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บทคัดยอ 
             การวิจัยเชิงทดลองน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กอนและหลังเรียนจากการเรียนผาน Google Classroom เปนเครื่องมือในการจัดการ
เรียนการสอน และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาจากการจัดการเรียนการสอนผาน 
Google Classroomโดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง คือนักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 2 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการพยาบาล  จํานวน 64 คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก บทเรียน
รายวิชา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลและวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติเชิง
พรรณนา คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมติฐานโดยวิธี
คาที  (paired samples t-test) ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาพยาบาลหลังเรียนโดยใช Google Classroom เปนเครื่องมือสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลจาก
การเรียนโดยใช Google Classroom เปนเครื่องมืออยูในระดับมากท่ีสุด 
 

คําสําคัญ:  ผลสัมฤทธ์ิ  ความพึงพอใจ  การสอนผาน Google Classroom   
 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล 
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Abstract 
            The purpose of this Quasi experimental research was to compare 
the learning achievement before and after learning through Google 
Classroom and to study nursing students’ satisfaction on the Google 
Classroom. The Purposive sampling subjects were 64 second- year nursing 
students of Faculty of Nursing at Ubon Ratchathani University who 
enrolled in the Nursing Information Technology. The research tools used 
in this study were lesson plan, pre and post achievement tests and 
satisfaction questionnaire. The data were analyzed by using descriptive 
statistics such as percentage, mean, standard deviation, and t-test. The 
results of the research were as follows. Learning achievement of nursing 
students after using the Google Classroom was higher than before using 
with statistical significance at the 0.01 level. The nursing students were 
also satisfied with learning by using the Google Classroom at the highest 
level. 
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บทนํา 
           การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในกระแสโลกาภิวัตน ยอมสงผลตอสภาวะทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี วัฒนธรรมอันสืบเน่ืองมาจากการใชเทคโนโลยี
เพ่ือเช่ือมโยงขอมูลตางๆของทุกภูมิภาคของโลกเขาดวยกันการปรับเปล่ียนทางสังคมท่ี
เกิดขึ้น เปนสังคมท่ีกาวเขาสูยุคใหม ท่ีเรียกวา ศตวรรษท่ี 21 (Joo and Kim,  2014)
การศึกษาพยาบาลจึงจําเปนตองพัฒนาใหทันตอการเปล่ียนแปลงของกระแสสังคมท่ีมุง
กระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนไดรับประสบการณ เพ่ือใหเทาทันการเปล่ียนแปลง
ดังกลาว เน่ืองจากเปนยุคท่ีมีการใชคอมพิวเตอร หรือเทคโนโลยีใหมๆอยูตลอดเวลา 
ความสนใจของผูเรียนจึงมุงสูเรื่องท่ีมีความสนใจของตนเปนสําคัญและศึกษาดวยตัวเอง 
ผูเรียนจะมีความสามารถในการใช เทคโนโลยี และชอบในการเรียนรูกับกลุมท่ีมีความ
สนใจ คลายกันมากกวาเรียนจากผูสอนเพียงอยางเดียว ประกอบกับในปจจุบันความรูใน
เชิงหลักการ ทฤษฎีตางๆ สามารถแสวงหาจากแหลงตางๆ มากมายและสามารถ เขาถึง
ขอมูลความรูไดทุกเวลาตามความตองการ (เยาวลักษณ โพธิดารา, 2554) ผูสอน
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จําเปนตองตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงเหลาน้ี และปรับเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนการ
สอนใหเหมาะสมกับผูเรียน การจัดการศึกษาพยาบาลในศตวรรษท่ี 21 จึงเปนการสอน
ท่ีใหความสําคัญแกผูเรียน พัฒนาความสามารถในการเรียนรูการประยุกตความรูใน
ศาสตรวิชาชีพและวิชาการตางๆ สงเสริมใหผูเรียนเปนศูนยกลาง มีการเรียนรูดวย
ตนเอง การเรียนรูในสถานการณจริง (Authentic learnig) เพ่ือใหผูเรียนมีความรูและ
สามารถคิดวิเคราะห (Critical thinking) ในการนําไปใชในสถานการณจริง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเรียนน้ัน ส่ิงท่ีสําคัญขึ้นอยูกับ การจัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัย
และเอื้อตอการเรียนรูและนาสนใจ จะทําใหผูเรียนมีความตองการเรียนมากขึ้น ชวยให
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผูเรียนมีการพัฒนาความคิด รวบรวมแสวงหาขอมูล 
ศึกษาคนควาดวยตนเอง วิเคราะหและตัดสินใจท่ีรอบคอบและถูกตอง (วิภาดา คุณา
วิกติกุล,  2558) 
             คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมี
การจัดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในลักษณะท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
พัฒนาความสามารถในการเรียนรูและการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 การเรียนรูแบบ Active Learning (คณะ
พยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558) ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลมาอยางตอเน่ือง ดังน้ันการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลสําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรช้ันป
ท่ี 2 เปนรายวิชาแรกท่ีเปนพ้ืนฐานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการสืบคนฐานขอมูล
ทางการพยาบาลและจากผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนปการศึกษา 2557 
พบปญหาท่ีสําคัญคือ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเปนการสอนในหองเรียนแบบ
บรรยายและฝกสาธิตในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรโดยยังขาดส่ือการสอนและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมท้ังหลังจากการเรียนในหองเรียนและหองปฏิบัติการแลว
นักศึกษาใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควาและเรียนรูนอย และ
ยังขาดความตอเน่ืองในการเรียนรูและการศึกษาเรียนรูดวยตนเองและในปจจุบันน้ี
เทคโนโลยีตางๆไดมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไมวาจะเปนเทคโนโลยีในการ
ส่ือสาร เว็บไซตและแอพพลิเคช่ันตางๆบนอินเตอรเนต เครื่องคอมพิวเตอร หรือ
โปรแกรมสําเร็จรูปประเภทตางๆ ซ่ึงรวมท้ังรูปแบบการเรียนการสอนก็ไดรับการพัฒนา
ไปอยางมากเชนกัน ท้ังในดานเทคนิคการสอน วิธีการสอน รูปแบบตางๆ ท่ีใชในการ
เรียนการสอน เพ่ือกาวทันยุคดิจิทัลส่ือการเรียนรูท่ีทันสมัยซ่ึงผูเรียนสามารถนําไปใช
ประโยชนไดโดยตรง 
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            การใชนวัตกรรม Google Classroom เขามาชวยในการเรียนการสอนใน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลจึงเปนเครื่องมือท่ีมีความเหมาะสมและ
เปนหน่ึงใน Google Apps for Education ซ่ึงชวยอํานวยความสะดวกดานการศึกษา 
เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือใหผูสอนมีเวลาท่ีติดตอส่ือสารกับผูเรียนมากขึ้น ใน
ขณะเดียวกันผูเรียนก็มีเวลาคนหาขอมูลเพ่ือการเรียนรูมากขึ้นดวยเชนกัน เน่ืองจากเปน
ชุดเครื่องท่ีมีการผสานรวมแอพพลิเคชั่นของ Google ไวหลากหลาย อาทิ Google 
Doc, Google drive, Google slide และ  Gmail ไวดวยกันและสามารถนําเสนอ
ออกมาเปนระบบเดียวแบบครบวงจร (เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ, จิรวิญญ ดีเจริญชิต
พงศ และปญจปพัชรภร บุญพรอม, 2558) โดยอาจารยผูสอนสรางหองเรียนออนไลน
ดวย Google Classroom เปนเครื่องมือในการสรางประกาศ (Announcement) สราง
งานมอบหมาย(Assignment) สรางคําถาม (Question) ซ่ึงการสรางกระทูดังกลาวใน
ลักษณะตางๆ จะมีประโยชนมากตอการเรียนเพ่ือกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจศึกษา
คนควาดวยตนเอง และกระตือรือรนตอการเรียน และการทํากิจกรรมตางๆท่ีไดรับ
มอบหมาย สามารถตอบคําถามท่ีอาจารยถามในหองผานทางกระทูดังกลาว หรือ
สามารถอภิปรายหัวขอตางๆ ในเวลาเรียนไดเชนกัน และสามารถพิมพขอความลงไปใน
ชองวางได หรือจะเลือกเปนการสงภาพ หรือแชรไฟลจาก Google drive หรือแชรวีดิโอ
จาก Youtube หรือลิงคตางๆ ก็สามารถทําได  ซ่ึงเม่ือดําเนินการเสร็จแลว โดยในแตละ
การ post ผูเรียนสามารถเขามาแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามได อีกท้ังยังสามารถใช
ประโยชนในการส่ังงานและเก็บรวบรวมผลงานตางๆของผูเรียนสามารถสงงานไดทันที
ผานทางออนไลน ในขณะท่ีอาจารยผูสอนเองก็สามารถตรวจงานท่ีมอบหมาย พรอมให
ขอเสนอแนะแบบเรียลไทมได สงเสริมการเรียนรูแบบทํางานรวมกันไดทุกท่ีทุกเวลา
(ไพรัชนพ  วิริยวรกุลและดวงกมล  โพธ์ินาค, 2557)เปนเครื่องมือชวยสนับสนุนใหเกิด
นวัตกรรมทางการศึกษาในยุคดิจิทัลไดเปนอยางดี มีรูปแบบการสอนโดยใช ส่ือท่ี
เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเขามาชวยในการดึงความสนใจของ
ผูเรียนสงเสริมกระบวนการเรียนรูใหกับผูเรียนในสภาพแวดลอมท่ีเสมือนจริง ประกอบ
กับการใชกระบวนการส งเสริมให ผู เรียนเกิดความรวม มือในการเรียนรูแบบ 
collaborative Learning โดยผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธกับครูผูสอนหรือกลุมผูเรียน
ดวยกันเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือทํางานรวมกันได ผานการเขียน การอานและ
การสรางเน้ือหา รวมท้ังการเก็บรวบรวมขอมูล และการนําเสนอความรูในรูปแบบของ
ดิจิทัลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกอใหเกิดการจดจําและแรงจูงใจในการเรียนรูของ
ผูเรียนมากขึ้นดวยการใชนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือเปล่ียนแปลงระบบการเรียนการ
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สอนท่ีมีอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น (นัทธีรัตน พีระพันธุ, 2557)
จากท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญของการนํานวัตกรรมมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยมุงเนนศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจของนักศึกษา
พยาบาลท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนผาน Google Classroom โดยมุงหวังจะพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลใหมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและตอบสนองความแตกตางของผูเรียนและ
มีความเหมาะสมกับผูเรียนในศตวรรษท่ี21 ตลอดจนพัฒนาศักยภาพท่ีพึงประสงคของ
นักศึกษานําไปสูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลใหมี
ประสิทธิภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
พยาบาลผานการใช Google Classroom ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันป2 ป
การศึกษา 2558 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตรช้ันป2 ปการศึกษา 
2558 ตอการจัดการเรียนการสอนผาน Google Classroom  
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
           การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Quasi experimental research) 
แบบ One group Pretest-Posttest Designs เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกอนและหลังเรียนจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช Google Classroom เปน
เครื่องมือและศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาจากการจัดการเรียนการสอนผาน 
Google Classroom 
           ประชากรเปนนักศึกษาพยาบาลช้ัน ป 2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จํานวน 64 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการพยาบาลในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2558 
           โดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) คือ นักศึกษา
พยาบาลชั้นปท่ี2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ีลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 
จํานวน 64 คนในระหวางเดือน กุมภาพันธ – พฤษภาคม พ.ศ. 2559  
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ 
           เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยแบงออกเปน  2 สวน โดยผู วิจัยไดมีการเตรียม
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังน้ี  
           สวนท่ี 1  บทเรียนเรื่องการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล ในระบบ Google Classroom ผูวิจัยดําเนินการ
สรางแผนการเรียนรู โดยเลือกบทเรียน เรื่องการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลในการจัดการเรียนการสอนในระบบ 
Google Classroom โดยศึกษาคําอธิบายรายวิชา ขอบเขตเน้ือหาสาระสําคัญของ
เน้ือหา และวัตถุประสงคในรายวิชาในเรื่องท่ีจะดําเนินการสอน และศึกษาจากสภาพ
ปญหาจากการเรียนรูของนักศึกษา จากน้ันทําการวิเคราะหเน้ือหาอยางละเอียด  
กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน จากน้ันนําแผนการ
เรียนรูเสนอผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน และทําการปรับแกไขกอนนําไปใชจริง  
           สวนท่ี 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เปนแบบปรนัยชนิด 4 
ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ คะแนนเต็ม 40 คะแนน ผูวิจัยนําเครื่องมือไปหาความตรงตาม
เน้ือหา (Content Validity)โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานตรวจสอบความถูกตอง
เหมาะสม และความสัมพันธระหวางแบบทดสอบแตละขอกับวัตถุประสงคในรายวิชา 
ไดคาเฉล่ียความสอดคลองท้ังฉบับเทากับ 0.88 และปรับปรุงแบบสอบถามตาม
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ จากน้ันจึงไดนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุม
ตัวอยางท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางท่ีตองการศึกษาวิจัย จํานวน 30 คน 
จากน้ันนําแบบทดสอบไปตรวจสอบหาความเท่ียงของเครื่องมือ (Reliability)โดยใชวิธี
คํานวณหาคา KR 20 กอนนําไปใชจริง ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.93 คาอํานาจจําแนก 
(r) อยูระหวาง 0.32 – 0.86 และคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.44 – 0.68โดยแบบ
วัดท้ังกอนและหลังการทดลองเปนแบบวัดชุดเดียวกัน 
           สวนท่ี 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล เปนแบบสอบถาม
ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลหลังการจัดการเรียน
การสอนผาน Google Classroom ประกอบดวยขอคําถาม 10 ขอ เปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (rating scale) แบงระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ สําหรับเกณฑ
การแปลผลคาเฉล่ียแบบสอบถาม  มี การจัดชวงคะแนน ดังน้ี คือ คะแนนระหวาง  
1.00–1.49, 1.50-2.49, 2.50-3.49,  3.50–4.49,  4.50–5.00  หมายถึง  ความพึง
พอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก และ มากท่ีสุด ตามลําดับ รวมท้ังมี
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คําถามแบบปลายเปดใหแสดงความคิดเห็นอยูตอนทายของแบบสอบถาม ผูวิจัยนํา
เครื่องมือไปหาความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 
ทานตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมไดคาเฉล่ียความสอดคลองท้ังฉบับเทากับ 0.90 
และปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณ วุฒิ  จากน้ันจึงได นํา
แบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางท่ี
ตองการศึกษาวิจัย จํานวน 30 คน และกอนนําแบบสอบถามไปใชจริง ผูวิจัยหาความ
เช่ือม่ันของแบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Conbach’s 
alpha coeffient) มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.92 
 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล   
 1.  กอนเริ่มทําการศึกษาผู วิจัยได เสนอโครงการวิจัย เพ่ือขอพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และ เม่ือผานการพิจารณาจากคณะกรรมการแลวจึงดําเนินการเก็บขอมูล 
         2.  ผูวิจัยอธิบายวัตถุประสงคการวิจัย ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลพรอม
ท้ังขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามโดยยึดหลักการพิทักษสิทธ์ิของกลุมตัวอยาง 
นักศึกษามีสิทธ์ิในการเขารวมหรือปฏิเสธการเขารวมการวิจัยครั้งน้ี และในระหวางตอบ
แบบสอบถาม ผูเขารวมวิจัยมีสิทธ์ิท่ีจะยุติการตอบแบบสอบถามเม่ือใดก็ได การตอบรับ
และการปฏิเสธไมมีผลใดๆ ตอผลการเรียนท่ีผูเขารวมวิจัยพึงจะไดรับ คําตอบและขอมูล
ทุกอยางจะถือเปนความลับและนํามาใชในการวิจัยครั้งน้ีเทาน้ัน เม่ือกลุมตัวอยางสมัคร
ใจยินดีใหความรวมมือ ลงนามในเอกสารยินยอมเขารวมการวิจัยจึงทําการเก็บรวบรวม
ขอมูล 
         3.  ผูวิจัยไดดําเนินขั้นตอนการเรียนการสอนดวยการใชGoogle Classroom 
เปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน มีท้ังหมด 4 สัปดาห สัปดาหละ 3 ชั่วโมง โดย
ในสัปดาหแรก ผูสอนแนะนําเน้ือหาเรื่องการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล วิธีการจัดการเรียนการสอนการใชเทคโนโลยี
สั งคม เครื่ อ ง มือออน ไลน  ใน ระบบ  Google Classroom และให นั ก ศึกษาทํ า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน  
             สัปดาหท่ี 2  ผูสอนอธิบายและและใหนักศึกษาฝกปฏิบัติลงชื่อเขาใชในระบบ 
Google Classroom จากน้ัน ผูสอนกําหนดเน้ือหาความรูและต้ังประเด็นคําถามเรื่อง
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล  
โดยใหนักศึกษาสืบคนหาขอมูลเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีผูสอนกําหนดไว  นักศึกษาเขาไป
ตอบคําถาม สรางกลุม เพ่ืออภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรูแสดงความคิดเห็น ผานระบบ 
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Google Classroom และใหนักศึกษาแตละคนสรุปสาระความรูท่ีไดรับเขียนลงบล็อก
ของตนเอง โดยผูสอนเขาไปตรวจงานท่ีมอบหมาย พรอมใหขอเสนอแนะในระบบ
ออนไลน Google Classroom ในทุกครั้งท่ีนักศึกษาสงงานตามกําหนดเวลา  
  สัปดาหท่ี 3 นักศึกษาไดศึกษาเน้ือหาเอกสารประกอบการสอนและส่ือมัลติ-
มีเดีย ท่ีผูสอนแชรไวใน ระบบ Google Classroom  และคนควาหาขอมูลเพ่ิมเติมใน
ระบบออนไลน สงขอมูลแลกเปล่ียนภายในกลุมจากน้ัน นักศึกษาฝกการสืบคน
ฐานขอมูลทางการพยาบาล การสรางฐานขอมูลดวยโปรแกรม Google Drive , Docs, 
Site, Sheet การสรางสรรคผลงานในการสรางเว็บไซต และการเผยแพรความรูผลงาน
ในอินเทอรเน็ตจากโจทยสถานการณท่ีผูสอนกําหนด  
             สัปดาหสุดทาย ผูสอนสรุปเน้ือหาและประเด็นสําคัญของเน้ือหา นักศึกษา
รวมอภิปรายกลุมแสดงความคิดเห็น เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามขอสงสัย แลวทําการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน พรอมท้ังทําแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนผานใน ระบบGoogle Classroom จากน้ันผูสอนนํา
ขอมูลท้ังหมดไปวิเคราะหผลตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอน
เรียนและหลังเรียนบทเรียนเรื่องการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล โดยใชสถิติคาที (t-test) ในการทดสอบ
สมมติฐานและใชสถิติรอยละคาเฉล่ีย (Mean) และ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)ในการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลตอการจัดการ
เรียนการสอนผาน Google Classroom  
 

ผลการวิจัย 
      สมมติฐานท่ี 1 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล
ตอการจัดการเรียนการสอนผาน Google Classroom 
      1) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน  
        จากผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการพยาบาลผานการใช Google Classroom พบวา กอนเรียนนักศึกษามีคะแนน
เฉล่ียคิดเปนรอยละ 42.75 และหลังเรียน นักศึกษามีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมขึ้น โดยคิดเปน
รอยละ 76.50 จากขอมูลพบวานักศึกษาไดคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนทุก
คนและเม่ือนําไปทดสอบสมมติฐานโดยใชคาสถิติ t-testพบวาผลการเรียนรูกอนเรียน
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และหลังเรียน มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01รายละเอียดดัง
ตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน 
 

การวัดผลสัมฤทธิ ์  SD  t df Sig. (2-tailed) /2  
กอนเรียน  9 2.54 -21.25 28 .000 

หลังเรียน 16.04 1.70 
 

 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนผาน Google 
Classroom  
                 ผลการศึกษา พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน
ผาน Google Classroom ในระดับมากท่ี สุด ( X =4.52, SD =0.67) เม่ือพิจารณา
รายละเอียด พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ไดแก กิจกรรม
สงเสริมใหผูเรียนฝกการคิดวิเคราะห การใชความคิดเพ่ือหาเหตุผลและความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ( X =4.64, SD =0.52) รองลงมา คือการสรางบรรยากาศสงเสริมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู ( X =4.62, SD =0.53) และเครื่องมือ/ส่ือ อุปกรณประกอบการเรียนรู
มีความเหมาะสมทันสมัย ( X =4.56, SD =0.49) และขอท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจนอย
ท่ีสุด 3 ลําดับสุดทาย ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีระยะเวลาท่ีเหมาะสม ( X =
4.40, SD =0.53) การเปดโอกาสใหผูเรียนได แสดงความคิดเห็นและมีความสามารถใน
การทํางานรวมกับผูอื่น ( X =4.43, SD =0.53) และกิจกรรมการเรียนรูสามารถนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวันได ( X =4.44, SD =0.50) รายละเอียดดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนผาน Google 
Classroom 

 

รายการ Mean Std. Deviation ระดับความพึงพอใจ 
1. การช้ีแจงรายละเอียดเน้ือหาและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 4.48 0.53 มาก 
2. การสรางบรรยากาศสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 4.62 0.53 มากที่สุด 
3. กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนฝกการคิดวิเคราะหการใชความคิดเพื่อหาเหตุผล
และความคิดริเริ่มสรางสรรค 

4.64 0.52 มากที่สุด 

4. กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในเน้ือหารายวิชา 4.55 0.54 มากที่สุด 
5. กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมวิธีการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ 4.46 0.57 มาก 
6. กิจกรรมการเรียนรูสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 4.44 0.50 มาก 
7. การจัดกจิกรรมการเรียนรูมีระยะเวลาที่เหมาะสม 4.40 0.53 มาก 
8. การเปดโอกาสใหผูเรียนได แสดงความคิดเห็นและมีความสามารถในการ
ทํางานรวมกบัผูอื่น 

4.43 0.53 มาก 

9. เครื่องมอื/สื่อ อุปกรณประกอบการเรียนรูมีความเหมาะสมทันสมัย 4.56 0.49 มากทีสุ่ด 
10. ภาพรวมในการจัดกจิกรรมการเรียนรู    

รวมเฉลี่ย 4.52 0.67 มากท่ีสุด 
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 สําหรับขอเสนอแนะอื่นๆ จากการวัดความพึงพอใจของนักศึกษา พบวา
นักศึกษาสวนใหญรูสึกวาการเรียนการสอนเขาใจงาย เรียนแลวสนุกไมเครียด ไดปฏิบัติ
จริงในการสืบคนฐานขอมูลทางการพยาบาลและการสรางเว็บไซตโดยใชงาน Google 
Sites และการเผยแพรความรูผลงานในอินเทอรเน็ต อยากใหมีการนําไปใชกับรายวิชา
อื่นๆ และนักศึกษาอีกสวนหน่ึงรูสึกชอบและสนใจในเน้ือหาการเรียนมากขึ้นอีกท้ังยังมี
การนําเสนอส่ือการสอนท่ีหลากหลายผาน Google Classroom เชนการใสเน้ือหา
บทเรยีน วิดีโอ หรอื ส่ือมัลติมิเดียจาก Youtube  การมอบหมายงานและกําหนดวันสง
รายงาน นักศึกษาสามารถสงงานไดทันทีผานทางออนไลนไดอยางสะดวกรวดเรว็  
 

สรุปและการอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลตอการ
จัดการเรียนการสอนผานGoogle Classroom รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
พยาบาล อภิปรายผลไดดังน้ี  
      1)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล
ผานการใช Google Classroom 
              การจัดการเรียนการสอนผาน การใช Google Classroom มีสวน
ชวยกระตุนใหนักศึกษามีความสนใจศึกษาคนควาดวยตนเอง และสงเสริมใหนักศึกษาได
พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบคนสาระความรู การเขาถึงความรู 
การเก็บรวบรวมและการสังเคราะหความรูจนเกิดเปนองคความรูของตนเอง นําไปสูการ
สรางสรรคผลงานใหมีคุณภาพ และเผยแพรผลงานสูสาธารณชน สงผลใหการจัดการ
เรียนรูบรรลุจุดมุงหมายและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ศันสนีย เล้ียงพานิชย (2555) การศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจจากการใช
เว็บเครือขายสังคมเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน พบวา การใชเว็บเครือขาย
สังคมคอมพิวเตอรสามารถพัฒนาการเรียนรูรวมกันระหวางผูสอนและผูเรียนไดดี โดยใช
ระบบอินเทอรเน็ตและบริการบนอินเทอรเน็ตเปนตัวชวย ทําใหผูสอนสามารถใหขอมูล 
ใหคําปรึกษา และติดตามการสงงานของผูเรียนได อีกท้ังผูเรียนสามารถแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกับผูสอนได ซ่ึงเปนการสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัยสงผลใหผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนโดยใชเว็บเครือขายสังคมเปนเครื่องมือในการ
จัดการเรียนการสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ
งานวิจัยของ Shaharanee, I.N., Jamil, M.J., & Rodzi, S. S. (2016)  ศึกษาการใช 
Google Classroom เปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
พบวา การใช Google Classroom เปนเครื่องมือชวยสนับสนุนการจัดการเรียนการ
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สอนแบบ Active Learning และเพ่ิมศักยภาพของกระบวนการเรียนรูท่ีมีอยูเดิมไปสู
แหลงความรูรูปแบบใหม ท่ียังคงเนนการปลูกฝงและสงเสริมนิสัยการเรียนรูนอก
หองเรียนสามารถเรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลา สงเสริมใหผูเรียนมีความสนใจใฝเรียนรูส่ิงใหม 
สรางประสบการณท่ีแปลกใหมเกิดความคิดสรางสรรค และมีสวนรวมในการเรียนรูเรื่อง
ท่ีสอดคลองกับความสามารถและความตองการของตนเองไดเพ่ิมมากขึ้น จึงเปนมิติใหม
ทางดานส่ือการศึกษา สนับสนุนสภาพแวดลอมการเรียนรูแบบดิจิตอลไดเปนอยางดี 
สงผลให นัก ศึกษาสวนใหญ มีความพึงพอใจอยู ในระดับมากในการใช Google 
Classroom เปนเครื่องมือในกิจกรรมการเรียนการสอน และมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01และงานวิจัยของ Iftakha, S. 
(2016).  ศึกษาประสิท ธิผลการใช งานของGoogle Classroom พบวา  การนํ า
เทคโนโลยี  Google Classroom เปนสวนหน่ึงของ Google Apps for Education จึง
เปนเครื่องมือท่ีสําคัญเขามามีสวนรวมกับผูสอน เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการ
สอนใหสูงขึ้นและ สงเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรูศตวรรษท่ี 21 การจัดการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูตามศักยภาพและความถนัดของแต
ละบุคคล และเตรียมพรอมสูการทํางานในอนาคตแหงการเปนพลเมืองยุคดิจิทัลท่ีมี
ศักยภาพตอไป 
      2)  ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลตอการจัดการเรียนการสอนผาน 
Google Classroom 
            ผลการศึกษานักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนผาน 
Google Classroom อยู ในระดับมากท่ี สุด เพราะการจัดการเรียนการสอนผาน 
Google Classroom เปนการผสมผสานเทคโนโลยีเขากับการเรียนการสอนอยาง
เหมาะสม โดยใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเปนส่ือกลางท่ีมีปฏิสัมพันธกันผานเครือขาย
ออนไลนระหวางผูสอนและผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนกับกลุมการเรียนรูท่ีชวย
สงเสริมใหนักศึกษามีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถศึกษาคนควาดวย
ตนเองจากแหลงความรูขอมูลท่ีทันสมัย ไดฝกการคิดอยางมีวิจารณญาณในการคิด
วิเคราะหเชื่อมโยง แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุมและเปนการเรียนรูท่ี
สามารถเขาถึงเครื่องมือและเน้ือหาไดจากทุกท่ีทุกเวลา ไมวาจะเปนในชั้นเรียน หรืออยู
ท่ีบานในสภาพแวดลอมการเรียนรูท่ีคุนเคยและปลอดภัย และทุกรูปแบบของเทคโนโลยี
ท่ีสามารถเช่ือมตอระบบเครือขายอินเตอรเนต สอดคลองกับงานวิจัย ของ เสมา สอน
ประสม  (2559) ศึกษาความพึงพอใจในการใชคลาสรูม สําหรับนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร พบวา การจัดการเรียนการสอนโดยใช Google Classroom เปนการ
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ใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใชส่ือและกิจกรรมท่ีหลากหลาย ชวยดึงดูดความสนใจ
ผูเรียนไดเรียนรูจากการสรางความสัมพันธระหวางผูเรียนอื่นๆ ท้ังในและนอกชั้นเรียน มี
ชองทางในการเขาถึงและทําความรูจักซ่ึงกันและกัน รวมท้ังการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และสาระความรูตางๆ ท้ังในลักษณะรายบุคคลและรายกลุมและชวยใหการปฏิบัติงาน
กลุมสามารถเปนไปไดโดยงายและรวดเร็วโดยไมจํากัดในเรื่องของเวลาและสถานท่ีสงผล
ใหความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอระบบการเรียนการสอนโดยใช Google Classroom  
เปนเครื่องมืออยูในระดับมากท่ีสุด และงานวิจัยของ Jakkaew, P., & Hemrungrote, 
S. (2017). ศึกษาการรับรูผลของการใช Google Classroom: กรณีศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน  พบวา การจัดการเรียนการสอนออนไลนดวยการใช 
Google Classroom เปนเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสูง นักศึกษาท่ีไดรับ
การเรียนและการสอนมีการใชความสามารถของตัวเองอยางเต็มท่ีและไดเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพสงผลใหนักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลนดวย
การใช Google Classroom อยูในระดับมากท่ีสุดและตอบสนองความตองการของ
ผูเรียนในยุคแหงเทคโนโลยีสารสนเทศมากท่ีสุด และงานวิจัยของ Shaharanee, I.N., 
Jamil, M.J., & Rodzi, S. S. (2015)  ศึกษาการใช เทคโนโลยี Google Classroom 
เปนเครื่องมือสําหรับการเรียนการสอน พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจในการใช 
เทคโนโลย ีGoogle Classroom เปนเครื่องมือสําหรับการเรียนการสอนอยูในระดับมาก
ท่ีสุด เน่ืองจากเปนลักษณะการนําเทคโนโลยีรวมสมัยมาเปนเครื่องมือชวยในการ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูใหกับผูเรียนในสภาพแวดลอมท่ีเสมือนจริง ตอบสนองความ
ตองการในการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางอิสระ สามารถสรางความรูผาน
ประสบการณโดยอาศัยการฝกปฏิบัติคิดแกไขปญหาจากสถานการณท่ีกําหนดให โดยใช
การแลกเปล่ียนเรียนรูแบบสังคมออนไลน ผนวกกับความคิดดานวิทยาการสําหรับโลก 
ไอทีเขากับซอฟแวรและการใชงานบนอินเทอรเน็ต เสริมสรางประสบการณใหมในการ
เรียนการสอน และเปนการยกระดับการศึกษาสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 แบบสังคม
ใหมยุคดิจิทัลอยางแทจริง  
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 
             1.  จากผลการวิจัยครั้งน้ี นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงความรูขอมูลท่ีทันสมัย มีความ
สนใจ มีความคิดสรางสรรคและกระตือรือรนในการทํากิจกรรม ประกอบกับการใช
เทคโนโลยีสมัยใหมโดยใชการแลกเปล่ียนเรียนรูแบบสังคมออนไลนสงเสริมการเรียนรู
แบบทํางานรวมกันไดทุกท่ีทุกเวลาสงผลใหการจัดการเรียนรูบรรลุจุดมุงหมายและมี
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น สามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนของ
นักศึกษาพยาบาลในรายวิชาอื่นๆตอไป  
            2.  ผูวิจัยนําผลการวิจัยท่ีไดมาประกอบการวางแผนในการจัดการเรียนการ
สอน สําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียน การสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการพยาบาลโดยการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผสมผสานเทคโนโลยีเขา
กับการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการเรียนรูแหงศตวรรตท่ี 21 ในทักษะการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรและการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลท่ี
สําคัญและจําเปนสําหรับนักศึกษาพยาบาล 
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