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บทคัดยอ

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครือ่ งมือในการจัดการเรียนการสอนทีส่ าํ คัญในชวงทีม่ กี ารระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา และจากการทีน่ กั ศึกษาในปจจุบนั สามารถเขาถึงขอมูลไดงา ย จึงอาจทําใหไมไดพฒ
ั นาทักษะ
การวิเคราะหความนาเชื่อถือของขอมูล ไมตระหนักถึงประโยชนของขอมูลเทาที่ควรหรืออาจขาดการ
รูเ ทาทันสือ่ การวิจยั ครัง้ นีม้ จี ดุ ประสงคเพือ่ ศึกษาระดับของพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาล และความสัมพันธระหวางพฤติกรรมดังกลาวกับการรูเ ทาทันและการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษาพยาบาล ผูเขารวมการวิจัยเปนนักศึกษาชั้นปที่ 2-4 ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแหงหนึง่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 158 คน ทีไ่ ดรบั การเลือกแบบเจาะจง
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ซึ่งแบงเปน 4 สวน คือ 1.แบบสอบถามขอมูลทั่วไป
2.แบบสอบถามการรูเ ทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศ (α = .76) 3.แบบสอบถามการยอมรับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (α = .84) และ 4.แบบสอบถามพฤติกรรมการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติการ
พยาบาล (α = .89) วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาอยูใน
ระดับมาก (M = 4.28, SD = 0.57) โดยมีความสัมพันธทางบวกกับการรูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระดับปานกลาง (r(156) = .599, p < .001) และการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสูง (r(156) = .738,
p < .001) สรุปไดวานักศึกษาพยาบาลที่ยอมรับและรูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีพฤติกรรมการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปฏิบัติการพยาบาลที่ดี ดังนั้นอาจารยพยาบาลควรออกแบบการเรียนรูให
นักศึกษาไดรับรูประโยชนและเห็นความสําคัญของพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสงเสริม
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปฏิบัติการพยาบาลในอนาคต
คําสําคัญ: พฤติกรรมการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ, การปฏิบัติการพยาบาล, นักศึกษาพยาบาล
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Abstract

Information technology (IT) has been an important teaching and learning instrument during the coronavirus
outbreak. Students nowadays are able to easily access to information from many sources, however they
may not have developed sufﬁcient skills for analyzing the validity of gained information, be unaware
of its beneﬁts, or lack media literacy. The aims of this study were to study the level of IT use and the
correlations with media literacy, IT acceptance, and IT use behaviors in the nursing practices of nursing
students. Participants were 158 second to fourth year Bachelor of Nursing students who were purposively
selected from a university in Northeastern Thailand. The instrument used for data collection was divided
into four parts: 1) the General Information Questionnaire, 2) the Information Technology (Media) Literacy
Questionnaire (α = .76), 3) the Information Technology Acceptance Questionnaire (α = .84), and 4)
the Information Technology Use Behavior in Nursing Practice Questionnaire (α = .89). Data were
analyzed using descriptive statistics and Pearson’s correlation coefﬁcients. The results showed that IT
use behaviors in the nursing practices of nursing students was at a high level (M = 4.28, SD = 0.57).
It had a statistically signiﬁcant relationship with IT literacy at a moderate level, r(156) = .599, p < .001,
and with IT acceptance at a high level, r(156) = .738, p < .001. In conclusion, the nursing students who
accept IT and had IT literacy would have better IT use behaviors in their nursing practices. Therefore,
nursing instructors should design learning courses to improve the students’ understanding and perception
the usefulness and the importance of IT use behaviors to promote their use of IT in their nursing practices
in the future.
Keywords: information use behaviors, nursing practice, nursing students
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เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology [IT]) เปนเครื่องมือสําคัญในการแสวงหาความรู
เพือ่ นํามาปรับใชในการพยาบาลผูป ว ยในแตละราย เพือ่ ใหไดรบั การรักษาพยาบาลทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด
ดวยการใชขอ มูลทางวิชาการหรือการวิจยั ทีน่ า เชือ่ ถือ สารสนเทศและการสือ่ สารชวยใหเขาถึงแหลงความรู
ไดอยางรวดเร็วและนําขอมูลหรือความรูท ไี่ ดรบั มาใชในการตัดสินใจ เพือ่ ปรับใชในการพยาบาลใหมคี วาม
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (สุปราณี พลธนะ และนันทกาญจน หาญพรม, 2560) ผูปฏิบัติการ
พยาบาลสามารถพัฒนาการทํางานดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศคนหาและนําผลงานวิจยั มาใช (Research
utilization) หรือการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-based practice) เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การดูแลและการบริการดานสุขภาพ (กรรณิการ รัชอินทร และขนิษฐา วรธงชัย, 2562; ชมพู วิพุธานุพงษ,
นิตยา เพ็ญศิรนิ ภา, และพาณี สีตกะลิน, 2559) วิชาชีพการพยาบาลมีการพัฒนาองคความรูจ ากการวิจยั อยาง
ตอเนือ่ งทัง้ ทางดานบริการ บริหาร การศึกษา การพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการพยาบาล
องคความรูถูกถายทอดผานทางวารสารการวิจัยโดยตีพิมพเผยแพรผลงานอยางกวางขวาง แตยังไมถูก
นําไปใชในการปฏิบัติการพยาบาลเทาที่ควร (Wood, 2008) นักศึกษาพยาบาลถือวาเปนบุคลากรดาน
สุขภาพที่จําเปนตองมีสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหสามารถเขาถึงและใชองคความรูจาก
ฐานขอมูลที่สําคัญเหลานี้ได
นักศึกษาพยาบาลจะเปนบุคลากรทางสุขภาพในอนาคตที่เทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาท
ในชีวติ มากขึน้ จึงตองยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศเหลานี้ และควรมีทกั ษะการใชสอื่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการรูเ ทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ พัฒนาคุณภาพของการปฏิบตั กิ ารพยาบาลจากขอมูลสารสนเทศ
ดานสุขภาพที่นาเชื่อถือ (จุไรรัตน ดวงจันทร และคณะ, 2560) มีความสามารถนําความรูที่ไดจากการ
สืบคนขอมูลทีน่ า เชือ่ ถือไปพัฒนาตนเองตอยอดองคความรูท งั้ ในดานทฤษฎีและการปฏิบตั กิ าร (พิชญาภา
สาแดง, นงณภัทร รุงเนย, รัตนา สิงหครูบอน, และพรสุดา ปลอดโปรง, 2563) ทั้งนี้นักศึกษาพยาบาล
ควรมีความสามารถในการสืบคนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การอานขอมูลจากสื่อตาง ๆ การวิเคราะห
ความนาเชื่อถือของแหลงอางอิงอยางมีวิจารณญาณ จึงจะสามารถนําขอมูลที่ไดไปใชใหเกิดประโยชนตอ
ตนเอง ครอบครัว และสังคมได (พนิตนาฎ ชํานาญเสือ และคณะ, 2559) ในการเตรียมความพรอมกอน
เขาสูวิชาชีพพยาบาล นักศึกษาพยาบาลควรถูกเตรียมใหมีทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง
ดวยการเปดโอกาสใหศึกษาเรียนรูอยางอิสระดวยการปลูกฝงทักษะการใชองคความรูจากสารสนเทศ
ซึ่งจะเปนประโยชนในการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต (ปราณี ออนศรี, 2561)
สํานักงานการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.)ไดกาํ หนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2552 (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2564) มีมาตรฐานผลการเรียนรู (Learning outcomes) ทีค่ าดหวัง
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 ทั้งหมด 6 ดาน คือ
ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and moral) ดานความรู (Knowledge) ดานทักษะทางปญญา (Cognitive
skills) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills and responsibility)
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ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสือ่ สารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical analysis, communication
and information technology skills) และดานทักษะการปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ (Professionals skills) ผลการเรียนรู
ทีค่ าดหวังในดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญตอการ
พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลในเชิงวิชาการ และการพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Larsen,
Heer,Lærum-Onsager, & Gjevjon, 2021) และมีผลตอการพัฒนาองคความรูที่จะนํามาปรับใชใหเขากับ
การเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตรทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (ปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน,
สุรีย จินเรือง, และวิภาศิริ นราพงษ, 2560)
พฤติกรรมการใชสารสนเทศของนักศึกษาพยาบาลในยุคทีข่ อ มูลสามารถเขาถึงไดงา ยจากเครือขาย
อินเทอรเน็ต (Internet) พบวามีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในดานวิชาการนอยกวาดานความบันเทิงจาก
การทบทวนวรรณกรรมพบวาพฤติกรรมการรูสารสนเทศดานสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล มีทักษะ
ในการประเมินสารสนเทศดานสุขภาพและการรูสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและการนําไปใชในประเด็น
ที่ไดรับคําแนะนําจากอาจารยหรือเมื่อเกิดความตองการขอมูลอยูในระดับปานกลางเทานั้น (พนิตนาฎ
ชํานาญเสือ และคณะ, 2559) เชนเดียวกับ ผลการศึกษาของ ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ, สกุนตลา แซเตียว,
วรินทรลดา จันทวีเมือง, ทิพยสคุ นธ กิจรุง โรจน, และจินตวีรพ ร แปนแกว (2563) ทีพ่ บวาพฤติกรรมการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือขายสังคมออนไลนโดยรวมอยูใ นระดับปานกลาง และเมือ่ พิจารณารายดานพบวา
การใชดานการศึกษาและดานการสื่อสารอยูในระดับปานกลาง แตการใชดานบันเทิงอยูในระดับมาก
นอกจากนี้ยังพบวาการที่นักศึกษาพยาบาลสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดงาย อาจทําใหขาดการวิเคราะห
ความนาเชือ่ ถือของขอมูล ไมรปู ระโยชนของขอมูลทีไ่ ดรบั และละเลยแหลงทีม่ าของขอมูล เปนตน (เสาวนีย
ชูจันทร และรณชัย คนบุญ, 2562)
พฤติกรรมการใชสื่อและเทคโนโลยีของนักศึกษาพยาบาลมีความสําคัญในการแสวงหาความรูทั้ง
ทางวิชาการและทางวิชาชีพ เพื่อประโยชนในการใหการพยาบาลที่มีมาตรฐาน พัฒนาใหนักศึกษามี
สมรรถนะเชิงวิชาชีพและบรรลุผลลัพธการเรียนรูตามเกณฑมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ แตจากการทบทวนวรรณกรรมพบวานักศึกษายังมีการใชประโยชนของเทคโนโลยี
สารสนเทศในเชิงวิชาการนอย และขาดทักษะในการวิเคราะหความนาเชื่อถือของขอมูล การรูเทาทัน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Media literacy) และการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาพยาบาลและความสัมพันธของพฤติกรรม
ดังกลาวกับการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติการพยาบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
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วัตถุประสงคการวิจัย
1.เพือ่ ศึกษาระดับพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การปฏิบตั กิ ารพยาบาลของนักศึกษา
พยาบาล
2.เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศ การยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ กับพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ชแนวคิดการรูเ ทาทันสารสนเทศของสมาคมหองสมุดอเมริกนั (American Library
Association, 2010 อางใน ชมพู วิพธุ านุพงษ, นิตยา เพ็ญศิรนิ ภา, และพาณี สีตกะลิน, 2559) และทฤษฎีการ
ยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Theory of acceptance model [TAM]) ของ Davis (1989) ซึ่งเปนทฤษฎี
ที่มีชื่อเสียงและนิยมใชเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของการใชเทคโนโลยี เพื่อใหทราบถึงความสัมพันธ
เกี่ยวกับ การรูเทาทันสารสนเทศ และการยอมรับสารสนเทศของนักศึกษาพยาบาล เพื่อเปนประโยชนใน
การพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยตอไป ดังรายละเอียดในภาพที่ 1
การรูเทาทันสารสนเทศ
-การตระหนักในการใชสารสนเทศ
-การเขาถึงสารสนเทศ
-การวิเคราะหเทคโนโลยีสารสนเทศ
การยอมรับการใชสารสนเทศ
-การรับรูประโยชน
-การรับรูความยากงายในการใชงาน

พฤติกรรมการใชสื่อสารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล

ภาพที่ 1. กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั สํารวจ (Survey research) เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล และศึกษาความสัมพันธของพฤติกรรมดังกลาวกับการ
รูเทาทัน และการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรทีใ่ ชในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นีเ้ ปนนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปที่ 2-4 หลักสูตรพยาบาลศาสตร
ปการศึกษา 2563 จํานวน 158 คน กลุม ตัวอยางทีเ่ ปนนักศึกษาพยาบาลศาสตรชนั้ ปที่ 2-4 ทีศ่ กึ ษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรของคณะพยาบาลศาสตร ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling)
โดยการจับฉลากแบบไมแทนที่ (Sampling without replacement) ในนักศึกษาแตละชัน้ ปกาํ หนดขนาดของ
กลุ  ม ตั ว อย า งโดยใช ก ารเป ด ตารางสํ า เร็ จ รู ป ของทาโรยามาเน (Yamane, 1973 อ า งถึ ง ใน บุ ญ ใจ
ศรีสถิตยนรากูร, 2553) กําหนดความเชื่อมั่นที่รอยละ 99%
การพิทักษสิทธิ์ผูใหขอมูล
การศึกษาวิจยั ครัง้ นีไ้ ดรบั การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษยของคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เลขที่ 003/2562 ผูวิจัยไดใหขอมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัยและสอบถาม
ความสมัครใจในการรวมโครงการวิจัย รวมทั้งไดชี้แจงรายละเอียดตาง ๆ ขอมูลที่ไดจะถูกเก็บเปน
ความลับและไมถูกเปดเผยเปนรายบุคคล การเขารวมการวิจัยนี้ไมมีผลกระทบใด ๆ ตอการเรียนการสอน
และการวัดประเมินผล
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 4 สวนดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ประกอบดวย เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม รายไดตอเดือน ที่พัก
และชวงเวลาที่ใชสื่อเทคโนโลยี จํานวน 5 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น โดยผูวิจัย
ไดประยุกตใชทฤษฎีทเี่ กีย่ วของกับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศใหเหมาะสมกับงานวิจยั จํานวน 14 ขอ
ลักษณะคําตอบเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยมีคาคะแนนจาก 1-5 คาคะแนนที่นอยแสดง
วามีความรูในขอนั้นนอย และคาคะแนนที่มาก แสดงวามีความรูในขอนั้นมาก
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งพัฒนามาจากอรทัย
เลื่อนวัน (2555) จํานวน 11 ขอ เปนขอคําถามทางบวกทั้งหมด ลักษณะคําตอบเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับโดยมีคาคะแนนจาก 1-5 คาคะแนนที่นอยแสดงวามีการยอมรับการใชเทคโนโลยีใน
ขอนั้นนอย และคาคะแนนที่มากแสดงวามีการยอมรับการใชเทคโนโลยีในขอนั้นมาก
สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติ
การพยาบาลจํานวน 16 ขอ ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นเองจากการทบทวนวรรณกรรม ลักษณะเปนขอคําถาม
ทางบวกทัง้ หมด ลักษณะของคําตอบเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยมีคา คะแนนจาก 1-5 คา
คะแนนที่นอยแสดงวามีพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลในขอนั้นนอย และคา
คะแนนที่มากแสดงวามีพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลในขอนั้นมาก
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แบบสอบถามสวนที่ 2-4 มีการแบงระดับคะแนนเฉลีย่ ตามเกณฑของ ชเนตตี สยนานนท (2555) คือ
คาคะแนนเฉลีย่ 1.00 - 1.49 อยูใ นระดับนอยทีส่ ดุ คาคะแนนเฉลีย่ 1.50 - 2.49 อยูใ นระดับนอย คาคะแนนเฉลีย่
2.50 - 3.49 อยูในระดับปานกลาง คาคะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 อยูในระดับมาก และคาคะแนนเฉลี่ย 4.50
ขึ้นไปอยูในระดับมากที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดวยการใหผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ และมี
ประสบการณเกี่ยวกับการใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลและมีความชํานาญเกี่ยวกับ
การวิจยั จํานวน 3 ทาน ตรวจความตรงของเนือ้ หา (Content validity) พบวาไดคา ความตรงของเนือ้ หาเทากับ
.86 หลังจากนั้นนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2-4 ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน
30 คน และตรวจสอบความเทีย่ งดวยการวิเคราะหคา สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาก (Cronbach’s alpha
coefﬁcient [α]) พบวาแบบสอบถามเกีย่ วกับการรูเ ทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบสอบถามเกีย่ วกับการ
ยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และแบบสอบถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการใชสอื่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การปฏิบตั กิ ารพยาบาลมีคา α เทากับ .76, 84 และ 89 ตามลําดับ ซึง่ แสดงวาความนาเชือ่ ถือของเครือ่ งมือ
อยูในระดับที่ยอมรับไดถึงระดับดี (ไพศาล วรคํา, 2559)
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1.ผูวิจัยไดทําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลไปยังคณบดี คณะพยาบาลศาสตรของสถาบัน
ที่เปนพื้นที่วิจัยลวงหนา 1-2 สัปดาหกอนดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล จากนั้นประสานไปที่หัวหนาหอง
ในแตละชั้นป เพื่อขอความรวมมือกับนักศึกษาในการเขารวมโครงการวิจัย
2.ผูวิจัยเขาพบนักศึกษาชั้นปที่ 2-4 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงครายละเอียดเกี่ยวกับแบบสอบถาม
การรักษาความลับ ขอมูลสวนบุคคล ตลอดจนการสมัครใจในการตอบแบบสอบถามโดยไมมผี ลตอการเรียน
แตอยางใด และขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามทั้งหมด
3.ใหนักศึกษาทําแบบสอบถามโดยใชเวลาประมาณ 30-40 นาที จากนั้นตรวจสอบความครบถวน
และความถูกตองของแบบสอบถาม นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
1.วิเคราะหขอมูลทั่วไป ประกอบดวย เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม รายไดตอเดือน ที่พัก และชวงเวลา
ที่ใชสื่อเทคโนโลยี โดยการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละนําเสนอเปนรูปตารางประกอบความเรียง
2. วิ เ คราะห ห าความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการรู  เ ท า ทั น เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การยอมรั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กับพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา
พยาบาล โดยใชสถิติสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefﬁcient)

50

»‚·Õè 27 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á – ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2564
Vol. 27 No. 1 (January-June) 2021

ผลการวิจัย

ÇÒÃÊÒÃÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ
Journal of Health and Nursing Education

ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 92.4)
สวนใหญอยูชั้นปที่ 3 (รอยละ 38.0) และชั้นปที่ 4 (รอยละ 38.0) สวนใหญเกรดเฉลี่ยสะสมอยูระหวาง
2.51-3.00 (รอยละ 57.0) มีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 5,000-10,000 บาทตอเดือน (รอยละ 58.2)
พักหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย (รอยละ72.8) และนักศึกษาสวนใหญใชเทคโนโลยีสารสนเทศในชวงเวลา
20.01-24.00 น. (รอยละ 79.7) รองลงมาคือ ชวงเวลา 16.01-20.00 น. (รอยละ 67.7)
ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติการพยาบาล พบวาโดย
พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
(M = 4.28, SD = 0.57) เมื่อพิจารณารายดานพบวา พฤติกรรมทั้งสองดาน คือ ดานการใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ และดานจุดมุงหมายของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับมากเชนกัน
(M = 4.35, SD = 0.66; M = 4.28, SD = 0.69 ตามลําดับ)
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรูเทาทันและการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ
พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การปฏิบตั กิ ารพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลพบวา การรูเ ทาทัน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติ
การพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยในภาพรวมมีความสัมพันธ
ในระดับปานกลาง (r(156) = .599, p < .001) เมื่อพิจารณารายขอพบวา การวิเคราะหเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความสัมพันธในระดับสูง (r(156) = .620, p < .001) การตระหนักใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ
ในระดับปานกลาง (r(156) = .405, p < .001) และการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธในระดับ
ปานกลาง (r(156) = .480, p < .001)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา พฤติกรรมทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
2 อันดับแรกในดานการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศคือ นักศึกษาใชอนิ เทอรเน็ตเพือ่ สืบคนขอมูล
คนควาหาความรูเพิ่มเติม นอกจากการเรียนในชั้นเรียน (M = 4.43, SD = 0.61) และใชเพื่อการดาวนโหลด
ขอมูลตาง ๆ สําหรับการทํารายงานรายกรณี และงานที่ไดรับมอบหมาย (M = 4.41, SD = 0.64) สวนใน
ดานจุดมุง หมายของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชเพือ่ ทบทวนองคความรูส าํ หรับเตรียมตัวสอบเลือ่ น
ชั้นป/ การสอบขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพ (M = 4.35, SD = 0.70) และเพื่อการสืบคนขอมูลทาง
ดานการวิจัยทางการพยาบาลและดานสุขภาพอื่น ๆ (M = 4.34, SD = 0.66) ดังแสดงรายละเอียดของ
คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรม ในตารางที่1
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ตารางที่ 1 คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ปฏิบตั กิ าร
พยาบาล
ขอความ
ดานการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.ใชอนิ เทอรเน็ตเพือ่ สืบคนขอมูล คนควาหาความรูเ พิม่ เติมนอกจากการเรียนในชัน้ เรียน
2.ใชอนิ เทอรเน็ตเพือ่ ดาวนโหลดขอมูลตาง ๆ สําหรับทํารายงาน การศึกษาผูป ว ยรายกรณี
3.ใชอนิ เทอรเน็ตเพือ่ ทบทวนทักษะทางการพยาบาลตาง ๆ ทีจ่ าํ เปนกอนขึน้ ฝกปฏิบตั กิ ารพยาบาล ….
4.ใชขอ มูลจากการคนควาทางอินเทอรเน็ตแทนการคนควาจากหองสมุด
5.สืบคนขอมูลเกีย่ วกับความรูท งั้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั สิ าขาการพยาบาลจากทางอินเทอรเน็ต
6.เพือ่ อานตําราอิเล็กทรอนิกส บทความดานสุขภาพบนวารสารทีม่ คี ณุ ภาพและนาเชือ่ ถือ
7.สืบคนขอมูลเพือ่ ใชในผลิตเนือ้ หาขาวสารและสือ่ ในแผนการสอนทางการพยาบาล
8. เพือ่ ติดตามการจัดการเรียนการสอน สอบถาม-ปรึกษากับอาจารยผสู อน /อาจารยนเิ ทศบนหอผูป ว ย
9.ใชอนิ เทอรเน็ตเพือ่ สอบถาม-ปรึกษากับอาจารยทป่ี รึกษาในเรือ่ งตาง ๆ
10.นักศึกษาใชอนิ เทอรเน็ตเพือ่ การลงทะเบียน สืบคนขอมูลผลการเรียนของนักศึกษา
คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานรวมรายดาน
ดานจุดมุง หมายของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
11.เพือ่ การสืบคนขอมูลทางดานการวิจยั ทางการพยาบาลและดานสุขภาพอืน่ ๆ
12.เพือ่ เพิม่ พูนองคความรูว ทิ ยาการใหม ๆ ทางดานสุขภาพและการพยาบาล
13. เพือ่ พัฒนาทักษะการปฏิบตั ทิ างการพยาบาล
14.เพือ่ เตรียมตัวกอนการขึน้ ฝกปฏิบตั กิ ารพยาบาลบนหอผูป ว ย
15.เพือ่ ติดตามขาวสารตาง ๆ ทางดานการพยาบาลทีท่ นั สมัย
16.เพือ่ ทบทวนองคความรูส าํ หรับเตรียมตัวสอบเลือ่ นชัน้ ป/การสอบขึน้ ทะเบียนเปนผูป ระกอบวิชาชีพ
คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานรวมรายดาน
คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานรวมของแบบสอบถาม

M

SD ระดับ

4.43
4.41
4.27
4.23
4.23
4.22
4.20
4.32
4.15
4.30
4.35

0.61
0.64
0.72
0.75
0.67
0.70
0.71
0.73
0.72
0.74
0.66

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.34
4.23
4.24
4.22
4.33
4.35
4.28
4.28

0.66
0.68
0.66
0.73
0.70
0.70
0.69
0.57

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

สวนการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
ภาพรวมมีความสัมพันธในระดับสูง (r(156) = .768, p < .001) เมือ่ พิจารณารายขอ พบวาการรับรูค วามยากงาย
ตอการใชงานมีความสัมพันธในระดับสูง (r(156) = .706, p < .001) และการรับรูประโยชนของเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความสัมพันธในระดับสูง (r(156) = .738, p < .001) ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางการรูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศ การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
ตัวแปร

พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
คาสถิติ

p-value

ระดับความสัมพันธ

การตระหนักใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

0.405**

< 0.001

สัมพันธปานกลาง

การเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ

0.480**

< 0.001

สัมพันธปานกลาง

การวิเคราะหเทคโนโลยีสารสนเทศ

0.620**

< 0.001

สัมพันธสูง

รวม

0.599**

< 0.001

สัมพันธปานกลาง

การรับรูความยากงายตอการใชงาน

0.706**

< 0.001

สัมพันธสูง

การรับรูประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ

0.738**

< 0.001

สัมพันธสูง

รวม

0.768**

< 0.001

สัมพันธสูง

การรูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศ

การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

* p-value < 0.05, ** p-value < 0.01 (n = 158)

อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาในครัง้ นีพ้ บวาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาพยาบาลมีระดับ
มาก เชนเดียวกับการศึกษาของ สุปราณี พลธนะ และนันทกาญจน หาญพรม (2560) ที่พบวาพฤติกรรม
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งอาจเปนเพราะการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถทําไดงายโดยการใช
เครือขายอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ เพื่อสืบคนขอมูลตาง ๆ ทําใหนักศึกษาสรางพื้นที่สวนตัวได
ตามความตองการของแตละคน และแลกเปลี่ยนเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา (ปราณี ออนศรี, 2561) ประกอบ
กับนักศึกษาสามารถเขาถึงอุปกรณตา ง ๆ ไดโดยสะดวก นอกจากในสวนทีน่ กั ศึกษามีใชเองแลว ยังมีในสวน
ที่วิทยาลัยไดจัดสรรไวให เชน อุปกรณคอมพิวเตอร ระบบอินเทอรเน็ต และฐานขอมูลการศึกษาคนควา
(กมลรัตน เทอรเนอร, ลัดดา เหลืองรัตนมาศ, สราญ นิรันรัตน, จิราภรณ จันทรอารักษ,บุญเตือน วัฒนกุล,
และทุติยรัตน รื่นเริง, 2558) อีกทั้งนักศึกษาในยุคนี้มีทักษะดานการใชเทคโนโลยีเปนทุนเดิม สงผลใหเมื่อ
มาอยูใ นสิง่ แวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการเรียนรูเ รือ่ งเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สาร จึงทําใหเกิดพฤติกรรม
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาก
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เมื่อพิจารณาพฤติกรรมดานการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาพบวา
นักศึกษาใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับมากทุกดานโดยนักศึกษาใชอินเทอรเน็ต
เพื่อสืบคนขอมูลหาความรูเพิ่มเติมนอกจากการเรียนในชั้นเรียนมากที่สุด เชน ดาวนโหลดขอมูลตาง ๆ
สําหรับการทํางานที่ไดรับมอบหมาย เปนตน สอดคลองกับการศึกษาของ ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ และคณะ
(2563) พบวา นักศึกษาพยาบาลเมื่อเขาสูชั้นปที่ 2 เนื้อหาที่เรียนเริ่มมีความยากและเขมขนมากยิ่งขึ้น
เมื่อเขาสูวิชาทางการพยาบาล นักศึกษาพยาบาลจึงตองคนควาหาความรูผานเครือขายสังคมออนไลน
เพิ่มเติม เพื่อนํามาทําความเขาใจหรือทํารายงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานการณการ
ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา (โควิด-19 [COVID-19]) สงผลตอการเรียนการสอนในปจจุบนั ทีม่ กี าร
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับรายงานของ
องคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Educational,
Scientiﬁc and Cultural Organization [UNESCO], 2020) ทีพ่ บวา นับจากป พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยทัว่ โลกใน
40 ประเทศ ทัง้ ในภูมภิ าคเอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกาเหนือไดปรับเปลีย่ นจัดการเรียนการสอน
จากในหองเรียนเปนการเรียนผานแพลตฟอรมออนไลนประกอบกับการใหคน ควาขอมูลจากสือ่ สารสนเทศ
จุดมุงหมายของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศพบวา มีการใชสื่อสังคมออนไลนในการทบทวนองค
ความรูส าํ หรับเตรียมตัวสอบเลือ่ นชัน้ ป/ การสอบขึน้ ทะเบียนเปนผูป ระกอบวิชาชีพ เนือ่ งจากสือ่ เทคโนโลยี
ทําใหสามารถสืบคนขอมูลไดงาย และทําใหนักศึกษาเกิดความเขาใจ เกิดทักษะการสื่อสารเชิงวิชาชีพ
เพิ่มชองทางการสื่อสารกับบุคคล เกิดการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น เชน เพื่อน อาจารยนิเทศ
เปนตน (จันทิมา เขียวแกว, ศิริธร ยิ่งเรงเริง, และทัศนีย เกริกกุลธร, 2557)
ผลการวิจัยพบวาความสัมพันธของการรูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศกับพฤติกรรมการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลอยูในระดับปานกลาง ประกอบ
ดวยการตระหนักใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การปฏิบตั กิ ารพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลในระดับปานกลาง
เชนเดียวกับการวิจัยของ พนิตนาฎ ชํานาญเสือ และคณะ (2559) ที่ไดศึกษาการรูสารสนเทศดานสุขภาพ

การรูสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสดานสุขภาพและสภาวะสุขภาพของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนกพบวา นักศึกษามีทกั ษะในการประเมินสารสนเทศดานสุขภาพและการรูส ารสนเทศทาง

วิทยาศาสตรในระดับปานกลาง สอดคลองกับการศึกษาของ Larsen et al. (2021) ที่ทบทวนงานวิจัยที่
เกีย่ วของกับความรูท างเทคโนโลยีในการศึกษาพยาบาลจํานวน 28 เรือ่ ง พบวาสมรรถนะทีจ่ าํ เปนในการจัด
การเรียนการสอนทางพยาบาล คือ การสอนใหนกั ศึกษามีการรูเ ทาทันสารสนเทศ แตการศึกษาการรูท นั สือ่
การรู  ทั น ตนเองกั บ พฤติ ก รรมการเป ด รั บ ข า วสารในสื่ อ สั ง คมออนไลน ข องนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ของ กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ (2561) พบวาการรูเทาทันสื่อของนักศึกษาอยูในระดับปานกลางเทานั้น
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การวิเคราะหเทคโนโลยีสารสนเทศเปนตัวแปรเดียวทีม่ คี วามสัมพันธกบั พฤติกรรมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ ปฏิบตั กิ ารพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลในระดับสูง สอดคลองกับผลการวิจยั เชิงคุณภาพ
ของ กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ (2561) ที่พบวานักศึกษาสามารถใหความหมายของการรูเทาทันสื่อไดโดย
มุงเนนขั้นตอนการกลั่นกรองขอมูลขาวสารจากการตรวจสอบจากหลายแหลงขอมูลแลวนํามาอธิบาย
โตเถียง หรือเปนขอมูลที่ชวยในการตัดสินใจ รวมถึงการพยายามทําความเขาใจเจตนาของผูสงสารวา
นําเสนอขอมูลขาวสารไปเพื่อผลประโยชนใด เพื่อไมใหตนเองหลงเชื่อในขอมูลเหลานั้นทันที
ความสัมพันธของการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศกับพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การปฏิบตั กิ ารพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลมีความสัมพันธกนั ในระดับสูง สอดคลองกับการวิจยั ของ
พนิตนาฎ ชํานาญเสือ และคณะ (2559) พบวากลุม ตัวอยางทีเ่ ปนนักศึกษาพยาบาล มีคา เฉลีย่ การรูส ารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสดา นสุขภาพในระดับมาก โดยมีคา เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ ในเรือ่ งการรูว ธิ กี ารใชอนิ เทอรเน็ตเพือ่ คนหา
คําตอบเกี่ยวกับปญหาดานสุขภาพ รองลงมา คือรูวิธีการใชสารสนเทศเกี่ยวกับสุขภาพจากอินเทอรเน็ต
และนําไปใชใหเปนประโยชน ผลการศึกษาดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงการรูคุณคา และสามารถนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใหเกิดประโยชนของกลุมตัวอยาง ดังนั้นการสอดแทรกการเรียนรูสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสดานสุขภาพ จึงมีความสําคัญและการออกแบบการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล
ตองมีการสงเสริมใหนักศึกษาใชองคความรูจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
(ปราณี ออนศรี, 2561) ซึ่งรายวิชาที่สามารถสงเสริมใหเกิดทักษะดังกลาวไดโดยตรง เชน รายวิชา
เทคโนโลยีทางดานสุขภาพ วิจัยทางการพยาบาล เปนตน

สรุปและขอเสนอแนะ

นักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลของอยูในระดับมาก
โดยพบวานักศึกษาพยาบาลทีย่ อมรับเทคโนโลยีสารสนเทศมากจะมีพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การปฏิบตั กิ ารพยาบาลมาก โดยระดับของการแสดงพฤติกรรมของนักศึกษาพยาบาลขึน้ อยูก บั การรับรู
ความยากงายตอการใชงานและการรับรูประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ กลาวคือพฤติกรรมการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลจะมีระดับมาก เมื่อนักศึกษาพยาบาลรูถึงประโยชนของ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาก และงายตอการใชงาน ซึง่ หมายความวานักศึกษาพยาบาลมีการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศในดานการรับรูความยากงายตอการใชงานและในดานการรับรูประโยชนของเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความสัมพันธตอ พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ปฏิบตั กิ ารพยาบาล จากสรุปผล
การวิจัยดังกลาวมีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในดานการเรียนการสอนและการวิจัย
ดังนี้
1. อาจารยควรออกแบบการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่สรางโอกาสในการใชกระบวนการ
แสวงหาความรูดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการนําองคความรูที่ไดไปสูการปฏิบัติการพยาบาล
หรือ นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ
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2. ดานการวิจยั ควรศึกษาในประเด็นการพัฒนานักศึกษาในดานการรูเ ทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
การตระหนักในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และศึกษาประสิทธิภาพของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศรูป
แบบตาง ๆ เพื่อการเรียน การปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดีดวยความอนุเคราะหจากคณบดี คณะพยาบาลศาสตรที่
อนุเคราะหสถานที่เก็บรวบรวมขอมูล และขอขอบคุณความรวมมือจากนักศึกษาพยาบาลทุกคนทุกชั้นป
ในการใหขอมูลและมีสวนรวมในการวิจัย
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