Google Drive 4.80 0.45 มากที่สุด 
1.2 Google Calendar 4.60 0.55 มากที่สุด 
1.3 Google Picture  4.60 0.89 มากที่สุด 
1.4 Google Translate 4.40 0.89 มาก 
1.5 Google Map 4.80 0.45 มากที่สุด 

รวม 4.64 0.65 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม    
  2.2 Google Drive  เวลา 40 นาท ี 4.80 0.45 มากที่สุด 

2.2 Google Calendar  เวลา 40 นาท ี 4.20 0.45 มาก 
2.3 Google Picture   เวลา 40 นาท ี 4.80 0.45 มากที่สุด 
2.4 Google Translate  เวลา 40 นาท ี 4.40 0.55 มาก 
2.5 Google Map  เวลา 40 นาท ี 4.60 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.56 0.49 มากที่สุด 
3. ความเหมาะสมของกระบวนการอบรม MIAP    

3.1 ขั้น M การสรา้งความสนใจใหก้ับผู้เข้ารับการอบรมในการ
เรียนรู้  4.60 0.55 มากที่สุด 

3.2 ขั้น I การให้ข้อมูลหรือสารสนเทศเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติใน
ขั้นตอนต่อไป 4.60 0.55 มากที่สุด 

3.3 ขั้น A การน าความรู้สู่การปฏบิัติตามใบงานหรือใบกิจกรรม 4.60 0.55 มากที่สุด 
3.4 ขั้น P การตรวจสอบและสรุปผลการเรยีนรู้  4.40 0.89 มาก 

รวม 4.55 0.63 มากที่สุด 
4. ความเหมาะสมของชุดฝึกอบรม     

4.1 ความถูกต้องของเนื้อหาท่ีน าเสนอ 4.40 0.89 มาก 
4.2 ความชัดเจนของภาพ 4.20 0.84 มาก 
4.3 ความง่ายของเนื้อหาท่ีน าเสนอ 4.60 0.55 มากที่สุด 
4.4 ความเหมาะสมของเนื้อหาท่ีน าเสนอ 4.40 0.55 มาก 
4.5 ความเหมาะสมของแบบฝึกปฏิบัติ 4.20 0.45 มาก 
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4.6 ความเหมาะสมของแบบทดสอบ 4.20 0.45 มาก 
4.7 ความทันสมัยของเนื้อหาในการอบรม 4.80 0.45 มากที่สุด 

รวม 4.40 0.60 มาก 
โดยรวม 4.52 0.59 มากที่สุด 

  

 จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เ ช่ียวชาญเกี่ยวกับชุดฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ Google 
Application เพื่อการเรียนรู้โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาและชุมชนที่มีต่อการอบรมโดยชุดฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ Google 
Application เพ่ือการเรียนรู ้
 ผู้วิจัยน าชุดฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ Google Application เพื่อการเรียนรู้ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 2 กลุ่ม จ านวน 60 คน และสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมการ
ประยุกต์ใช้ Google Application เพื่อการเรียนรู้ แสดงดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาและชุมชนที่มีต่อการใช้ Google Application เพื่อการเรียนรู้ 
 

ความพึงพอใจต่อการอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรม   SD. ระดับความพึงพอใจ 
1. ความง่ายต่อในการเรียนรู้ด้วยวิธีการของชุดฝึกอบรม    
1.1 การอบรมได้น าเสนอผลงานท่ีผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเนินการ
ในระหว่างการอบรม ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็นกิจกรรม/ผลงาน
ก่อนการอบรม ส่งผลใหผู้้เข้ารับการอบรมเห็นภาพกิจกรรมหรือสิ่งที่
จะด าเนินการต่อไปในการอบรม 

4.60 0.51 มากที่สุด 

1.2 การอบรมมีคู่มือประกอบชุดฝกึอบรม ท าให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับข้อมลู/สารสนเทศซึ่งเป็นเนือ้หาใหม่ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะต้อง
เรียนรูเ้พื่อน าไปสู่การปฏิบัติในขั้นตอนต่อไป 

3.93 0.80 มาก 

1.3 การอบรม มีใบงานประกอบการอบรม ท่ีมลี าดับขั้นตอนในการ
ปฏิบัติ ผูเ้ข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติตามใบงานหรือใบกิจกรรม
ได ้

4.13 0.74 มาก 

1.4 การอบรมมีการตรวจและประเมินผลงานของผู้เข้ารับการอบรม 
ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมไดร้ับการตรวจสอบและสรุปผลการปฏิบตัิ 
พร้อมท้ังได้รับค าแนะน าในการปฏิบัต ิ

4.47 0.64 มาก 

รวม 4.28 0.67 มาก 
2. การรับรู้ถึงประโยชน์และการน าไปใช้เทคโนโลยีและการ
ฝึกอบรม 

   

2.1 การอบรมสามารถน า Google Drive มาใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินงานด้านการจัดเก็บข้อมูลของตนเองและขององค์กร 

4.87 0.35 มากที่สุด 

 2.2 การอบรมช่วยใหส้ามารถน า Google Calendar มาใช้
ประโยชน์ในการจัดท าปฏิทินนัดหมาย การก าหนดกิจกรรมของ
ตนเองและขององค์กร 
 

4.53 0.64 มากที่สุด 
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 2.3 การอบรมสามารถช่วยในการจัดเก็บรูปภาพเป็นหมวดหมู่

สะดวกต่อการแชร์รปูภาพโดยใช้ Google Picture  
4.60 0.51 มากที่สุด 

 2.4 การอบรมการใช้ Google Translate ช่วยให้มีเครื่องมือในการ
แปลภาษาทางออนไลน์ได้หลากหลายภาษา 

4.67 0.62 มากที่สุด 

 2.5 การอบรมการใช้ Google Map ช่วยให้การก าหนด การค้นหา
สถานท่ีสรา้งเส้นทางการเดินทาง และแชร์เส้นทางได้ง่าย 

4.80 0.41 มากที่สุด 

รวม 4.69 0.51 มากที่สุด 
โดยรวม 4.49 0.59 มาก 

  

 จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ Google Application เพื่อการเรียนรู้ 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ( =4.49 , SD.=0.59) 
 
3. ผลการศึกษาการยอมรับและการน าไปใช้ Google Application เพ่ือการเรียนรู้ตามตัวแบบ TAM ของ
นักศึกษาและชุมชน 
 ผู้วิจัยได้สอบถามกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นตามตัวแบบการ
ยอมรับเทคโนโลยี TAM สอบถามกลุ่มเป้าหมายหลังจากผา่นการอบรม 30 วัน เก็บรวบรวมแบบสอบถามได้ จ านวน 
60 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู แสดงดังตารางที ่3 
 
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของนักศึกษาและชุมชนท่ีมีต่อการใช้ Google Application เพื่อการเรียนรู้ 
 

การใช้ Google Application เพ่ือการเรียนรู้   SD. ระดับความคิดเห็น 
1. ความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived ease of use)    

1.1 Google Drive ง่ายต่อการบนัทึก/เรียกใช้ข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่าย และง่ายต่อการแบ่งปันข้อมูล 

4.80 0.50 มากที่สุด 

 1.2 Google Calendar ง่ายต่อการสร้างก าหนดการนัดหมาย
และการส่งค าเชิญร่วมกิจกรรม 

4.80 0.41 มากที่สุด 

1.3 Google Picture ง่ายต่อการจัดเก็บ จัดการรูปถ่ายและการ
แบ่งปันรูปถ่าย 

4.92 0.40 มากที่สุด 

1.4 Google Translate ง่ายต่อการใช้แปลข้อความ/บทความ
เป็นภาษาต่างๆ 

4.68 0.48 มากที่สุด 

1.5 Google Map ง่ายต่อการค้นหน้าสถานท่ีและการสร้าง
เส้นทางการเดินทาง 

4.64 0.57 มากที่สุด 

รวม 4.77 0.47 มากที่สุด 
2. การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived usefulness)    

2.1 Google Drive  เป็นประโยชน์ในการใช้เก็บข้อมูลและการ
แบ่งปันข้อมูล เพื่องานด้านการศึกษาของนักศึกษา 

4.80 0.41 มากที่สุด 

2.2 Google Calendar เป็นประโยชน์ในการสร้างก าหนดการนดั
หมายและการส่งค าเชิญร่วมกิจกรรม 

4.76 0.44 มากที่สุด 

2.3 Google Picture  เป็นประโยชน์ในการจัดเก็บ จัดการรูป
ถ่ายและการแบ่งปันรูปถ่าย 

4.72 0.46 มากที่สุด 
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2.4 Google Translate  เป็นประโยชน์ในการใช้แปลข้อความ/

บทความเป็นภาษาต่างๆ 
4.60 0.50 มากที่สุด 

2.5 Google Map  เป็นประโยชนใ์นการค้นหน้าสถานท่ีและการ
สร้างเส้นทางการเดินทาง 

4.52 0.65 มากที่สุด 

รวม 4.68 0.49 มากที่สุด 
โดยรวม 4.72 0.48 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษาและชุมชนมีการยอมรับและน าไปใช้ Google Application เพื่อการเรยีนรู้
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ( =4.72 , SD.=0.48) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

การพัฒนาชุดฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ Google Application เพื่อการเรียนรู้ พบว่าความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญที่มีต่อชุดฝึกอบรมโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการ
อบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และกลุ่มเป้าหมายยอมรับและน าไปใช้เทคโนโลยี Google 
Application ในระดับมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ชุดฝึกอบรมการใช้ Google Application เพื่อการ
เรียนรู้ ได้น าเอา Application ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมาจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ มีเนื้อหาที่ง่าย ทันสมัย และเข้ากับบริบทการใช้งานของชุมชน อีกทั้งกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ท าให้
ผู้เรียน เรียนรู้จากตัวอย่างและมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ สอดคล้องกับ เดชพล ใจปันทา (2559) ได้น า Google 
Application มาพัฒนาชุดฝึกอบรมการส่งเสริมครูประยุกต์ใช้สื่อผสมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วย
กระบวนการกลุ่ม โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ MIAP พบว่า กิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดและผู้เข้า
รับการอบรมมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น และยอมรับการน า Google Application ไปใช้ในการเรียน
รู้อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ ธรัช อารีราษฎร์ (2558) และวีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ์  (2558) ได้ศึกษาการ
ยอมรับกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ TAM พบว่ามีการยอมรับในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาในบริบทของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ส่วนใหญ่
เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มชุมชนที่เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเป็นกลุ่มที่มี
ความสนใจในการใช้เทคโนโลยี Google Application ในการเรียนรู้และมีโอกาสในการน าไปใช้งานค่อนข้างมาก 
งานวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษากลุ่มตัวอย่างหลากหลายเพื่อศึกษาการน าไปใช้ที่เหมาะสมต่อไป 
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