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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นตอการใชกูเกิลเอกสาร  (Google Docs) ในการทํางาน
ออนไลนแบบรวมกันของนักศึกษา  กรณีศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กลุมตัวอยางที่ใช ไดแกนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาบัญชี ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 
ใบงาน  แบบประเมินการปฏิบัติงานโดยใชกูเกิลเอกสาร (Google Docs) ในการทํางานรวมกันของนักศึกษาและ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาตอการทํางานออนไลนแบบรวมกันโดยใชกูเกิลเอกสาร (Google Docs) 
เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใช รอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวาความ
คิดเห็นของนักศึกษาที่เคยใชและไมเคยใชกูเกิลเอกสาร  (Google Docs) ในการทํางานออนไลนแบบรวมกันโดย
รวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษาที่เคยใชและไมเคยใชกูเกิลเอกสาร (Google Docs) มี
ความคิดเห็นตอการทํางานออนไลนแบบรวมกันโดยใชกูเกิลเอกสาร (Google Docs) ในระดับมากที่สุด ไดแก 
สมาชิกกลุมสามารถรวมกันทํางานในเวลาเดียวกัน  กูเกิลเอกสาร (Google Docs) แสดงใหเห็นถึงการทํางานของ
สมาชิกที่รวมมือและไมรวมมือได เหมาะสมที่จะใชในการทํางานกลุมและมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชในการ
จัดการเรียนการสอนและนักศึกษาพึงพอใจและจะนํากูเกิลเอกสาร (Google Docs)ไปใชในการทํางานกลุมตอไป 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย กูเกิลเอกสาร (Google Docs) เปนสื่อการเรียนรูหรือเทคโนโลยีการศึกษาที่อํานวยความ
สะดวกและสนับสนุนการเรียนแบบรวมกันหรือการทํางานกลุม ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ควรสราง
กระบวนการหรือรูปแบบ (Model)การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใชกูเกิลเอกสาร (Google Docs) 
  
คําสําคัญ :  กูเกิลเอกสาร (Google Docs)   การทํางานออนไลนแบบรวมกัน 

 
Abstract 

This study explored to the attitudes by using of Google Documents (Google Docs) for online 
work collaborative of students  at Loei  Vocational College.The sample were 35 high level of  vocational 
student in Major Accounting. Tools  were consists of  3  assignments for using Google Documents 
(Google Docs) to work online collaborative, students assessment form and 5 rating scales 
questionnaire. The data were analyzed by percentage, mean and standard deviation. The results 
indicated  that the students’ attitudes in both groups,  which the one have ever used Google Docs and 

                                                            
1 งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  อําเภอเมือง จ.เลย 42000 
 Task of Research for Inovation and  Artifact Development, Loei Vocational College, Loei  42000 
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the other have never used, were equally satisfied at the high level.  And the most equally satisfied at the 
highest level were the participants could work online collaborative in real time and Google Docs could 
showed how members worked and did not work online. Conclusion from the results, using Google 
Documents (Google Docs) were suitable to support and facilitate for online collaborative learning. 
Suggestions for further research should be studied to the teaching model for blended learning by using 
Google Docs. 

  
Keywords : Google Docs, online work collaborative 
E-mail : marketing_woman@yahoo.com, panichaya@gmail.com 

 
คํานํา 

    การจัดอาชีวศึกษาในปจจุบันไดพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยมุงเนนใหครูผูสอนปรับวิธี
เรียน เปลี่ยนวิธีสอนและปฏิรูปวิธีสอบ เพื่อปฏิรูปวิธีการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหสอดคลองพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 โดยใหความสําคัญกับการเรียนเปนชิ้นงาน เรียนเปนเรื่อง เรียนเปนโครงการ 
เพื่อใหผูเรียนและครูผูสอนมีการวางแผนและทํางานเปนทีม ไดเรียนรูและดําเนินงานรวมกัน ทําใหผูสอนจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองหาวิธีการ กระบวนการหรือสื่อการสอนที่เปนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่จะอํานวยความสะดวกการ
จัดการเรียนการสอนที่จะสนับสนุนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของแต
ละบุคคล  

   จากการศึกษาเอกสารทางอินเทอรเน็ต ผูวิจัยพบวา มหาวิทยาลัยตางประเทศรวมทั้งในประเทศไทยใช 
กูเกิลเอกสารและสเปรดชีต (Google Docs & Spreadsheets) เปนชองทางในการติดตอสื่อสารกันของนักศึกษาใน
การทํารายงานกลุมและการแสดงความคิดเห็นรวมกัน ดวยความสามารถของโปรแกรมที่ใชงานบนเว็บไดฟรี ระบบ
การจัดการ การบันทึกและเก็บไฟลประเภทประมวลผลคํา (word processing) และตารางคํานวณ (spread sheet) 
ที่ใหผูใชสามารถเผยแพร (publish) และเปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมหรือบุคคลอื่น ๆ ที่ไดรับอนุญาตเขามาปรับแก
ไขเอกสาร (edit) และเขาบัญชีการใชในเว็บไซตดังกลาวไดทุกเวลา จากเครื่องคอมพิวเตอรของแตละคนที่เชื่อมตอ
ระบบอินเทอรเน็ต ทําใหการทํารายงานมีความเปนไปไดสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งการทํางานของเว็บไซดกูเกิลเอกสาร
และสเปรดชีต (Google Docs & Spreadsheets) มีลักษณะคลายกับโปรแกรม Microsoft word และ Excel โดย 
Upload ไฟลเอกสาร (word documents) มาทําบนเว็บได (http://www.meded.nu. ac.th) เชนเดียวกับ
มหาวิทยาลัยพอรตสมัธ (University of Portsmouth) ในสหราชอาณาจักร ไดนํากูเกิลแอปส (Google Apps) ไปใช
ในการสอนนักศึกษาจาก 17 ประเทศ ประมาณ 30,000 คน โดยนักศึกษาแตละคนจะมีบัญชีผูใชงานกูเกิล
แอปส  (Google Apps)  นักศึกษาสามารถติดตอสื่อสารกันผานอินเทอรเน็ตไดโดยสะดวกไมวาจะอยูกันคนละแหง
หนใดในโลกก็ตาม อาทิ สนทนากับอาจารยและเพื่อนและแบงปนแฟมเอกสาร (http://www. telecomjournal.net)  
ซึ่งเปนบริการกูเกิลแอปส (Google Apps) จึงอาจกลาวไดวากูเกิลแอปสเปนสื่อการเรียนการสอนอยางหนึ่ง  
(http://www. Telecom journal.net) อยางไรก็ตามการใชงานกูเกิลแอปสผูใชจะตองเสียคาใชจายเปนรายป  จาก
การศึกษาการบริการของกูเกิล (http://lms. thaicyberu.go.th) พบวาบริการกูเอกสาร (Google Docs) เปนบริการ
ใชงานซอฟตแวรสํานักงาน รวมถึงเวิรดสเปรดชีต พรีเซนเตชัน ที่สามารถแบงปนใหผูใชหลายคนสามารถแกไข
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เอกสารเดียวกัน พรอมกันได โดยเริ่มพัฒนาจากซอฟตแวรไรตรี (Waritely) และกูเกิลสเปรดชีตส (Google 
Spreadsheet) เปดใหบริการครั้งแรกเมื่อ 17 กันยายน พ.ศ. 2550 ซึ่งสามารถใชออนไลนไดโดยไมเสียคาใชจาย 
ผูวิจัยจึงไดศึกษาวิธีการใชกูเกิลเอกสาร (Google Docs) และฝกนักศึกษาใหใชเปนเพื่อนําไปใชในการทํางาน
ออนไลนแบบรวมกันและศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการใช    กูเกิลเอกสาร (Google Docs) ในการ
ทํางานออนไลนแบบรวมกัน เพื่อใหไดขอมูลอันจะเปนประโยชนและเปนแนวทางสูการพัฒนารูปแบบการหรือวิธีการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชกูเกิลเอกสาร (Google Docs) ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนรู
ตอไป 

 

วิธีดําเนินการ 
ประชากรที่ใชในวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นป

ที ่1 สาขาวิชาบัญชี จํานวน 2  หอง คือ ปวส.1/1 และ ปวส. 1/2  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดมาโดยวิธีสุมอยาง
งายดวยการจับสลาก ไดแก นักศึกษาชั้น ปวส. 1/1 จํานวน 35 คน ระยะเวลาในการศึกษา 9  สัปดาห ตั้งแตเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ทั้งนี้ ผูวิจัยไดใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการใชกูเกิลเอกสาร (Google Docs) ตลอดเดือน
มิถุนายนจนมีความชํานาญ  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย (1) ใบงานที่มอบหมายกิจกรรมใหนักศึกษาใช 
กูเกิลเอกสาร (Google Docs) ในการทํางานออนไลนแบบรวมกัน จํานวน 3 ใบงาน ซึ่งแตละใบงานนักศึกษาจะตอง
ทํากิจกรรมแบบออนไลนรวมกันใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 2 สัปดาห (2) แบบประเมินการใชกูเกิลเอกสาร 
(Google Docs) ในการทํางานรวมกันของนักศึกษาและ (3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาตอการใชกูเกิล
เอกสาร (Google Docs) ในการทํางานออนไลนแบบรวมกัน  

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยกําหนดใหนักศึกษาแบงกลุมทํางานตามความสมัครใจ กลุมละ 5 คน 
จํานวน 7 กลุม จากนั้นนักศึกษาสรางเครือขายหรือกลุมผูทํางานรวมกันและแตงตั้งสมาชิก 1 คนเปนเจาของงาน 
เพื่อใหเจาของงานสามารถสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ไปยังสมาชิก ในกลุมและผูวิจัย ผานฟงกชั่น invite 
หลังจากสมาชิกและผูวิจัยตอบรับคําเชิญแลว ก็จะสามารถเขาอานงานจากไฟล พิมพเนื้อหาเพิ่มเติมและสามารถ
แกไขงานได โดยเมื่อมีสมาชิกในกลุมคนใดก็ตามเขามาแกไขงานในไฟล เว็บไซตกูเกิลเอกสารและสเปรดชีต 
(Google Docs & Spreadsheets) จะบันทึกวามีสมาชิกคนใดเขามาแกไขงาน ในไฟล รวมถึงใหรายละเอียดวามี
การแกไขสิ่งใด เกิดขึ้น ณ วันและเวลาใด เมื่อปรับแกไขเรียบรอยแลว ก็ยังสามารถบันทึกไฟลไดเปนหลายรูปแบบ 
ทั้งไฟลนามสกุล doc, html, หรือ pdf  เมื่อครบกําหนด 2 สัปดาหตามระยะเวลาในการทํากิจกรรมในใบงาน ผูวิจัย
จะเขาไปที่ไฟลงานของทุกกลุมในเว็บไซตกูเกิลเอกสารและสเปรดชีต (Google Docs & Spreadsheets) เพื่อ
ตรวจสอบการทํางานแบบออนไลนรวมกันของกลุมนักศึกษาและทําเชนนี้ไปจนครบทั้ง 3 ใบงาน นอกจากนี้ผูวิจัยยัง
สามารถพิมพขอความเพื่อใหขอเสนอแนะในไฟลงานของนักศึกษาแตละกลุมได และในสัปดาหสุดทายผูวิจัยไดให
นักศึกษาตอบแบบสอบถามความคิดเห็นตอการใชนวัตกรรมกูเกิลเอกสาร (Google Docs) ในการทํางานออนไลน
แบบรวมกัน ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสารทางอินเทอรเน็ต ที่เกี่ยวของกับกูเกิลเอกสาร (Google Docs) 
และผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน แบบสอบถามดังกลาว แบงเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 สอบถาม
ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาและตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นตอการใชกูเกิลเอกสาร (Google Docs) ในการทํางาน
ออนไลนแบบรวมกัน เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลเปนที่
เรียบรอย ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร ใชสถิต ิรอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลและวิจารณ 
ตาราง 1  ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา 

รายการ จํานวน รอยละ 
ระดับความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

ไมเปนเลย 
พอใชได 
ใชไดด ี
ใชไดดีมาก 

 
0 
6 
25 
4 

 
0 

17.1 
71.4 
11.4 

รวม 35 100 
บัญช ีe-mail address ที่ใช 

Hotmail 
Gmail 
Yahoo 
อื่น ๆ 

 
31 
4 
0 
0 

 
88.6 
11.4 

0 
0 

รวม 35 100 
เคยใชกูเกิลเอกสาร (Google Docs) หรือไม 

เคย 
ไมเคย 

 
3 
32 

 
8.6 

91.4 
รวม 35 100 

 
จากตาราง 1 แสดงขอมูลทั่วไปของนักศึกษาจํานวน 35 คน ดังนี้ ระดับความสามารถในการใช

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต พอใชได จํานวน 6  คนคิดเปนรอยละ 17.1  ใชไดดี จํานวน 25  คน คิดเปนรอยละ 
71.4    ใชไดดีมาก จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 11.4  นักศึกษาใชบัญชี e-mail address  Hotmail จํานวน 31 คน 
คิดเปนรอยละ 88.6   Gmail จํานวน 4  คน คิดเปนรอยละ 11.4   เคยใชกูเกิลเอกสาร (Google Docs)  จํานวน 3 
คน คิดเปนรอยละ 8.6   ไมเคยใชกูเกิลเอกสาร (Google Docs) จํานวน 32 คนคิดเปนรอยละ 91.4   
 
ตาราง 2 ความคิดเห็นตอการใชกูเกิลเอกสาร (Google Docs) ในการทํางานออนไลนแบบรวมกันของนักศึกษาที่

เคยใชและไมเคยใชกูเกิลเอกสาร (Google Docs) 
เคยใช ไมเคยใช 

รายการ X S.D. ความ
คิดเห็น 

X S.D. ความ
คิดเห็น 

1. วิธีการหรือขั้นตอนของการสมัคเขาใชบัญชี 
Google Docs ในครั้งแรกมีความยุงยาก 

3.00 1.732 ปานกลาง 3.13 0.751 ปานกลาง 

2. การเขาใชงาน Google Docs งาย หลังจากมี
บัญชีผูใชแลว 

3.67 0.577 มาก 3.78 0.792 มาก 
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3. ความสามารถในการใช Google Docs ทํา
รายงานกลุม 

3.33 1.155 ปานกลาง 3.63 0.751 มาก 

4. ความสามารถในการสรางและแบงปนงานในกลุม 5.00 0.000 มากที่สุด 4.16 0.677 มาก 
5. สมาชิกกลุมสามารถรวมกันทํางานในเวลา

เดียวกันได 
4.67 
 

0.577 มากที่สุด 4.53 0.671 มากที่สุด 

6. สามารถดูงาน แกงานจากคอมพิวเตอรไดทุก
เครื่องและจากที่ใดก็ได 

5.00 0.000 มากที่สุด 4.34 0.872 มาก 

7. เลือกหรือระบุบุคคลที่เขาถึงเอกสารหรืองานของ
ทานได 

4.67 0.577 มากที่สุด 4.13 0.660 มาก 

8. การจัดการงานของทานมีความปลอดภัยโดยไม
ตองกังวลไวรัสจาก thumdrive ของเพื่อนสมาชิก
กลุม 

4.67 0.577 มากที่สุด 4.34 0.787 มาก 

9. ไมตองสงงานทางเมลหรือทําสําเนา (copy) ใส
อุปกรณแบบพกพา (USB Drives หรือ Thumb 
Drive) สงตอกัน 

5.00 0.000 มากที่สุด 4.44 0.669 มาก 

10. สะดวกตอการจัดพิมพ จัดเก็บและรวบรวมขอมูล
ที่ไดทํางานแบบแบงปนกันใน Google Docs ของ
สมาชิกกลุม 

4.00 1.00 มาก 4.41 0.665 มาก 

11. สมาชิกสามารถแกไข ปรับแตงและแกงานใน 
Google Docs ไดงาย 

4.67 0.577 มากที่สุด 4.50 0.718 มาก 

12. การทํางานรวมกันโดยใช Google Docs แสดงให
เห็นถึงการทํางานของสมาชิกที่รวมมือและไม
รวมมือได 

5.00 0.000 มากที่สุด 4.53 0.671 มากทีสุ่ด 

13. Google Docs ชวยใหผูสอนเขาตรวจสอบ แกไข 
ชี้แนะและใหขอเสนองานกลุมได 

4.33 0.577 มาก 4.66 0.545 มากที่สุด 

14. Google Docs เหมาะสมที่จะใชในการทํางาน
กลุม 

5.00 0.000 มากที่สุด 4.78 0.420 มากที่สุด 

15. มีความเหมาะสมที่จะนํา Google Docs มาใชใน
การจัดการเรยีนการสอน 

4.67 0.577 มากที่สุด 4.66 0.545 มากที่สุด 

16. Google Docs สามารถสนับสนุนการเรียนแบบ
รวมกันหรือการทํางานกลุมได 

5.00 0.000 มากที่สุด 4.78 0.491 มากที่สุด 

17. การแนะนําเพื่อนคนอื่นๆใหใช Google Docs 
ทํางานกลุมรวมกับทาน 

3.33 0.577 ปานกลาง 4.47 0.671 มาก 

18. ทานพึงพอใจและจะนํา Google Docs ไปใชใน
การทํางานกลุมตอไป 

4.67 0.577 มากที่สุด 4.59 0.615 มากที่สุด 

รวม 4.43 0.195 มาก 4.32 0.278 มาก 
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จากตาราง 2  แสดงความคิดเห็นตอการใช Google Docs ในการทํางานออนไลนแบบรวมกันของนักศึกษา
ที่เคยใชและไมเคยใช  Google Docs โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.43 และ4.32) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา นักศึกษาที่เคยใชและไมเคยใช มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ดังนี้ สมาชิกกลุมสามารถรวมกันทํางานใน
เวลาเดียวกัน (คาเฉลี่ย 4.67 และ 4.53) การทํางานรวมกันโดยใช Google Docs แสดงใหเห็นถึงการทํางานของ
สมาชิกที่รวมมือและไมรวมมือได (คาเฉลี่ย 5.00 และ 4.53) Google Docs เหมาะสมที่จะใชในการทํางานกลุม 
(คาเฉลี่ย 5.00 และ 4.78) มีความเหมาะสมที่จะนํา Google Docs มาใชในการจัดการเรียนการสอน (คาเฉลี่ย 4.67 
และ 4.66)  Google Docs สามารถสนับสนุนการเรียนแบบรวมกันหรือการทํางานกลุมได (คาเฉลี่ย 5.00 และ 4.78) 
ทานพึงพอใจและจะนํา Google Docs ไปใชในการทํางานกลุมตอไป (คาเฉลี่ย 4.67 และ 4.59) และความคิดเห็น
ระดับปานกลาง ไดแก วิธีการหรือขั้นตอนของการสมัครเขาใชบัญชี Google Docsในครั้งแรก (คาเฉลี่ย 3.00 และ 
3.13) 

 
สรุปผลการวิจัย 

การใชกูเกิลเอกสาร (Googles Docs) ในการทํางานออนไลนแบบรวมกันของนักศึกษากรณีศึกษาใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ที่มรีะดับความสามารถตางกันในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ดังนี้ พอใชได ใชไดด ี
ใชไดดีมากและใชบัญชี e-mail address ทั้งของ Hotmail และ Gmail  และเคยใชและไมเคยใชกูเกิลเอกสาร 
(Google Docs)มีความคิดเห็นตอการใชกูเกิลเอกสาร (Google Docs)ในการทํางานออนไลนแบบรวมกันโดย
รวมอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวากูเกิลเอกสาร (Google Docs)ที่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงใช
ในการทํางานออนไลนรวมกันไดเปนอยางดี เชนเดียวกับในมหาวิทยาลัยตางประเทศรวมทั้งในประเทศไทย ที่ใช 
กูเกิลเอกสารและสเปรดชีต (Google Docs & Spreadsheets) เปนชองทางในการติดตอสื่อสารกันของนักศึกษาใน
การทํารายงานกลุมและการแสดงความคิดเห็นรวมกัน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษาที่เคยใชและไมเคย
ใชกูเกิลเอกสาร (Google Docs)มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ดังนี้ สมาชิกกลุมสามารถรวมกันทํางานในเวลา
เดียวกัน การทํางานรวมกันโดยใชกูเกิลเอกสาร (Google Docs) แสดงใหเห็นถึงการทํางานของสมาชิกที่รวมมือและ
ไมรวมมือได กูเกิลเอกสาร (Google Docs) เหมาะสมที่จะใชในการทํางานกลุมและมีความเหมาะสมที่จะนํา มาใช
ในการจัดการเรียนการสอน กูเกิลเอกสาร (Google Docs)สามารถสนับสนุนการเรียนแบบรวมกันหรือการทํางาน
กลุมได นักศึกษาพึงพอใจและจะนํากูเกิลเอกสาร (Google Docs)ไปใชในการทํางานกลุมตอไป และความคิดเห็น
ระดับปานกลาง ไดแก วิธีการหรือขั้นตอนของการสมัครเขาใชบัญชี Google Docs ในครั้งแรก เนื่องจากนักศึกษา
สวนใหญไมเคยใชกูเกิลเอกสาร (Google Docs)มากอน ขั้นตอนการสมัครบัญชีผูใชในครั้งแรกอาจจะทําใหเกิด
ความไมเขาใจบาง  ขอเสนอแนะจากการวิจัย กูเกิลเอกสาร (Google Docs)นาจะเปนสื่อการเรียนรูหรือเทคโนโลยี
การศึกษาที่จะอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนแบบรวมกันหรือการทํางานกลุม ซึ่งนักศึกษาสามารถ
รวมกันทํางานในเวลาเดียวกันไดและสามารถแสดงใหเห็นถึงการทํางานของสมาชิกที่รวมมือและไมรวมมือได ซึ่ง
นาจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนของครูและผูเรียนตอไป ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป ควร
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสรางกระบวนการหรือรูปแบบ (Model)การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใชกูเกิล
เอกสาร (Google Docs) 
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