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8. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาทีท่ าการวจัิย  

ในปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีการพฒันาและก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีส่วนท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบันมีความ
สะดวกสบายมากข้ึน ท าให้คนในสังคมมีการติดต่อส่ือสารถึงกนัไดง่้ายและรวดเร็ว  ไม่เพียงแต่จะเป็น
เร่ืองการติดต่อส่ือสารเพียงเท่านั้น  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารก่อให้เกิดประโยชน์ใน
ดา้นต่าง  ๆ ไดเ้ช่นกนั   ไม่วา่จะเป็นดา้นการแพทย ์ การด าเนินธุรกิจ   ตลอดจนดา้นการศึกษา   ซ่ึงในยุค
ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารถูกน ามาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารด้าน
การศึกษามากมาย เช่น ระบบการลงทะเบียน และระบบการจดัตารางสอน นอกจากน้ียงัใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในการเพิ่มโอกาสทางด้านการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมุ่งเน้นการเรียนรู้โดยนักเรียนเป็นจุดศูนย์กลางและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ทางการศึกษา   

กระบวนการจดัการศึกษาเป็นกลไกขบัเคล่ือนท่ีส าคญัในการส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันา
ความรู้ความสามารถตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ ความสัมฤทธ์ิผลในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลางส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บับทบาทของผูเ้รียนเป็นส าคญั   โดยการท่ีผูเ้รียนตอ้งปรับบทบาทจาก
เป็นผูรั้บมาเป็นผูแ้สวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ตอ้งคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบติัมากข้ึนในส่ิงท่ีตนเอง
สนใจ และตอ้งการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการก าหนด
จุดมุ่งหมาย กิจกรรม วิธีการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้กบัผูอ่ื้นได ้  นอกจากน้ีการเรียนรู้ท่ีดีควรเกิดข้ึน
ตลอดเวลาซ่ึงเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (Life Long Learning) และน าความรู้ไปใช้ไดเ้กิดประโยชน์
สูงสุด (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556) 
 การน าเทคโนโลยีใหม่  ๆ  เขา้มาใชใ้นกระบวนการเรียนการสอน  จะช่วยส่งเสริมกระบวนการ
การเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งมาก  ดงัจะเห็นไดจ้ากงานวิจยัของ ศราวุธ เรืองสวสัด์ิ (2549) ไดท้  าการศึกษาผล
ของการจดัการเรียนการสอนแบบ E-learning ในรายวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาของนกัศึกษาพยาบาล 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี พบวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาล  
สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนการสอนแบบ E- learning อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และมีความ
คิดเห็นต่อการจดัการเรียนการสอนแบบ E-learning อยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก นอกจาก
เทคโนโลยจีะช่วยท าใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนแลว้ยงัช่วยพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถ
ของนกัศึกษา  เช่นเดียวกบัการศึกษาของ  อารยา วิทยสุ์ภาเลิศ (2548) ท่ีท าการศึกษาผลกระทบของ
อินเทอร์เน็ตต่อการเรียนรู้ภาษาองักฤษ   พบวา่คะแนนเฉล่ียของนกัศึกษาจากแบบทดสอบหลงัการฝึก
เพิ่มสูงข้ึนและสูงกวา่ก่อนการฝึกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  แสดงวา่อินเตอร์เน็ตเป็นส่ือสาร
เรียนรู้ท่ีช่วยพฒันาขีดความสามารถของผูเ้รียนได ้   การฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยใชอิ้นเตอร์เน็ต  ส่งผล
ให้ผูเ้รียนเห็นความส าคญัของภาษาองักฤษมากข้ึน  รวมทั้งให้โอกาสผูเ้รียนไดฝึ้กการเรียนรู้ดว้ยตนเอง     
และพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในเชิงบวกต่อการฝึกและมีความพึงพอใจต่อการฝึก         
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ช่วยกระตุน้ให้นกัศึกษาตระหนกัถึงวิธีการเรียนรู้ภาษาองักฤษแบบใหม่  ๆ   และช่วยเปิดโลกทศัน์แก่
นกัศึกษา   

ในยุคปัจจุบนัเทคโนลียีสารสนเทศทางดา้นการศึกษาเขา้มามีบทบาทส าคญัในระบบการศึกษา
มากข้ึน  มหาวิทยาลยัรังสิตเป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถสูง  มีความ
เป็นเลิศในทางวิชาการ โดยมีจุดเด่นในดา้นการพฒันาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ  ให้เกิดข้ึน และได้
ก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจในปี  2555-2559 ไว ้โดยเน้นเอกลกัษณ์ท่ีว่า “มหาวิทยาลยัสมบูรณ์แบบท่ี
การศึกษา คือ นวตักรรม”  ซ่ึงมุ่งเนน้การสร้างสรรคแ์ละแสวงหานวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อน ามาใชใ้นการ
เรียนการสอนท าให้เกิดความก้าวหน้าในการพฒันาการเรียนการสอนอยู่เร่ือยมา ( มหาวิทยาลัย
รังสิต,2557)      

มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นหน่ึงในมหาวิทยาลัยท่ีได้ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาอย่างต่อเน่ือง   ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาระบบบริหารและการ
จดัการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์  (E-learning : Rangsit LMS)  การพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
( RSU e-Book)  การพฒันาห้องเรียนอจัฉริยะ RSU Smart  Classroom  และในช่วงท่ีผา่นมาไดมี้การใช ้ 
Google App for Education  ตลอดจน Google  classroom  มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  เพื่อส่ง 
เสริมใหน้ าเทคโนโลยไีปใชใ้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน    

รายวชิา BNS 102 วฒันธรรมและสุขภาพซ่ึงเป็นรายวิชาหน่ึงในหลกัสูตรการเรียนของนกัศึกษา
พยาบาลศาสตร์   จากผลการประเมินการจดัการเรียนการสอนปีการศึกษา 2556  พบปัญหาท่ีส าคญัคือ  
นักศึกษาใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคน้ควา้และเรียนรู้น้อย    ทั้งน้ีอาจารย์
ผูส้อนไดมี้ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพฒันารูปแบบการสอนของรายวิชา   โดยมุ่งเน้นการพฒันา
ความสามารถของนกัศึก5790200ษาดา้นการใชเ้ทคโนโลยใีนการส่ือสารระหวา่งอาจารยแ์ละนกัศึกษาใน
การเรียนการสอนให้มากข้ึน   เพื่อกระตุน้ให้นักศึกษา Self directed Learning ในการเรียนเพิ่มข้ึน                          
( คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2556)  ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัในฐานะอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบการจดัการ
เรียนการสอนในรายวชิา BNS 102 วฒันธรรมและสุขภาพจึงสนใจท่ีจะศึกษาประสิทธิผลของการจดัการ
เรียนการสอนโดยใชเ้ทคโนโลยีการจดัการเรียนการสอนผา่น   Google  Classroom   โดยมีความมุ่งหวงั
จะพฒันาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา  ตลอดจนพฒันา
ศกัยภาพท่ีพึงประสงคข์องนกัศึกษาและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาต่อไป     
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9. วตัถุประสงค์ของโครงการ  
  9.1 เพื่อศึกษารายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา BNS 102  วฒันธรรมและสุขภาพ ผ่าน 
Google  Classroom ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะพยาบาลศาสตร์   
 9.2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา BNS 102 วฒันธรรมและสุขภาพ  ระหวา่ง
นกัศึกษาท่ีเรียนผา่นระบบ Google Classroom  และเรียนแบบปกติ 
 9.3  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนการสอนผา่น  Google  Classroom  
 
10. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
             10.1 เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนในรายวิชา 
BNS 102 วฒันธรรมและสุขภาพ  ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
            10.2 เป็นแนวทางในการวิจัยเพื่อการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่าน
เทคโนโลยสีาระสนเทศใหก้บัทางคณะพยาบาลศาสตร์และทางมหาวทิยาลยัรังสิต 
            10.3  เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัพื้นฐานความรู้และ
ความตอ้งการของผูเ้รียนใหม้ากท่ีสุด 

      10.4  เป็นขอ้มูลในการน ารูปแบบการเรียนการสอนผา่น  Google  Classroom ไปใชเ้ป็นแนวทาง
ในการจดัการเรียนการสอนรายวชิาอ่ืน ๆ ต่อไป 

11. ทบทวนวรรณกรรม  
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Google 

Classroomโดยคณะผูว้ิจยัได้ท าการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นแนวทางใน
การศึกษา  ซ่ึงประกอบดว้ย 

11.1 การเรียนการสอนผา่น  Google Classroom  
11.2 การเรียนการสอนรายวชิา BNS  102 วฒันธรรมและสุขภาพ 
11.3  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 ตามรายละเอียดดงัน้ี 

11.1   การเรียนการสอนผ่าน  Google  Classroom  
         1.โปรแกรม  Google  Classroom (ไดจ้าก web site https:www.google.com/intl/th/edu/classroom/) 

Google  Classroom  เป็นหน่ึงใน  Google Apps for Education ซ่ึงเป็นชุดเคร่ืองมือเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการท างานท่ีใหบ้ริการฟรี   ไดรั้บการออกแบบมาเพื่อช่วยใหค้รูสร้างและเก็บงานไดโ้ดยไม่
ตอ้งส้ินเปลืองกระดาษ มีคุณลกัษณะท่ีช่วยประหยดัเวลา เช่น สามารถท าส าเนาของ Google เอกสาร
ส าหรับนกัเรียนแต่ละคนได ้โดยระบบจะสร้างโฟลเดอร์ส าหรับแต่ละงานและนกัเรียนแต่ละคนเพื่อช่วย
จดัระเบียบใหทุ้กคน  ซ่ึงนกัเรียนสามารถติดตามวา่มีอะไรครบก าหนดบา้งในหนา้งาน และเร่ิมท างานได้
ด้วยการคลิกเพียงคร้ังเดียว ครูสามารถดูว่าใครท างานเสร็จหรือยงัไม่เสร็จได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจน
สามารถใหค้วามคิดเห็นโดยตรงและใหค้ะแนนไดแ้บบทนัทีใน Google Classroom 
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         2.ประโยชน์ของระบบ  Google  Classroom  ส าหรับช้ันเรียน  
     1.เตรียมการไดง่้าย ผูส้อนสามารถเพิ่มนกัเรียนไดโ้ดยตรงหรือแชร์รหสัเพื่อให้นกัเรียนเขา้ชั้น 

เรียนไดก้ารตั้งค่าใชเ้วลาเพียงครู่เดียว  
     2.ประหยดัเวลา กระบวนการมอบหมายงานเรียบง่าย ไม่ส้ินเปลืองกระดาษ ท าใหผู้ส้อนทราบ 
ผลตรวจ และใหเ้กรดงานไดใ้นท่ีเดียวกนั  
     3. ช่วยจดัระเบียบ นกัเรียนสามารถดูงานทั้งหมดของตนเองไดใ้นหนา้งาน และเน้ือหาส าหรับ 
ชั้นเรียนทั้งหมดจะจดัเก็บอยูใ่นโฟลเดอร์ภายใน Google Drive โดยอตัโนมติั  
    4. ช่วยใหก้ารส่ือสารกนัไดดี้ข้ึน เน่ืองจากใน   Google  Classroom ท าใหผู้ส้อนส่งประกาศ
และเร่ิมการพดูคุยในชั้นเรียนไดท้นัที นกัเรียนสามารถแชร์แหล่งขอ้มูลกนัหรือตอบค าถามใน   Google  
Classroom ได ้ 
 5. ประหยดัและปลอดภยั เช่นเดียวกบับริการอ่ืนใน Google Apps for Education กล่าวคือ 
Google  Classroom ไม่มีโฆษณา ไม่ใชเ้น้ือหาหรือขอ้มูลของนกัเรียนในการโฆษณา และใหบ้ริการฟรี
ส าหรับสถานศึกษา 
 3. การใช้งาน  Google  Classroom  มีขั้นตอนในการใชง้านตามกระบวนการดงัต่อไปน้ี  

     3.1 เร่ิมต้นใช้งาน   หากเป็นการเขา้ใชง้านในคร้ังแรกมีขั้นตอนดงัน้ี  

  1. ลงช่ือเขา้ใช ้Classroom ท่ี classroom.google.com 

  2. คลิกท่ีครู 

 3.คลิกดูวา่ Google Classroom ท างานอยา่งไร เพื่อดูค าแนะน าส าหรับการใช ้Google 
Classroom 

   3.2 การสร้างและการจัดการช้ันเรียน 

  การสร้างชั้นเรียนส าหรับแต่ละชั้นเรียน  สามารถเชิญนกัเรียนเขา้สู่ชั้นเรียน สร้างงาน 
โพสตป์ระกาศ ส่งคืนงานท่ีตรวจแลว้ และส่งขอ้ความถึงนกัเรียน  นกัเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นใน
ประกาศแชร์โพสตก์บัเพื่อนร่วมชั้นเรียน  หรือส่งคืนงานได ้ โดยด าเนินการเพิ่มชั้นเรียนไดด้งัน้ี  

1. ลงช่ือเขา้ใช ้Classroom ท่ี classroom.google.com 
2. คลิก + ท่ีดา้นบนของหนา้และคลิกสร้างชั้นเรียน 
3. ป้อนช่ือชั้นเรียนในช่องขอ้ความช่องแรก 
4. (ไม่บงัคบั) ป้อนค าอธิบายสั้นๆ ในช่องขอ้ความท่ี 2 เช่น กลุ่ม ระดบัชั้น หรือเวลาเรียน 
5. คลิกสร้าง 

https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020265
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020270
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020294
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6025210
https://classroom.google.com/
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3.3  การสร้างและการให้คะแนนงาน 

 3.3.1 การสร้างงาน   ผูส้อนสามารถสร้างงานไดต้ามขั้นตอน  ดงัน้ี    

 ลงช่ือเขา้ใช ้Classroom ท่ี classroom.google.com 
 เลือกชั้นเรียน 
 คลิกงานท่ีดา้นบนของสตรีม 
 ป้อนช่ือของงาน 
 ป้อนค าอธิบายของงาน หรือค าแนะน าเพิ่มเติม หากจ าเป็น 
 งานจะมีก าหนดส่งเป็นวนัถดัไปโดยค่าเร่ิมตน้ คลิกวนัท่ีเพื่อเลือกวนัท่ีอ่ืนจากปฏิทิน 
 ถา้คุณตอ้งการส่งงานก่อนเท่ียงคืนของวนัครบก าหนด ให้คลิกเพิม่เวลาเพื่อตั้งเวลาใหม่ ผูส้อน

สามารถคลิกท่ีเวลาอีกคร้ัง เพื่อเลือกเวลาจากรายการแบบเล่ือนลง 
 ในการแนบไฟล์, รายการของ Google Drive , วดีิโอ YouTube หรือลิงก ์ใหค้ลิกไอคอนท่ี

ตอ้งการ 
 คน้หาและเลือกรายการท่ีเก่ียวขอ้ง และคลิกเพิม่ ในการแนบลิงก ์ใหป้้อนหรือวางลิงก์ และคลิก

เพิม่ ถา้เปล่ียนใจและคิดวา่ไม่ตอ้งการแนบไฟลแ์ลว้ ใหค้ลิก X ถดัจากไฟลแ์นบเพื่อลบออกจาก
งาน 

 ถา้ผูส้อนแนบรายการของไดรฟ์  จะมีตวัเลือกวา่จะใหน้กัเรียนท างานกบัรายการดงักล่าวอยา่งไร 
ผูส้อนสามารถตั้งค่าตวัเลือกท่ีเหมาะสม โดยคลิกนักเรียนสามารถดูไฟล์ถดัจากรายการท่ีแนบ  

 ถา้ผูส้อนตอ้งการมอบหมายงานใหก้บัชั้นเรียนอ่ืนดว้ย ให้คลิกช่ือชั้นเรียนถดัจากไอคอนไฟล์
แนบ และเลือกชั้นเรียนอ่ืน 

 คลิกมอบหมายเพื่อโพสตง์านใหน้กัเรียน 

 3.3.2  ใหค้ะแนนและส่งคืนงาน 

 เม่ือนกัเรียนเร่ิมตน้ท างานแลว้  ผูส้อนสามารถดูความคืบหนา้ และเพิ่มความคิดเห็นหรือแกไ้ข
ไดเ้ม่ืองานเสร็จสมบูรณ์แลว้  ผูส้อนสามารถใหค้ะแนนและส่งคืน หลงัจากท่ีส่งงานคืนแลว้ นกัเรียนจะ
ไดรั้บอีเมลแจง้เตือน และมีสิทธ์ิแกไ้ขงานไดอี้กคร้ัง   ผูส้อนสามารถเขา้ถึงและตรวจงานโดยใช ้Google 
Classroom เวอร์ชนัทางเวบ็หรือแอป Classroom แต่ผูส้อนสามารถใหค้ะแนนและส่งคืนงาน หรือส่งออก
คะแนนของงานโดยใช ้Classroom เวอร์ชนัทางเวบ็เท่านั้น 

 

 

https://classroom.google.com/
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11.2 กระบวนการเรียนการสอนรายวชิา BNS 102 วฒันธรรมและสุขภาพ 
   รายวชิา BNS 102 วฒันธรรมและสุขภาพเป็นวชิาในหมวดวชิาชีพหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต   

ท่ีจดัการเรียนการสอนในชั้นปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2  และเร่ิมมีการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556   
1 จุดมุ่งหมายของวชิา 

          เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั   แนวคิดพื้นฐานดา้นวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพ การเปล่ียนแปลงทางสังคม วฒันธรรม ท่ีมีผลต่อสุขภาพ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือ ทศันคติ              บนพื้นฐานของวฒันธรรม และระบบบริการสุขภาพท่ี
แตกต่าง และสามารถน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการใหก้ารบริการทางดา้นสุภาพ 

2 วตัถุประสงค์  เม่ือเรียนจบรายวชิาน้ีแลว้ผูเ้รียนสามารถ 
1. อธิบายแนวคิดพื้นฐานของความเช่ือ  ค่านิยม วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพได ้
2. อธิบายปัจจยัทางวฒันธรรม  องคป์ระกอบ  การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมท่ีมีผล

ต่อสุขภาพและการดูแลสุขภาพได ้
3. อธิบายความเช่ือเก่ียวกบัสุขภาพตามความแตกต่างของวฒันธรรมและการบริการสุขภาพท่ี

แตกต่างได ้
  4. อธิบายการดูแลสุขภาพแบบองคร์วมตามความเช่ือทางวฒันธรรมและการบริการสุขภาพท่ี

แตกต่างได ้
     5. สามารถประเมินวฒันธรรมและวเิคราะห์ปัญหาทางสุขภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  
3 ค าอธิบายรายวชิา 
 แนวคิดพื้นฐานดา้นวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ การเปล่ียนแปลงทางสังคม วฒันธรรม ท่ีมี

ผลต่อสุขภาพ การดูแลสุขภาพแบบองคร์วมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือ ทศันคติ บนพื้นฐานของ
วฒันธรรม  การส่ือสาร และบริการสุขภาพท่ีแตกต่าง 

4  ผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนรายวชิา BNS 102 วฒันธรรมและสุขภาพ  
ปีการศึกษา  2556  
 เพื่อการพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพผูรั้บผดิชอบรายวชิาจึงไดศึ้กษาผลการจดัการ
เรียนการสอนจึงไดท้  าการศึกษาทบทวนรายงานผลการด าเนินงานของรายวชิา BNS 102 วฒันธรรมและ
สุขภาพ  (มคอ.5) ในปีการศึกษา 2556  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม    
ปัญหาท่ีพบ   นกัศึกษาไม่สามารถท าความเขา้ใจเน้ือหาการสอนไดอ้ยา่งลึกซ้ึงเน่ืองจากเป็น
การสอนทางการพยาบาลซ่ึงนกัศึกษายงัไม่ไดเ้รียนวชิาในดา้นการพยาบาลมาก่อน 
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2. ดา้นความรู้  
ปัญหาท่ีพบ  นกัศึกษาไม่ใหค้วามร่วมมือในการจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นจุด
ศูนยก์ลาง   ตอ้งการเรียนในลกัษณะของการเรียนแบบบรรยาย   และยงัไม่สามารถวเิคราะห์ 
เน้ือหาของบทเรียนไดดี้เท่าท่ีควร  

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 
ปัญหาท่ีพบ  นกัศึกษายงัไม่สามารถวเิคราะห์และประยกุตค์วามรู้ทางทฤษฎีไปสู่การคิด
วเิคราะห์ในทางปฏิบติัได ้

4. ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ   
ปัญหาท่ีพบ  นกัศึกษาขาดการส่ือสารภายในกลุ่ม  ขาดความชดัเจนในการส่ือสารระหวา่ง
เพื่อในชั้นเรียนท าให้เกิดความขดัแยง้ภายในกลุ่ม 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะห์ 
ปัญหาท่ีพบ  นกัศึกษายงัขาดความกระตือรือร้นในการใชเ้ทคโนโลยีในการสืบคน้ควา้
ขอ้มูล  และขาดทกัษะในการคิดค านวณ  และการใชเ้ทคโนโลย ี 

 ขอ้เสนอการด าเนินการปรับปรุงวธีิการสอน  
1. ควรมีการจดัท าเอกสารประกอบการสอนใหค้รบทุกหวัขอ้ก่อนเร่ิมการเรียนการสอน  และ

แจกใหน้กัศึกษาน าไปศึกษาก่อนเขา้เรียน 
2. อาจารยผ์ูส้อนในแต่ละหวัขอ้  ควรพฒันารูปแบบการสอน  โดยใชว้ธีิการสอนแบบ

กรณีศึกษา   สถานการณ์จ าลอง  การสาธิต  และบทบาทสมมุติ  ในทุกหวัขอ้ เพื่อพฒันา
ทกัษะการคิดวเิคราะห์  และการตดัสินใจแกไ้ขปัญหา  และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการ
เรียนการสอนต่อไป 

3. พฒันาความสามารถดา้นเทคโนโลยขีองนกัศึกษา  โดยการมอบหมายงานหรือส่ือสารกบั
นกัศึกษาผา่น  E – learning  ของรายวชิา  รวมทั้งส่งเสริมการใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยัในการน าเสนองาน 

4. อาจารยผ์ูส้อนควรมีแนวทางการวเิคราะห์ขอ้มูลและการท างานกลุ่ม  หรือทา้ยบทเรียนให้
มากข้ึน 

5 กจิกรรมการเรียนของนักศึกษาผ่าน  Google  Classroom  
     นกัศึกษาสามารถเรียนรู้เน้ือหาในรายวชิาผา่น Google  Classroom  ซ่ึงมีกิจกรรมดงัน้ี 
        5.1  ศึกษาเน้ือหาของบทเรียนในแต่ละหวัขอ้ก่อนเขา้เรียนในแต่ละสัปดาห์ทาง Google 

Classroom 
       5.2  ศึกษาขอ้มูลเน้ือหาความรู้เพิ่มเติมจาก  Google  Classroom  ท่ีผูส้อนไดม้อบหมายให้

ท าการศึกษา 
       5.3  ท าแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนผา่น  Google  Classroom  เพื่อพฒันาความรู้ตามท่ี

ผูส้อนมอบหมาย 
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5.4  ร่วมแสดงความคิดเห็นใน  Google  Classroom    เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเน้ือหาท่ี
ไดเ้รียนรู้ระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน   

 
11.3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการเรียนการสอนผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ     

รศ.สุนีย ์ ศีลพิพฒัน์และคณะ( 2551) ไดท้  าการศึกษาการเรียนการสอนผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์
ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศโดยใช้   T5 Model   ในกลุ่มนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศในภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 14 คน โดยใช้   E-Learning 
รูปแบบ T5    ผลการวจิยัพบวา่  นกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบัมากเกือบทั้งหมดต่อการเรียนการสอน
ทั้งด้านโครงสร้างของบทเรียน การออกแบบบทเรียน และ ส่ือวีดิทศัน์ประกอบ เพราะช่วยให้บรรลุ
เป้าหมายของการเรียน ช่วยให้เขา้ใจบทเรียนมากข้ึน  ช่วยเสริมทกัษะการเรียนด้วยตนเอง  และส่ง
ผลสัมฤทธ์ิต่อผลการศึกษาท่ีวดัจะคะแนนสอบปลายภาค   และมีผลคะแนนจากการสังเกตพฤติกรรม
ของนกัศึกษาอยูระดบัมากท่ีสุด   และ มากในดา้นการตรงต่อเวลา  ความครบถว้นของการท ากิจกรรม  
การหาความรู้เพิ่มเติม  การเสนอรายงานเป็นระบบ  และการให้ความร่วมมือกับการท างานกลุ่ม  
ตลอดจนคะแนนเฉล่ียจากการท า แบบทดสอบ หลงัเรียนสูงกวา่คะแนน เฉล่ียแบบทดสอบก่อนเรียน  
 ศนัสนีย์  เล้ียงพานิชย์ (2554) ได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจจากการใช้เว็บ
เครือข่ายสังคมเป็นเคร่ืองมือในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  พบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาหลงัเรียนโดยใช้เว็บเครือข่ายสังคมเป็น
เคร่ืองมือสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั  0.01   2)ความพึงพอใจของนกัศึกษาจากการ
เรียนโดยใชเ้วบ็เครือข่ายเป็นเคร่ืองมืออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 สมพล  แกว้แทน (2556)  ไดท้  าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง  เคร่ืองดนตรี
สากลของนกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาในจงัหวดัยะลาระหว่างการเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์กบั
การสอนแบบปกติ  โดยวิเคราะห์ผลของการท าแบบทดสอบก่อนการเรียน  แบบทดสอบระหว่างเรียน
และแบบทดสอบหลงัเรียน  ของกลุ่มตวัอยา่ง  ซ่ึงเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีของสถาบนัอุดมศึกษา
ในจงัหวดัสงขลา  5 สถาบนั  ไดแ้ก่  มหาวิทยาลยัหาดใหญ่  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลยั
ทักษิณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลศรีวิชัย  ในภาคเรียนท่ี 2                 
ปีการศึกษา 2555  สถาบนัละ  20   คน  รวม    100  คน  ผลการวิจยัพบวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 81.04/86.0  สูงกวา่เกณฑ์  80/80  ท่ีก าหนด  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน  โดยใช้สถิติ  Dependent  t-test  ปรากฏว่ามีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  และผลเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบปกติและการเรียนแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญั .05  และการวิจยัในคร้ังน้ีพบวา่  การเรียนการสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง
เคร่ืองดนตรีสากล  เป็นเทคโนโลยทีางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสูง  นกัศึกษาท่ีไดรั้บการเรียนและการ
สอนมีการใชค้วามสามารถของตวัเองอยา่งเตม็ท่ีและไดเ้รียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 กรกนก  เปล่งอรุณ  (2547) ไดท้  าการศึกษาการพฒันาบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เร่ือง
มโนมติและทฤษฎีทางเทคโนโลยทีางการศึกษาในวชิาเทคโนโลยกีารศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เร่ืองมโนมติและทฤษฎีทางเทคโนโลยี
ทางการศึกษาในวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา  จ  านวน 5 บท คือ  มโนมติเทคโนโลยกีารศึกษาและนวตักรรม
การศึกษา  ระบบการเรียนการสอน  กระบวนการส่ือสารการศึกษา  ทฤษฎีการเรียนรู้  และส่ือการเรียน
การสอน  ผลการวจิยัพบวา่  เร่ืองมโนมติเทคโนโลยกีารศึกษาและนวตักรรมการศึกษา  ไดป้ระสิทธิภาพ
ร้อยละ 83.33/82.25  เร่ืองระบบการเรียนการสอนได้ประสิทธิภาพร้อยละ 83.62/82.31   เร่ือง
กระบวนการส่ือสารการศึกษาได้ประสิทธิภาพร้อยละ  85.00/83.57  เร่ืองทฤษฎีการเรียนรู้ ได้
ประสิทธิภาพร้อยละ  82.36/81.21 และเร่ืองส่ือการเรียนการสอนไดป้ระสิทธิภาพร้อยละ   82.50/81.08   
เช่นเดียวกนักบัจารุวรรณ  จุลพูน (4546) ท่ีไดท้  าการศึกษาการพฒันาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
เร่ืองประเภทรายการวทิย ุ ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ผลการวิจยั
พบว่า 1)บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเร่ืองการศึกษาทางไกล  ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี  
หลกัสูตรวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีพฒันาข้ึน  มีประสิทธิภาพท่ี 
84.41/84.85  2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลังจากท่ีเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเร่ืองประเภทรายการวทิย ุ สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา่จากการศึกษาในการน าเทคโนโลยีสาระสนเทศมาใชใ้นการเรียนการสอน  
ไม่เพียงแต่ท าให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาเพียงเท่านั้น  แต่ยงัช่วยเสริมทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
และการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  และเกิดความพึงพอใจในการเรียน แต่ในรายการน าระบบ ระบบ 
Google Classroom  มาใชใ้นการเรียนการสอนจะยงัมีงานวิจยัออกมาเท่าใดนกั  และเป็นนโยบายหน่ึง
ของทางมหาวิทยาลยัรังสิตไดส่้งเสริมและสนบัสนุนให้เป็นมหาวิทยาลยัแห่งการเรียนรู้และนวตักรรม
ทางการศึกษา     คณะผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนผ่าน
เทคโนโลย ีGoogle Classroom    ในรายวชิา  BNS 102 วฒันธรรมและสุขภาพ  นกัศึกษาพยาบาลศาสตร์  
ชั้นปีท่ี  1  ปีการศึกษา 2557 เพื่อประโยชน์ในเป็นแนวทางการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนใน
รายวชิาอ่ืน ๆ  ต่อไป  
 

12. ระเบียบวธีิวจัิย  
12.1 รูปแบบการวจัิย 

         

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi - experimental design) โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มทดลองไดรั้บการจดัการเรียนการสอนผา่น Google  Classroom   ส่วนกลุ่มควบคุมไดรั้บการ 
จดัการเรียนการสอนแบบปกติ   และมีการเก็บขอ้มูลหลงัการทดลอง (Two-group  pretest -posttest  design)  
ดงัตาราง 
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กลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลงัเรียน 

GE Q1 X1 Q3 
GC Q2 X2 Q4 

 เม่ือ   GE  คือ  กลุ่มทดลอง 
  GC  คือ  กลุ่มควบคุม 
  X1  คือ   จดัการเรียนการสอนผา่น  Google  Classroom 
  X2  คือ   จดัการเรียนการสอนปกติ 
    Q1  คือ   การทดสอบก่อนเรียนผา่น  Google  Classroom  
  Q2  คือ    การทดสอบก่อนเรียนโดยการสอนปกติ 
  Q3 คือ   การทดสอบหลงัเรียนผา่น  Google  Classroom  
  Q4  คือ    การทดสอบหลงัเรียนโดยการสอนปกติ 
 12.2 ประชากร  

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ  นกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  ชั้นปีท่ี 1        
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต  ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา BNS 102  วฒันธรรมและสุขภาพ        
ปีการศึกษา  2557    จ  านวน 139    คน 

กลุ่มเป้าหมาย  ผูว้จิยัใชก้ารเลือกตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง  (purposive  sampling)  โดยเป็น
นกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  ชั้นปีท่ี  1  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต  ท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวชิา  BNS 102   วฒันธรรมและสุขภาพ ปีการศึกษา  2557  จ  านวน  139   คน    
แบ่งกลุ่มนกัศึกษาออกเป็น  2 กลุ่ม คือ Sec 01  และ Sec 02   ตามกลุ่มการลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา  
2557  โดยกลุ่ม Sec 01 มีจ านวน  63 คน  Sec  02  มีจ านวน  76  คน  
 12.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย ประกอบดว้ย   3  ส่วน  คือ  

ส่วนที ่ 1  บทเรียนรายวชิา BNS 102: วฒันธรรมและสุขภาพในระบบ Google  Classroom   
 ส่วนที ่ 2 แบบประวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิา BNS 102: วฒันธรรมและสุขภาพ       
มีลกัษณะเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือกและแบบทดสอบความรู้ Pre-Post test  มีลกัษณะเป็นแบบถูกผดิ     

ส่วนที ่3 แบบวดัความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนผา่น Google Classroom  รายวชิา 
รายวชิา BNS 102: วฒันธรรมและสุขภาพ  มีลกัษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า ( rating  scale ) 5 
ระดบั  ตามเกณฑ ์  ดงัน้ี 

3.1  ระดบัความคิดเห็น  5 ระดบั 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่   ใหค้ะแนน   5  คะแนน 
เห็นดว้ย   ใหค้ะแนน 4 คะแนน 
ไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน 3 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย  ใหค้ะแนน 2 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ใหค้ะแนน 1 คะแนน 
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3.2  เกณฑก์ารแปลความหมายของระดบัความคิดเห็น 
 คะแนนเฉล่ีย  4.50 – 5.00   หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิง่  
 คะแนนเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง  เห็นดว้ย 

คะแนนเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
คะแนนเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 
 12.4 วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนก่อนการเรียนและหลงัการเรียนในแต่ละกลุ่มทั้ง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  โดยใชส้ถิติที  ( Dependent  t-test ) 

2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียผลการเรียนรู้ทั้งก่อนและหลงัการเรียนระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใชส้ถิติที ( Independent  t –test ) 
 3. วิเคราะห์ความพึงพอใจท่ีมีต่อการสอนผา่นเทคโนโลยี Google Classroom    โดยใชค้่าสถิติ
ค่าเฉล่ีย  (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
13. ขอบเขตของการวจัิย/ สมมติฐานการวจัิย 
 1.ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
 ประชากรและกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี 
1 ปีการศึกษา  2557 จ านวน  140 คน ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา
BNS  102  วฒันธรรมและสุขภาพ 
 2.ตวัแปรในการวจิยั ไดแ้ก่ 
 2.1 ตวัแปรอิสระ ( Independence Variable) ไดแ้ก่   การสอนผา่น Google Classroom     
 2.2 ตวัแปรตาม ( Dependent Variable) ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา BNS 102  วฒันธรรม
และสุขภาพ  และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนผา่น  Google  Classroom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 กรอบแนวคิดในการวจัิย 
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                  กรอบแนวคิดในการวิจยัน้ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเป็นงานวิจยัท่ีมีมาก่อนท่ีเก่ียวกบัการ
เรียนการสอนวิชาในรายวิชา  BNS 102 วฒันธรรมและสุขภาพ สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั 
ไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 

           เดือน /ปี 
 
กิจกรรม 

พ.ย 
57 

ธ.ค 
57 

ม.ค 
58 

ก.พ 
58 

มี.ค 
58 

เม.ย 
58 

พ.ค 
58 

มิ.ย 
58 

ก.ค 
58 

ส.ค 
58 

ก.ย 
58 

ต.ค 
58 

พ.ย 
58 

ธ.ค 
58 

1.เขียนโครงร่างวจิยั               
2.เสนอโครงร่างวจิยั
เพื่อขอทุนอนุมติั 
ด าเนินการ / ขอทุน
สนบัสนุนการวจิยั 

              

3.ด าเนินงานวจิยัโดย
การพฒันาเคร่ืองมือ
วจิยั  เก็บขอ้มูล  
วเิคราะห์ขอ้มูล 

              

4. การสรุปผลการ
วเิคราะห์และเขียน
รายงานการวิจยั 

              

5. เผยแพร่งานวจิยั               
6.  สรุปรายงานการ
ด าเนินงานวจิยั 

              

 
 
 

-  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิา 
BNS 102 วฒันธรรมและสุขภาพ 
  

การจัดการเรียนการสอน
ผ่าน  Google  Classroom 

 - ความพงึพอใจต่อการเรียนผ่าน 
Google  Classroom  
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15. งบประมาณ   
รายการ ราคา (บาท) 

1. ค่าตอบแทน  
1.1 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ 1 คน (ภายใน)  

 
1,000 

2. ค่าวสัดุ  - 
3. ค่าใช้สอย  
3.1 ค่าแบบสอบถามและวเิคราะห์ขอ้มูล (20 บาท x 140 คน x 2 ชุด)  
3.2 ค่าพฒันาเคร่ืองมือวจิยั (เหมาจ่าย) 
3.3 ค่าเขา้ปกรูปเล่มงานวจิยั (200 บาท x 4 เล่ม) 
3.4 ค่าจา้งพิมพง์านและส าเนาเน้ือหา (เหมาจ่าย) 
3.5 ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด (เหมาจ่าย)   
 

 
5,6000 

5,000  
800 

5,000 
1,000 

 
รวมเป็นเงินทีหั่วหน้าโครงการได้รับ 18,400 

4. อืน่ๆ (จ่ายในนาม ศสพ.) 
4.1 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุ 1 ท่าน  
4.2  ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบบทคดัยอ่ไทย-องักฤษ   
4.4 ค่าสมนาคุณโครงการวิจยัท่ีเสร็จสมบูรณ์  
4.5 ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่และน าเสนอผลงานวจิยั  

 
                                   1,000 
                                      200 

3,000 
10,000 

 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 32,600   
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ลงนาม _____________________________ผูเ้สนอโครงการ 
      (  เรืออากาศเอกหญิงพชัราภรณ์  ฝ่ายหม่ืนไวย ์ ) 
              

17. ความเห็นของหัวหน้าภาควชิา/หัวหน้าสาขาวชิา/หัวหน้าหน่วยงาน 
 
             
             
                                                       ลงนาม______________________________ 
              (นาง นิภา  กิมสูงเนิน) 

หวัหนา้กลุ่มวชิาการพยาบาลชุมชนและจิตเวช 
 
18. ความเห็นของคณะกรรมการประจ าคณะ (ลงนามโดยคณบดี) 
             
             

 
                                            ลงนาม ____________________________  

      ( ผศ. ดร. อ าภาพร  นามวงศพ์รหม ) 
                       คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
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ประวตัินักวจิัย 
ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนผา่นเทคโนโลย ีGoogle Classroom     

           ในรายวชิาการวฒันธรรมสุขภาพ  นกัศึกษาพยาบาลศาสตร์  ชั้นปีท่ี 1  
ปีการศึกษา 2557 

                   (ภาษาองักฤษ)         
ช่ือ – สกุล (ภาษาไทย) (นาย, นาง, นางสาว)  เรืออากาศเอกหญิงพชัราภรณ์   ฝ่ายหม่ืนไวย ์
    (ภาษาองักฤษ) (Mr., Mrs., Miss)   Fight Lieutenant   Patcharaporn  Faimuenwai 
วนั เดือน ปีเกดิ 18 /  มีนาคม  /2524 
ต าแหน่ง                อาจารย ์  ผศ.         รศ.   ศ.   อ่ืนๆ  
การศึกษา  ไม่ไดอ้ยูร่ะหวา่งศึกษาต่อ  อยูร่ะหวา่งศึกษาต่อ 
สถานะ   ผา่นการทดลองงาน        อยูร่ะหวา่งการทดลองงาน  
สถานภาพในโครงการวจัิย  หวัหนา้โครงการ     ผูร่้วมวจิยั   ผูช่้วยวจิยั 
ทีอ่ยู่  (ท่ีท างาน) คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิต  ซอยพหลโยธิน  87 ถนน พหลโยธิน  อ าเภอ  

เมือง จงัหวดั ปทุมธานี    รหสัไปรษณีย ์ 12000 
 โทรศพัท ์0-2997-2200 ต่อ 1442,1487  โทรสาร 0-2997-2200 ต่อ 1493 
ทีอ่ยู่  (ท่ีบา้น)  965/31 ถ.รังสิต – นครนายก ต.ประชาธิปัตย ์ อ.ธญับุรี จงัหวดั  ปทุมธานี    

รหสัไปรษณีย ์12130โทรศพัท ์ 984-6565974 โทรสาร -   
E-mail Address  patcharaporn.f@rsu.ac.th 

ประวตัิการศึกษา (เรียงจากคุณวฒิุสูงสุดก่อน) 
วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบัน ปีทีส่ าเร็จ 

 ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สังคมศาสตร์
การแพทยแ์ละ
สาธารณสุข 

สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 2553 

พยาบาลศาสตรบณัฑิต การพยาบาลและการ
ผดุงครรภ ์

- วทิยาลยัพยาบาล
ทหารอากาศ 
(มหาวทิยาลยัมหิดล) 

2546 

 
งานวจัิยทีเ่ผยแพร่   -  
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ผลงานวจัิย 

ช่ือโครงการ 
แหล่ง
เงินทุน 

ระยะเวลา
โครงการ 

สัดส่วนเวลาท างานใน
โครงการของท่าน (%) 

- 
 

- - - 

 
 
 
ท่านมีเวลาในการท าวจัิย  ประมาณสัปดาห์ละ ___10______ ชัว่โมง 
 
 
 
 
                ลงช่ือ      _____________________  
                                     ( เรืออากาศเอกหญิงพชัราภรณ์  ฝ่ายหม่ืนไวย ์ ) 
                              วนัท่ี    _____________________    
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ประวตัินักวจัิย 

ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนผา่นเทคโนโลย ีGoogle Classroom     
 ในรายวชิาการวฒันธรรมสุขภาพ  นกัศึกษาพยาบาลศาสตร์  ชั้นปีท่ี 1 

                   (ภาษาองักฤษ)          
ช่ือ – สกุล (ภาษาไทย) (นาย, นาง, นางสาว)    ปริศนา  รถสีดา 
 (ภาษาองักฤษ) (Mr., Mrs., Miss)   Miss  Pritsana  Rodseeda 
วนั เดือน ปีเกดิ     25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2523 
ต าแหน่ง   อาจารย ์  ผศ.         รศ.   ศ.   อ่ืนๆ   
การศึกษา   ไม่ไดอ้ยูร่ะหวา่งศึกษาต่อ  อยูร่ะหวา่งศึกษาต่อ 
สถานะ     ผา่นการทดลองงาน    อยูร่ะหวา่งการทดลองงาน  
สถานภาพในโครงการวจัิย    หวัหนา้โครงการ     ผูร่้วมวจิยั   ผูช่้วยวจิยั 
ทีอ่ยู่      (ท่ีท างาน)  52/347  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต  ต. หลกัหก อ. เมือง  จงัหวดั   

ปทุมธานี รหสัไปรษณีย ์ 12000 
 โทรศพัท ์ 02 997 2200 ต่อ 1489   โทรสาร 02 997 2200 ต่อ 1493 
ทีอ่ยู่  (ท่ีบา้น)     -   
ประวตัิการศึกษา (เรียงจากคุณวฒิุสูงสุดก่อน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบัน ปีทีส่ าเร็จ 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เวชศาสตร์ชุมชน แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2552 
พยาบาลศาสตรบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2545 
งานวจัิยทีเ่ผยแพร่      - 
ผลงานวจัิย 

ช่ือโครงการ แหล่งเงินทุน 
ระยะเวลา
โครงการ 

สัดส่วนเวลา
ท างานในโครงการ
ของท่าน (%) 

    
         
 
ท่านมีเวลาในการท าวจัิย  ประมาณสัปดาห์ละ _____10_____ ชัว่โมง 
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        ลงช่ือ______________________________   
                                     ( อาจารยป์ริศนา  รถสีดา  )                        
                                     วนัท่ี _______________________ 

 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียน การสอนผ่าน  Google 
Classroom   รายวชิา BNS 102: วฒันธรรมและสุขภาพ 

 
เน่ืองด้วยรายวิชาวฒันธรรมและสุขภาพ   คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัย รังสิตก าลัง

ศึกษาวจิยัประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนแบบน าตนเองเพื่อสร้างศกัยภาพและเพิ่มประสิทธิผล
การเรียนรู้ของนกัศึกษา    จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการให้ขอ้มูลตามแบบสอบถาม  โดยขอ้มูล
ทุกอย่างในแบบสอบถามฉบบัน้ีจะถือเป็นความลับและไม่มีการเปิดเผยให้ผูอ่ื้นทราบ  แต่จะน าไป
วิเคราะห์และน าเสนอในภาพรวมเท่านั้ น  รวมทั้ งจะน าผลการศึกษาท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการ
พฒันาการเรียนการสอนของรายวชิาต่อไป  

การเขา้ร่วมการวิจยัคร้ังน้ีเป็นไปโดยความสมคัรใจของท่าน ท่านสามารถขอถอนตวัออกจาก
งานวิจยัได้ตลอดเวลาถึงแมว้่าท่านจะสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการแล้วก็ตาม ทั้งน้ีหากท่านสงสัยในขอ้
ค าถามใดๆท่านสามารถสอบถามผูว้จิยัไดต้ลอดเวลา  

การวิจัยคร้ังน้ีจะประสบความส าเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์และความร่วมมือของท่านจึง
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

 
 
         คณะผูว้จิยั  

     คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อประโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอนรายวชิารายวฒันธรรม
และสุขภาพ  ขอท่านโปรดใหค้วามร่วมมือตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและตอบใหค้รบถว้น 
ทุกขอ้ 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล  
1.   เพศ   ชาย     หญิง   
2.  อาย ุ               15-20 ปี                    21 – 25 ปี              26-30  ปี 
 
ส่วนที ่ 2  แบบสอบถามการใช้  Google  Classroom  
2.1 ความบ่อยในการใชร้ะบบ  Google  Classroom 

  1. เขา้ระบบ  Google  Classroom   1 คร้ัง ต่อสัปดาห์ 
  2. เขา้ระบบ Google  Classroom    2-3  คร้ัง ต่อสัปดาห์ 
  3 .เขา้ระบบ Google  Classroom    3 - 5 คร้ัง ต่อสัปดาห์ 
  4. เขา้ระบบ Google  Classroom   มากกวา่ 5 คร้ังต่อสัปดาห์ 

2.2  สถานท่ีใชร้ะบบ Google Classroom  ( ตอบไดม้ากกวา่  1 ขอ้ ) 
 1.  บา้น     2.  มหาวทิยาลยั 
 3. หอพกั     4. ร้านอินเตอร์เน็ต 

2.3  ช่วงเวลาท่ีใช ้ Google  Classroom  
 1. 00.00  - 06.00 น.    2. 06.01 - 12.00  น. 
 3. 12.01 - 18.00  น.    4. 18.01 – 24.00 น. 

2.4  ระยะเวลาท่ีใชใ้นงาน Google  Classroom 
 1. นอ้ยกวา่  30 นาที    2. 30 นาทีถึง  1 ชัว่โมง 
 3.  1 -2  ชัว่โมง    4.  มากกวา่  2 ชัว่โมง 

2.5 ลกัษณะการใชง้านในระบบ  Google Classroom  ( ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ ) 
   1.  ติดตามการมอบหมายงาน 

  2.  ดูเอกสารประกอบการเรียน 
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   3.  ตรวจสอบข่าวสารของรายวชิา 
   4.  ซกัถามขอ้สงสัยและแสดงความคิดเห็นในบทเรียน 
 
ส่วนที ่ 3  แบบวดัความพงึพอใจทีม่ีต่อการจัดการเรียนการสอนผ่าน  Google  Classroom รายวชิา รายวชิา 
BNS 102: วฒันธรรมและสุขภาพ   

เห็นดว้ยอยา่งยิง่   ใหค้ะแนน   5  คะแนน 
เห็นดว้ย   ใหค้ะแนน 4 คะแนน 
ไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน 3 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย  ใหค้ะแนน 2 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ใหค้ะแน 1 คะแนน 

หัวข้อ 5 4 3 2 1 
1. ระบบ Google Classroom ช่วยใหท้่านบรรลุเป้าหมายของการเรียน      
2.  ระบบ Google  Classroom  ช่วยใหท้่านเขา้ใจบทเรียน      
3. ระบบ  Google Classroom ช่วยส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง      
4.  การท ากิจกรรมใน Google Classroom  ช่วยใหท้่านเขา้ใจใน

บทเรียน 
     

5. ระบบ  Google  Classroom  ช่วยใหท้่านไดมี้ส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

     

6.  ระบบ Google Classroom ช่วยใหป้ระหยดัเวลาในการเรียน      
7.  ระบบ  Google  Classroom  ช่วยใหส้ามารถน าความรู้ไปใชใ้น

ชีวติประจ าวนัได ้
     

8. การเรียนดว้ยระบบ  Google  Classroom ช่วยใหก้ระตือรือร้นในการ
เรียนมากข้ึน 

     

9.  โครงสร้างของเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงคข์องบทเรียน      
10.  เน้ือหาเหมาะสมกบัการน าเสนอ      
11. ความยาวของเน้ือหาแต่ละบทมีความเหมาะสม      
12. ภาษาท่ีใชมี้ความเหมาะสม      
13. การส่ือสารมีความชดัเจนทั้งภาพและเสียง      
14. มีการยกตวัอยา่งสอดคลอ้งกบับทเรียน      
15. แบบฝึกหดัสอดคลอ้งกบับทเรียน      
16. มีการเช่ือมโยงเน้ือหาท่ีเก่ียวกบับททเรียนไปยงั link ขอ้มูลอ่ืน ๆ       
17. มีแบบทดสอบก่อนและหลงับทเรียน      
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ข้อเสนอแนะ ……………………………………………………………..………………………………
…………………………..…………………………………………………………..……………………
……………………………………..…………………………………………………………..…………  


