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Abstract 
 Purpose: This	study	aimed	to	explore	factors	affecting	the	result	of	nursing	licensure	examination	
among	bachelor	graduates	from	Faculty	of	Nursing,	Mahidol	University.	
 Design:	Descriptive	research.	
 Methods:	The	sample	was	204	registered	nurses	who	graduated	from	Faculty	of	Nursing,	Mahidol	
University	 in	academic	year	2008	and	2009.	Data	were	collected	using	questionnaires	and	analyzed	
using	descriptive	statistics,	and	logistic	regression.	
	 Main findings:	Grade	point	average	 throughout	 the	program	and	 the	result	of	comprehensive	
examination	 taken	 when	 they	 were	 undergraduates	 could	 correctly	 predict	 the	 result	 of	 nursing	
licensure	examination	upon	graduation	by	80.5	percent.	For	each	one	increasing	grade	point	average,	
they	 were	 	 able	 to	 pass	 the	 nursing	 licensure	 examination	 4.86	 times;	 and	 those	 who	 passed	 the	
comprehensive	examination	at	the	first	time	were	able	to	pass	the	nursing	licensure	examination	3.97	
times	compared	to	those	who	failed.	
 Conclusion and recommendations:	 Based	 on	 these	 findings,	 program	 administrators	 and	
teachers	should	emphasize	 the	undergraduate	nursing	students	 to	pay	attention	consistently	and	put	
effort	on	their	course	works	with	good	start	at	their	first	year.	The	knowledge	and	learning	experience	
they	gain	throughout	the	program	will	be	robust	basis	for	them	to	pass	the	comprehensive	examination	
taken	before	and	the	nursing	licensure	examination	taken	after	the	graduation.	
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสอบผ่านความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่งบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล*

รัตนาภรณ์คงคา,พย.ม.1วิชชุดาเจริญกิจการ,PhD1วันดีโตสุขศรี,พย.ม.1
เพ็ญจันทร์เสรีวิวัฒนา,วท.ม.1

บทคดัยอ่
 วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการสอบผ่านความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็น
ผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภช์ัน้หนึง่ของบณัฑติคณะพยาบาลศาสตร์มหาวทิยาลยัมหดิล
 รปูแบบการวจิยั:การวจิยัเชงิบรรยาย
 วธิดีำเนนิการวจิยั:กลุม่ตวัอยา่งคอืพยาบาลวชิาชพีซึง่จบการศกึษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ปกีารศกึษา2551และ
2552จำนวน204คนเกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณาและlogisticregression
 ผลการวจิยั:เกรดเฉลีย่สะสมตลอดหลกัสตูรและผลการสอบรวบยอดของพยาบาลวชิาชพีกลุม่ตวัอยา่งสามารถทำนาย
ผลการสอบผา่นความรูข้องผูข้อขึน้ทะเบยีน และรบัใบอนญุาตเปน็ ผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภช์ัน้หนึง่
ไดถ้กูตอ้งรอ้ยละ 80.5 โดยในแตล่ะ 1 หนว่ยของเกรดเฉลีย่สะสมทีเ่พิม่ขึน้ จะมีโอกาสสอบผา่นความรูเ้พือ่ขอขึน้ทะเบยีนฯ
จากสภาการพยาบาลถึง 4.86 เท่า และพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างที่สอบผ่านการสอบรวบยอดครั้งที่ 1 ของคณะฯ
ทกุรายวชิา มีโอกาสทีจ่ะสอบผา่นความรูข้องผูข้อขึน้ทะเบยีนฯ จากสภาการพยาบาลมากกวา่พยาบาลวชิาชพีกลุม่ตวัอยา่ง
ทีส่อบไมผ่า่น3.97เทา่
 สรุปและข้อเสนอแนะ: การจัดการเรียนการสอนอาจารย์ผู้สอนควรเน้นให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการเรียน
การสอนทกุรายวชิา ตัง้แตช่ัน้ปทีีห่นึง่อยา่งตอ่เนือ่งจนจบหลกัสตูร ความรูแ้ละประสบการณก์ารเรยีนรูต้า่งๆ ที่ไดร้บัจะเปน็
พืน้ฐานสำคญัสำหรบัการสอบรวบยอดของคณะฯ และการเตรยีมความพรอ้มในการสอบผา่นความรูข้องผูข้อขึน้ทะเบยีน
และรบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภช์ัน้หนึง่

คำสำคญั:การสอบใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภช์ัน้หนีง่
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 ความสำคัญของปัญหา
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล เปน็สถาน
การศกึษาพยาบาลแหง่แรกของประเทศไทยทีม่อีายยุนืยาว
มากวา่ 115ปีอกีทัง้ยงัเปน็สถาบนัแหง่แรกทีผ่ลติพยาบาล
ในระดบับณัฑติศกึษาคณะฯมคีวามเชือ่วา่ประเทศชาตจิะ
เจรญิพฒันาไดด้นีัน้ ประชาชนจะตอ้งมสีขุภาพสมบรูณท์ัง้
ทางรา่งกาย จติใจ และสงัคม และการไดร้บับรกิารทีด่ดีา้น
สขุภาพในสทิธขิัน้พืน้ฐานของประชาชนชาวไทย พยาบาล
เปน็บคุลากรกลุม่หนึง่ทีม่สีว่นสำคญัในการพฒันาประเทศ
โดยมีบทบาทสำคัญในการให้บริการด้านสุขภาพแก่
ประชาชนทกุเพศ ทกุวยั ทกุสภาวะสขุภาพของระดบับคุคล
ครอบครวั และชมุชน1 การผลติบณัฑติพยาบาลทีม่คีณุภาพ
มีความสามารถให้บริการด้านสุขภาพอนามัยได้ นับเป็น
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของสถาบันการศึกษา
พยาบาล ที่จะต้องมีการเร่งรัดพัฒนาการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพ สามารถผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มี
คุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่พึงประสงค์ ในการ
ปฏบิตักิารพยาบาล อนัจะนำไปสูค่วามสำเรจ็ในการพฒันา
ด้านสุขภาพของประชาชน ในประเทศโดยรวมได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ2 มุง่กระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งเปน็ระบบและตอ่
เนือ่ง ใหผู้ส้ำเรจ็การศกึษามคีวามรูเ้ชงิวชิาการ มสีมรรถนะ
และทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพ กอรปด้วยคุณธรรม
จรยิธรรม เปน็ผูน้ำดา้นสขุภาพ สามารถพฒันาตนเองอยา่ง
ตอ่เนือ่ง1
 การประเมนิความรูแ้ละสมรรถนะทางวชิาชพีของนกั
ศึกษาที่สามารถแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการ
พยาบาลที่ปลอดภัย และเพื่อให้สถานภาพของวิชาชีพ
พยาบาลอยู่ในระดบัมาตรฐาน เปน็ทีย่อมรบัของผูร้บับรกิาร
และบคุคลในวชิาชพีอืน่ ไดแ้ก่ การสอบความรูเ้พือ่ขอขึน้
ทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ซึ่งสภาการพยาบาลได้เริ่มใช้ข้อ
กำหนดการสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนนี้ ในพระราชบัญญัติ
วชิาชพีการพยาบาลและผดงุครรภ์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2540
สำหรบัประเมนิผูส้ำเรจ็การศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลรับรอง
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ โดยกำหนดการสอบแบง่
ออกเปน็8หมวดรายวชิาซึง่กำหนดขึน้จากสมรรถนะหลกั
ของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลพึงมี และกำหนดให้
บณัฑติพยาบาลทกุคนตอ้งสอบผา่นดว้ยคะแนนไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ60ของทกุรายวชิา3เพือ่เปน็หลกัประกนัวา่บณัฑติ
พยาบาลมคีวามรู้ และทกัษะเพยีงพอสำหรบัการประกอบ
วิชาชีพ อันเป็นหลักประกันคุณภาพบริการ นอกจากนี้
จำนวนบณัฑติพยาบาลทีส่อบผา่นในแตล่ะสถาบนั ยงัเปน็
ดชันชีีว้ดัคณุภาพของหลกัสตูรสถาบนัการศกึษา ซึง่กำหนด
ไวว้า่ควรมบีณัฑติสอบผา่นมากกวา่หรอืเทา่กบัรอ้ยละ704

 การสอบความรูเ้พือ่ขอขึน้ทะเบยีนรบัใบอนญุาต เปน็
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ผ่าน
นอกจากแสดงใหเ้หน็คณุภาพการเรยีนการสอนทีส่ะทอ้นถงึ
มาตรฐานการบรกิารการพยาบาลยงัสง่ผลตอ่ผูส้อบโดยตรง
ดว้ย เนือ่งจากจะไดร้บัสทิธปิระโยชนใ์นการปฏบิตังิาน เชน่
บางโรงพยาบาลมขีอ้กำหนดใหผู้ท้ีส่อบไมผ่า่นความรูผู้ข้อขึน้
ทะเบยีนฯจะปฏบิตังิานไดเ้ฉพาะในตำแหนง่ลกูจา้งชัว่คราว
และไม่ไดร้บัคา่ตอบแทนตา่งๆ ไดแ้ก่ คา่ตอบแทนสำหรบั
ตำแหนง่ทีม่เีหตพุเิศษของผูป้ฏบิตังิานดา้นการสาธารณสขุ5-6
ค่าตอบแทนวิชาชีพขาดแคลนและค่าประสบการณ์ ค่า
ตอบแทนตามประกาศของคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
เชน่เงนิเพิม่พเิศษสำหรบัหอผูป้ว่ยวกิฤตกึง่วกิฤต7เปน็ตน้
 จากสถติขิองผลการสอบความรูข้องผูข้อขึน้ทะเบยีน
ชั้นหนึ่งของสภาการพยาบาลปี พ.ศ. 2549-2551 ของ
บัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มี
บณัฑติสอบผา่นทกุวชิาในการสอบครัง้แรกรอ้ยละ70.81,
78.37และ83.54ตามลำดบัเปน็ทีน่า่สงัเกตวา่ในปี2551
มอีตัราการสอบไดเ้พิม่มากขึน้อยา่งเหน็ไดช้ดั ซึง่อตัราการ
สอบที่เพิ่มขึ้นเป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพหรือความรู้ของ
พยาบาลทีส่ำเรจ็การศกึษา อาจถอืไดว้า่เปน็ดชันชีีว้ดัความ
สำเร็จของการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาล
ศาสตร์มหาวทิยาลยัมหดิล
 ถึงแม้ว่าผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ มี
จำนวนบณัฑติสอบผา่นมากกวา่ รอ้ยละ 70 แตก่ย็งัคงมี
บณัฑติอกีจำนวนหนึง่ซึง่สอบไมผ่า่น จงึยงัคงเปน็ปญัหาที่
ทางคณะฯ ต้องนำมาพิจารณา เพื่อหาแนวทางแก้ ไข
เนื่องจากการสอบเป็นการวัดผลของการจัดการเรียนการ
สอน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึนำแนวคดิ CIPPModel (Context-
Input-Process-ProductModel)8 มาใชเ้ปน็กรอบแนวคดิ
การทำวจิยั โดย C (Context) หมายถงึ สภาวะแวดลอ้ม
ทางการศึกษา ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ เช่น
สภาพหอ้งเรยีน บรรยากาศในหอ้งเรยีน เปน็ตน้ I (Input)
หมายถงึ ตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่ทีจ่ะนำเขา้ไปสูร่ะบบการ
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ศกึษา ไดแ้ก่ นกัศกึษา ครู รวมถงึหลกัสตูร P (Process)
หมายถงึ กระบวนการ พฤตกิรรมตา่งๆ ในหอ้งเรยีนทีจ่ดั
กระทำใหเ้กดิการเรยีนการสอนไดส้งูสดุ ไดแ้ก่ พฤตกิรรม
การสอน พฤติกรรมการบรรยาย และ P (Product)
หมายถงึ คณุภาพของมนษุยท์ีเ่ปน็ผลติผลทางการศกึษาในแง่
ของสตปิญัญาจรยิธรรมคณุธรรมพฤตกิรรมทกัษะตา่งๆ
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่คณะฯยงัไมเ่คยมี
การประเมินประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การสอบความรู้ของ
ผูข้อขึน้ทะเบยีน และรบัใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบวชิาชพี
การพยาบาลและการผดงุครรภช์ัน้หนึง่ของนกัศกึษามากอ่น
ผูว้จิยัและคณะฯ ซึง่มสีว่นรว่มในการจดัการเรยีนการสอน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เล็งเห็นความสำคัญดัง
กลา่วจงึสนใจศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่การสอบผา่นความรู้
ของผู้ขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภช์ัน้หนึง่ของพยาบาล
ที่สำเร็จการศึกษาเตรียมที่จะเป็นพยาบาลวิชาชีพ ตาม
แนวคดิCIPPModel เพือ่เปน็แนวทางในการจดัการเรยีน
การสอนการปรบัปรงุหลกัสตูรและการจดัการเตรยีมความ
พรอ้มสำหรบันกัศกึษา กอ่นสอบความรูเ้พือ่ขอขึน้ทะเบยีน
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ซึ่งส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของการให้บริการและวิชาชีพการพยาบาล
และเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพของหลักสูตรสถาบันการศึกษา
และคณุภาพบณัฑติตอ่ไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพือ่ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ผลการสอบผา่นความรู้
ของผูข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบวชิาชพี
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ของบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวทิยาลยัมหดิล

สมมติฐานการวิจัย
 เกรดเฉลีย่สะสมในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เกรด
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร กระบวนการจัดเรียนการสอน
การเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ สภาพแวดล้อมด้าน
บุคคลและด้านกายภาพ ผลการสอบรวบยอดของคณะฯ
สามารถทำนายการสอบผา่นความรูข้องผูข้อขึน้ทะเบยีนและ
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวทิยาลยัมหดิล


วิธีดำเนินการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชงิบรรยาย (descriptive
research)
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง
 ประชากรที่ใช้ในการศกึษาคอื พยาบาลวชิาชพีซึง่จบ
การศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปกีารศกึษา2551และ2552กลุม่ตวัอยา่งไดแ้ก่พยาบาล
ทีป่ฏบิตังิานอยู่โรงพยาบาลศริริาชใชว้ธิกีารสุม่กลุม่ตวัอยา่ง
แบบงา่ยโดยใชต้ารางเลขสุม่จำนวน204คน
 เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยั
 1.แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัสว่นบคุคล ไดแ้ก่ เพศ
อายุ ระยะเวลาในการศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ลำดับการเลือกเข้ าศึกษาที่ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวทิยาลยัมหดิล
 2.แบบสอบถามผลการสอบรวบยอดของคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล และผลการประเมนิ
การสอบผา่นความรูข้องผูข้อขึน้ทะเบยีน และรบัใบอนญุาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น
หนึง่ ครัง้ที่ 1 เปน็แบบเลอืกตอบ ไดแ้ก่ ผา่นทกุรายวชิา
และไมผ่า่น โดยใหร้ะบรุายวชิาทีส่อบไมผ่า่น ในจำนวน 8
วชิาคอื การผดงุครรภ์ การพยาบาลมารดาและทารกการ
พยาบาลเดก็และวยัรุน่ การพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาลผู้
สูงอายุ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์  การ
พยาบาลอนามยัชมุชน จรยิศาสตรแ์ละกฏหมายวชิาชพีการ
พยาบาลมจีำนวนขอ้คำถาม2ขอ้
 3.แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียน
การสอน เป็นแบบเลือกตอบ โดยผู้วิจัยปรับจากแบบ
สอบถามของดารณิี สวุภาพ และคณะ9 ซึง่ปรบัใหเ้ขา้กบั
บริบทของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มี
จำนวนข้อคำถาม 14 ข้อ กำหนดลักษณะคำตอบของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating
scale) 4 ระดบั โดยมเีกณฑใ์หค้ะแนน ดงันี้ ระดบัความ
คดิเหน็มากทีส่ดุ=4,มาก=3,นอ้ย=2,นอ้ยทีส่ดุ=1
คะแนน
 4.แบบสอบถามเกีย่วกบัการเตรยีมความพรอ้มกอ่น
การสอบดา้นนกัศกึษา มจีำนวนขอ้คำถาม 12 ขอ้ เปน็ขอ้
คำถามด้านบวก 9 ข้อ กำหนดลักษณะคำตอบของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating



J Nurs Sci   Vol	30		No	3	July	-	September	2012	

Journal	of	Nursing	Science	�6

 scale) ระดบัความคดิเหน็ 4 ระดบั โดยมเีกณฑใ์หค้ะแนน
ดงันี้มากทีส่ดุ=4,มาก=3,นอ้ย=2,นอ้ยทีส่ดุ=1
คะแนนสว่นขอ้คำถามดา้นลบ3ขอ้จะมกีารกลบัคะแนน
กอ่นการนำมาคดิคะแนน ในการวเิคราะหข์อ้มลูใชค้ะแนน
เฉลีย่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั
 5.แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้านบุคคล
และด้านกายภาพ มีจำนวนข้อคำถาม 13 ข้อ กำหนด
ลักษณะคำตอบของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่(ratingscale)ระดบัความคดิเหน็4ระดบัโดย
มเีกณฑใ์หค้ะแนนดงันี้มากทีส่ดุ=4,มาก=3,นอ้ย=2,
นอ้ยทีส่ดุ = 1 คะแนน ในการวเิคราะหข์อ้มลูใชค้ะแนน
เฉลีย่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั
 6.แบบสอบถามขอ้เสนอแนะอืน่ๆ ทีม่ผีลตอ่ในการ
สอบรวบยอดและการสอบผา่นความรูข้องผูข้อขึน้ทะเบยีน
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดงุครรภช์ัน้หนึง่ประกอบดว้ยขอ้คำถามปลายเปดิ7ขอ้
 แบบสอบถามทุกฉบับผ่านการตรวจสอบความตรง
ตามเนือ้หา(contentvalidity)จากผูท้รงคณุวฒุิจำนวน5
คน หลังจากปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ จึงนำไปทดสอบ
ความเทีย่ง (reliability) ในพยาบาลวชิาชพีซึง่จบการศกึษา
จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล จำนวน 30
คน ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
alphacoefficient)ของแบบสอบถามชดุที่3ถงึ5เทา่กบั
.89,.77และ.83ตามลำดบั
 การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่ง
 ภายหลงัโครงการวจิยัผา่นการพจิารณาและรบัรองจาก
คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคน คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว (รหัสโครงการ
228/2553(EC3))
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู
 ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการทำหนงัสอืขออนญุาต
เกบ็ขอ้มลูถงึคณบดคีณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาลและ
สำเนาถงึหวัหนา้ฝา่ยการพยาบาล โรงพยาบาลศริริาช เมือ่ได้
รบัอนญุาตเรยีบรอ้ยจงึประสานงานกบัพยาบาลหนว่ยวจิยั
โรงพยาบาลศริริาช ในการแจกแบบสอบถามตามรายชือ่ทีสุ่ม่
ตวัอยา่งไวแ้ลว้ เพือ่สง่เอกสารชีแ้จงโครงการวจิยั หนงัสอื
แสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย และแบบ สอบถาม
ทั้งหมดใส่ซองปิดผนึก และใส่ซองเปล่าเพื่อให้ผู้ร่วมวิจัย
สง่แบบสอบถามคนืทีฝ่า่ยการพยาบาลโรงพยาบาลศริริาช

 การวเิคราะหข์อ้มลู
 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนบุคคลและตัวแปรที่ศึกษาด้วยสถิติพรรณนา และ
ทดสอบอทิธพิลของปจัจยัทีศ่กึษาตอ่ผลการสอบผา่นความรู้
ของผูข้อขึน้ทะเบยีนฯโดยใชส้ถติิlogisticregression

ผลการวิจัย
 1.พยาบาลวชิาชพีกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด204คนเปน็
ผูส้ำเรจ็การศกึษาในปี 2551 และ 2552 จำนวน 99 คน
และ105คนตามลำดบั เปน็เพศหญงิ198คน (รอ้ยละ
97.1) และเพศชาย 6 คน (ร้อยละ 2.9) มีอายุอยู่
ระหวา่ง 22-25 ปี เลอืกเขา้ศกึษาทีค่ณะพยาบาลศาสตร์
มหาวทิยาลยัมหดิลพยาบาลอนัดบั1เปน็สว่นใหญ่จำนวน
125คน(รอ้ยละ61.3)รองลงมาอนัดบั2จำนวน39คน
(รอ้ยละ19.1)ระยะเวลาในการศกึษาทัง้หมด4ปีพยาบาล
วิชาชีพกลุ่มตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วม
กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรประมาณ 10 กจิกรรมรอ้ยละ 15.2
และคดิวา่จำนวนกจิกรรมทีค่ณะฯ จดัใหม้คีวามเหมาะสม
ร้อยละ 91.7 เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายอยู่ในระดบัสงูคอ่นขา้งมาก (X=3.53,SD=0.27)
เกรดเฉลีย่สะสมตลอดหลกัสตูรอยู่ในระดบัสงู (X = 3.00,
SD = 0.27) คะแนนเกีย่วกบักระบวนการจดัการเรยีนการ
สอนมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (X = 3.05, SD =
0.34) คะแนนการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (X = 2.96, SD = 0.31) คะแนนสภาพ
แวดลอ้มดา้นบคุคลและดา้นกายภาพมคีวามเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมาก(X=3.09,SD=0.35)
 2.จากการทดสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสอบผ่าน
ความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
สภาการพยาบาลประจำปกีารศกึษา2551และประจำปกีาร
ศกึษา 2552 ของพยาบาลวชิาชพีกลุม่ตวัอยา่งพบวา่ เกรด
เฉลี่ยสะสมเมื่อจบหลักสูตรและผลการสอบรวบยอดของ
คณะฯ มีอิทธิพลต่อผลการสอบผ่านความรู้ของผู้ขอขึ้น
ทะเบียนฯ ได้ถูกต้องร้อยละ 80.5 โดยที่พยาบาลวิชาชีพ
กลุม่ตวัอยา่งทีม่เีกรดเฉลีย่สะสมตลอดหลกัสตูรสงู มีโอกาส
ทีจ่ะสอบผา่นความรูข้องผูข้อขึน้ทะเบยีนฯมากกวา่พยาบาล
วชิาชพีกลุม่ตวัอยา่งทีม่เีกรดเฉลีย่สะสมตลอดหลกัสตูรตำ่
โดยในแตล่ะ 1 หนว่ยของเกรดเฉลีย่สะสมทีเ่พิม่ขึน้ จะมี
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โอกาสสอบผา่นความรูข้องผูข้อขึน้ทะเบยีนฯ ถงึ 4.86 เทา่
และพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างที่สอบผ่านการสอบรวบ
ยอดครัง้ที่ 1 ของคณะฯ ทกุรายวชิามีโอกาสทีจ่ะสอบผา่น
การสอบผา่นความรูข้องผูข้อขึน้ทะเบยีนฯ มากกวา่พยาบาล
วชิาชพีกลุม่ตวัอยา่งทีส่อบไมผ่า่น ซึง่ผูท้ีส่อบผา่นครัง้แรก
จะมีโอกาสสอบผ่านมากกว่าผู้ที่สอบไม่ผ่านถึง 3.97 เท่า
โดยสามารถเขยีนสมการได้ดงันี้
 สมการทำนายสำหรบัการสอบผา่น
 Log(oddsratio)=-5.31+.04(Grade_before)
+ 1.58 (Grade_after) + 1.18 (Process) + .67
(Prepare)–1.34(Environment)+1.42(P_compre)
 โดย Grade_before หมายถงึ เกรดเฉลีย่สะสมใน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายGrade_after หมายถงึเกรด

เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร Process หมายถึง คะแนน
กระบวนการจดัเรยีนการสอน Prepare หมายถงึ คะแนน
การเตรยีมความพรอ้มกอ่นการสอบEnvironmentหมายถงึ
สภาพแวดลอ้มดา้นบคุคลและดา้นกายภาพและP_compre
หมายถงึ ผลการสอบรวบยอดของคณะฯ ดงัแสดงในตาราง
ที่1และ2
 และพบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย การเตรยีมความพรอ้มกอ่นการสอบ กระบวนการจดั
เรยีนการสอนในหลกัสตูร และสภาพแวดลอ้มไมม่อีทิธพิล
ตอ่ผลการสอบผา่นความรูข้องผูข้อขึน้ทะเบยีน และรบัใบ
อนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดงุครรภช์ัน้หนึง่สภาการพยาบาล

ตารางที่1ผลการวเิคราะหป์จัจยัทำนายการสอบผา่นของบณัฑติพยาบาลจำนวน204คน

 ปจัจยัทำนาย β SEβ Wald’sX2(df) p-value eβ
      (oddsratios)
 คา่คงที่ -5.31 3.56 2.22(1) .13 0.00
 เกรดเฉลีย่สะสมมธัยมศกึษาตอนปลาย 0.043 0.70 0.04(1) .95 1.04
 เกรดเฉลีย่สะสมตลอดหลกัสตูร 1.58 0.75 4.50(1)* .03 4.86
 กระบวนการจดัเรยีนการสอน 1.18 0.73 2.65(1) .10 3.27
 การเตรยีมความพรอ้มกอ่นการสอบ 0.67 0.71 0.88(1) .34 1.96
 สภาพแวดลอ้ม -1.34 0.70 3.64(1) .06 0.26
 ผลการสอบรวบยอดของคณะฯ 1.42 0.49 7.97(1)** <.01 3.97

LikelihoodratiotestX2(2)=179.080ap<.01**,p<.05*CoxandsnellR2=0.13,NegelkerkeR2=0.20

ตารางที่2ผลการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพการทำนายการสอบผา่นดว้ยการวเิคราะหถ์ดถอยโลจสิตกิ

 ผลการสอบ  ผลการทำนาย  ทำนายถกูรอ้ยละ
  ผา่น  ไมผ่า่น 
 ผา่น 154  3 98.10
 ไมผ่า่น 36  7 16.30
 ทำนายถกูโดยรวมรอ้ยละ    80.50
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  3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ ของพยาบาลวิชาชีพ
กลุม่ตวัอยา่งตอ่การสอบรวบยอด และการสอบผา่นความรู้
ของผูข้อขึน้ทะเบยีนฯมดีงันี้
  3.1ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การสอบตามความคดิเหน็ของ
พยาบาลวชิาชพีกลุม่ตวัอยา่งไดแ้ก่การเตรยีมตวัของผูส้อบ
(ความกระตือรือร้นของผู้สอบ การทบทวนความรู้อย่าง
สมำ่เสมอ การรูจ้กัแบง่เวลาในการอา่นหนงัสอื) ซึง่คดิเปน็
ร้อยละ 51 การสอนสรุปเนื้อหาวิชาต่างๆ เป็นระยะๆ
ตลอดปี คดิเปน็รอ้ยละ 17 และสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การ
อา่นหนงัสอืคดิเปน็รอ้ยละ12
  3.2พยาบาลวชิาชพีกลุม่ตวัอยา่งตอ้งการใหค้ณะฯ
มีส่วนช่วยในการสอบมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1)
การจดัสอนสรปุ ควรใหจ้ดัเปน็ระยะๆ ตลอดปี ไม่ใชเ่นน้
เฉพาะชว่งใกลส้อบ (รอ้ยละ 42) 2) การจดัการเรยีนการ
สอนในชัน้ปทีี่ 4 ใหเ้อือ้ตอ่การเตรยีมสอบ โดยเพิม่ระยะ
เวลาชว่งหยดุอา่นหนงัสอืเตรยีมสอบใหย้าวขึน้(รอ้ยละ10)
3) สรปุรวบยอดเนือ้หาสำคญัใหค้รอบคลมุทัง้ 8 วชิาและ
รวบรวมขอ้สอบทัง้8วชิา(รอ้ยละ8)
  3.3พยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างต้องการให้
อาจารยป์ระจำชัน้/ อาจารยท์ีป่รกึษามสีว่นชว่ยในการสอบ
ไดแ้ก่การใหก้ำลงัใจ(รอ้ยละ35)การเปน็ทีป่รกึษา(รอ้ยละ
20)การกระตุน้ใหอ้า่นหนงัสอืเปน็ระยะๆ(รอ้ยละ7)
  3.4พยาบาลวชิาชพีกลุม่ตวัอยา่งตอ้งการใหรุ้น่พีม่ี
สว่นชว่ยในการสอบไดแ้ก่การชว่ยสรปุเนือ้หาสำคญับอก
จุดเน้นของแต่ละวิชา (ร้อยละ 42) แบ่งปันแนวข้อสอบ
(รอ้ยละ 29) เปน็ทีป่รกึษา เชน่ บอกวธิกีารเตรยีมตวัอา่น
หนงัสอื (รอ้ยละ 15) เคลด็ลบัการสอบแตล่ะวชิา (รอ้ยละ
7)บอกเลา่ประสบการณก์ารสอบ(รอ้ยละ6)
  3.5พยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40 ได้
เริม่เตรยีมความพรอ้มในการสอบเมือ่เรยีนปี 4 เทอมปลาย
เพราะช่วงที่เรียนเทอมต้นต้องทำรายงานในวิชาต่างๆ
ตอ้งเตรยีมตวัสอบวชิาทีเ่รยีนตลอด จงึทำให้ ไมม่เีวลาอา่น
หนงัสอืเตรยีมสอบ ความกลวัวา่ถา้อา่นหนงัสอืตัง้แตเ่นิน่ๆ
จะลมืเนือ้หาทีอ่า่นไปแลว้และรูส้กึวา่ไมม่แีรงกระตุน้ในการ
อ่านหนังสือ อย่างไรก็ตามพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่าง
ตอ้งการใหม้กีารทบทวนความรูเ้พือ่เตรยีมความพรอ้มในการ
สอบโดยทีร่อ้ยละ30ตอ้งการใหม้กีารทบทวนเมือ่เรยีนปี4
เทอมตน้และรอ้ยละ22ตอ้งการใหม้กีารทบทวนเมือ่เรยีน
ปี4เทอมปลาย

การอภิปรายผล
 1.เกรดเฉลีย่สะสมตลอดหลกัสตูรสามารถทำนายผล
การสอบผา่นความรูข้องผูข้อขึน้ทะเบยีน และรบัใบอนญุาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น
หนึง่ สภาการพยาบาลได้ 4.86 เทา่ สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของดาริณี สุวภาพ ปาริชาติ เทวพิทักษ์ และดวงพร
ผาสวุรรณ9ซึง่ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่การสอบผา่นความรู้
ของผู้ขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภช์ัน้หนึง่ ของบณัฑติ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัรงัสติพบวา่ เกรดเฉลีย่
สะสมตลอดหลกัสตูรสามารถทำนายผลการสอบผา่นความรู้
ของผูข้อขึน้ทะเบยีนฯ ไดร้อ้ยละ 38.9 และสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของตรีชดา ปุ่นสำเริง และอัญชลี กลิ่นอวล10
พบวา่ ตวัแปรทีส่ามารถทำนายผลการสอบผา่นความรูข้อง
ผูข้อขึน้ทะเบยีนฯอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ (p= .05)คอื
เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร โดยสามารถทำนายได้
รอ้ยละ 27.8 และจากการศกึษาของนยันา อนิทโชตแิละ
คณะ11พบวา่ ผูส้ำเรจ็การศกึษาทีม่เีกรดเฉลีย่สะสมตลอด
หลกัสตูรสงู มีโอกาสทีจ่ะสอบผา่นการสอบผา่นความรูข้อง
ผูข้อขึน้ทะเบยีนฯ มากกวา่ผูส้ำเรจ็การศกึษาทีม่เีกรดเฉลีย่
สะสมตลอดหลกัสตูรตำ่ โดยในแตล่ะ 1 หนว่ยของเกรด
เฉลีย่สะสมทีเ่พิม่ขึน้จะมีโอกาสสอบผา่นการสอบผา่นความ
รูข้องผูข้อขึน้ทะเบยีนฯถงึ20.13เทา่จะเหน็ไดว้า่นกัศกึษา
ทีม่เีกรดเฉลีย่สะสมสงูแสดงวา่เปน็ผูท้ีม่คีวามรู้ความเขา้ใจ
ในวชิาตา่งๆ สามารถนำมาใช้ในการสอบขึน้ทะเบยีนฯ ได้
และเกรดเฉลีย่สะสมตลอดหลกัสตูรเปน็ตวัแปรทีส่ะทอ้นถงึ
ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาได้
 2.ผลการสอบรวบยอดของคณะฯ สามารถทำนายผล
การสอบผ่านความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ ได้ 3.97 เท่า
อาจเปน็ผลมาจากคณะฯ มกีระบวนการจดัทำขอ้สอบอยา่ง
เปน็ระบบ ซึง่มขีัน้ตอนทีส่อดคลอ้งกบัการจดัทำขอ้สอบการ
สอบผา่นความรูข้องผูข้อขึน้ทะเบยีนฯคอืคณะฯจะแตง่ตัง้
คณะอนุกรรมการจัดทำข้อสอบรวบยอด สาขาพยาบาล
ศาสตร์ ซึ่งเป็นคณาจารย์ที่รับผิดชอบสอนโดยตรงใน 8
รายวชิาเปน็ผูอ้อกขอ้สอบ และกลัน่กรองวพิากษข์อ้สอบใน
ระดบัภาควชิา จากนัน้ขอ้สอบของแตล่ะภาควชิาจะนำมา
วิพากษ์และกลั่นกรองในระดับคณะ โดยคณะกรรมการ
พจิารณากลัน่กรองขอ้สอบรวบยอด สาขาพยาบาลศาสตร์
ซึง่แสดงถงึคณุภาพและมาตรฐานของหลกัสตูร และจดุมุง่
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หมายทีส่ำคญัคอืตอ้งการประเมนิความรูข้องนกัศกึษาตาม
กลุ่มความรู้ 8 รายวิชาและสอดคล้องกับการสอบ 8
รายวชิาของสภาการพยาบาล12การสอบรวบยอดจงึเปน็การ
กระตุน้ใหน้กัศกึษาตอ้งอา่นทบทวนความรูท้ีเ่รยีนมาทัง้หมด
เพือ่นำไปใชส้อบ ดงันัน้นกัศกึษาทีม่คีวามพรอ้มในการสอบ
รวบยอด และสามารถสอบผ่านได้ทุกวิชาในการสอบครั้ง
แรก จะแสดงถงึความรูค้วามสามารถของนกัศกึษาคนนัน้ๆ
อีกทั้งมีความมั่นใจในการสอบผ่านความรู้ของผู้ขอขึ้น
ทะเบียนฯ และทำให้นักศึกษาสามารถสอบผ่านได้ในการ
สอบครัง้แรก
 3.เกรดเฉลีย่สะสมในระดบัมธัยมปลายของพยาบาล
วชิาชพีกลุม่ตวัอยา่งพบวา่ ไมส่ามารถทำนายผลการสอบ
ผา่นความรูข้องผูข้อขึน้ทะเบยีนฯได้แมว้า่เกรดเฉลีย่สะสม
ในระดับมัธยมปลายมีเกรดที่ค่อนข้างสูง (X = 3.53,
SD = 0.27) อาจเป็นเพราะค่าเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับ
มธัยมปลายเปน็เกรดทีม่าจากคา่คะแนนที่ไดจ้ากหลากหลาย
สถาบนัทัว่ประเทศ ซึง่การตดัเกรดอาจใชม้าตรฐานทีแ่ตก
ตา่งกนันอกจากนีร้ะบบการคดัเลอืกนกัศกึษาทีม่าจากระบบ
รบัตรงพบวา่ จะไดน้กัศกึษาทีม่คีะแนนเกรดเฉลีย่ในระดบั
มธัยมปลายสงู ขณะทีน่กัศกึษาทีค่ดัเลอืกมาจากระบบแอด
มชิชัน่ มเีกรดเฉลีย่ไมส่งู แตส่ิง่ทีท่ำใหพ้ยาบาลวชิาชพีกลุม่
ตวัอยา่งสอบผา่นการสอบผา่นความรูข้องผูข้อขึน้ทะเบยีนฯ
น่าจะมาจากความรู้ที่ ได้รับระหว่างศึกษาในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรท์ัง้ 4 ชัน้ปี โดยอธบิายไดจ้ากผลการวจิยั
ครั้งนี้พบว่า เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรสามารถทำนายผล
การสอบผา่นความรูข้องผูข้อขึน้ทะเบยีนฯได้
 4. คะแนนเกีย่วกบักระบวนการจดัการเรยีนการสอน
มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (X=3.05,SD=0.34)
แต่ไม่สามารถทำนายผลการสอบผ่านความรู้ของผู้ขอขึ้น
ทะเบียนฯ ได้ อาจเนื่องมาจากคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวทิยาลยัมหดิล มกีารจดัการเรยีนการสอนทีก่ารมุง่เนน้
การฝึกทักษะการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์
และการประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ปัญหา จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง แต่
ลกัษณะการจดัการเรยีนการสอนในบางรายวชิาอาจ ไมเ่นน้
ในเนื้อหาที่ต้องใช้ ในการสอบผ่านความรู้ของผู้ขอขึ้น
ทะเบยีนฯ ดงัจะเหน็ไดจ้ากความคดิเหน็ของบณัฑติที่ใหข้อ้
เสนอแนะวา่ สิง่ทีค่ณะฯ สอนมคีวามสอดคลอ้งเปน็ไปใน
ทางเดียวกับข้อสอบรวบยอด ถึงแม้ข้อสอบจะยากแต่

สามารถทำได้ ไมเ่หมอืนขอ้สอบสภาจะเนน้การนำไปใช้ใน
ปฏิบัติพยาบาลมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
ดารณิีสวุภาพปารชิาติเทวพทิกัษ์และดวงพรผาสวุรรณ9
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสอบผ่านความรู้ผู้ขอขึ้น
ทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุ งครรภ์ ชั้ นหนึ่ ง ของบัณฑิ ต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งใหค้วามเหน็ตอ่การจดัการเรยีนการสอนของคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ว่าอยู่ในระดับปาน
กลาง และนกัศกึษามขีอ้เสนอแนะวา่คณะพยาบาลศาสตร์
ควรมีการพัฒนากระบวนการเรียนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ขึน้ เพือ่พฒันาใหบ้ณัฑติ มคีวามพรอ้มทีจ่ะสอบประเมนิ
ความรู้เพื่อขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของสภา
การพยาบาล
 5.คะแนนการเตรยีมความพรอ้มของพยาบาลวชิาชพี
กลุม่ตวัอยา่งกอ่นการสอบอยู่ในระดบัปานกลาง(X=2.96,
SD = 0.31) และไมส่ามารถทำนายผลการสอบผา่นความรู้
ของผูข้อขึน้ทะเบยีนฯ ได้ อาจเนือ่งมาจากพยาบาลวชิาชพี
กลุ่มตัวอย่างมีการเตรียมความพร้อมน้อยมาก คือ เริ่ม
เตรียมเพื่อการสอบเมื่อเข้าชั้นปีที่ 4 เทอมปลาย และ
พยาบาลวชิาชพีกลุม่ตวัอยา่งได้ใหข้อ้มลูความเหน็วา่ ขาด
แรงกระตุน้ในการอา่นหนงัสอืเตรยีมสอบ จะเริม่อา่นเมือ่
ใกล้สอบ ถึงแม้พยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างจะให้ความ
สำคญัในการเตรยีมสอบในชว่งเดยีว แตม่ปีจัจยัอืน่ทีอ่าจสง่
ผลกระทบกบัผลการสอบ เชน่ สิง่แวดลอ้มที่ไมเ่อือ้ตอ่การ
อ่านหนังสือ ไม่มีการสรุปเนื้อหาวิชาต่างๆ เป็นระยะๆ
ตลอดปี ความกลัวว่าถ้าอ่านหนังสือตั้งแต่เนิ่นๆ จะลืม
เนื้อหาที่อ่านไปแล้ว เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของดาริณี สุวภาพ ปาริชาติ เทวพิทักษ์ และดวงพร
ผาสวุรรณ8เกีย่วกบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่การสอบผา่นความรู้
ผูข้อขึน้ทะเบยีน และรบัใบอนญุาตเปน็ผู้ประกอบวชิาชพี
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งใหค้วามเหน็ตอ่การเตรยีมความพรอ้มกอ่นสอบของ
ตนเองอยู่ในระดบัปานกลาง(X=2.97)และไมส่ามารถทำ
นายผลการสอบฯ ได้ และการศกึษาของกนกพร หมูพ่ยคัฆ์
และวิไลวรรณ ทองเจริญ13 เกี่ยวกับการติดตามบัณฑิตที่
สำเรจ็การศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติปกีารศกึษา
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2545 พบว่า ปัญหาและอุปสรรคการสอบความรู้เพื่อขึ้น
ทะเบยีนเปน็ผูป้ระกอบวชิาชพีฯ คอื มกีารเตรยีมตวัไมด่พีอ
วติกกงัวล จำเนือ้หาทีเ่รยีนไม่ได้ และสอดคลอ้งกบัผลการ
วจิยัครัง้นี้ในหวัขอ้ทีถ่ามวา่ ทา่นมคีวามวติกกงัวลในการเตรี
ยมพรอ้มกอ่นการสอบสภาฯ มากเทา่ใด พยาบาลวชิาชพี
กลุม่ตวัอยา่ง รอ้ยละ 73.5 มคีวามวติกกงัวลในระดบัมาก
ขึน้ไป
 6.คะแนนสภาพแวดล้อมด้านบุคคลและด้าน
กายภาพมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (X = 3.09, SD
= 0.35) และไมส่ามารถทำนายผลการสอบผา่นความรูข้อง
ผูข้อขึน้ทะเบยีนฯ ได้ อาจจะอธบิายไดจ้ากการทีพ่ยาบาล
วิชาชีพกลุ่มตัวอย่าง ได้ให้ค่าคะแนนด้านสภาพแวดล้อม
ดา้นบคุคลและดา้นกายภาพมคีวามเหมาะสมมาก จงึไมเ่ปน็
ปจัจยัทำนายผลการสอบได้ และจากขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ
ของพยาบาลวชิาชพีกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญเ่หน็วา่ อาจารย์
เพือ่นและสิง่แวดลอ้มตา่งๆดอียูแ่ลว้แตต่นเองเปน็ปจัจยั
ทีส่ำคญัทีส่ดุทีม่ผีลตอ่การสอบฯ ถงึรอ้ยละ 51 ไดแ้ก่ การ
เตรยีมตวัของผูส้อบ (ความกระตอืรอืรน้ และการเตรยีมตวั
ของนกัศกึษา การทบทวนสมำ่เสมอ รูจ้กัแบง่เวลาในการ
อา่นหนงัสอื)ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของอรพนิทร์สขีาว
และคณะ14พบวา่สภาพแวดลอ้มดา้นอาจารย์เพือ่นและ
ดา้นกายภาพไมม่คีวามสมัพนัธก์บัสมรรถนะดา้นความรูเ้ชงิ
วิชาชีพของนักศึกษา อย่างไรก็ตามผลการศึกษาของ
พรรณิภา ธรรมวิรัช และคณะ15 กล่าวว่า ความรู้จาก
อาจารย์ และการใหก้ำลงัใจในการศกึษาของอาจารย์ เปน็
ปจัจยัทีส่ำคญัทีส่ดุทีส่ง่เสรมิการศกึษาของนกัศกึษาพยาบาล

ข้อเสนอแนะ
 1.ผู้บริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ควรมีการ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยสอนให้
เนือ้หาและวตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู้ สอดคลอ้งกบัทีส่ภาการ
พยาบาลกำหนดโดยละเอยีดอยา่งครบถว้น ทัง้ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ มีการเน้นทบทวนความรู้ ความเข้าใจ
การนำความรูม้าใชอ้ยา่งสมำ่เสมอตัง้แตช่ัน้ปทีี่ 1 จนถงึชัน้
ปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ได้คะแนนเฉลี่ยตลอด
หลกัสตูรในระดบัดขีึน้ไป ซึง่เปน็การเตรยีมการในการสอบ
ขอขึ้นทะเบียนฯ ไปด้วย และเตรียมนักศึกษาในการสอบ
รวบยอด ใหส้ามารถสอบผา่นได้ในอตัราทีส่งูขึน้ ทบทวน
ความรู้แก้ไขขอ้บกพรอ่งหลงัสอบรวบยอดอยา่งเขม้ขน้

 2.ฝา่ยพฒันานกัศกึษาและอาจารยท์ีป่รกึษา ควรจดั
กิจกรรมพัฒนาตนเองด้านการเตรียมความพร้อมในการ
เรยีนและการสอบใหก้บันกัศกึษา รวมทัง้การจดัสิง่แวดลอ้ม
ทีเ่อือ้ตอ่การอา่นหนงัสอื และการเตรยีมการสอบในทกุชนดิ
ของการสอบ
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