พรทิพา ทักษิณ และคณะ

ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน การเตรียมความพร้อม และผลการสอบความรูเ้ พือ่ ขอ
ขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
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ศุกร์ใจ เจริญสุข Ph.D. (Nursing)**
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บทคัดย่อ: การวิจยั นีเ้ พือ่ ศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน การเตรียมความพร้อมและผลการ
สอบความรูเ้ พือ่ ขอขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผูส้ ำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2550 จำนวน 160 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เชิงปริมาณ
เป็นแบบบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และแบบประเมินกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ในการสอบความรู้ของผู้สำเร็จการศึกษา มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .89   วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติ Point –Biserial   Correlation และ Chi-square และหาปัจจัยทำนายโดยใช้
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค ข้อมูลเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลโดยสนทนากลุม่ กับผูส้ ำเร็จ
การศึกษาจำนวน 20 คน ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
1. เกรดเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตร และการเตรียมความพร้อม มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับผลการสอบความรูเ้ พือ่ ขอขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ (rpb = .485 และ
rpb = .394 ตามลำดับ)
2. จากการสนทนากลุม่ พบว่า ปัจจัยสำคัญทีท่ ำให้ผสู้ ำเร็จการศึกษาสอบผ่านการสอบ
ความรู้มากที่สุด ได้แก่   ความตั้งใจและความรู้พื้นฐานของผู้สำเร็จการศึกษา รองลงมาคือ
ความถี่ของการทำข้อสอบเสมือน ส่วนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการทบทวน
ความรู้ไม่มีผลต่อการสอบ
3. เกรดเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตร และเกรดเฉลีย่ สะสมในรายวิชาทีเ่ กีย่ วข้องสามารถ
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของอัตราการสอบผ่านการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ ได้ร้อยละ 33.90 (Nagelkerke R2 = .339) และ
สามารถทำนายได้ถูกต้องร้อยละ 62.80 
ข้อเสนอแนะ วิทยาลัยพยาบาลจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสอบความรูต้ งั้ แต่
ชั้นปีที่ 1 -4
วารสารสภาการพยาบาล 2554; 26(3) 117-129

คำสำคัญ: การเตรียมความพร้อม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอบความรู้ขึ้นทะเบียน
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ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน การเตรียมความพร้อม และผลการสอบความรูเ้ พือ่ ขอขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบ
และการผดุงครรภ หนึง่ ของผูส้ ำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรม
นี บุรี

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
การจั ด การศึ ก ษาพยาบาลของสถาบั น
พระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุข เป็นการจัดการศึกษาเพือ่ เตรียมบุคลากร
ในการให้บริการด้านสุขภาพในระดับวิชาชีพ ผู้ที่จะ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ต้องผ่านการศึกษาใน
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ที่ได้รับการรับรองสถาบันตามหลักเกณฑ์ที่สภาการ
พยาบาลกำหนด ดังนั้นสภาการพยาบาลจึงได้จัดให้
มีการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขึ้น4
โดยจัดให้มกี ารสอบใน 8 รายวิชาคือ วิชาการผดุงครรภ์
วิชาการพยาบาลมารดาและทารก วิชาการพยาบาล
เด็กและวัยรุน่ วิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ วิชาการพยาบาล
ผูส้ งู อายุ วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาล
ขัน้ ต้น วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ ผูส้ ำเร็จ
การศึกษาจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ทุกรายวิชา และจะต้องสมัครสอบใหม่ในรายวิชาทีส่ อบ
ไม่ผ่าน โดยกำหนดไว้ว่า ต้องสอบผ่านทุกรายวิชา
ภายใน 3 ปี มิฉะนั้นจะต้องสอบใหม่ในทุกรายวิชา4
ผลกระทบโดยตรงต่ อ ผู้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาในการ
ปฏิบัติงาน คือ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ที่สอบไม่ผ่านทุกรายวิชาในการสอบ
ครัง้ แรก จะไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของวิชาชีพ
การพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรใี ห้ความ
สำคัญในการจัดให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อม
ในการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ เพื่อจะได้นำความรู้ความสามารถ
ที่ได้รับไปใช้ในสถานการณ์จริงของการปฏิบัติการ
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การพยาบาล

พยาบาลได้อย่างถูกต้อง การสอบความรู้เพื่อขอขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ชนั้ หนึง่ จึงเป็นส่วนทีม่ คี วามสำคัญ
อย่างยิง่ ต่อการเรียนรู้ นำมาใช้ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
และมีความมัน่ ใจในการปฏิบตั งิ าน  ความรู  ้ ความสามารถ
ที่ได้รับจากสถาบันและการสอบสภาการพยาบาล
ถูกกำหนดโดยหลักสภาการพยาบาล
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 และนักศึกษา
พยาบาลชัน้ ปีที่ 2 (ต่อเนือ่ ง) เป็นนักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้าย
ที่จะต้องเตรียมตัวสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพ
เมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั งิ าน ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ต้องมีภาวะผูน้ ำ
รูจ้ กั วิเคราะห์วนิ จิ ฉัยปัญหาและวางแผนการพยาบาล
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติการพยาบาล  
มีความเสียสละ  มีความสุภาพอ่อนโยน  และมีความ
สามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้ก้าวหน้า  
จากรายงานการสรุปผลการสอบความรูผ้ ขู้ อขึน้ ทะเบียน
ประกอบวิชาชีพฯ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ชลบุรี ซึง่ ได้ขอ้ มูลจากสภาการพยาบาล ย้อนหลัง 2 ปี  
คือ พ.ศ.2548-2549 มีเปอร์เซ็นต์ผู้สอบผ่านใน
แต่ละปี  ดังนี้
ปี 2548 จากนักศึกษา 163 คน สอบผ่าน  
75 คน คิดเป็นร้อยละ  46.01
ปี 2549 จากนักศึกษา 160 คน สอบผ่าน  
89 คน คิดเป็นร้อยละ  55.63
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าระดับ
ร้อยละของการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯชั้นหนึ่ง
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี มีเปอร์เซ็นต์
ลดลง ซึง่ อาจเกิดจากผลสัมฤทธิท์ างการเรียน การเตรียม
ความพร้อม ความรูพ้ นื้ ฐานของแต่ละบุคคล ด้วยเหตุนี้
คณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียน การเตรียมความพร้อมและผลการสอบความรู้
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พรทิพา ทักษิณ และคณะ

เพือ่ ขอขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของผู้สำเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
เพือ่ ให้บณ
ั ฑิตพยาบาลมีความรู้ ความสามารถ มีจำนวน
ผู้สอบผ่านการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการผดุงครรภ์ชนั้ หนึง่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การผดุงครรภ์ชนั้ หนึง่ ของผูส้ ำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี
3. เกรดเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตร เกรดเฉลีย่
สะสมในรายวิชาทีเ่ กีย่ วข้องและการเตรียมความพร้อม
สามารถทำนายผลการสอบความรู้ เพือ่ ขอขึน้ ทะเบียน
และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ของผู้สำเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี

1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเตรียม
ความพร้อม และผลการสอบความรูเ้ พือ่ ขอขึน้ ทะเบียน
และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุ ง ครรภ์ ชั้ น หนึ่ ง ของผู้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาจาก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี
2. ศึกษาปัจจัยทำนายผลการสอบความรู้ เพือ่ ขอ
ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของผู้สำเร็จการ
ศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี
3. ศึกษาปัจจัยสำคัญทีท่ ำให้ผสู้ ำเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรีสอบผ่าน
การสอบความรู้ เพือ่ ขอขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชนั้ หนึง่

ขอบเขตของการวิจัย

สมมุติฐานการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยผสมผสานทั้งวิจัยเชิง
ปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ
ประ และกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ปริมาณ ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษา เป็นกลุ่มเดียวกันคือ ผู้สำเร็จการ
ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  จากวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรีในปีการศึกษา 2550
เลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็นผูส้ ำเร็จการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตจำนวน 98 คน และผู้สำเร็จ

1. เกรดเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตร เกรดเฉลีย่
สะสมในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับผลการสอบขึน้ ทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ชนั้ หนึง่ ของผูส้ ำเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
2. การเตรี ย มความพร้ อ มมี ค วามสั ม พั น ธ์
ทางบวกกับผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ

วิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั ผสมผสานทัง้ วิจยั เชิงปริมาณ
และวิจยั เชิงคุณภาพ เพือ่ ศึกษาเกรดเฉลีย่ สะสมตลอด
หลักสูตร เกรดเฉลี่ยสะสมในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
การเตรียมความพร้อม และผลการสอบความรู้เพื่อ
ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชนั้ หนึง่ ครัง้ ที่ 1/2551
ของผูส้ ำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
รุน่ ที่ 27 จำนวน 98 คนและผูส้ ำเร็จการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) รุ่นที่ 15
จำนวน 62 คนจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
ชลบุรี ในปีการศึกษา  2550 

วิธีดำเนินการวิจัย
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ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน การเตรียมความพร้อม และผลการสอบความรูเ้ พือ่ ขอขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบ
และการผดุงครรภ หนึง่ ของผูส้ ำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรม
นี บุรี

การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนือ่ ง
2 ปี) จำนวน 62  คน  
การวิจัย คุณภาพ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
2550 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ประกอบด้วยหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ชัน้ ปีที่ 4
รุน่ ที่ 27 จำนวน 10 คน แบ่งเป็น ผูท้ สี่ อบผ่าน 5 คน และ
สอบไม่ผา่ น 5 คน และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ต่อเนื่อง 2 ปี) รุ่นที่ 15  จำนวน  10  คน แบ่งเป็น
ผูท้ สี่ อบผ่าน 5 คนและสอบไม่ผา่ น 5 คน กลุม่ ตัวอย่าง
สมัครใจและยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย 
เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วยเครื่องมือ
3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลทัว่ ไป ประกอบด้วย
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สำเร็จการศึกษา ได้แก่ เพศ
อายุ และหลักสูตรของผูส้ ำเร็จการศึกษาทัง้ 2 หลักสูตร
ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จำนวน 3 ครัง้
ส่วนที่ 2 แบบบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนของผู้สำเร็จการศึกษา ประกอบด้วย เกรดเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรและเกรดเฉลีย่ สะสมในรายวิชา
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ชนั้ หนึง่ ของผูส้ ำเร็จการศึกษาทัง้ 2 หลักสูตร
ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จำนวน  
3 ครั้ง แบ่งเป็น 19 รายวิชา ได้แก่
- การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1  และ 2
- ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
1 และ 2   
- การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1,2  
และ 3  
- ปฏิบตั กิ ารพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ
1,2  และ 3  
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- การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต  
- ปฏิบตั กิ ารพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญ
ั หาทางจิต
- การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
1 และ 2  
- ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการ
ผดุงครรภ์ 1 และ 2  
- การรักษาพยาบาลเบื้องต้น  
- ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  
- จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
ผลการสอบความรู้ ร วบยอดของวิ ท ยาลั ย
พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ผลการสอบความรู้
รวบยอดของวิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง
และผลการสอบความรู้รวบยอดของสถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยบูรพาของผู้สำเร็จการศึกษา
ส่วนที่ 3 แบบประเมินกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมในการสอบความรูข้ องผูส้ ำเร็จการศึกษา ซึง่ เป็น
แบบสอบถามชนิดประเมินค่า 5 อันดับ (Rating Scale)
ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 8 ข้อ โดยผู้วิจัย
สร้างขึน้ และผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ
จากผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน นำไปทดลองใช้กบั นักศึกษา
พยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัย
พยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จำนวน 30 คน นำผล
ทีไ่ ด้มาวิเคราะห์คา่ ความเชือ่ มัน่ โดยใช้สตู รสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาค เท่ากับ .89  
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
แบบสั ม ภาษณ์ กึ่ ง โครงสร้ า งที่ ใ ช้ ใ นการ
สนทนากลุ่ม ประกอบด้วยข้อคำถาม 5 ข้อ ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือจากผูท้ รงคุณวุฒิ
3 ท่าน และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะเกีย่ วกับเนือ้ หา
และความถูกต้อง
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
พิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคนของวิ ท ยาลั ย

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2554

พรทิพา ทักษิณ และคณะ

พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุ รี ผู้ วิ จั ย อธิ บ ายถึ ง
วัตถุประสงค์ของการวิจยั และอธิบายให้กลุม่ ตัวอย่าง
ทราบว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความลับและผลการวิจัย
นำเสนอในภาพรวม  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บข้อมูล ปริมาณ
1. สำรวจจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในปีการ
ศึกษา 2550 
2. คณะผู้ วิ จั ย ประสานงานกั บ งานทะเบี ย น
วัดและประมวลผลการศึกษา เพือ่ ขอข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผลการสอบความรูร้ วบยอดของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ผลการสอบความรู้
รวบยอดของวิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง
และผลการสอบความรู้รวบยอดของสถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยบูรพาของผู้สำเร็จการศึกษา
3. คณะผูว้ จิ ยั ประสานงานกับสภาการพยาบาล
ขอข้อมูลผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ของผูส้ ำเร็จการศึกษา
4. นำข้อมูลต่างๆ มาจัดเรียง และบันทึก
คะแนนผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ แยกเป็นปีการศึกษา
2550 และแยกเป็นรายวิชา โดยให้ความหมายดังนี้
1 หมายถึง คะแนนที่สภาการพยาบาลระบุ
ว่าสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
0 หมายถึง คะแนนที่สภาการพยาบาลระบุ
ว่าสอบไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
5. ตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของ
ข้อมูล จำนวน 3 ครั้ง
6. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การจั ด กิ จ กรรม
การเตรียมความพร้อม ผู้วิจัยแบ่งผู้สำเร็จการศึกษา
เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

6.1 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มเก่ง จำนวน 60
คนที่ผ่านการสอบความรู้รวบยอดของวิทยาลัย และ
การสอบความรู้ ร วบยอดของเครื อ ข่ า ยภาคกลาง  
จำนวน 6-8 วิชา จัดตารางกิจกรรมทบทวนทั้ง 8
รายวิชาเป็นกลุม่ ใหญ่ สัปดาห์ละ 3 วัน เวลา 09.0015.00 น.เป็นเวลา 2 สัปดาห์กอ่ นสอบและทำข้อสอบ
เสมือน
6.2 ผู้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษากลุ่ ม ปานกลาง
จำนวน 40 คนที่ผ่านการสอบความรู้รวบยอดของ
วิทยาลัยและการสอบความรู้รวบยอดของเครือข่าย
ภาคกลาง จำนวน 4-5 วิชา จัดตารางกิจกรรมทบทวน
ทั้ง 8 รายวิชา แบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ละ 10-15 คน
สัปดาห์ละ 4 วัน เวลา 09.00-15.00 น. เป็นเวลา  
2 สัปดาห์ก่อนสอบ อ่านหนังสือทบทวนด้วยตนเอง
ที่ห้องสมุดหรือหอพักและทำข้อสอบเสมือน
6.3 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มอ่อน จำนวน
60 คน ที่ผ่านการสอบความรู้รวบยอดของวิทยาลัย
และการสอบความรู้รวบยอดของเครือข่ายภาคกลาง
จำนวน 1-3 วิชา จัดตารางทบทวนทั้ง 8 รายวิชา
แบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ละ 10-15 คน สัปดาห์ละ 5 วัน
เวลา 09.00-15.00 น. เป็นเวลา 2 สัปดาห์กอ่ นสอบ
โดยนัดอาจารย์ผสู้ อนเพือ่ ทบทวนความรูท้ งั้ 8 รายวิชา
และทำข้อสอบเสมือน
7. ผู้ วิ จั ย เก็ บ ข้ อ มู ล การเตรี ย มความพร้ อ ม
โดยใช้แบบประเมินกิจกรรมเตรียมความพร้อมใน
การสอบความรูเ้ พือ่ ขอขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ ของผูส้ ำเร็จการศึกษาทัง้ 2 หลักสูตร
การเก็บข้อมูล คุณภาพ เก็บข้อมูลโดยวิธี
การสนทนากลุม่ (Focus group) กับผูส้ ำเร็จการศึกษา
ทั้ง 2 หลักสูตรจำนวน 20 คน ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้างทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ประกอบด้วยข้อคำถาม 5 ข้อ
เก็บข้อมูลโดยแบ่งเป็น 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เป็นผู้สำเร็จ
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ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน การเตรียมความพร้อม และผลการสอบความรูเ้ พือ่ ขอขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบ
และการผดุงครรภ หนึง่ ของผูส้ ำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรม
นี บุรี

การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน
10 คน และครั้งที่ 2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) จำนวน 10 คน  
ผูว้ จิ ยั ขออนุญาตผูส้ ำเร็จการศึกษาบันทึกเทป ดำเนินการ
สนทนากลุม่ โดยใช้ขอ้ คำถามเกีย่ วกับปัจจัยต่างๆ ทีม่ ี
ผลต่ อ การสอบความรู้ เ พื่ อ ขอขึ้ น ทะเบี ย นและรั บ   
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ เช่น ผูเ้ รียน จำนวนครัง้
ของการสอบความรู้

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์
ตามระเบียบวิธีทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
SPSS ในการวิเคราะห์ โดยกำหนดระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้ 
1. เกรดเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตร เกรดเฉลีย่
สะสมในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และผลการสอบความรู้
เพือ่ ขอขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเกรดเฉลีย่ สะสม
ตลอดหลักสูตร เกรดเฉลีย่ สะสมในรายวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพฯ โดยใช้ point – biserial
correlation
3. วิเคราะห์ปัจจัยทำนายผลการสอบความรู้
เพือ่ ขอขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคชนิด Binary
Logistic Regression
4. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การสนทนากลุ่ ม ด้ ว ยวิ ธี
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) โดยค้นหา
คำหรือกลุม่ คำจากเนือ้ หา แล้วสรุปเป็นข้อค้นพบตาม
ประเด็นที่ศึกษา
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ผลการวิจัย
1. ผู้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต จำนวน 98 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จำนวน 90 คนคิดเป็นร้อยละ 91.80 เกรดเฉลี่ย
สะสมในรายวิชาที่เกี่ยวข้องระหว่าง 2.50-2.99
คิดเป็นร้อยละ 47.7 มีเกรดเฉลี่ยสะสมในรายวิชา
ที่เกี่ยวข้องระหว่าง 3.00-3.49 ร้อยละ 40.7 และ
เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรส่วนใหญ่ระหว่าง
2.50-2.99 คิดเป็นร้อยละ 52.3 ส่วนผู้สำเร็จ
การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนือ่ ง
2 ปี) จำนวน 68 คนพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 97.05 มีเกรดเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรระหว่าง 2.50-2.99 คิดเป็น
ร้อยละ 71.40 มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ระหว่าง 3.00-3.49 คิดเป็นร้อยละ 18.40 และมี
เกรดเฉลี่ ย สะสมในรายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งระหว่ า ง  
2.50-2.99  คิดเป็นร้อยละ 63.30 
2. ผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ของผูส้ ำเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจำนวน 98 คน       
มีผสู้ อบผ่าน 8 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 32.70  รายวิชา
ทีม่ ผี สู้ อบผ่านมากทีส่ ดุ และรองลงมาคือ วิชากฎหมาย
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  
คิดเป็นร้อยละ 93.90 และ 89.00 ตามลำดับ  
รายวิชาทีม่ ผี สู้ อบผ่านน้อยทีส่ ดุ คือ วิชาการผดุงครรภ์
คิดเป็นร้อยละ 58.20 ผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ของผูส้ ำเร็จ
การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนือ่ ง
2 ปี) จำนวน 62 คน มีผู้สอบผ่าน 8 รายวิชาคิดเป็น
ร้อยละ 25.40 รายวิชาที่มีผู้สอบผ่านมากที่สุดและ
รองลงมาคือ วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่   คิดเป็นร้อยละ  90.50
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และ 87.30 ตามลำดับ รายวิชาที่มีผู้สอบผ่านน้อย
ที่สุดคือวิชาการผดุงครรภ์ คิดเป็นร้อยละ  57.10 
3. เกรดเฉลี่ ย สะสมตลอดหลั ก สู ต ร และ
การเตรียมความพร้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ผลการสอบความรู้ เ พื่ อ ขอขึ้ น ทะเบี ย นและรั บ        
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ของผู้สำเร็จการศึกษา
(r = .485 และ r = .394 ตามลำดับ) ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรและการเตรียมความพร้อมกับผลการสอบ
ความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ (N=160) 
เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ
** Point – Biserial Correlation (p < .05)
4. ข้อมูลจากการสนทนากลุม่ พบว่า ปัจจัยสำคัญ
ที่ทำให้สอบผ่านการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ มากที่สุด ได้แก่
ความสนใจและความรู้พื้นฐานของผู้สำเร็จการศึกษา
รองลงมาคือ ความถีข่ องการทำข้อสอบเสมือน  ส่วนการ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษา โดยการแบ่งกลุ่ม
นักศึกษาในการทบทวนความรู้เป็น 3 กลุ่มได้แก่
กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อนนั้น ผู้สำเร็จ
การศึกษาคิดว่าไม่มผี ลต่อการสอบผ่านการสอบความรู้
เพือ่ ขอขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
5. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรและเกรด
เฉลี่ยสะสมในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง สามารถร่วมกัน

.485**

การเตรียมความพร้อม
.394

อธิบายความแปรปรวนของการสอบผ่านการสอบความรู้
เพือ่ ขอขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
ได้ร้อยละ 33.90 (Nagelkerke R2 = .339) และ
สามารถทำนายได้ถูกต้องร้อยละ  62.80 (Predicted
Classification Overall 62.80) โดยผูส้ ำเร็จการศึกษา
ที่ มี เ กรดเฉลี่ ย สะสมตลอดหลั ก สู ต รสู ง มี โ อกาส    
สอบผ่านการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับ      
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ทุกรายวิชาเพิ่มเป็น
72.965 เท่า และผูส้ ำเร็จการศึกษาทีม่ เี กรดเฉลีย่ สะสม
ในรายวิชาทีเ่ กีย่ วข้องสูงมีโอกาสสอบผ่านการสอบความรู้
เพือ่ ขอขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
ทุกรายวิชาเพิ่มเป็น 1.3 เท่า ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรและเกรดเฉลี่ยสะสมใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ  
โดยการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก (N=160) 
ตัวแปรคัดสรร

แนวโน้มการสอบผ่านการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตประกอบ
ฯ
B
Adjust OR
95% CI
p-value
lower
upper
4.809
72.965
22.787 659.483
< .001
.644
1.904
.452
8.033
.380

เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
เกรดเฉลี่ยสะสมในรายวิชา 
   ที่เกี่ยวข้อง
ค่าคงที่
3.927
50.73 
OR = Odds Ratio; CI = Confidence Interval
Model X2= 86.398, p =.000 ; Nagelkerke R2 = .339
Predicted Classification Overall 62.80 %

การอภิปรายผล
1. เกรดเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตร และเกรดเฉลีย่
สะสมในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ของผู้สำเร็จการศึกษา
(rpb = .485 และ rpb = .356 ตามลำดับ) ผู้สำเร็จ
การศึ ก ษาที่ มี เ กรดเฉลี่ ย สะสมตลอดหลั ก สู ต รสู ง     
มีโอกาสสอบผ่านมากกว่า ซึง่ ในการจัดสอบนัน้ สภาการ
พยาบาลได้ ก ำหนดรายวิชาที่สอบครอบคลุมตาม
รายวิชาทางการพยาบาลทีจ่ ดั ให้กบั ผูเ้ รียนตามหลักสูตร
ดั ง นั้ น ผู้ ที่ ไ ด้ เ กรดเฉลี่ ย สะสมตลอดหลั ก สู ต รสู ง
แสดงว่ามีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนใน
หลักสูตรและสามารถนำไปใช้ในการคิดวิเคราะห์
เพือ่ ตอบโจทย์ของข้อสอบจากสภาการพยาบาลได้เป็น
อย่างดี สอดคล้องกับการศึกษาของวัจมัย สุขวนวัฒน์
124

.000

และดวงหทัย ศรีสจุ ริต9 พบว่าผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
วิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับผล
การสอบความรู้วิชาการผดุงครรภ์อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2. การเตรี ย มความพร้ อ มมี ค วามสั ม พั น ธ์
ทางบวกกับผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน
และรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลฯ
(rpb = .394) ผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ในกลุ่มเก่งและมี
การเตรียมความพร้อมทีด่ ี มีโอกาสสอบผ่านมากกว่า
ทั้งนี้ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม พบว่า ปัจจัยสำคัญที่
ทำให้ ผู้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาสอบผ่ า นการสอบความรู้
เพือ่ ขอขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
มากที่สุด ได้แก่ ความสนใจและความรู้พื้นฐานของ
ผูส้ ำเร็จการศึกษา ดังตัวอย่าง “นักศึกษาเป็นหลักสำคัญ
ขึ้ น อยู่ กั บ ความสนใจและขยั น ขนาดไหนในการ
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ทบทวนหนังสือ” ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากนักศึกษาพยาบาล
เป็ น ผู้ เ รี ย นระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ ก ำลั ง เจริ ญ เป็ น วั ย
ผู้ใหญ่ซึ่งมีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่
ในระดับสูง ทำให้นักศึกษาพยาบาลต้องมีลักษณะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะหากผู้สำเร็จการศึกษา
มีความพร้อม ก็จะช่วยเสริมสร้างความคิดเชื่อมั่นใน
ตนเอง มีความสุขในการเรียนและเกิดการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการศึกษาของ
นฤมล เถื่อนมา7 ศึกษาความพร้อมในการเรียนรู้
ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุข พบว่านักศึกษาพยาบาลมี
ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการศึกษา
ของประไพจิตร  โสมภีร8์ ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ผลการสอบประเมิ น ความรู้ ผู้ ข อขึ้ น ทะเบี ย นเพื่ อ    
รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การพยาบาล
และผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ปีการศึกษา 2545 ของ        
ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ พบว่า ผูส้ ำเร็จการศึกษาจำนวน 102 คน
มีคุณลักษณะการเรียนแบบนำตนเอง ส่วนใหญ่มี
การเตรียมตัวสอบอยูใ่ นระดับปานกลาง รองลงมาคือ
ความถีข่ องการทำข้อสอบเสมือน ทำให้ผสู้ ำเร็จการศึกษา
ได้ฝึกหัดทำข้อสอบซ้ำๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และ
ฝึกประสบการณ์ในการทำข้อสอบ ดังตัวอย่าง “การสอบ
ที่ผ่านมา 3 ครั้ง คือ การสอบความรู้รวบยอดของ
วิทยาลัย สอบของมหาวิทยาลัยบูรพาและสอบของ
เครือข่ายภาคกลาง ทำให้ได้เห็นข้อสอบแต่ละครั้ง
เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ และรูว้ า่ มีอะไรอีกเยอะทีย่ งั ไม่รู้ การสอบ
แต่ละครั้งทำให้อ่านหนังสือได้ตรงจุด” สอดคล้อง
กั บ การเตรี ย มตั ว สอบเพื่ อ ขอขึ้ น ทะเบี ย นและรั บ    
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ที่ได้ทำ
แบบทดสอบและแบบฝึกหัดต่างๆ6 อธิบายได้ว่า

การทำข้ อ สอบซ้ ำ หลายครั้ ง ทำให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้    
ฝึกการคิดวิเคราะห์และได้แนวทางในการอ่านหนังสือ
เพิ่มเติมในส่วนที่ไม่รู้ ซึ่งเป็นไปตามกฎการฝึกหัดที่
กล่าวไว้ว่า การให้ผู้เรียนทำซ้ำๆ ต้องเป็นการกระทำ
ที่ได้รับทราบผลจากการกระทำนั้นและมีแรงจูงใจ
เห็นคุณค่าในสิง่ ทีก่ ระทำด้วย6 นัน่ คือ ผูส้ ำเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรีผ่านการ
ประเมินความรูค้ วามสามารถขัน้ สุดท้ายโดยการสอบ
วัดความรู้รวบยอดก่อนการสอบความรู้เพื่อขอขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ซึ่งเป็น
ข้อสอบที่จัดทำขึ้นเป็นข้อสอบเสมือนตามตารางการ
วิเคราะห์ข้อสอบเช่นเดียวกับข้อสอบความรู้เพื่อขอ
ขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ การที่
ได้ทำข้อสอบหลายครั้ง จึงทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามี
ทักษะในการทำข้อสอบมากขึ้น ประกอบกับเมื่อมี
การสอบแล้วมีการประกาศผลให้รบั ทราบ ทำให้ผสู้ ำเร็จ
การศึกษาสามารถประเมินตนเองได้ว่า มีความรู้อยู่
ในระดับใดและเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
เพื่ อ พั ฒ นาในการสอบความรู้ เ พื่ อ ขอขึ้ น ทะเบี ย น
และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
ส่ ว นการแบ่ ง กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาในการทบทวน
ความรู้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง
และกลุ่มอ่อนนั้น ผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร
คิดว่าไม่มีผลต่อการสอบผ่านการสอบความรู้เพื่อขอ      
ขึ้ น ทะเบี ย นและรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ฯ    
ดังตัวอย่าง “การที่แบ่งกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและ
กลุม่ อ่อน บางทีเพือ่ นกลุม่ เก่ง อยากจะติวบ้าง หนูคดิ ว่า
อยากให้ติวทั้งห้อง แล้วแบ่งเป็นกลุ่มย่อย คือ ทุกคน
จะต้องได้ติวเหมือนกัน ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มอ่อนที่ไม่รู้
เรือ่ ง คิดว่าไม่ได้ผลกับวิธกี ารแบ่งกลุม่ ” ไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้   สามารถอธิบายได้ว่า การเตรียม
ความพร้ อ มของวิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี  
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ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน การเตรียมความพร้อม และผลการสอบความรูเ้ พือ่ ขอขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบ
และการผดุงครรภ หนึง่ ของผูส้ ำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรม
นี บุรี

ชลบุรี โดยแบ่งกลุม่ ผูส้ ำเร็จการศึกษาและจัดกิจกรรม
ทบทวนไม่ เ หมาะสมเพราะกลุ่มเก่งส่วนใหญ่เป็น    
ผูส้ ำเร็จการศึกษาทีม่ ผี ลการเรียนดี สามารถอ่านหนังสือ
ด้วยตนเอง มีศักยภาพที่จะสอบผ่านการสอบความรู้
เพือ่ ขอขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
ได้ ส่วนกลุม่ อ่อนเป็นผูส้ ำเร็จการศึกษาทีม่ คี วามรูส้ กึ
ถูกแบ่งแยก เรียนรู้ช้าและไม่รู้เรื่อง ซึ่งต้องใช้เวลา
ในการอธิบายมากขึน้ ประกอบกับการจัดตารางกิจกรรม
ในการอ่านหนังสือทบทวนของแต่ละรายวิชาไม่ชดั เจน
หรือจัดตารางไว้ แต่ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ตาม
เวลาทีก่ ำหนด หรือเพราะความเหนือ่ ยล้าและเบือ่ หน่าย
ในการเรียนรูข้ องผูส้ ำเร็จการศึกษา ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
เตรียมความพร้อม หรือเป็นเพราะมีการปรับเปลี่ยน
เวลาในการทบทวน ลดชัว่ โมงในการทบทวน แต่เนือ้ หา
เท่าเดิม และวิทยาลัยพยาบาลไม่มีการควบคุมดูแล
การเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้สำเร็จ
การศึกษาอย่างเข้มงวดและจริงจัง 
3. เกรดเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรของผูส้ ำเร็จ
การศึกษาและผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ อย่างมีนยั สำคัญ
ทางสถิติ (p.05) ผูส้ ำเร็จการศึกษาทีม่ เี กรดเฉลีย่ สะสม
ตลอดหลักสูตรสูง มีโอกาสสอบผ่านการสอบความรู้
เพือ่ ขอขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
ทั้ง 8 รายวิชาเพิ่มขึ้น 72.965 เท่า สามารถทำนาย
ได้ถูกต้อง ร้อยละ 62.80 นั่นคือ เกรดเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตร เป็นสิ่งที่แสดงถึงความรู้ที่ผู้สำเร็จ
การศึกษาสะสมมาตลอดระยะเวลาการศึกษา ซึง่ ผูส้ ำเร็จ
การศึกษาเป็นผู้ที่ต้องผ่านการเรียนทั้งภาคทฤษฎี
ภาคทดลองและภาคปฏิบัติ เป็นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง โดยจัดให้ฝกึ ประสบการณ์ตรงจาก
การศึกษาภาคปฏิบัติที่มุ่งเน้นให้นักศึกษานำความรู้
ภาคทฤษฎี ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการบริ ก ารแก่ บุ ค คล
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ครอบครัวและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับการศึกษาของสุวมิ ล มณีโชติ และปัทมา แคนยุกต์10
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กับ
ความสำเร็จในการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ อย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของโสภา ลีศ้ ริ วิ ฒ
ั นกุล
และคณะ11 ที่พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
สามารถทำนายผลการสอบความรูเ้ พือ่ ขอขึน้ ทะเบียน
และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ของผู้สำเร็จการ
ศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  
ร้อยละ 69.2 และการศึกษาของจารุณี วาระหัส,
พิมพา ประกายสิทธิ์ และเทอดศักดิ์ นำเจริญ2 ทีพ่ บว่า
เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรสามารถทำนายผล
การสอบความรูเ้ พือ่ ขอขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ ของผูส้ ำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ร้อยละ 7.9 และ
สอดคล้องกับนุชยา ธานี ประไพ โรจน์ประทักษ์ และ
กุลธิดา กุลประฑีปัญญา5 ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ผลการสอบประเมิ น ความรู้ ผู้ ข อขึ้ น ทะเบี ย นรั บ      
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ พบว่า เกรดเฉลี่ย
สะสมตลอดหลั ก สู ตรสามารถจำแนกผลการสอบ
ประเมินความรูใ้ นกลุม่ สอบผ่านและไม่ผา่ นได้ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการศึกษา
ของตรีชดา ปุ่นสำเริง และอัญชลี กลิ่นอวล3 ที่ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุ ง ครรภ์ ชั้ น หนึ่ ง ของผู้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาจาก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท พบว่า  
เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและ

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2554

พรทิพา ทักษิณ และคณะ

รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ และสามารถพยากรณ์
ผลการสอบความรู้ได้ร้อยละ 27.8 ทั้งนี้เนื่องจาก
เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร เป็นสิ่งที่บอกผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมของผู้สำเร็จการศึกษา
แสดงถึงศักยภาพทางวิชาการ จากกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่ทางวิทยาลัยจัดให้ ซึ่งศักยภาพทาง
วิชาการและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ เป็นการสอบวัดความรู้
ความสามารถทางด้านวิชาการของผู้สำเร็จการศึกษา
ดังนั้นเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร จึงสามารถ
ทำนายผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่งได้

ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไป ้
วิทยาลัยควรมีการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ควรจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมในการสอบความรู้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4
และควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กับผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ให้ครอบคลุม
ปัจจัยด้านระบบการคัดเลือกนักศึกษาและการจัดการ
เรียนการสอน
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Grade Point Average,Preparation for Students’Readiness, and undergraduate
Nurses who Passed the Nursing License Examination for the First Class of
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Porntipa Taksin,M.N.S.*
Sukjai Charoensuk, Ph.D. (Nursing)**
Ubol Sutineum, M.N.S.***
Abstract: This study aimed to examine Grade Point Average, preparation for students’
readiness, and undergraduate nurses who passed the nursing license examination for
the First Class of Nursing Professional and Midwifery Registration of student graduated
from Boromarajonani College of Nursing, Chon Buri. Research samples consisted of
160 graduates in 2007 academic year. Academic achievement was reported by a
division of registration and preparation for students’ readiness was obtained using the
questionnaire developed by researchers with reliability .89. Quantitative data were
analyzed using point-biserial correlation, chi–square and binary logistic regression.
20 undergraduates participated in a focus group. Semi-structured interviews were
conducted and analyzed using content analysis.
The results were as follow:
1. GPA, preparation for students’readiness and related subjects GPA were
significantly correlated with examination at .05 level ( rpb =.485 , rpb = .394 , and rpb = .356 ,
respectively)
2. From focus group interviews, the majority of graduates indicated that the
most influential factors on their success of examination included their attention and
fundamental nursing knowledge. The second most important factor was the frequency
of their self examination practice using the similar test.
3. The combination of total GPA and related subjects GPA were able to explain
the variance of the result of the nursing license examination at 33.90 % (Nagelkerke
R2 = .339). This combination was able to predict the result correctly at 62.80 %. 
The research result suggested that the preparation of students’ readiness projects
should be continuously applied.
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