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บทคัดย่อ

 การวิจัยกึ่งทดลองในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติในการเรียนรู้และประสิทธิภาพในการ

เรียนรูจ้ากรูปแบบการจัดการเรยีนการสอนแบบ Project-Based Learning บรูณาการกับเคร่ืองมอืออนไลน์ 

Google Apps for Education เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยประกอบด้วย แบบสังเกตการณ์ แบบสัมภาษณ์ และ

สถิติพรรณนา การวิจัยในครั้งน้ี มอบหมายนักศึกษาในรายวิชา ทท.3104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

ท่องเที่ยว และรายวิชา ทท.3401 การวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้จัดท�าโครงงานเดี่ยวที่

บูรณาการความรู้จากศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวกับศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนอกเหนือจาก

การเรียนการสอนในชัน้เรยีน อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายให้นักศกึษาจัดท�าโครงงานด้วยตนเองนอกเวลาเรียน 

โดยผู้สอนสื่อสารและร่วมพัฒนาโครงงานกับนักศึกษานอกเวลาเรียนผ่าน Google Classroom, Google 

Drive, Google Docs, YouTube และ Gmail ผลจากการศึกษาด้วยเครื่องมือสถิติพรรณนาพบว่า จากการ

ที่โครงงานของนักศึกษาแต่ละคนได้รับค�าแนะน�าในการค้นคว้าข้อมูล การจัดท�าข้อมูล และการประยุกต์ใช้

ข้อมูล ผ่านการสือ่สารด้วยเครือ่งมอื Google Apps for Education ท�าให้นักศกึษามคีวามสนใจในการเรยีนรู้

และประสิทธิภาพในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น โดยการประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ใช้การทดลองแบบหนึ่งกลุ่ม

ทดลอง ก่อนและหลังการใช้งาน โดยแบ่งออกเป็น การประเมินก่อนใช้งาน Google Apps for Education 

และ การประเมินหลังใช้งาน Google Apps for Education ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยก่อนใช้งาน เท่ากับ 

4.20 และมีค่าเฉลี่ยหลังใช้งาน เท่ากับ 7.53 ผลจากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ พบว่า นักศึกษา

ส่วนใหญ่มีความกระตือรืนร้นในการค้นหาข้อมูลออนไลน์ แต่ยังขาดความรอบคอบในการเลือกข้อมูลและ

แหล่งข้อมูลออนไลน์ ดังนั้น เครื่องมือออนไลน์ ช่วยให้นักศึกษาได้รับค�าแนะน�าเกี่ยวกับโครงงานจากผู้สอน

นอกเหนือเวลาในชั้นเรียน ท�าให้ประสิทธิภาพของนักศึกษาส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้นแม้ในระยะเวลา

จ�ากัด นอกจากน้ี จากการใช้สื่อออนไลน์บูรณาการกับการเรียนการสอนแบบ Project-Based ผลจาก

การสัมภาษณ์พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีทัศนคติในการเรียนรู้ด้วยตนเองในทางบวกมากขึ้น

ค�าส�าคัญ: การบูรณาการ โปรแกรมกูเกิ้ลส�าหรับการศึกษา การเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
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Abstract

 This quasi-experimental research had the aims to study learning attitude and learning 

efficiency from project-based learning integrated with online tool named Google Apps for 

Education. The research methodology comprised observation, interview and descriptive 

statistics. The students in the course TRM 3104 Information Technology for Tourism 

and TRM 3401 Tourist Destination Planning and Development were assigned to create a 

single project which combines tourism knowledge with IT knowledge. During the semester, 

theoretical content was organized in the class; concurrently, a project was assigned.

After the class time, the teacher communicated and guided each student to develop

their projects by using Google Classroom, Google Drive, Google Docs, YouTube, and G mail.

 The result of the descriptive statistics method revealed that since every student 

project was advised on collecting, analyzing, and applying data by using Google Apps

for Education in communicating; the students paid more attention to learning and as a 

result their learning efficiency increased. The evaluation of learning efficiency was

through one-group experiment with pre-test and post-test. The mean of the pre-test evaluation 

was 4.20 and that of the post-test 7.53.

 The results of the observation and interviews showed that most of the student

were active in searching for online information but still lacked carefulness in selecting 

online sources and information. Thus, online applications like Google Apps can help students 

doing projects get advice from teachers even when the students were being away from 

class. Therefore, learning efficiency of most students improved even in the limited period 

of time. Moreover, when online students were integrated with project-based learning, most 

of the students had more positive attitude in self-learning.

Keywords: Integration, Google Apps for Education, Project-Based Learning
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บทน�ำ

	 ปัจจุบัน	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 มีความก้าวหน้าครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่และสามารถ

เช่ือมโยงกันได้ท่ัวโลก	 ในการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบก็ได้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	 เพื่อเป็นทางเลือกหรือเป็นการเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับ

ผู้เรยีน	เพือ่ให้ผู้เรยีนสามารถเรยีนได้ทกุท่ีทกุเวลา	ดังน้ัน	E-learning	จะมบีทบาทส�าคัญในวงการศึกษา

ไทยในยุคที่เรียกว่า	 ประเทศไทย	 4.0	 มากยิ่งขึ้น	 รวมถึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนการศึกษาทั้ง

ในระบบและการศึกษานอกระบบ	 เพราะอินเทอร์เน็ตมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

นั่นเอง	 โดยเป็นการปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความร่วมมือในการเรียนรู้	

(Collaborative	Learning)	ซึ่งมุ่งเน้นคุณลักษณะของการแบ่งปัน	การยอมรับซึ่งกันและกัน	และมี

ขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน	มีการติดต่อสื่อสารในสิ่งแวดล้อมที่เป็นทั้งแบบเป็นทางการและไม่

เป็นทางการ	 มีการตัดสินใจจากการลงความเห็นร่วมกัน	 ซ่ึงผู้สอนจะเป็นผู้เอ้ืออ�านวยและช้ีแนะให้	

ผู้เรยีนได้มองเหน็ทางออกของปัญหานัน้	ๆ 	ผ่านเทคโนโลยทีีม่คีวามทนัสมยั	ทัง้นีจ้ากการทีป่ระเทศไทย

ก�าหนดทิศทางเข้าสู่การปฏิรูปสู่ประเทศไทย	4.0	ที่เน้นโครงสร้างพื้นฐานในการท�างานบนเทคโนโลยี

นั้น	 ท�าให้การศึกษาของประเทศต้องปรับเปลี่ยนทิศทางเข้าสู่การศึกษาไทย	 4.0	 ซ่ึงท�าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการเรียนการสอนในทุกระดับช้ัน	 นวัตกรรมทางการศึกษา	 (Educational	

Innovation)	 จึงเป็นการน�าสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระท�า	 รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์

ต่าง	ๆ	เข้ามาใช้ในระบบการศึกษา	เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

ท�าให้ผู้เรยีนสามารถเกิดการเรยีนรูไ้ด้อย่างรวดเรว็	เกดิแรงจูงใจในการเรยีน	และช่วยให้ประหยดัเวลา

ในการเรยีน	เช่น	การสอนโดยใช้คอมพวิเตอร์ช่วยสอน,	การใช้วีดิทศัน์เชิงโต้ตอบ	(Interactive	Video),	

สื่อหลายมิติ	(Hypermedia),	และอินเทอร์เน็ต	(Organization	for	Economic	Co-operation	and	

Development	(OECD),	2016)

	 Google	 Apps	 for	 Education	 เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่ช่วยอ�านวยความสะดวกด้านการ

ศึกษา	 โดยถูกออกแบบมาเพื่อให้อาจารย์สามารถติดต่อสื่อสารกับนักศึกษามากขึ้น	 ในขณะเดียวกัน

นักศึกษาก็มีเวลาค้นหาข้อมูลเพื่อการเรียนรู้มากขึ้นด้วยเช่นกัน	ความสามารถหลัก	ๆ	ของ	Google	

Apps	 for	 Education	 โดยเฉพาะ	Google	Classroom	ถูกสร้างมาเพื่อเก็บข้อมูลการเรียนโดยใช้	

Google	Drive,	Google	Docs,	YouTube	และติดต่อสื่อสารโดยผ่าน	Gmail	โดยอาจารย์สามารถ

ตรวจข้อมูลการเรียนพร้อมให้ค�าแนะน�าแก่นักศึกษาได้ตลอดเวลา	 เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่าง

อาจารย์และนกัศึกษา	ช่วยให้สามารถให้ค�าแนะน�าแก่นักศึกษาได้แม้จะไม่ได้อยู่ในมหาวทิยาลยั	สามารถ

จัดหมวดหมู่โฟลเดอร์เก็บข้อมูลของนักศึกษาแต่ละคนและนักศึกษาแต่ละคนก็สามารถเข้าถึงข้อมูล

จาก	Google	Drive	ได้ตลอดเวลาในขณะที่มีการใช้งาน	Google	Classroom
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	 การจัดการเรียนโดยผ่าน	Google	Apps	for	Education	ในรายวิชา	ทท.3104	เทคโนโลยี

สารสนเทศส�าหรับการท่องเที่ยว	 และรายวิชา	 ทท.3401	 การวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2560	ได้น�าเอา	Google	Apps	for	Education	เข้ามาช่วยในการเรียน

การสอนแบบ	 Project-Based	 Learning	 เนื่องจากนักศึกษาประสบปัญหาในเรื่องของเวลาการส่ง

โครงงาน	 และการทบทวนเนื้อหาของบทเรียน	 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	 ผู้สอนในรายวิชาทั้งสอง	

จึงน�าได้น�าเอา	 Google	 Apps	 for	 Education	 มาบูรณาการร่วมกับการมอบหมายโครงงาน	 เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน	 และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยีการสื่อสาร	 (Internet,	Google	Platforms	

และ	E-learning)	เข้าไว้ด้วยกัน

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการเรียนรู้	เมื่อใช้	Google	Apps	for	Education	บูรณาการกับ

Project-Based Learning

	 2.	เพื่อศึกษาทัศนคติในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา	ผ่านเครื่องมือออนไลน์

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย	แบบสังเกตการณ์	แบบสัมภาษณ์	และสถิติพรรณนา	

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย

	 1.	อาจารย์ผู้สอนเรียนรู้การใช้เครื่องมือออนไลน์ส�าหรับการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยเกิด

จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่

	 2.	นักศึกษามีทัศนคติในการเรียนรู้ด้วยตนเองในทางบวก	เพื่อพัฒนาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

สมมติฐำนของกำรวิจัย

	 นกัศึกษาทีเ่รยีน	ในรายวชิา	ทท.3104	เทคโนโลยสีารสนเทศส�าหรบัการท่องเทีย่ว	และรายวชิา	

ทท.3401	 การวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	 มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน	และมีทัศนคติในการเรียนรู้ด้วยตนเองในทางบวกมากขึ้น

ขอบเขตกำรวิจัย

	 ประชากร	:	นกัศึกษาระดับปรญิญาตรจี�านวน	15	คน	ทีล่งทะเบยีนเรยีนในรายวชิา	ทท.3104	
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เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับการท่องเที่ยว	 และรายวิชา	 ทท.3401	 การวางแผนและพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยว		โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง	และก�าหนดจ�านวนนักศึกษาในอัตราที่เหมาะสมกับการจัดการ

เรียนการสอนที่ใช้โครงการเป็นฐาน

ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัย

	 ระยะเวลาในการด�าเนินการทดลองวิจัย	ภาคการศึกษาที่	1	ปีการศึกษา	2560	(3	เดือน)

วรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 กำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน

	 การเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่าง	 ๆ	มีกระบวนการและวิธีที่หลากหลาย	ผู้สอนต้องค�านึงถึง

พัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา	วิธีการเรียนรู้	ความสนใจและความสามารถของผู้เรียน	ดัง

นั้นในการจัดการเรียนรู้ควรใช้รูปแบบและวิธีการที่หลากหลายเน้นการเรียนการสอนตามสภาพจริง	

การปฏิบัติจริง	 การเรียนรู้จากธรรมชาติและการเช่ือมโยงเนื้อหารายวิชาและหลักสูตรที่ผสมผสาน

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้อย่างบูรณาการและสามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้	 (สิริพัชร์	

เจษฎาวิโรจน์,	2546) ส�าหรับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ	(Integrated	Management)	หมายถึง	

กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามความสนใจ	 ความสามารถ	 โดยเช่ือมโยงเนื้อหาสาระ

ของศาสตร์ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	สามารถน�าความรู้	ทักษะ

และเจตคติไปสร้างงาน	แก้ปัญหาและใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ด้วยตนเอง

	 การสอนแบบบูรณาการ	มีกรอบแนวความคิด	(สิริพัชร์	เจษฎาวิโรจน์,	2546)	ดังนี้

	 1.	ศาสตร์ทกุศาสตร์ไม่อาจแยกจากกนัโดยเด็ดขาดได้	เช่นเดียวกบัวิถชีีวิตของคนทีต้่องด�ารง

อยู่อย่างประสานกลมกลืนเป็นองค์รวม	 การจัดให้เด็กได้ฝึกทักษะและเรียนรู้เน้ือหาต่าง	 ๆ	 อย่าง

เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน	จะท�าให้การเรียนรู้มีความหมายสอดคล้องกับชีวิตจริง

	 2.	การจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ	 จะช่วยลดความซ�้าซ้อนของเน้ือหาวิชา	 ลดเวลาการ

เรียนรู้ของผู้เรียน	เป็นการแบ่งเบาภาระในการสอนของครู/อาจารย์

	 3.	การเรยีนแบบบรูณการ	ท�าให้ผู้เรยีนมโีอกาสได้ใช้ความคิด	ประสบการณ์ความสามารถและ

ทกัษะต่าง	ๆ 	อย่างหลากหลาย	ก่อให้เกดิการเรยีนรูท้กัษะกระบวนการและเนือ้หาสาระไปพร้อม	ๆ 	กัน

	 ค�าว่า	บรูณาการ	(Integration)	หมายถงึ	การท�าให้สมบูรณ์สมดุลในตัวเองจนน�าไปใช้ประโยชน์

ได้	Jacob	(อ้างถึงใน	FraZee	and	Rudnitski,	1998	:	137-138)	ได้เสนอรูปแบบของการบูรณาการ	

5	ลักษณะซึ่งเรียกว่า	Five	option	for	integration	ไว้ดังนี้
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	 1.	Discipline	Based	เน้นเนื้อหาของแต่ละรายวิชา	สอนแยกกัน

	 2.	Parallel	เป็นการสอน	2	วิชาในเนื้อหาร่วมกัน	(Concurrent	Event)

	 3.	Multidisciplinary	เป็นการสอนหลายวิชาแยกกัน	แต่สอนในหัวเรื่อง	(Theme)	เดียวกัน

	 4.	Interdisciplinary	เป็นการสอนหลายวิชาร่วมกันในหัวเรื่อง	(Theme)	เดียวกัน

	 5.	Integrated	 เป็นการรวมระหว่างการผสมผสานเน้ือหาหลายวิชากับกิจกรรมการเรียน

การสอน

	 จากรูปแบบแนวคิดของจาคอบนั้น	ในข้อ	2-4	เป็นการบูรณาการที่แสดงถึงการจัดเนื้อหาวิชา

ต่าง	 ๆ	 ในหลักสูตร	 แต่ถ้าเป็นการบูรณาการในแง่ของการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งความรู้	

ทักษะ	และทัศนคติ	จะเป็นการบูรณาการแบบ	Integrated	Learning	ในข้อ	5

กำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน	(Project-Based	Learning)

	 การเรียนรู้แบบโครงงานนั้น	 มีแนวคิดสอดคล้องกับ	 John	 Dewey	 เรื่อง	 “Learning by 

doing”	ซึ่งได้กล่าวว่า	“Education is a process of living and not a preparation for future 

living.”(Dewey	John,	1991)	ซึ่งเป็นการเน้นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ชีวิต

ขณะทีเ่รยีน	เพือ่ให้นกัเรยีนได้พฒันาทกัษะต่าง	ๆ 	ซ่ึงสอดคล้องกบัหลกัพฒันาการคิดของ	Bloom	ทัง้	

6	ขัน้	คือ	ความรูค้วามจ�า	(Remembering)	ความเข้าใจ	(Understanding)	การประยกุต์ใช้	(Applying)	

การวิเคราะห์	(Analyzing)	การประเมินค่า	(Evaluating)	และ	การคิดสร้างสรรค์	(Creating)	โดย

การจัดการเรียนรู ้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน	 นั้นจึงเป็นอีกรูปแบบหน่ึง	 ที่ถือได้ว ่าเป็นการจัด

การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	เนื่องจากผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะต่าง	ๆ	ด้วยตนเองทุก

ขั้นตอน	 โดยมีครูเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้	 ส�าหรับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการหรือ

โครงงานเป็นฐาน	 (Project	Based	Learning)	ลัดดา	ศิลาน้อย	และ	อังคณา	ตุงคะสมิต	 (2553)	

อธิบายเพิ่มเติมว่า	 เป็นแนวทางเลือกหนึ่งที่นักการศึกษาและนักวิชาการหลายท่านยอมรับว่ามีความ

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่	 ครูผู้สอนทุกระดับการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา	 มัธยมศึกษา	 และอุดมศึกษา	

ควรน�าไปใช้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียน	 โดยการค้นหาความรู้

ด้วยตนเองด้วยการท�าโครงการ	 ในขณะที่	 สุวัฒน์	นิยมไทย	 (2554)	ชี้ให้เห็นว่า	 การเรียนการสอน

แบบโครงงานเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ตามแนวคิดการเรยีนทีใ่ห้ผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง	โดยกระตุ้นให้ผู้เรยีนเกิดความคิด	โดยเริม่ต้นทีปั่ญหา	

และใช้กระบวนการท�าโครงงานมาสร้างความรู้หรือแก้ปัญหาน้ัน	 โดยได้ผลงานที่ผ่านการท�างาน

เรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียน	 โดยมีขั้นตอนเริ่มต้นจากการก�าหนดหัวข้อโครงงาน	 การวางแผน

ท�าโครงงาน	การศึกษาค้นคว้าข้อมูล	การลงมือปฏิบัติท�าโครงงาน	สรุปผลงานและน�าเสนอโครงงาน
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นวัตกรรมกำรศึกษำและเทคโนโลยีกำรศึกษำ

	 “นวัตกรรมการศึกษา	(Educational	Innovation)”	หมายถงึ	นวตักรรมทีจ่ะช่วยให้การศึกษา	

และการเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพดีย่ิงขึน้	ผู้เรยีนสามารถเกดิการเรยีนรูอ้ย่างรวดเรว็มปีระสทิธผิล

สงูกว่าเดิม	เกดิแรงจงูใจในการเรยีนด้วยนวตักรรมการศึกษา	และประหยัดเวลาในการเรยีนได้อีกด้วย	

ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง	 ซ่ึงมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

แล้ว	 และประเภทที่ก�าลังเผยแพร่	 เช่น	 การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 (Computer	

Aids	Instruction)	การใช้แผ่นวีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ	(Interactive	Video)	สื่อหลายมิติ	(Hypermedia)	

และอินเทอร์เน็ต	 (Internet)	 เหล่านี้เป็นต้น	 (Organization	 for	 Economic	 Co-operation	 and	

Development	(OECD),	2016)

	 เทคโนโลยีทางการศึกษา	(Educational	Technology)	ตามรูปศัพท์	เทคโน	(วิธีการ)	+	โลยี	

(วทิยา)	คือ	ศาสตร์ทีว่่าด้วยวธีิการทางการศึกษา	ครอบคลมุระบบการน�าวิธกีาร	มาปรบัปรงุประสทิธภิาพ

ของการศึกษาให้สูงขึ้น	เทคโนโลยีทางการศึกษาครอบคลุมองค์ประกอบ	3	ประการ	คือ	วัสดุ	อุปกรณ์	

และวิธีการ	 (Association	 for	 Educational	 Communications	 and	 Technology,	 1977;	

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ส�านักงานปลัดกระทรวง,	2552)

Google	Classroom

	 Google	Classroom	เป็นส่วนหนึ่งใน	Google	Products	ที่ท�างานในระบบเปิดที่ใหญ่ที่สุด

ในโลกเทคโนโลยีของบริษัท	Google	ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์ของ	Google	หรือในชื่อที่เป็นที่รู้จักกันว่า	

Google	Apps	นัน้	เป็นทีร่วบรวมบรกิารทีส่�าคัญต่าง	ๆ 	ทีห่ลากหลายเข้าไว้ด้วยกนัเพือ่สนบัสนุนธรุกจิ	

มหาวิทยาลัย	และสถาบันต่าง	ๆ	ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ	Google	ได้อย่างหลากหลาย	(Google	Inc.,	

2014)

	 “Google	Classroom	ถกูออกแบบมาเพือ่ช่วยให้อาจารย์สร้างและลดกระดาษในการจัดเกบ็

รวมทัง้คุณสมบติัทีช่่วยประหยดัเวลา	เช่น	ความสามารถในการส�าเนาเอกสาร	Google	ให้กบันกัศึกษา

แต่ละคน	นอกจากนี้ยังสร้างโฟลเดอร์ส�าหรับแต่ละบุคคลที่ได้รับมอบหมาย	นักศึกษาสามารถติดตาม

งาน	 ที่ได้จากการก�าหนดบนหน้าและเริ่มต้นการท�างาน	 ด้วยเพียงไม่กี่คลิก	 อาจารย์สามารถติดตาม

การท�างานว่าใครยังไม่เสร็จให้ตรงตามเวลา	ยังสามารถแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์	และผลการ

เรียนในชั้นเรียน”

	 Google	Classroom	เกิดจากผสานรวม	Google	Docs,	Google	Drive,	YouTube	และ	

Gmail	เข้าไว้ด้วยกัน	เพื่อให้อาจารย์สามารถสร้างและรวบรวมงานโดยไม่สิ้นเปลืองกระดาษ	ภายใน	
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Google	 Classroom	 อาจารย์สามารถสร้างงาน	 ใช้งานนั้นในช้ันเรียนต่าง	 ๆ	 ได้	 และเลือกว่าจะให้

นักศึกษาท�าอย่างไร	 (เช่น	 นักศึกษาแต่ละคนจะรับส�าเนาของตนเองหรือนักศึกษาทุกคนจะท�างานใน

ส�าเนาเดียวกัน)	 อาจารย์สามารถติดตามว่านักศึกษาคนใดท�างานเสร็จแล้วบ้าง	 และใครยังท�างาน

ไม่เสรจ็	ตลอดจนแสดงความคิดเหน็กับนกัศึกษาแต่ละคนได้	(Google	Inc.,	2014)	ดังรปูที	่1	ตัวอย่าง

การท�างานระหว่างอาจารย์และนักศึกษา	

รูปที่	1	รูปแบบการท�างาน

ประโยชน์ต่อกำรใช้งำน	Google	Classroom	

	 1.	เตรียมการได้ง่าย	 อาจารย์สามารถเพิ่มนักศึกษาได้โดยตรงหรือแชร์รหัสเพื่อให้นักศึกษา

เข้าชั้นเรียนได้	การตั้งค่าใช้เวลาเพียงอาจารย์เดียว	ผ่านบัญชีอีเมล์	Google	Apps	for	Education

	 2.	กระบวนการมอบหมายงานเรียบง่าย	 ไม่สิ้นเปลืองกระดาษ	 ท�าให้อาจารย์สร้าง	 ตรวจ

และให้เกรดงานได้ในที่เดียวกัน

	 3.	ช่วยจัดระเบยีบนกัศึกษา	สามารถดูงานทัง้หมดของตนเองได้ในหน้างาน	และเนือ้หาส�าหรบั

ชั้นเรียนทั้งหมดจะจัดเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ภายใน	Google	Drive	โดยอัตโนมัติ				

	 4.	สื่อสารกันได้ดีขึ้น	 Classroom	 ท�าให้อาจารย์ส่งประกาศและเริ่มการพูดคุยในชั้นเรียนได้

ทันที	นักศึกษาสามารถแชร์แหล่งข้อมูลกันหรือตอบค�าถามในสตรีมได้

	 5.	ประหยัดเวลาและปลอดภัย	 Google	 Classroom	 ไม่มีโฆษณา	 ไม่ใช้เน้ือหาหรือข้อมูล

ของนักศึกษาในการโฆษณา	และให้บริการฟรีส�าหรับมหาวิทยาลัย

	 6.	ใช้ได้ทุกอุปกรณ์	สามารถเข้าถึง	Google	Classroom	ได้ทุกที่	ทุกเวลา	ทุกอุปกรณ์
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กำรวัดประสิทธิภำพผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน

	 แองเจิลโล	(Angelo.	1991)	เสนอความหมายของค�าว่า	“Assessment”	ไว้ดังนี้

	 “วิธีง่าย	 ๆ	 ที่ผู้สอนใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เริ่มแรกอย่างสม�่าเสมอ

เกี่ยวกับการเรียนรู้และการสอน	 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อน�าเสนอข้อมูลที่ท�าให้ทั้ง

ผู้สอนและผู้เรียนสามารถน�าไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนและคุณภาพของ

การเรียนรู้”

	 วิธีประเมินอาจจะเป็นแบบง่าย	ๆ	ที่ได้แก่การสังเกต	การสนทนา	ไปจนถึงวิธีการซับซ้อนที่ใช้

ข้อสอบหลายฉบบัวดัความสามารถของผู้เรยีน	แนวคิดของความหมายนีต้้องการสือ่ให้ผู้สอนเข้าใจว่า

ความรูค้วามสามารถของผู้เรยีนมกีารเปลีย่นแปลงได้ตลอดเวลา	ท�าให้ผู้สอนต้องค�านงึถงึการประเมนิ

ความสามารถของผู้เรยีน	โดยการเปรยีบเทยีบความสามารถในแต่ละช่วงเวลาทีผ่่านไป	การประเมนิอาจ

น�าไปใช้ในการตัดสินให้เกรด	การแสดงความก้าวหน้าในการเรียนรู้	การจัดกลุ่มผู้เรียน	การบ่งชี้ความ

ต้องการในการเรียนรู้	รวมทั้งการจัดการบริหารหลักสูตรและการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม	

การประเมินนอกจาก	“Assessment”	แล้ว	ยังได้แก่	“Evaluation”	ซึ่งมีความหมายเป็นการตัดสิน

ให้ค่ากับผลที่ได้จากการประเมินแบบมีจุดมุ่งหมายเพื่อบ่งชี้คุณภาพของความสามารถ	หรือการปฏิบัติ

โดยแสดงจากชิ้นงานหรือผลงาน

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

	 อาจารย์ผู้สอนมอบหมายนักศึกษาในรายวิชา	 ทท.3104	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

ท่องเที่ยว	 และรายวิชา	 ทท.3401	 การวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	 ให้จัดท�าโครงงานเด่ียว

ที่บูรณาการความรู้จากศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวกับศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	

	 โดยนอกเหนอืจากการเรยีนการสอนในช้ันเรยีน	อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายให้นักศึกษาจัดท�า

โครงงาน	“การผลติสือ่มลัติมเีดียด้วยข้อมลูภาษาอังกฤษส�าหรบัสิง่จดัแสดงในพพิธิภัณฑ์ชาวบางกอก	

กรุงเทพมหานคร”	ด้วยตนเองนอกเวลาเรียน	โดยผู้สอนสื่อสารและร่วมพัฒนาโครงงานกับนักศึกษา

นอกเวลาเรียนผ่าน	Google	Classroom,	Google	Drive,	Google	Docs,	YouTube	และ	Gmail

	 ในการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการบูรณาการ	Google	Apps	

for	Education	กับ	Project-Based	learning	ได้ด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1.	กำรออกแบบบทเรียน

	 การออกแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานนั้นจะท�าการวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาท่ีใช้ท�า
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โครงงานของหลักสูตร	 เวลาที่ใช้ในการเรียน	 โอกาสในการเรียนของผู้เรียน	 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้

ที่คาดหวัง	คัดเลือกเนื้อหา	ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้	สื่อการเรียนรู้	และแหล่งเรียนรู้ที่ส�าคัญและ

จ�าเป็น	จากนั้นจัดท�าโครงงาน	โดยการก�าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้	และ

เนื้อหาที่ก�าหนดไว้	จัดท�าสื่อการสอนในที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้และน่าสนใจ

2.	แบบแผนในกำรวิจัย

 แบบแผนการทดลองในการวิจัยครั้งนี้คือ	การทดลองแบบ	One-Group	Pretest-Posttest	

 P 1
X  P 2

    

	 เมื่อ	 P
1
	 คือ	โครงงานในชั้นเรียนก่อนเรียน

	 	 X	 คือ	การเรียนรู้ด้วยโดยผ่านโครงงาน	/	กรณีศึกษา

  P
2
	 คือ	โครงงานในชั้นเรียนหลังเรียน

3.	เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 1.	บทเรียนออนไลน์ในรายวิชา	ทท.3104	เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับการท่องเที่ยว	และ

รายวิชา	ทท.3401	การวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

	 2.	แบบทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู ้ในรายวิชา	 ทท.3104	 เทคโนโลยี

สารสนเทศส�าหรับการท่องเที่ยว	และรายวิชา	ทท.3401	การวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	

	 3.	แบบสังเกตการณ์	แบบสัมภาษณ์	เพื่อประเมินทัศนคติในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

4.	วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 1.	ให้นกัศึกษาท�าแบบทดสอบเพือ่ประเมนิประสทิธภิาพการเรยีนรูก่้อนเรยีน	และเก็บบันทกึ

รวบรวมคะแนนเพื่อคิดค�านวณค่าทางสถิติ

	 2.	ให้นักศึกษาท�าแบบทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้หลังเรียน	 เพื่อวัดความ

ก้าวหน้าของนักศึกษา	และเก็บบันทึกรวบรวมคะแนนเพื่อคิดค�านวณค่าทางสถิติ

	 3.	ในระหว่างนักศึกษาท�าโครงงานในชั้นเรียนและนอกเวลาเรียน	 ใช้แบบสังเกตการณ์	 และ

เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาใช้แบบสัมภาษณ์	เพื่อประเมินทัศนคติในการเรียนรู้ด้วยตนเอง	

	 4.	สรปุผลและเปรยีบเทยีบความก้าวหน้าในการพฒันาความสามารถในการเรยีนรู	้	ก่อนเรยีน

และหลังเรียน	และสรุปผลการประเมินทัศนคติในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
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5.	วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการตรวจให้คะแนนจากโครงงานที่มอบหมายและแบบทดสอบ

เพือ่ประเมนิประสทิธภิาพการเรยีนรู	้โดยใช้การทดลองแบบหนึง่กลุม่ทดลอง	ก่อนและหลงัการใช้งาน	

(One-Group	 Pretest-Posttest)	 โดยแบ่งออกเป็น	 การประเมินก่อนใช้งาน	 Google	 Apps	 for	

Education	และ	การประเมินหลังใช้งาน	Google	Apps	for	Education	แล้วน�าผลต่างของคะแนน

ประเมนิก่อนเรยีนกับคะแนนประเมนิหลงัเรยีนท่ีได้มาวเิคราะห์ข้อมลูตามวธิกีารทางสถติิต่อไป	ตลอด

จนมีการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ประกอบในการศึกษาทัศนคติของผู้เรียนเมื่อใช้สื่อออนไลน์

6.	สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลและได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล

ดังนี้	

	 1.	ค่าคะแนนเฉลี่ย	โดยใช้สูตรดังนี้

	 	 คะแนนเฉลี่ย	=	

	 	 เมื่อ	 Σx	 แทน	 ผลรวมของคะแนนทุกตัว

	 	 	 N	 แทน	 จ�านวนนักศึกษาที่น�ามาวิเคราะห์

	 2.	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ใช้สูตรดังนี้

	 	 	 S.D.	=

	 	 เมื่อ	 S.D.	 แทน	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

   Σx	 แทน	 ผลรวมของคะแนนทุกตัว

   Σx
2
	 แทน	 ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก�าลังสอง

	 	 	 N	 แทน		 จ�านวนนักศึกษาที่น�ามาวิเคราะห์

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจัยครัง้นี	้ผู้วจิยัได้น�าคะแนนจากโครงงานและจากแบบทดสอบเพือ่

ประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้	 ก่อนเรียนและหลังเรียน	 ในวิชา	 ทท.3104	 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส�าหรับการท่องเที่ยว	และวิชา	ทท.3401	การวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	ภาคการเรียนที่	1	
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ปีการศึกษา	 2560	 จ�านวน	 15	 คน	 ซ่ึงเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

โดยได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้

ตำรำงที่	1	แสดงประสิทธิภาพในการเรียนรู้

คนที่

ก่อนใช้	Google	Apps	for	Education หลังใช้	Google	Apps	for	Education

ผลกำรประเมิน

(คะแนน	10	คะแนน)

ผลกำรประเมิน

(คะแนนเต็ม	10	คะแนน)

1 0 6

2 0 7

3 5 7

4 6 8

5 5 8

6 6 8

7 0 7

8 7 8

9 5 7

10 6 8

11 5 8

12 6 8

13 0 7

14 6 8

15 6 8

ตำรำงที่	2	 การเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการเรียนรู้ก่อนใช้	Google	Apps	for	Education	

	 และหลังใช้	Google	Apps	for	Education	ดังนี้

กำรทดสอบประสิทธิภำพในกำรเรียนรู้ จ�ำนวนคน ผลกำรประเมิน

คะแนนเต็ม

X

ก่อนใช้	Google	Apps	for	Education 15 10 4.20

หลังใช้	Google	Apps	for	Education	 15 10 7.53

	 จากตารางที่		1	และ	2	พบว่า	ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนใช้	Google	Apps	

for	Education	มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	4.20	ส่วนหลังใช้	Google	Apps	for	Education	มีคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ	7.53
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	 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่านกัศึกษาทีเ่รยีน	ในรายวิชา	ทท.3104	เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส�าหรับการท่องเที่ยว	และรายวิชา	ทท.3401	การวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	มีประสิทธิภาพ

ในการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยพิจารณาจากผลการประเมิน	 และมีทัศนคติในการเรียนรู้

ด้วยตนเองในทางบวกมากขึ้นจากการสังเกตและสัมภาษณ์นักศึกษา

อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ

	 ผลจากการศึกษาด้วยเครือ่งมอืสถิติพรรณนาพบว่า	จากการท่ีโครงงานของนกัศึกษาแต่ละคน

ได้รับค�าแนะน�าในการค้นคว้าข้อมูล	การจัดท�าข้อมูล	และการประยุกต์ใช้ข้อมูล	ผ่านการสื่อสารด้วย

เครือ่งมอื	Google	Apps	for	Education	ท�าให้นักศึกษามคีวามสนใจในการเรยีนรูแ้ละมปีระสทิธภิาพ

ในการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้	โดยการประเมนิประสทิธภิาพการเรยีนรูใ้ช้การทดลองแบบหนึง่กลุม่ทดลอง	ก่อน

และหลังการใช้งาน	โดยแบ่งออกเป็น	การประเมินก่อนใช้งาน	Google	Apps	for	Education	และ	

การประเมินหลังใช้งาน	Google	Apps	for	Education	ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยก่อนใช้งาน	เท่ากับ	

4.20	และมีค่าเฉลี่ยหลังใช้งาน	เท่ากับ	7.53	

	 ผลจากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์	 พบว่า	 นักศึกษาส่วนใหญ่มีความกระตือรืนร้น

ในการค้นหาข้อมูลออนไลน์	 แต่ยังขาดความรอบคอบในการเลือกข้อมูลและแหล่งข้อมูลออนไลน	์

ดังนัน้	เครือ่งมอืออนไลน์	ช่วยให้นกัศึกษาได้รบัค�าแนะน�าเก่ียวกับโครงงานจากผู้สอนนอกเหนือเวลาใน

ช้ันเรียน	 ท�าให้ประสิทธิภาพของนักศึกษาส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้นแม้ในระยะเวลาจ�ากัด	

นอกจากนี้	 จากการใช้สื่อออนไลน์บูรณาการกับการเรียนการสอนแบบ	 Project-Based	 Learning	

ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า	นักศึกษาส่วนใหญ่มีทัศนคติในการเรียนรู้ด้วยตนเองในทางบวกมากขึ้น

สรุปผลกำรวิจัย

	 สรุปผลการวิจัยกึ่งทดลองในครั้งนี้	 พบว่า	 คะแนนจากการทดสอบ	 ด้วยแบบทดสอบวัด

ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนใช้	Google	Apps	for	Education	มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ

4.20	ส่วนหลังใช้	Google	Apps	for	Education	มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	7.53	สรุปได้ว่า	การเรียนรู้

โดยใช้	Project-Based	Learning	บูรณาการกับ	Google	Apps	for	Education	ของกลุ่มตัวอย่าง

มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	 ทั้งนี้	 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน	 ผลจากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์

พบว่า	นักศึกษาส่วนใหญ่มีทัศนคติในการเรียนรู้ด้วยตนเองในทางบวกมากขึ้น
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ข้อเสนอแนะในกำรวิจัย

	 ผู้วิจัยขอเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางเพื่อน�าข้อค้นพบในการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียน

การสอน	ดังนี้

	 1.	ในการจัดการเรียนการสอนหากต้องการให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้

เพิ่มขึ้นนั้น	 ระบบอินเทอร์เน็ตและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยควรต้อง

ด�าเนินการปรับปรุง

	 2.	อาจารย์ผู้สอนควรฝึกอบรมใช้เทคโนโลยีของ	Google	Apps	for	Education	ให้มีความ

ช�านาญ	จนสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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