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บทคัดย่อ   

การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักเรียน โดยการใช้ Google Drive วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและนอก
อาคารมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักเรียน โดยการใช้ Google Drive วิชาการติดตั้งไฟฟ้า
ในอาคารและนอกอาคาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน
ระดับชั้น ปวช.2 สาขา ไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก จ านวน 15 คน  

 ผลการวิจัยพบว่า 
 จากผลการวิจัยพบว่า สาเหตุที่นักเรียนไม่ส่งงานตามก าหนด ปัญหาที่นักเรียนพบมากที่สุดล าดับ ที่ 1
ไม่มีอุปกรณ์บันทึกข้อมูลในการบันทึกงานเก็บไว้ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.97 ล าดับที่ 2 Save งานไว้ในเครื่องคอมฯ 
แล้วถูกลบ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.90 ล าดับที่ 3 ไม่ได้น าสมุดมา ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.10 ล าดับที่ 4 ให้เวลาท างานน้อย
เกินไป ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.00 ล าดับที่ 5 ไม่มีคนคอยให้ค าปรึกษา ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.50 ล าดับที่ 6 ไม่มีคอมพิวเตอร์
ใช้ท างาน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.23 ล าดับที่ 7 งานที่มอบมากเกินไป ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.13 ล าดับที่ 8 ขาดเรียนบ่อย 
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.07 ล าดับที่ 9 ติดกิจกรรมของวิทยาลัย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.90 ล าดับที่ 10 ติดงานในรายวิชาอ่ืน ๆ 
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.73 2 2. หลังจากใช้ Google Drive เข้ามาช่วยในการส่งงานของนักเรียน ปัญหาในการไม่ส่ง
งานลดลงมาก ดังตัวอย่างที่ยกมาสรุป เนื่องจากปัญหาการไม่มีอุปกรณ์บันทึกข้อมูลของนักเรียนที่เป็นปัญหา
ใหญ่ หลังจาก การใช้ การส่งงานผ่าน Google Drive ท าให้ลดปัญหาการไม่ส่งงานได้มากขึ้น ปัญหาการ Save 
งานไว้ในเครื่อง คอมฯแล้วถูกลบ หลังการใช้ Google Drive เข้ามาช่วยในการส่งงาน ปัญหานี้ก็หมดไป ท าให้
นักเรียนที่ท างาน ส่ง มีงานส่งเป็นประจ า 



 
 

ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา  
เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบส าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการกิจกรรมของ  มนุษย์ใน

หลายๆด้าน เช่น สังคมความเป็นอยู่ การปกครอง เศรษฐกิจ แม้แต่ด้านการเมืองการปกครอง การ  
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อระบบเศรษฐกิจ ภาคการ 
ผลิต ภาคการบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชน  

เทคโนโลยี เป็นส่วนหนึ่งของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคมในหลายๆด้าน เป็นทั้งเครื่องมือ ที่ผลักดันให้
ระบบเศรษฐกิจมีการพัฒนา รวมถึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด ารงชีวิตของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีเอง
ก็สามารถส่งผลกระทบในด้านที่ไม่ต้องการเช่น การสร้างมลพิษหรือการเกิดส่วนเกินจากการผลิต ที่ไม่ต้องการ
กลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเทคโนโลยีกลายเป็นเครื่องมือในการ  แก้ปัญหาต่าง
ของมนุษย์แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างปัญหารูปแบบใหม่ๆให้เกิดขึ้นด้วย การท าความเข้าใจ แนวโน้มการพัฒนา
เทคโนโลยีจ าเป็นต้องมองระยะยาวมากขึ้น เพ่ือสะท้อนภาพการพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิด  ประโยชน์ด้านบวก
มากกว่าจะกลายเป็นผลเสียต่อสังคมโดยรวม เทคโนโลยีสื่อการสอนมีอยู่หลากหลายรูปแบบ  หลากหลาย
ประเภท การเลือกสื่อการสอนมีความส าคัญมากต่อกระบวนการเรียนการสอน อย่างไรก็ตามในการ เลือกสื่อ
การสอนพึงระลึกไว้เสมอว่า “ไม่มีสื่อการสอนอันใดที่ใช้ได้ดีที่สุดในทุกสถานการณ์” ในการตัดสินใจ เลือกใช้
สื่อการสอนต้องพิจารณาถึงปัจจัยหลายๆ อย่างร่วมกัน ผู้ใช้สื่อไม่ควรยกเอาความสะดวก ความถนัด  หรือ
ความพอใจส่วนตัวเป็นปัจจัยส าคัญในการเลือกสื่อการสอนเพราะอาจเกิดผลเสียต่อกระบวนการเรียนการ สอน
ได้สื่อออนไลน์เป็นสื่อที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับทุกสื่อ สามารถเชื่อมโยง  
แหล่งข้อมูลเพ่ือการสืบค้นขยายการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รับส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างไร้ขีดจ ากัดบนเครื อข่าย 
อินเทอร์เน็ต  

สื่อออนไลน์จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถบูรณาการขยายองค์ความรู้  จาก
ห้องเรียนไปยังทุกหนทุกแห่ง โดยอาศัยสื่อสังคมหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นช่องทาง 
สื่อออนไลน์จึงเป็นสื่อที่มีคุณภาพส าหรับการศึกษายุคนี้  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักเรียน โดยการใช้ Google Drive วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและ

นอกอาคาร 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้น าหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับ การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานโดยการใช้ 

Google Drive วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและนอกอาคาร ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี
ที่ 2 สาขาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกมาประกอบ การศึกษานี้ ผู้ศึกษาวิจัยจึงได้น าแนวคิด
ดังกล่าวมาใช้ และประมวลเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังแผนภาพต่อไปนี้  

 



                                     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

      ตัวแปรอิสระ                        

สมมติฐานการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและนอกอาคารก าลังโดยการใช้ Google Drive 
เชื่อมโยงความคิดของนักเรียนหลังใช้งาน สูงกว่าก่อนใช้งาน 

นิยามค าศัพท์ 
 1. รายวิชา หมายถึงหน่วยวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรการศึกษาระดับต่างๆในช่วงเวลาหนึ่งภาค
การศึกษา มีทั้งรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก  
      2. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่เข้าเรียนในสถานศึกษา  

3. วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและนอกอาคารก าลัง หมายถึงศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในงานทางไฟฟ้าก าลัง  

 
แนวคิด/ทฤษฎี 
 แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1. ความส าคัญของ Google drive  
2. Google Document spreads heets  
3. Google Docs 
4. ประโยชน์ Google Drive 

ผู้ศึกษาสรุปได้ว่า การพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียน ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของการ “พัฒนา” 
หมายถึง ท าให้มั่นคง ท าให้ก้าวหน้า การพัฒนาเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง (Continuing process) การพัฒนา
จึง จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับล าดับ ขั้นตอน (Stages) และความเชื่อมโยง (Relation or Linkage) 
เพราะฉะนั้น แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาจึงปรากฏชัดเป็นเป็น 2 กลุ่ม ๆ หนึ่งมองการพัฒนาว่าดาเนินการ
ไปตามล าดับ หรือขั้นตอนจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง โดยต้องสร้างความพร้อมด้านต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม  

การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานโดยการใช้ 
Google Drive ในรายวิชาการติดตั้ง

ไฟฟ้าในอาคารและนอกอาคาร 

 

นักเรียน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
ส่งงานมากขึ้น 



ความส าคัญของ Google drive 
 Google Drive เป็น Online Service ประเภท Cloud Technology ทีมีไว้ส าหรับให้ผู้ใช้จัดเก็บ
ข้อมูลลงได้สามารถ ใช้ได้ฟรี (แต่ต้องมี Gmail Account ก่อน) โดยการใช้ฟรีนั้น จะมีเนื้อที่ให้ใช้ 5GB 
(Gigabytes) ซึ่งก็ถือว่ามีขนาดใหญ่พอใช้ได้ แต่ถ้าหาต้องการเนื้อที่เพ่ิมเติมมากกว่านั้น ก็สามารถท าได้ครับ
โดยการเสียค่าบริการเป็นรายเดือน หรือ รายปีไป 

 Google Document spreads heets 
Presentation&Formn คือแอปพลิเคชั่นทางเก็บที่ใช้จัดการเอกสารออนไลน์ สามารถสร้างเอกสาร

ทั่วไปตารางค านวณ และพรีเซนเทชัน เหมือนกับ Microsoft Office (word, excel , power point) แค่
เชื่อมต่ออินเตอร์อยู่ก็สามารถจัดการ สร้าง แก้ไข และเปิดอ่านเอกสารได้ตลอดเวลา โดยที่ตัวเอกสารนั้นก็จะ
ถูกเก็บไว้ในเซิฟเวอร์ของ Google 
สามารถสร้างและสื่อสารกันได้แบบทันทีผ่าน Browser ระหว่างการท างานบน เอกสารหรือตารางค านวณ
(Spread sheets )นอกจากนี้ Google ยังพร้อมเปิดตัวคุณสมบัติด้านงานน าเสนอ (Presentation)ช่วยให้ผู้ใช้
สามารถจัดการ แก้ไข และแลกเปลี่ยนงานน าเสนอได้ในแบบรีลไทม์ และจัดเก็บงานทั้งหมดได้บนเว็บในที
เดียวกัน 
 Google Docs 

สร้างเอกสารที่มีรูปแบบสมบรูณ์ พร้อมด้วยภาพ ตาราง สมการ ภาพวาด ลิงค์ และอ่ืนๆ รวบรวม
ข้อมูลและจัดการข้อเสนอแนะด้วยการแสดงความคิดเห็นเชิงสังคม 
Google Docs คือ Online Documents Collaboration ส าหรับท างานร่วมกันหลายๆคน สามารถแก้ไข
พิมพ์เอกสารในนั้นได้พร้อมกันเวลาเดียวกัน Google Docs รองรับการท างานในรูปแบบ Document (Word 
Document) , Spreadsheet (Excel) หรือ Presentation (PowerPoint) ส าหรับไฟล์ประเภทอ่ืน เช่น 
รูปภาพหรือ PDF หรืออ่ืนๆ นั้น ก็สามารถแชร์ให้ผู้อ่ืน Download ได้ Spread sheets เก็บและแบ่งปัน
รายการ ติดตามโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลและติดตามผลลัพธ์ด้วยเครื่องมือแก้ไข  Spread sheets ที่มี 
ประสิทธิภาพของเราใช้เครื่องมือเช่น สูตร ขั้นสูง แผนภูมิในตัว ตัวกรองและตารางเปลี่ยนแกนเพ่ือดูข้อมูลของ
คูณในมุมมองใหม่ๆ 
 
ประโยชน์ Google Drive 

1. เข้าถึงไฟล์จากทีไดก็ได้ Google Drive บน Mac, คอมพิวเตอร์พีวีมแอนดรอยด์ หรืออุปกรณ์ iOS จะท าให้
คุณมีพ้ืนที่เดียวส าหรับไฟล์ฉบับปัจจุบันจากทุกที่ 

2. พกไฟล์ไปใช้ชีวิตพร้อมกับคุณ แบ่งปันไฟล์เดียวหรือ ทั้งไฟล์เดอร์กับบุคคลที่ก าหนดหรือทีมงานทั้งหมดหรือ
กระทั้งพนักงานชั้วคราว พันธมิตร และผู้มีสิทธิ์ สร้างและตอบกับความคิดเห็นในไฟล์เพ่ือรับข้อเสนอแนะและ
เพ่ิมแนวคดิใหม่ๆ 

3. เก็บได้ทุกอย่างในราคาเพียงนิดเดียว เริมต้นด้วยพ้ืนที่เก็บข้อมูลขนาด5กิกะไบต์ฟรีส าหรับผู้ใช้แต่ละรายถ้า
ยังไม่พอ เริ่มต้นที่$5/ผู้ใช้/เดือนส าหรับ100กิกะไบต์และทีมไอทีสามารถให้พื้นที่เก็บข้อมูลกับผู้ใช้ได้ถึง16เทรา
ไบต์ต่อคน



 
 

ระเบียบวิธีวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่นักเรียนสาขาไฟฟ้าก าลังระดับ
ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการติดตั้งไฟฟ้าใน
อาคารและนอกอาคารก าลัง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทั้งหมดจ านวน 15 คน  

เครื่องมือรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้ แบบสอบถามความคิดเห็นส าหรับนักเรียนในชั้นเรียนที่ ไม่ส่งงานตาม ก าหนด ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบ  
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่ไม่ส่งงานตามก าหนด  
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  
ส าหรับระดับความพึงพอใจวัดเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ 5 มากที่สุด, ระดับ 4 มาก, ระดับ 3 ปาน 

กลาง, ระดับ 2 น้อย, ระดับ 1 น้อยที่สุด  

วิธีด าเนินการทดลอง 
      การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) จากแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นส าหรับนักเรียนในชั้นเรียนที่ไม่ส่งงานตามก าหนด จ านวน 10ข้อ โดยหาค่าร้อยละ (Percentage)  
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้  
      1. การหาค่าสถิตพ้ืนฐาน คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จาก การ  
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สูตรดังนี้  แปลความหมายคือ  

4.51 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด  
3.51 – 4.50 หมายถึง มาก  
2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง  
1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย 1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลทั่วไป 
ตารางที่ 1-1 แสดงข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียน  

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 13 90 
หญิง 2 10 
รวม 15 100 

จากตารางที่ 1 เป็นการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียน จ านวน 15 คน พบว่า เป็นเพศชาย จ านวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 90 เป็นเพศหญิง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่ไม่ส่งงานก่อนใช้โปรแกรม Google Drive 
ตารางท่ี 1-2 แสดงค่าเฉลี่ยก่อนใช้โปรแกรม Google Drive 

ล าดับ รายการ ระดับปัญหา คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 งานที่มอบมาก 1 4 7 3 0 3.13 7 
2 ไม่ได้น าสมุดมา 8 3 2 2 0 4.10 3 
3 ไม่มีคนคอยให้ค าปรึกษา 2 5 3 5 0 3.50 5 
4 ให้เวลาท างานน้อยเกินไป 8 4 1 2 0 4.00 4 
5 ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ท างาน 1 5 7 1 1 3.23 6 
6 ติดงานในรายวิชาอ่ืน ๆ 0 1 9 3 2 2.73 10 
7 ขาดเรียนบ่อย 1 2 4 8 0 3.07 8 
8 Save งานไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

แล้วถูกลบ 
13 2 0 0 0 4.90 2 

9 ไม่มีอุปกรณ์บันทึกข้อมูลในการ
บันทึกงานเก็บ 

14 1 0 0 0 4.97 1 

10 ติดกิจกรรมของวิทยาลัย 2 3 5 5 0 2.90 9 
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า สาเหตุที่นักเรียนไม่ส่งงานตามก าหนด โดยเรียงล าดับจากสาเหตุ ที่

นักเรียนคิดว่าเป็นสาเหตุที่ส าคัญท่ีสุดจนถึงสาเหตุที่น้อยที่สุด ตามล าดับ ดังนี้ 
ปัญหาที่นักเรียนพบมากที่สุด 
อันดับที่  
1. ไม่มีอุปกรณ์บันทึกข้อมูลในการบันทึกงานเก็บไว้ ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.97  
2. Save งานไว้ในเครื่องคอมฯ แล้วถูกลบ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.90  
3. ไม่ได้น าสมุดมา ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.10  
4. ให้เวลาท างานน้อยเกินไป ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00  
5. ไม่มีคนคอยให้ค าปรึกษา ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.50  
6. ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ท างาน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.23  
7. งานที ่มอบมากเกินไป ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.13  
8. ขาดเรียนบ่อย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.07  
9. ติดกิจกรรมของวิทยาลัย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.90  
10. ติดงานในรายวิชาอ่ืน ๆ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.73  
 
ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่ไม่ส่งงานหลังใช้โปรแกรม Google Drive  

จากการเก็บข้อมูลของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาไฟฟ้าก าลังและ
อิเล็กทรอนิคส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก จ านวน 30คน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นที่นักเรียนไม่ส่ง 
งานตามก าหนด ดังแสดง ในตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 1-3 แสดงค่าเฉลี่ยหลังใช้โปรแกรม Google Drive 

ล าดับ รายการ ระดับปัญหา คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. งานที่มอบมากเกินไป 1 4 7 3 0 2.90 5 
2. ไม่ได้น าสมุดมา 8 2 3 2 0 3.13 3 
3. ไม่มีคนคอยให้ค าปรึกษา 12 1 2 3 0 3.60 2 
4. ให้เวลาท างานน้อยเกินไป 10 2 3 0 0 3.70 1 
5. ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ท างาน 8 1 1 2 3 2.93 4 
6. ติดงานในรายวิชาอ่ืน ๆ 0 1 3 9 2 2.23 8 
7. ขาดเรียนบ่อย 1 2 4 8 0 2.70 6 
8. Save งานไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

แล้วถูกลบ 
0 2 0 0 13 1.53 9 

9. ไม่มีอุปกรณ์บันทึกข้อมูลในการ
บันทึกงานเก็บ 

0 1 0 0 14 1.07 10 

10. ติดกิจกรรมของวิทยาลัย 2 3 5 5 0 2.60 7 
 

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า สาเหตุที่นักเรียนไม่ส่งงานตามก าหนดหลังจากใช้ Google Drive โดย
เรียงล าดับจากสาเหตุ ที่นักเรียนคิดว่าเป็นสาเหตุที่ส าคัญที่สุดจนถึงสาเหตุที่น้อยที่สุด ตามล าดับ ดังนี้  
ปัญหาที่นักเรียนพบมากที่สุด 
อันดับที่ 1. ให้เวลาท างานน้อยเกินไป ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.70 
อันดับที่ 2. ไม่มีคนคอยให้ ค าปรึกษา ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.60  
อันดับที่ 3. ไม่ได้น าสมุดมา ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.13  
อันดับที่ 4. ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ ท างาน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.93  
อันดับที่ 5. งานที่มอบมากเกินไป ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.90 
อันดับที่ 6. ขาดเรียนบ่อย ค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 2.70  
อันดับที่ 7. ติดกิจกรรมของวิทยาลัย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.60  
อันดับที่ 8. ติดงานในรายวิชาอ่ืน ๆ ค่าเฉลี่ยอยู่ ที่ 2.23  
อันดับที่ 9. Save งานไว้ในเครื่องคอมฯแล้วถูกลบ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.53  
อันดับที่ 10. ไม่มีอุปกรณ์บันทึก ข้อมูลในการบันทึกงานเก็บไว้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.07  
 
การเปรียบเทียบผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่ไม่ส่งงาน ก่อนใช้โปรแกรม - หลังใช้โปรแกรม 
Google Drive  

จากการเก็บข้อมูลของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัย
เทคโนโลยีพระรามหก จ านวน 15คน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นที่นักเรียนไม่ส่ง งานตามก าหนด ดัง
แสดง ในตารางที่ 4  
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ตารางท่ี 1-4 เปรียบเทียบผลการศึกษา 
ล าดับ รายการ เปรียบเทียบ ก่อน –หลังใช้โปรแกรม  

Google Drive 
ก่อนใช้ Google Drive หลังใช้ Google Drive 

1 งานที่มอบมากเกินไป 3.13 2.90 
2 ไม่ได้น าสมุดมา 4.10 3.13 
3 ไม่มีคนคอยให้ค าปรึกษา 3.50 3.60 
4. ให้เวลาท างานน้อยเกินไป 4.00 3.70 
5 ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ท างาน 3.23 2.93 
6 ติดงานในรายวิชาอ่ืน ๆ 2.73 2.23 
7 ขาดเรียนบ่อย 3.07 2.70 
8 Save งานไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว

ถูกลบ 
4.90 1.53 

9 ไม่มีอุปกรณ์บันทึกข้อมูลในการบันทึก
งานเก็บ 

4.97 1.07 

10 ติดกิจกรรมของวิทยาลัย 2.90 2.60 
 

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า หลังจากใช้ Google Drive ปัญหาในการไม่ส่งงานลดลงมาก ดัง
ตัวอย่าง ที่ยกมาสรุป เนื่องจากปัญหาการไม่มีอุปกรณ์บันทึกข้อมูลของนักเรียนที่เป็น  ปัญหาใหญ่ล าดับที่ 1 
ของการส่ง งานค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.97 หลังจากการใช้ การส่งงานผ่าน Google Drive ท าให้ลดปัญหาการไม่ส่ง
งานได้มากข้ึน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.07 ปัญหาล าดับที่ 2 Save งานไว้ในเครื่องคอมฯแล้วถูกลบ ก่อนใช้การส่งงาน
ผ่าน Google Drive ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.90 หลังการใช้ ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 1.53 ปัญหาล าดับที่ 3 ปัญหาการไม่ได้นา
สมุดมา ก่อนการใช้งาน ค่าเฉลี่ยอยู่ ที่ 4.10 หลังการใช้ค่าเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่ 3.13แต่ปัญหาไม่มีคนให้
ค าปรึกษาเพิ่มข้ึน 0.1 

 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

สรุปผลการวิจัย 
ล าดับรายการ เปรียบเทียบ ก่อนใช้โปรแกรม - หลังใช้โปรแกรม Google Drive ก่อนใช้ Google 

Drive หลังใช้ Google Drive  

1. งานที่มอบมากเกินไป 3.13 2.90  
2. ไม่ได้น าสมุดมา 4.10 3.13  
3. ไม่มีคนคอยให้ค าปรึกษา 3.50 3.60  
4. ให้เวลาท างานน้อยเกินไป 4.00 3.70  
5. ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ท างาน 3.23 2.93  
6. ติดงานในรายวิชาอ่ืน ๆ 2.73 2.23  
7. ขาดเรียนบ่อย 3.07 2.70  
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8. Save งานไว้ในเครื่องคอมฯแล้วถูกลบ 4.90 1.53  
9. ไม่มีอุปกรณ์บันทึกข้อมูลในการ บันทึกงานเก็บไว้ 4.97 1.07  
10. ติดกิจกรรมของวิทยาลัย 2.90 2.60 12 
11.   

สรุปผลการวิจัย 

     ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
สาเหตุที่นักเรียนไม่ส่งงานตามก าหนด โดยเรียงล าดับจากสาเหตุ ที่นักเรียนคิดว่าเป็นสาเหตุที่ส าคัญ ที่สุด
จนถึงสาเหตุที่น้อยที่สุด ตามล าดับ ดังนี้  
ปัญหาที่นักเรียนพบมากท่ีสุด 
ล าดับที่ 1. ไม่มีอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ในการบันทึกงานเก็บไว้ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.97  
ล าดับที่ 2. Save งานไว้ในเครื่องคอมฯแล้วถูกลบ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.90  
ล าดับที่ 3. ไม่ได้น าสมุดมา ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.10 
ล าดับที่ 4. ให้เวลาท างานน้อยเกินไป ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00  
ล าดับที่ 5. ไม่มีคนคอยให้ค าปรึกษาค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.50  
ล าดับที่ 6. ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ท างาน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.23  
ล าดับที่ 7. งานที่มอบมากเกินไป ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.13  
ล าดับที่ 8. ขาดเรียนบ่อยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.07  
ล าดับที่ 9. ติดกิจกรรมของ วิทยาลัยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.90  
ล าดับที่ 10. ติดงานในรายวิชาอ่ืน ๆ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.73  
 
อภิปรายผล 

จากรายงานการใช้แบบสอบถามการไม่ส่งงาน วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและนอกอาคารก าลัง ของ 
นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาไฟฟ้าก าลังวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ หลังจากใช้ Google Drive เข้ามาช่วยในการส่งงานของนักเรียน ปัญหาในการไม่ส่งงาน
ลดลง มาก ดังตัวอย่างที่ยกมาสรุป เนื่องจากปัญหาการไม่มีอุปกรณ์บันทึกข้อมูลของนักเรียนที่เป็น 

ปัญหาใหญ่ล าดับที่ 1 ของการส่งงานค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.97 หลังจากการใช้ การส่งงานผ่าน Google 
Drive ท าให้ลดปัญหาการไม่ส่งงาน ได้มากขึ้นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.07  

ปัญหาล าดับที่ 2 Save งานไว้ในเครื่องคอมฯแล้วถูกลบ ก่อนใช้การส่งงานผ่าน Google Drive
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.90 หลังการใช้ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.53 

ปัญหาล าดับที่ 3 ปัญหาการไม่ได้น าสมุดมา ก่อนการใช้ งาน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.10 หลังการใช้ค่าเฉลี่ย
ลดลงมาอยู่ที่ 3.13แต่ปัญหาไม่มีคนให้ค าปรึกษาเพ่ิมข้ึน 0.10  
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ข้อเสนอแนะ            
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการไม่ส่งงานโดยการใช้ Google Drive วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและ

นอกอาคาร ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีพระราม
หก  

1. ครูผู้สอน ควรมีการส ารวจเจตคติของนักเรียนที่มีต่อสาเหตุของการไม่ส่งงาน เพ่ือตรวจสอบความ 
เข้าใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล  

2. ในการสอน ครูผู้สอนต้องเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัยในขณะท า
การเรียนการสอนให้มากที่สุด   

3. ครูผู้สอนควรก าหนดเวลาการส่งงานของนักเรียนให้ชัดเจน เพ่ือที่นักเรียนจะได้บริหารเวลาการ 
ท างานให้ได้มากที่สุด  

4. การใช้ Google Drive มาช่วยในการส่งงานจะมีปัญหาที่ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ต
ต้อง พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

5. นักเรียนจะต้องมี E-mail เป็นของตนเอง เพ่ือใช้ในการส่งงาน ผ่าน Google Drive  
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป  
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการแก้ปัญหาการไม่ส่งงานโดยการใช้ Google Drive วิชาการติดตั้งไฟฟ้าใน

อาคารและนอกอาคาร ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัย
เทคโนโลยีพระรามหก ควรหาค่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกหัดที่ให้นักเรียนท างานส่งด้วย  

2. อาจเจาะจงท าการวิจัยกับกลุ่มนักเรียนในระดับอ่ืน ๆ และอาจแยกหัวข้อ เป็นรายวิชาต่าง ๆ 
เพ่ือให้ ได้ข้อมูลที่ละเอียดขึ้น ซึ่งจะได้น าผลการท าลองท่ีได้ไปแก้ไขปัญหาในการไม่ส่งงานของนักเรียนต่อไป  
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