Nursing Journal of the Ministry of Public Health

51

การประเมินคุณภาพของการประยุกต์ใช้ Google My Maps ในการเยีย่ มบ้านของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Quality Evaluation of the Google My Maps Application in Home Visits of
Nursing Students in the Faculty of Nursing, Ubon Ratchathani University
ภูษณิศา มีนาเขตร1 สิริทรัพย์ สีหะวงษ์1 อังศวีร์ จันทะโคตร1 ณัฐสุดา คติชอบ1
Phusanisa Meenakate1 Sirisup Sihawong1 Angsawee Jantakot1 Natsuda khatichop1
1
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, Faculty of Nursing, Ubon Ratchathani University
Correspondence author; Phusanisa Meenakate, Email: phusanisa.m@ubu.ac.th
Received: 15 January 2019 Revised: 1 April 2019 Accepted: 22 April 2019

บทคัดย่อ

การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา เพื่อศึกษาคุณภาพและความพึงพอใจของการประยุกต์ใช้ Google My Maps
ในการเยี่ยมบ้ านของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง คือนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลอนามัยชุมชน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จ�ำนวน 85 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ แบบสอบถามคุณภาพของการประยุกต์ใช้ Google My Maps ในการเยี่ยมบ้ าน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการประยุกต์ใช้ Google My Maps ในการเยี่ยมบ้ านของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96 และ .94 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพของการประยุกต์ใช้ Google My Maps ในการเยี่ยมบ้ านของนักศึกษาพยาบาล อยู่ใน
ระดับมาก ( X =4.30, SD=.47) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า คุณภาพของการประยุกต์ใช้ Google My Maps
ในการเยี่ยมบ้ านทุกด้ านอยู่ในระดับมาก ดังนี้ ด้ านความเป็ นประโยชน์ ( X =4.35, SD=.54) ด้ านความถูกต้ อง
( X =4.31, SD=.56) ด้ านความเหมาะสม ( X =4.27, SD=.53) และด้ านความเป็ นไปได้ ( X =4.26, SD=.51)
ตามล�ำดับ และความพึงพอใจในการประยุกต์ใช้ Google My Maps ในการเยี่ยมบ้ านของนักศึกษาพยาบาล อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.32, SD=.52) การประยุกต์ใช้ Google My Maps จึงเหมาะส�ำหรับใช้ ในการเยี่ยมบ้ านของ
นักศึกษาพยาบาลและเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขในชุมชน ผลที่ได้ สามารถน�ำมาใช้ ในการวางแผนการให้ บริการด้ านสุขภาพ
ในระดับปฐมภูมเิ พื่อให้ มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ค�ำส�ำคัญ: การประยุกต์ใช้ Google My Maps; การเยี่ยมบ้ าน; นักศึกษาพยาบาล; นวัตกรรม
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Abstract

This descriptive research aimed to investigate quality and satisfaction of the Google My Maps application
in home visits of nursing students. The sample as selected by the purposive sampling and consisted of 85
third-year nursing students in the Faculty of Nursing, Ubon Ratchathani University, enrolled in the Community
Nursing Practicum in the second semester of the academic year 2017. The instruments of this research included
a questionnaire on quality of Google My Maps application in home visits and a questionnaire on satisfaction
of Google My Maps application in home visits of nursing students. The questionnaire used for collecting data
had a content validity and reliability by Cronbach’s alpha coefficient of .96, and .94. The data were analyzed
using descriptive statistics, means, and standard deviation.
The results showed that quality of Google My Maps application in home visits of nursing students was
at the high level ( X =4.30, SD=.47). Considering by aspect, every aspect of quality of Google My Maps
application in home visits of nursing students was at the high level as follows: utility ( X =4.35, SD=.54),
accuracy ( X =4.31, SD=.56), appropriateness ( X = 4.27, SD=.53), and feasibility ( X =4.26, SD=.51),
respectively and satisfaction of Google My Maps application in home visits of nursing students was at the
high level ( X =4.32, SD=.52). The application of Google My Maps is suitable for using in home visits of
nursing students and community public health officers. The results can be used for primary health service
planning to improve efficiency.
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สังคมโลกในปัจจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ที่ทนั สมัยและหลากหลาย
มาใช้ พฒ
ั นาในด้ านต่างๆ เรียกได้ ว่าเป็ นยุคของสังคมดิจทิ ลั การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทย
ในทุกด้ าน การขับเคลื่อนทีส่ ำ� คัญคือการพัฒนาสูก่ ารเป็ นประเทศไทย 4.0 ทีเ่ น้ นในด้ านการใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้ าน รวมไปถึงด้ านการจัดการศึกษาที่ต้องเป็ นการศึกษา 4.0 (Education 4.0) นั่นคือ การ
จัดการเรียนการสอนให้ นกั ศึกษาสามารถน�ำองค์ความรู้ท่มี อี ยู่มาบูรณาการเพื่อสร้ างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมต่างๆ
ตามความต้ องการของสังคม1 เน้ นพัฒนาผู้เรียนให้ เป็ นผู้ร่วมสร้ างสรรค์นวัตกรรมและมีทกั ษะศตวรรษที่ 21 ซึ่งก�ำหนด
มาตรฐานด้ านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 25612 ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงต้ องมีการ
ปรับตัวเพื่อให้ เท่าทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้ องกับลักษณะของผู้เรียนที่เติบโตมาพร้ อมกับความ
สามารถในการใช้ เทคโนโลยีต่างๆ ในการหาความรู้ท่มี อี ยู่จำ� นวนมากได้ อย่างรวดเร็ว และคุ้นเคยกับเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
มาตั้งแต่เกิด ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็ นลักษณะเฉพาะของเด็ก Generation Z หรือเรียกได้ ว่าเป็ นเด็กยุคดิจิทลั (digital
generation) นั่นคือเด็กที่เกิดในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 เป็ นต้ นมานับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 จนถึงปัจจุบนั 3 สอดคล้ อง
กับช่วงอายุของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยในปัจจุบนั ซึ่งมีอายุระหว่าง 18–21 ปี เด็กในกลุ่มนี้จะมีความ
เป็ นตัวของตัวเองสูง คิดเร็ว ท�ำเร็ว ปรับปรุงเร็ว ชอบความท้ าทาย นิยมสื่อสารผ่านเทคโนโลยี4 การจัดการศึกษาใน
สาขาพยาบาลศาสตร์กเ็ ช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในสาขาอื่นๆ ที่ผ้ สู อนจะต้ องมีการปรับเปลี่ยนวิธกี ารจัดการเรียน
การสอนรวมถึงการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับนโยบายในด้ านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ
เหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา เพื่อพัฒนาให้ นกั ศึกษาพยาบาลมีทกั ษะตามมาตรฐานวิชาชีพ ควบคู่กบั การพัฒนา
ทักษะศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการรู้ดจิ ิทลั ซึ่งเป็ นทักษะส�ำคัญ เป็ นการใช้ เทคโนโลยีดจิ ิทลั ในการเข้ าถึงและ
สื่อสาร โดยการจัดการ วิเคราะห์ ประเมินผลสารสนเทศเพื่อน�ำไปสู่การสร้ างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ ผ้ ูเรียน
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนในยุคสังคมดิจิทลั ได้ ดยี ่ิงขึ้น5-6
รายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลอนามัยชุมชน เป็ นรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มุ่งพัฒนาให้ นักศึกษามีสมรรถนะด้ านการปฏิบตั กิ ารพยาบาลในการดูแลสุขภาพชุมชน
และครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพยาบาลครอบครัวในการดูแลต่อเนื่องทีบ่ ้ าน หรือการดูแลสุขภาพทีบ่ ้ าน (home
health care) ซึ่งเป็ นการให้ บริการดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้านอย่างเป็ นองค์รวมโดยทีมสุขภาพตามความเหมาะสม
และความต้ องการของผู้รบั บริการ ครอบคลุมทั้งผู้ทม่ี สี ขุ ภาพดีและผู้ทม่ี ปี ัญหาสุขภาพ7 การดูแลสุขภาพทีบ่ ้ านเป็ นการ
ให้ บริการแก่ผ้ ูรับบริการและครอบครัวที่บ้าน หรือที่มกั เรียกว่า การเยี่ยมบ้ าน (home visit) เพื่อประเมินปัญหาและ
ความต้ องการของครอบครัว ส�ำรวจข้ อมูลด้ านสุขภาพ วางแผนการพยาบาลร่วมกับครอบครัว เยี่ยมบ้ านเพื่อปฏิบตั ิ
ตามแผนการพยาบาลและประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว โดยในระหว่างการฝึ กปฏิบัติการพยาบาล
ครอบครัว นักศึกษาจะต้ องรายงานข้ อมูลจากการเยี่ยมบ้ านในแต่ละครั้งให้ อาจารย์นิเทศประจ�ำกลุ่มรับทราบรวมถึง
การจัดท�ำแผนที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพไปยังบ้ านของผู้รับบริการ และการเตรียมข้ อมูลส�ำหรับการส่งต่อ
ข้ อมูลให้ กบั ทีมสุขภาพในพื้นที่ให้ ได้ รับทราบร่วมกัน
แต่จากการจัดการเรียนการสอนในปี การศึกษา 2559 พบว่า การจัดท�ำแผนที่บ้านของครอบครัวผู้รับบริการ
มีความคลาดเคลื่อนอีกทั้งยังขาดช่องทางในการสื่อสารและส่งต่อข้ อมูลที่สามารถแสดงทั้งสถานที่ต้งั ข้ อความ รูปภาพ
ที่เป็ นข้ อมูลปัจจุบนั ของผู้รับบริการในขณะที่ทำ� การเยี่ยมบ้ าน ทีมสุขภาพจะได้ รับทราบข้ อมูลภายหลังจากการเสร็จสิ้น
การฝึ กปฏิบัติโดยการน�ำเสนอผลการฝึ กปฏิบัติของนักศึกษาหรือทางโทรศัพท์ในกรณีเร่ งด่วน ซึ่งยังขาดการน�ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยมาใช้ และอาจส่งผลกระทบต่อการให้ บริการด้ านสุขภาพแก่ผ้ รู ับบริการได้ ปัญหาดังกล่าว
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สอดคล้ องกับการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการเยี่ยมบ้ านผู้ป่วยวัณโรคปอดที่รักษาด้ วยระบบยาระยะสั้น8 ที่ได้
เสนอให้ มีการค้ นหาและพัฒนาการส่งต่อข้ อมูลของผู้รับบริการ การปรึกษาปัญหาที่พบ ผ่านระบบสารสนเทศที่ทนั
สมัย นอกจากนี้ยงั พบว่าสอดคล้ องกับผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาในปี การศึกษา 2559 ซึ่ง
พบว่าในด้ านการใช้ ส่อื การสอน เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.26 ซึ่งน้ อยกว่าด้ านอื่นๆ
ได้ แก่ ด้ านเนื้อหารายวิชา ( X =4.47) ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน ( X = 4.38) และด้ านอาจารย์ผ้ ูสอน
( X =4.38)9 ดังนั้นผู้สอนจึงจ�ำเป็ นต้ องมีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมและสื่อการสอนที่เน้ นการใช้ เทคโนโลยีให้ มี
ความทันสมัย ตอบสนองความต้ องการของผู้เรียนและส่งผลให้ ผ้ ูรับบริการและครอบครัวได้ รับบริการการเยี่ยมบ้ าน
ที่มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Google My Maps หรือแอปพลิเคชั่นสร้ างและแก้ ไขแผนที่ของตัวเอง เป็ นอีกรูปแบบบริการของ Google Maps
ที่ช่วยให้ สามารถสร้ างแผนที่หรือแก้ ไขแผนที่ได้ ใช้ ค้นหาสถานที่แล้ วบันทึกลงในแผนที่ของผู้ใช้ งานรวมถึงการดูเส้ น
ทางและน�ำทางไปยังสถานที่ท่บี นั ทึกไว้ บนแผนที่ และยังเพิ่มข้ อมูลในรูปแบบภาพ ข้ อความ วิดโี อหรือรายละเอียด
เบื้องต้ นได้ 10 สามารถจัดท�ำและใช้ งานได้ ท้งั ในแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์ นอกจากนี้ยงั สามารถตั้งค่าการท�ำงานให้ ผ้ ูอ่นื
ดูหรือแก้ ไขแผนที่ร่วมกันได้ ด้ วยลักษณะการท�ำงานของ Google My Maps นี้สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ ในการเยี่ยม
บ้ านของนักศึกษาพยาบาล เป็ นการพัฒนาทักษะด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และทักษะการรู้
ดิจิทลั ซึ่งเป็ นทักษะที่สำ� คัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็ นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
พ.ศ. 2561 ในด้ านผลลัพธ์ผ้ ูเรียน2 และในปัจจุบนั ยังไม่พบว่ามีการน�ำ Google My Maps มาใช้ ในการจัดการเรียน
การสอนโดยเฉพาะการน�ำมาใช้ ในการฝึ กปฏิบตั กิ ารเยี่ยมบ้ าน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจน�ำ Google My Maps มา
ใช้ ในการเรียนรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลอนามัยชุมชน หัวข้ อการเยี่ยมบ้ าน โดยมุ่งศึกษาคุณภาพของการประยุกต์ใช้
Google My Maps ในการเยี่ยมบ้ านของนักศึกษาพยาบาลตามกรอบแนวคิดของมาตรฐานการประเมินทางการศึกษา11
ประกอบด้ วยมาตรฐาน 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการใช้ ประโยชน์ ด้ านความเป็ นไปได้ ด้ านความเหมาะสม และด้ านความ
ถูกต้ อง และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ Google My Maps ซึ่งผลที่ได้ จะเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาระบบการให้ บริการการดูแลสุขภาพที่บ้านในระดับปฐมภูมิ รวมทั้งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนซึ่งจะเป็ น
พยาบาลวิชาชีพในอนาคตให้ มีทกั ษะในด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและส่งผลต่อคุณภาพใน
การให้ การพยาบาลครอบครัวในระดับปฐมภูมใิ ห้ มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจยั

1. เพื่อศึกษาผลของของการประยุกต์ใช้ Google My Maps ในการเยี่ยมบ้ านของนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 3
ปี การศึกษา 2560
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการประยุกต์ใช้ Google My Maps ในการเยี่ยมบ้ านของนักศึกษาพยาบาลชั้น
ปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2560

วิธีดำ� เนินการวิจยั

การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) เพื่อศึกษาคุณภาพของการประยุกต์ใช้ Google
My Maps ในการเยี่ยมบ้ านของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและความพึงพอใจ
ของการประยุกต์ใช้ Google My Maps ในการเยี่ยมบ้ านของนักศึกษาพยาบาล
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลอนามัยชุมชน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การ
ศึกษา 2560 จ�ำนวน 85 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
ขอบเขตของการวิจยั
ผู้วิจัยได้ ทำ� การศึกษาคุณภาพและความพึงพอใจต่อการประยุกต์ใช้ Google My Maps ในการเยี่ยมบ้ านของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใช้ วิธกี ารสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
พยาบาลชั้นปี ที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลอนามัยชุมชน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา
2560 จ�ำนวน 85 คน เก็บรวบรวมข้ อมูลในระหว่างเดือนมกราคม–พฤษภาคม 2561

เครือ่ งมือวิจยั
เครือ่ งมือวิจยั ประกอบด้วย
1. แบบสอบถามคุณภาพของการประยุกต์ใช้ Google My Maps ในการเยี่ยมบ้ าน ซึ่งผู้วิจัยสร้ างขึ้นเองโดย
การศึกษาจากเอกสารต�ำราและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง โดยเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) แบ่งเป็ น
5 ระดับ มีข้อค�ำถามจ�ำนวน 20 ข้ อ แบ่งออกเป็ นด้ านความเป็ นประโยชน์ ด้ านความเป็ นไปได้ ด้ านความเหมาะสม
และด้ านความถูกต้ อง
2. แบบสอบถามความพึงพอใจในการประยุกต์ใช้ Google My Maps ในการเยี่ยมบ้ าน ซึ่งผู้วิจัยสร้ างขึ้นเอง
โดยการศึกษาจากเอกสารต�ำราและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง โดยเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) แบ่ง
เป็ น 5 ระดับ มีข้อค�ำถามจ�ำนวน 12 ข้ อ แบ่งออกเป็ นด้ านผู้สอน และด้ านกิจกรรมการประยุกต์ใช้ Google My Maps
ในการเยี่ยมบ้ าน รวมทั้งมีคำ� ถามแบบปลายเปิ ดให้ แสดงความคิดเห็น
การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ
1. แบบสอบถามทั้ง 2 ฉบับที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ้น ได้ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำ� นวน 3 ท่าน ซึ่งเป็ นอาจารย์พยาบาลในด้ านสาขาการพยาบาลอนามัย
ชุมชน จ�ำนวน 2 ท่าน และมีความเชี่ยวชาญในการใช้ Google My Maps จ�ำนวน 1 ท่าน ปรับปรุงแบบสอบถามตาม
ข้ อเสนอแนะ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) แบ่งเป็ น 5 ระดับ จากน้ อยที่สดุ
ถึงมากที่สดุ
2. คณะผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้ กบั นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี ที่ 4 ที่เคยผ่านการฝึ กปฏิบตั ิ
การเยี่ยมบ้ านและเคยได้ ทดลองใช้ แอปพลิเคชั่น Google My Maps ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน น�ำข้ อมูล
ที่ได้ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดยค�ำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha-Coefficient) พบว่าได้ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถามคุณภาพและแบบสอบถามความ
พึงพอใจของการประยุกต์ใช้ Google My Maps ในการเยี่ยมบ้ าน ได้ เท่ากับ .956 และ .941 ตามล�ำดับ
การแปลผล
ก�ำหนดเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยแบบสอบถามคุณภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจของการประยุกต์ใช้
Google My Maps ในการเยี่ยมบ้ าน แบ่งเป็ น 5 ระดับ โดยประยุกต์จาก บุญชม ศรีสะอาด12 ตามค่าเฉลี่ยของคะแนน ดังนี้
4.50–5.00 หมายความว่า ระดับคุณภาพ/มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สดุ
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3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับคุณภาพ/มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับคุณภาพ/มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับคุณภาพ/มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้ อย
1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับคุณภาพ/มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้ อยที่สดุ
การพิทกั ษ์สิทธิ์ผูร้ ่วมวิจยั
โครงร่างวิจัยได้ รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลข
ที่ UBU-REC-12/2560 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยผู้วิจัยปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสากลของจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ และเมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้ วจึงด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยผู้ร่วมวิจัยได้ รับการ
อธิบายข้ อมูลเกี่ยวกับการวิจัย และยินดีเข้ าร่วมการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ผู้วิจัยอธิบายวัตถุประสงค์การวิจัย ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้ อมูลพร้ อมทั้งขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามโดยยึดหลักการพิทกั ษ์สทิ ธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษามีสทิ ธิ์ในการเข้ าร่วมหรือปฏิเสธการเข้ าร่วมการ
วิจยั ครั้งนี้ และในระหว่างตอบแบบสอบถาม ผู้เข้ าร่วมวิจยั มีสทิ ธิ์ท่จี ะยุตกิ ารตอบแบบสอบถามเมื่อใดก็ได้ การตอบรับ
และการปฏิเสธไม่มผี ลใดๆ ต่อผลการเรียนที่ผ้ ูเข้ าร่วมวิจยั พึงจะได้ รับ ค�ำตอบและข้ อมูลทุกอย่างจะถือเป็ นความลับ
และน�ำมาใช้ ในการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น และการน�ำเสนอผลการวิจัยจะเป็ นการน�ำเสนอในภาพรวมโดยไม่ระบุช่ ือของผู้
เข้ าร่วมวิจัย เมื่อกลุ่มตัวอย่างสมัครใจยินดีให้ ความร่วมมือ ลงนามในเอกสารยินยอมเข้ าร่วมการวิจัยจึงท�ำการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล
2. ผู้วิจัยได้ ดำ� เนินขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึ กปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน โดย
ประยุกต์ใช้ Google My Maps ในการฝึ กปฏิบตั กิ ารเยี่ยมบ้ าน โดยแบ่งการฝึ กภาคปฏิบตั อิ อกเป็ น 3 กลุ่ม และจัด
ให้ มกี ารสอนและฝึ กการใช้ งานแอปพลิเคชั่น Google My Maps ให้ กบั นักศึกษาทุกกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีการจัดการ
เรียนการสอนจ�ำนวน 7 สัปดาห์ และก�ำหนดให้ นักศึกษามีการเยี่ยมบ้ านครอบครัวกรณีศกึ ษาเป็ นรายบุคคล อย่างน้ อย
คนละ 3 ครั้ง โดยนักศึกษาจะต้ องลงข้ อมูลพิกดั บ้ านใน Google My Maps ที่ผ้ ูวิจัยจัดท�ำขึ้นและเปิ ดให้ มกี ารท�ำงาน
ร่วมกัน พร้ อมทั้งลงข้ อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้รับบริการ ได้ แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ โรคประจ�ำตัว ผลการตรวจสุขภาพ
จากการเยี่ยมบ้ านหรือปัญหาที่พบ รูปถ่ายของผู้รับบริการซึ่งต้ องผ่านการขออนุญาตจากผู้รับบริการก่อนทุกครั้ง และ
การลงสีสญ
ั ลักษณ์ซ่ึงเป็ นการจ�ำแนกระดับความเสี่ยงด้ านสุขภาพของผู้รับบริการโดยก�ำหนดสีตามแนวทางปิ งปอง
จราจรชีวิต 7 สี ของกระทรวงสาธารณสุข13 ดังนี้ ผู้ท่มี รี ่างกายปกติแข็งแรง (สีขาว), ผู้ท่มี คี วามเสี่ยง (สีเขียวอ่อน) และ
กลุ่มผู้ท่ปี ่ วยโดยแบ่งตามระดับความรุนแรงจากน้ อยไปมาก (สีเขียวเข้ ม – สีเหลือง – สีส้ม – สีแดง) ในการเยี่ยม
บ้ านในแต่ละครั้งนักศึกษาจะต้ องบันทึกข้ อมูลที่ได้ จากการเยี่ยมบ้ านผ่าน Google My Maps ทุกครั้ง ภายหลังจาก
การเยี่ยมบ้ านแต่ละครั้งผู้วิจัยท�ำการตรวจสอบข้ อมูลทุกครั้งร่วมกับอาจารย์นิเทศประจ�ำกลุ่ม ดังแสดงในรูปที่ 1
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รูปที่ 1 ตัวอย่างการใช้ งานแอปพลิเคชั่น Google My Maps ในการเยี่ยมบ้ านของนักศึกษาพยาบาล

3. ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึ กปฏิบัติในแต่ละกลุ่มให้ นักศึกษาท�ำแบบสอบถามคุณภาพของการประยุกต์ใช้
Google My Maps ในการเยี่ยมบ้ านในรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลอนามัยชุมชน และแบบสอบถามความพึงพอใจใน
การประยุกต์ใช้ Google My Maps ในการเยี่ยมบ้ านในรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลอนามัยชุมชน โดยชี้แจงให้ นกั ศึกษา
ทราบว่าสามารถปฏิเสธการตอบแบบสอบถามได้ ซ่ึงจะไม่มีผลใดๆ ต่อผลการเรียนที่นักศึกษาพึงจะได้ รับ ค�ำตอบ
และข้ อมูลทุกอย่างจะถือเป็ นความลับและน�ำมาใช้ ในการวิจยั ครั้งนี้เท่านั้น และการน�ำเสนอผลการวิจยั จะเป็ นการน�ำเสนอ
ในภาพรวมโดยไม่ระบุช่อื ของผู้เข้ าร่วมวิจยั ซึ่งจากการชี้แจงพบว่านักศึกษาทุกคนให้ ความร่วมมือและยินดีตอบแบบสอบถาม

การวิเคราะห์ขอ้ มูล

ผลการประเมินคุณภาพของการประยุกต์ใช้ Google My Maps ในการเยี่ยมบ้ านและการประเมินความพึงพอใจ
ในการประยุกต์ใช้ Google My Maps ในการเยี่ยมบ้ าน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ สถิตเิ ชิงพรรณา ได้ แก่ ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจยั

จากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ผล ดังนี้
		 1. ข้ อมูลทั่วไป นักศึกษาพยาบาลทั้งหมด จ�ำนวน 85 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 94.12
		 2. ผลจากการประเมินคุณภาพของการประยุกต์ใช้ Google My Maps ในการเยี่ยมบ้ านของนักศึกษาพยาบาล
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.30, SD=.48) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน ตามล�ำดับของค่าคะแนนเฉลี่ย พบว่า
ด้ านความเป็ นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.35, SD=.54) เมื่อจัดล�ำดับของค่าคะแนนเฉลี่ยพบว่า 3 ล�ำดับ
แรก คือ สามารถน�ำ Google My Maps ไปประยุกต์ใช้ ในด้ านอื่นๆ ได้ ( X = 4.44, SD=.65) รองลงมาคือ ควร
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ส่งเสริมให้ มกี ารน�ำ Google My Maps ไปใช้ ในการให้ การพยาบาลชุมชนในด้ านอื่นๆ ( X = 4.40, SD=.65) และ
มีประโยชน์ต่อนักศึกษาพยาบาลในการพัฒนาทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพยาบาลได้ ( X = 4.36, SD=.63)
ด้ านความถูกต้ อง อยู่ในระดับมาก ( X =4.31, SD=.56) เมื่อจัดล�ำดับของค่าคะแนนเฉลี่ยพบว่า 3 ล�ำดับ
แรก คือ มีแนวทางในการน�ำไปใช้ อย่างชัดเจน ( X =4.37, SD=.65) รองลงมาคือ ช่วยให้ นักศึกษาพยาบาลและผู้
ทีเ่ กี่ยวข้ องสามารถเดินทางมายังบ้ านครอบครัวกรณีศกึ ษาได้ อย่างถูกต้ อง ( X =4.36, SD=.63) และช่วยให้ นกั ศึกษา
พยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ รับสารสนเทศที่ครอบคลุมเพียงพอในการให้ บริการเยี่ยมบ้ าน ( X =4.30,
SD=.75) ผลที่ได้ จากการประยุกต์ใช้ Google My Maps สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ ในการให้ การพยาบาลในชุมชน
ได้ อย่างถูกต้ อง ( X =4.30, SD=.63)
ด้ านความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X =4.27, SD=.53) เมื่อจัดล�ำดับของค่าคะแนนเฉลี่ยพบว่า 3 ล�ำดับ
แรก คือ สามารถน�ำไปใช้ ได้ อย่างเหมาะสมกับพื้นที่ในการให้ บริการ ( X =4.38, SD=.58) รองลงมาคือ สามารถ
น�ำไปสู่การพัฒนาทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาพยาบาลได้ อย่างเหมาะสม ( X =4.30, SD=.69)
และมีความเหมาะสมในการน�ำมาใช้ ในการจัดท�ำแผนที่เพื่อการเยี่ยมบ้ าน ( X =4.28, SD=.66)
ด้ านความเป็ นไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X =4.26, SD=.51) เมื่อจัดล�ำดับของค่าคะแนนเฉลี่ยพบว่า 3 ล�ำดับ
แรก คือ มีความคุ้มค่าทั้งในด้ านของงบประมาณและเวลา ( X =4.34, SD= .62) รองลงมาคือ ประหยัดค่าใช้ จ่าย
และทรัพยากรในการน�ำไปใช้ ( X =4.30, SD=.65) และ ผลที่ได้ จากการประยุกต์ใช้ Google My Maps มีประโยชน์
คุ้มค่ากับเวลาและทรัพยากรที่เสียไป ( X =4.31, SD=.64) ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณภาพของการประยุกต์ใช้ Google My Maps ในการเยี่ยมบ้ าน (N = 85)

คุณภาพของการประยุกต์ใช้ Google My Maps
1. ด้านความเป็ นประโยชน์
1.1 สามารถเป็ นแนวทางในการน�ำไปประยุกต์ใช้ ในการให้ การพยาบาล
ชุมชนส�ำหรับนักศึกษาพยาบาล
1.2 มีประโยชน์ต่อนักศึกษาพยาบาลในการพัฒนาทักษะการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพยาบาลได้
1.3 มีประโยชน์ต่อผู้รับบริการในการส่งต่อข้ อมูลที่แม่นย�ำ
1.4 สามารถน�ำ Google My Maps ไปประยุกต์ใช้ ในด้ านอื่นๆ ได้
1.5 ควรส่งเสริมให้ มกี ารน�ำ Google My Maps ไปใช้ ในการให้ การพยาบาล
ชุมชนในด้ านอื่นๆ
2. ด้านความเป็ นไปได้
2.1 มีแนวทางและวิธกี ารที่สามารถน�ำไปสู่การปฏิบตั ไิ ด้ จริง
2.2 สามารถท�ำความเข้ าใจได้ ง่าย ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้ อนเกินไป
2.3 ประหยัดค่าใช้ จ่ายและทรัพยากรในการน�ำไปใช้
2.4 มีความคุ้มค่าทั้งในด้ านของงบประมาณและเวลา
2.5 ผลที่ได้ จากการประยุกต์ใช้ Google My Maps มีประโยชน์ค้ ุมค่ากับเวลา
และทรัพยากรที่เสียไป
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3. ด้านความเหมาะสม
3.1 มีความเหมาะสมในการน�ำมาใช้ ในการจัดท�ำแผนที่เยี่ยมบ้ าน
3.2 มีความสอดคล้ องและตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การจัดการเรียน
การสอนในรายวิชา
3.3 มีความยืดหยุ่นสามารถปรับใช้ ได้ ตามบริบทของการให้ การพยาบาล
3.4 สามารถน�ำไปสู่การพัฒนาทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
พยาบาลได้ อย่างเหมาะสม
3.5 สามารถน�ำไปใช้ ได้ อย่างเหมาะสมกับพื้นที่ในการให้ บริการ
4. ด้านความถูกต้อง
4.1 สามารถระบุตำ� แหน่งที่ต้งั ของครอบครัวได้ อย่างถูกต้ อง
4.2 มีแนวทางในการน�ำไปใช้ อย่างชัดเจน
4.3 ช่วยให้ นักศึกษาพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ รับสารสนเทศ
ที่ครอบคลุมเพียงพอในการเยี่ยมบ้ าน
4.4 ผลที่ได้ จากการประยุกต์ใช้ Google My Maps สามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้ ในการให้ การพยาบาลในชุมชนได้
4.5 ช่วยให้ นักศึกษาพยาบาลและผู้ท่เี กี่ยวข้ องสามารถเดินทางมายังบ้ าน
ครอบครัวกรณีศกึ ษาได้ อย่างถูกต้ อง
รวม
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจในการประยุกต์ใช้ Google My Maps ในการเยี่ยมบ้ านของนักศึกษาพยาบาล
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.32, SD=.52) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านตามล�ำดับของค่าคะแนนเฉลี่ย พบว่า
ด้ านกิจกรรมการประยุกต์ใช้ Google My Maps ในการเยี่ยมบ้ านมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X =4.35, SD=.49)
เมื่อจัดล�ำดับของค่าคะแนนเฉลี่ยพบว่า 3 ล�ำดับแรก คือ การประยุกต์ใช้ Google My Maps มีความเหมาะสมกับ
ลักษณะของรายวิชาในการจัดท�ำแผนที่เพื่อการเยี่ยมบ้ าน ( X =4.43, SD=.60) มีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
ของรายวิชา ( X =4.41, SD=.64) และสามารถน�ำความรู้และประสบการณ์ท่ไี ด้ รับไปประยุกต์ใช้ ในรายวิชาอื่นหรือ
ในชีวติ ประจ�ำวันได้ ( X =4.41, SD=.58) ตามล�ำดับ ในด้ านผู้สอนมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X =4.29, SD=.56)
เมื่อจัดล�ำดับของค่าคะแนนเฉลี่ยพบว่า 3 ล�ำดับแรก คือ ผู้สอนส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนเกิดการเรียนรู้ในด้ านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้ บริการเยี่ยมบ้ าน ( X =4.34, SD=.68) ผู้สอนสามารถตอบค�ำถามและให้ คำ� แนะน�ำ
ได้ อย่างชัดเจน ( X =4.31, SD=.58) และผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ( X =4.30, SD=.67) ตาม
ล�ำดับ ดังรายละเอียดใน ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจในการประยุกต์ใช้ Google My Maps ในการเยี่ยมบ้ าน (N = 85)

ความพึงพอใจ

X

SD

ระดับคุณภาพ

1. ด้านผูส้ อน
1.1 ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนเกิดการเรียนรู้ในด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการให้ บริการเยี่ยมบ้ าน
1.2 ความสามารถด้ านการถ่ายทอดความรู้ในการประยุกต์ใช้ Google
My Maps ในการเยี่ยมบ้ าน
1.3 ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้จากทฤษฎีส่กู ารปฏิบตั จิ ริงใน
ชุมชนได้
1.4 การเตรียมความพร้ อมให้ กบั ผู้เรียนก่อนการปฏิบตั จิ ริง
1.5 ความสามารถในการตอบค�ำถามและให้ คำ� แนะน�ำได้ อย่างชัดเจน
2. ด้านการประยุกต์ใช้ Google My Maps ในการเยีย่ มบ้าน
2.1 มีความสอดคล้ องกับกิจกรรมการเรียนการสอน
2.2 มีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา
2.3 ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพยาบาล
2.4 รูปแบบการประยุกต์ใช้ Google My Maps มีความเหมาะสมกับผู้เรียน
2.5 มีความเหมาะสมกับลักษณะรายวิชาในการจัดท�ำแผนที่เพื่อการเยี่ยมบ้ าน
2.6 บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการใช้ ส่อื
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ ในการเยี่ยมบ้ าน
2.7 ผู้เรียนสามารถน�ำความรู้และประสบการณ์ท่ไี ด้ รับไปประยุกต์ใช้ ใน
รายวิชาอื่นหรือในชีวิตประจ�ำวันได้
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รวมทุกด้าน
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อภิปรายผล

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีประเด็นอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. ผลการประเมินคุณภาพของการประยุกต์ใช้ Google My Maps ในการเยี่ยมบ้ านของนักศึกษาพยาบาล พบว่า ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.30, SD=.47) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าด้ านที่มรี ะดับค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้ าน
อื่น คือ ด้ านการใช้ ประโยชน์ รองลงมาคือ ด้ านความถูกต้ อง ด้ านความเหมาะสม และด้ านความเป็ นไปได้ ทั้งนี้อธิบาย
ได้ ว่า แอปพลิเคชั่น Google My Maps สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ ในการเยี่ยมบ้ านของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชา
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลอนามัยชุมชนได้ โดยลักษณะการใช้ งานของ Google My Maps ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มคี วามถูกต้ อง แม่นย�ำในการแสดงต�ำแหน่งบ้ านของผู้รับบริการ รวมทั้งสามารถเป็ น
แหล่งข้ อมูลเพื่อใช้ ในการวางแผนการเยี่ยมบ้ านร่วมกันระหว่างทีมสุขภาพได้ อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้ อง
กับการศึกษาของ ปิ ติวรรณ ฝ้ ายโคกสูง14 ซึ่งท�ำการศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ ระบบภูมสิ ารสนเทศในการเฝ้ าระวัง
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ภาวะสุขภาพส�ำหรับการเยี่ยมบ้ านผู้ป่วยในเขตอ�ำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพ
ในด้ านความถูกต้ อง ด้ านความสะดวกง่ายต่อการใช้ งาน อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังเป็ นการส่งต่อข้ อมูลและการ
ติดต่อสื่อสารร่วมกันระหว่างทีมสุขภาพท�ำให้ การดูแลสุขภาพที่บ้านมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้ องกับการศึกษา
ของ Lindberg et al.15 ซึ่งท�ำการวิจัยเพื่อศึกษาการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ส�ำหรับสื่อสาร
ระหว่างผู้ป่วย สมาชิกในครอบครัวและทีมสุขภาพในการดูแลที่บ้าน ผลการศึกษาพบว่าการใช้ แอปพลิเคชั่นด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้ ในการดูแลสุขภาพที่บ้านได้ และส่งผลดีต่อการส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วย การ
ก�ำหนดสีของบ้ านผู้รับบริการตามแนวทางปิ งปองจราจรชีวิต 7 สี ยังเป็ นการแสดงถึงระดับความรุนแรงของผู้รับ
บริการในการเยี่ยมบ้ านแต่ละครั้ง ซึ่งช่วยในการจัดล�ำดับความส�ำคัญในการให้ บริการเยี่ยมบ้ านให้ กบั เจ้ าหน้ าที่และ
ทีมสุขภาพ ส่งผลให้ การเยี่ยมบ้ านของนักศึกษาพยาบาลร่วมกับเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและ
ส่งผลดีต่อการให้ บริการดูแลสุขภาพที่บ้านทั้งต่อผู้รับบริการและทีมสุขภาพที่อยู่ในชุมชน และสอดคล้ องกับจักรพงศ์
ธิสาระ16 ซึ่งได้ ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบบริการสุขภาพผู้สงู อายุด้านความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
ประยุกต์โปรแกรมแผนที่ กูเกิ้ล โดยได้ กำ� หนดเครื่องหมายสัญลักษณ์และการใช้ สเี พื่อบ่งชี้ระดับความสามารถในการ
ปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวันของผู้สงู อายุ ซึ่งช่วยในการสื่อสารข้ อมูลด้ านสุขภาพและจัดล�ำดับความส�ำคัญในการเยี่ยมบ้ าน
ของเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
2. ผลการประเมินความพึงพอใจในการประยุกต์ใช้ Google My Maps ในการเยี่ยมบ้ านของนักศึกษาพยาบาล
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.32, SD=.48) สอดคล้ องกับผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนใน
ปี การศึกษา 2560 ซึ่งพบว่า ภายหลังการจัดการเรียนการสอนนักศึกษามีระดับความพึงพอใจในด้ านการใช้ ส่อื การ
สอน เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทนั สมัย อยู่ในระดับมากที่สดุ ( X =4.77, SD=.46) ทั้งนี้อธิบายได้ ว่า การประยุกต์ใช้
Google My Maps ซึ่งเป็ นแอปพลิเคชั่นในด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เหมาะส�ำหรับใช้ เป็ นสื่อการ
เรียนการสอนหรือเป็ นเครื่องมือส�ำหรับนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลอนามัยชุมชน โดยเฉพาะการ
เยี่ยมบ้ าน เนื่องจากมีความทันสมัย ใช้ งานง่ายและรวดเร็ว สามารถแก้ ไข เพิ่มเติมและปรับปรุงข้ อมูลได้ เสมอ อีกทั้ง
ยังสามารถใช้ ส่อื กลางในการส่งต่อข้ อมูลหรือการสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษาร่วมถึงทีมสุขภาพได้ ซ่ึงมีความ
แตกต่ า งจากการแผนที่เ ยี่ ย มบ้ า นในรูป แบบเอกสาร และสามารถเข้ า ถึง ได้ ท้ัง บนโทรศั พ ท์มื อ ถือ และเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ สอดคล้ องกับการศึกษาของจักรพงศ์ ธิสาระ16 ที่ได้ ศกึ ษาประสิทธิผลของรูปแบบบริการสุขภาพผู้สงู
อายุด้านความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันประยุกต์โปรแกรมแผนที่กูเกิ้ล ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างซึ่ง
เป็ นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านในกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจในระดับดี นอกจากนี้ด้วยลักษณะการใช้
งานของ Google My Maps ที่เป็ นเทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศ ผู้ใช้ จงึ ต้ องมีทกั ษะในด้ านการใช้ ส่อื เทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ ซึ่งสอดคล้ องกับลักษณะของนักศึกษาซึ่งอยู่ใน Generation Z นั่นคือ ชอบความท้ าทาย คิดเร็ว ท�ำเร็ว
นิยมสื่อสารผ่านเทคโนโลยี และอยู่กบั อินเตอร์เน็ตเป็ นส่วนใหญ่ ท�ำให้ นักศึกษามีความสามารถในการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีและการสื่อสารได้ อย่างรวดเร็ว3 สอดคล้ องกับการศึกษาของ กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ และคณะ17 ซึ่งท�ำการ
ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ชลบุรี โดยใช้ วิธกี ารเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า ทักษะด้ านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็ นทักษะที่นักศึกษาให้ ข้อมูลว่าอยู่ในระดับเชี่ยวชาญ สามารถเล่ นโปรแกรมอะไรได้ หลายอย่าง
โปรแกรมที่ไม่ร้ กู ส็ ามารถเรียนรู้ได้ อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงส่งผลให้ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการ
ประยุกต์ใช้ Google My Maps ในการเยี่ยมบ้ าน อยู่ในระดับมาก
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ข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้

ผลจากการวิจัยแสดงให้ เห็นว่า Google My Maps สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลอนามัยชุมชน โดยเฉพาะในหัวข้ อการเยี่ยมบ้ านที่จะต้ องมีการแสดงต�ำแหน่งและน�ำทาง
ไปยังบ้ านของผู้รับบริการ รวมทั้งการบันทึกและส่งต่อข้ อมูลส�ำคัญของผู้รับบริการทั้งในรูปแบบของข้ อความและ
รูปภาพ ช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการให้ บริการดูแลสุขภาพที่บ้าน และสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ ในการจัดท�ำ
แผนที่สขุ ภาพของชุมชนที่แสดงการกระจายของโรคหรือภาวะเจ็บป่ วยของประชาชนในชุมชน ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ใน
ด้ านการวางแผนการรักษาพยาบาลและติดตามผู้ป่วยในชุมชน นอกจากนี้ยังสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ ในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาที่มีวัตถุประสงค์ของรายวิชาสอดคล้ องกับลักษณะการท�ำงานของ Google My Maps เช่น
รายวิชาจิตเวชชุมชน รายวิชาฝึ กปฏิบตั กิ ารพยาบาลผู้สงู อายุในชุมชน รายวิชาการสร้ างเสริมสุขภาพ ทั้งนี้อาจารย์ผ้ ู
สอนควรมีความรู้ ความเข้ าใจและมีทกั ษะในการใช้ Google My Maps เป็ นอย่างดี และควรมีการจัดท�ำคู่มอื การใช้
งาน Google My Maps เพื่อใช้ ในการเยี่ยมบ้ านอย่างละเอียด เพื่อจะได้ ให้ คำ� แนะน�ำและถ่ายทอดวิธกี ารใช้ งานให้ กบั
นักศึกษาให้ สามารถใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลควรน�ำ Google My Maps ไปใช้ ในการจัดท�ำแผนที่สขุ ภาพของประชาชน
ในเขตพื้นที่บริการ เพื่อศึกษาการกระจาย ความชุกและการพยากรณ์โรคหรือภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชน
และใช้ ในเยี่ยมบ้ านของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านและทีมสุขภาพในพื้นที่ โดยข้ อมูลที่ได้ สามารถน�ำมาใช้
ในการวางแผนการรักษาพยาบาล การเฝ้ าระวังโรคและการติดตามผู้ป่วยซึ่งจะเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้
บริการการดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care) ในสถานบริการระดับปฐมภูมิ
2. ควรมีการศึกษาวิจัยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา โดยการใช้ แอปพลิเคชั่น Google My
Maps ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่มกี ารฝึ กปฏิบตั ใิ นชุมชนที่ต้องมีการเยี่ยมบ้ านผู้ป่วย เช่น รายวิชาฝึ ก
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สงู อายุในชุมชน หรือรายวิชาที่ต้องการจัดเก็บข้ อมูลด้ านสุขภาพในรูปแบบของแผนที่สขุ ภาพ
เช่น รายวิชาจิตเวชชุมชน รายวิชาระบาดวิทยา เพื่อประเมินสมรรถนะของผู้เรียนในด้ านการสื่อสาร สารสนเทศและ
รู้เท่าทันสื่อและด้ านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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