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บทคัดย่อ: ผูส้ �ำ เร็จการศึกษาพยาบาลจะต้องสอบขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ผ่านจึงจะสามารถประกอบวิชาชีพฯได้ โดยสภาการพยาบาลได้กำ�หนดเกณฑ์การ
ประเมินผลการสอบ ทีผ่ า่ นมาพบว่าผูเ้ ข้าสอบจากหลายสถาบันสอบไม่ผา่ นทัง้ 8 รายวิชา การศึกษาครัง้ นี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ และเพือ่ ให้ขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายต่อผูท้ เ่ี กีย่ วข้องเพือ่ นำ�ไปสูก่ ารพัฒนา
การดำ�เนินการด้านต่างๆต่อไป
การวิจัยเชิงพรรณาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยผสมผสาน (mixed method) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลจากสถาบันการศึกษาพยาบาล 10 แห่งที่มีผู้สำ�เร็จการศึกษาและสอบ
ขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯแล้ว กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเชิงปริมาณใช้เอกสาร
การประเมินตนเองของสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับผู้สำ�เร็จการศึกษาและผลการสอบของผู้เข้าสอบ
จากสถาบันการศึกษาพยาบาล 10 แห่ง ส่วนในการศึกษาเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตจำ�นวน 11 คน ผู้สอน 8 รายวิชาจำ�นวน 73 คน และ      
ผูส้ �ำ เร็จการศึกษาทีเ่ คยสอบขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ มาก่อนจำ�นวน 60 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประกอบด้วย แบบสำ�รวจ แนวคำ�ถามในการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย และการใช้สถิติอ้างอิง Sperman Rank Correlation ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ
วิเคราะห์โดยการจัดหมวดหมู่  
ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
ปานกลางกับผลการสอบอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (rrank=.407-.483***, p<.01) ส่วนผลการศึกษาใน
เชิงคุณภาพพบว่า ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับผลการสอบขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ได้แก่ ปัจจัยนำ�เข้า ปัจจัยกระบวนการ ปัจจัยสนับสนุน และปัจจัยอื่นๆ โดยปัจจัยที่
เด่นชัดได้แก่ ปัจจัยด้านการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและผูส้ �ำ เร็จการศึกษา และปัจจัยด้านแหล่งฝึก
และการเรียนการสอนที่แหล่งฝึกปฏิบัติและจำ�นวนรายวิชาที่สอบกับระยะเวลา ผลการวิจัยสามารถนำ�ไปสู่
การให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่สถาบันการศึกษาและสภาการพยาบาลต่อไป
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
การประกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและการ
ผดุ ง ครรภ์ เ ป็ น การดู แ ลและการช่ ว ยเหลื อ บุ ค คล
กลุ่มบุคคล ครอบครัว และชุมชนโดยใช้ทั้งศาสตร์
และศิลป์ทางการพยาบาล ทั้งนี้ผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์จะต้องสำ�เร็จการศึกษา
จากสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานได้รับการรับรอง
คุณภาพจากสภาการพยาบาลซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพ
และกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อให้ผู้สำ�เร็จการศึกษา
เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถ และ
สามารถให้การดูแลผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพ
คำ�นึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักสำ�คัญ รวมทั้งต้อง
ประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม สำ�หรับ
การควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาพยาบาลนั้น
จะดำ�เนินการโดยสภาการพยาบาล ซึ่งเป็นองค์กร
นิตบิ คุ คล ทีต่ ง้ั ขึน้ โดยพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 25401 สภาการพยาบาลได้ออกข้อบังคับสภา
การพยาบาลว่ า ด้ ว ยการรั บ รองสถาบั น การศึ ก ษา
วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์2  โดยการให้การ
รับรองสถาบันการศึกษาให้มกี ารดำ�เนินการจัดการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาการพยาบาล ซึ่งรวมถึง
การประเมินความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์     
ชั้นหนึ่งด้วย ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของแต่ละ
สถาบันการศึกษา ในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลิต
พยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพสามารถผ่านการสอบ
ของสภาการพยาบาล
ดังนั้น ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิตทุกคน จะต้องสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียน
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการ
ผดุงครรภ์ เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการ
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และประชาชนกล่าวคือผู้ปฎิบัติวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ทุกคนจะต้องมีความรู้เพียงพอใน
การให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สภาการพยาบาล ได้ก�ำ หนด
การสอบความรู้ใน 8 รายวิชาคือ 1) การผดุงครรภ์
2) การพยาบาลมารดาและทารก 3) การพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น 4) การพยาบาลผู้ใหญ่ 5) การพยาบาล   
ผู้สูงอายุ 6) การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
7) การพยาบาลอนามัยชุมชน และการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น และ 8) กฎหมายวิชาชีพการพยาบาล และ
การผดุงครรภ์ จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง             
ในปี พ.ศ. 2550 มีสถาบันการศึกษาพยาบาล
ที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล จำ�นวนทั้งสิ้น
60 แห่ง ปัจจุบันสถาบันการศึกษาพยาบาลเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2554 มีจำ�นวน 79 แห่ง  
รวมทั้งสิ้น 6 สังกัด ได้แก่ 1) สำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.) 2)
สังกัดสถาบัน พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
3) สังกัดกระทรวงกลาโหม 4) สังกัดสำ�นักงานตำ�รวจ
แห่งชาติ 5) สังกัดกรุงเทพมหานคร และ 6) สังกัด
สถาบันการศึกษาเอกชน1,3
การประเมินสถาบันเพือ่ การรับรองเกณฑ์ส�ำ คัญ
คือ ผลการสอบครั้งแรกจะต้องสอบได้เกิน ร้อยละ 70
หรือสูงกว่าจึงจะผ่านเกณฑ์ได้   อย่างไรก็ตาม พบว่า
สถาบันการศึกษาพยาบาลบางแห่งมีผ้สู ำ�เร็จการศึกษา
ที่สอบใบประกอบวิชาชีพผ่านทั้ง 8 วิชาในการสอบ
ครั้งแรกเป็นจำ�นวนเกิน ร้อยละ 70 ติดต่อกันเป็น
ระยะเวลาหลายปีเป็นจำ�นวนมาก  แต่ก็ยังมีบางแห่ง
ที่ผู้สำ�เร็จการศึกษาสอบใบประกอบวิชาชีพไม่ผ่าน
ทั้ง 8 วิชา ในการสอบครั้งแรก หรือผ่านเป็นจำ�นวน
น้อยมาก ซึง่ หากไม่สามารถสอบผ่านทุกรายวิชาตาม
ทีก่ �ำ หนด ก็จะไม่สามารถปฏิบตั งิ านเป็นพยาบาลวิชาชีพ
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ได้อย่างสมบูรณ์ ซึง่ อาจส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ
พยาบาลและผดุงครรภ์แก่ประชาชนผู้รับบริการและ
อาจส่ ง ผลต่ อ การประเมิ น คุ ณ ภาพในการจั ด การ
เรียนการสอนของสถาบันการศึกษานั้นๆ ได้
การทีบ่ ณ
ั ฑิตพยาบาลของแต่ละสถาบันการศึกษา
สอบผ่านทั้ง 8 รายวิชาในการสอบครั้งแรกนี้ ขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัย จากการวิจัยของ พจนา ปิยะปกรณ์ชัย
และนุศรา วิจิตรแก้ว4 ที่พบว่า ปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้   
ผู้สำ�เร็จการศึกษาสอบผ่านหรือไม่ผ่าน ได้แก่ ปัจจัย
ด้านหลักสูตร ด้านแผนการศึกษา ด้านนักศึกษา
ด้านอาจารย์ และปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ และปัจจัยที่
สามารถพยากรณ์ผลการสอบประเมินความรู้ทั้ง 8
รายวิชา คือ เกรดเฉลี่ยวิชาการพยาบาลของนักศึกษา
นอกจากนี้ พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์5 ได้กล่าวถึง ปัจจัย
ทีม่ ผี ลต่อการศึกษาพยาบาลว่าประกอบด้วย อาจารย์
พยาบาล นักศึกษาพยาบาล หลักสูตร สภาพแวดล้อม
และกระบวน การเรียนการสอน เนื่องจากในปัจจุบัน
ยังไม่มีการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบ
ความรู้ เ พื่ อ ขอขึ้ น ทะเบี ย นเพื่ อ รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น      
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ของสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศ เนื่องจาก
การศึกษาที่ผ่านมาเป็นการศึกษารายกรณี ซึ่งผล
การวิจัยอาจจะใช้ได้สำ�หรับสถาบันการศึกษาแห่งใด
แห่งหนึ่งโดยที่ยังอาจจะไม่สามารถใช้ในทางกว้าง
และเป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาอืน่ ๆ ทัว่ ประเทศ
ผูว้ จิ ยั จึงได้ศกึ ษาปัจจัยทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับผลการสอบ
ของผู้สำ�เร็จการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาและเพือ่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของสภาการพยาบาล รวมทัง้ จะนำ�ไปสูก่ าร
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการนำ�ไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพของสถาบันการศึกษาพยาบาลและ
สภาการพยาบาลในการพัฒนาวิธีสอบและประเมินผล

การสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
ของผู้สำ�เร็จการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยเกี่ยวข้องกับผลการสอบ
ขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
2. เพื่ อ ให้ ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายในการ
พั ฒ นาวิ ธี ก ารสอบและประเมิ น ผลการสอบขึ้ น
ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์

วิธีการดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณา โดยใช้
ระเบียบวิธวี จิ ยั ผสมผสาน (mixed method) ทัง้ การวิจยั
เชิงปริมาณ (quantitative research) และเชิงคุณภาพ
(qualitative research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
เชิงปริมาณ สุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากสถาบันการศึกษา
ทั้งหมด 79 แห่ง เป็นเอกสารการประเมินตนเองของ
สถาบันการศึกษาพยาบาลและเอกสารคะแนนเฉลี่ย
ของผูส้ �ำ เร็จการศึกษาและผลการสอบขึน้ ทะเบียนเพือ่
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ จากสถาบัน การศึกษา
10 แห่ง ส่วนการศึกษาเชิงคุณภาพกลุ่มตัวอย่าง    
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล ทีร่ บั ผิดชอบงานด้านวิชาการ
ในระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2551 สถาบันละ 1-2 คน
จำ�นวน 11 คน อาจารย์พยาบาลที่รับผิดชอบสอนใน
8 กระบวนวิชาคือ 1) การผดุงครรภ์ 2) การพยาบาล
มารดาและทารก 3) การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 4)
การพยาบาลผู้ใหญ่ 5) การพยาบาลผู้สูงอายุ 6)  
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 7) การ
พยาบาลอนามัยชุมชน และการรักษาพยาบาลเบือ้ งต้น
และ 8) กฎหมายวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์
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จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
จำ�นวน 73 คนและผูส้ �ำ เร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิตจากสถาบัน การศึกษาทัว่ ประเทศ ใช้วธิ กี าร
สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จำ�นวน  60 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ชุด
ได้แก่ 1) แบบสำ�รวจที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย ในเรื่อง
คุณลักษณะของสถาบันการศึกษาและจำ�นวนผูเ้ ข้าสอบ
และผู้สอบผ่าน 8 รายวิชา ในระยะเวลา  3 ปี และ 2)
แนวคำ � ถามที่ ใ ช้ ใ นการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารสถาบั น
การศึกษาและในการสนทนากลุม่ อาจารย์พยาบาลผูส้ อน
8 รายวิชา และกลุ่มผู้สำ�เร็จการศึกษาที่สร้างขึ้นโดย
ผู้วิจัย ครอบคลุมปัจจัยนำ�เข้า กระบวนการ และ
ปัจจัยสนับสนุน ดังตัวอย่างคำ�ถาม เช่น ปัจจัยอะไรบ้าง
ทีม่ ผี ลต่อการสอบขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ เป็นต้น ผู้วิจัย  
นำ�แบบสำ�รวจและแนวคำ�ถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์
ทีส่ ร้างขึน้ ไปให้ผทู้ รงคุณวุฒิ จำ�นวน 5 ท่าน ตรวจสอบ
ความตรงตามเนือ้ หา ผูว้ จิ ยั ปรับแบบสำ�รวจและแบบ
สัมภาษณ์ เพื่อให้ครอบคลุมตามข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำ�เนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
พ.ศ. 2554 โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ขออนุญาตเก็บข้อมูลจากสถาบันการศึกษา
พยาบาลทั้ง 10 แห่ง ภายหลังจากได้รับความเห็น
ชอบโครงร่างการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรม
ของสภาการพยาบาลแล้ว
2. ประสานงานกับสถาบันการศึกษาพยาบาลทัง้
10 แห่ง เพื่อขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลในการ
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย รวมทั้งสิทธิของผู้ให้ข้อมูล
14

3. เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ จากรายงานการ
ประเมินตนเองของสถาบันการศึกษาพยาบาลและ
ข้อมูลต่างๆ ของสถาบันการศึกษาพยาบาลทัว่ ประเทศ
จากปัจจัยนำ�เข้า ได้แก่ ในด้านจำ�นวนอาจารย์
ประสบการณ์ คุณวุฒิของอาจารย์ สัดส่วนนักศึกษา
ต่ออาจารย์ ปัจจัยกระบวนการได้แก่วิธีการจัดการ
เรียนการสอน กลวิธใี นการเตรียมนักศึกษาเพือ่ การสอบ
คะแนนสอบ จำ�นวนชั่วโมงการฝึกภาคปฏิบัติฯ และ
ผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชา
ชีพฯในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
4. เก็ บ ข้ อ มู ล จากเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งจาก  
สภาการพยาบาล ได้แก่ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)
และผลการสอบขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตการประกอบ
วิชาชีพฯ 10 สถาบันที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในเวลา 3 ปี
รวมกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สำ�เร็จการศึกษาจากสถาบัน
การศึกษา 10 แห่ง รวมทั้งหมด 2,192 คน
5. เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบด้านวิชาการ ของสถาบันการศึกษา
พยาบาลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อผลการสอบประเมิน
ความรู้ ผู้ ข อขึ้ น ทะเบี ย นและรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น             
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ได้แก่ ปัจจัยนำ�เข้า ปัจจัยกระบวนการ ปัจจัยสนับสนุน
ของสถาบัน การศึกษาและปัจจัยอื่นๆ   
6. สนทนากลุม่ อาจารย์ทส่ี อน 8 รายวิชาที่สอบ
และผู้สำ�เร็จการศึกษา จำ�นวน 20 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มอาจารย์ 10 กลุ่มๆละ 6-8 คนจำ�นวน 73 คน
และผู้สำ�เร็จการศึกษา 10 กลุ่มๆละ 6-8 คนใน 10
สถาบัน จำ�นวน 60 คน ประเด็นสนทนาเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อผลการสอบประเมินความรู้ผู้ขอขึ้น
ทะเบี ย นเพื่ อ รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์  

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2555

วิภาดา คุณาวิกติกุล และคณะ

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในส่วนข้อมูล
เชิงสถาบัน ใช้สถิติแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ     
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ส่วนการหาความ
สัมพันธ์ของผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และ
คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรของผูเ้ ข้าสอบ ใช้สถิติ
Spearman rank correlation
2. การวิเคราะห์ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก
และสนทนากลุ่มเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อผลการสอบ
ประเมินความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
วิเคราะห์โดยการจัดหมวดหมู่ (Thematic analysis)

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้
1. ข้ อ มู ล ของสถาบั น การศึ ก ษาพยาบาลที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า อัตราส่วนของอาจารย์:
นักศึกษา = 1 : 7 – 1 : 12 ระยะเวลาการจัดตั้ง
สถาบันอยู่ระหว่าง 8 - 50 ปี อาจารย์มีประสบการณ์
การเป็นอาจารย์ตั้งแต่ 5 เดือน – 38 ปี และมีภาระ
งานสอนเท่ากับ .30 – 10 ชั่วโมง/สัปดาห์
2. ผู้ให้ข้อมูลจากสถาบันการศึกษาพยาบาล
ในสังกัดเอกชนคิดเป็นร้อยละ 40 สังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการร้อยละ 30 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงกลาโหม และกระทรวง มหาดไทยมีจำ�นวน
เท่ากัน ร้อยละ 10
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารวิชาการจำ�นวน 11 คน
เป็นเพศหญิงทั้งหมด มีอายุ 47 – 70 ปี มีอายุเฉลี่ย
51.45 ปี (SD = 3.64) มีต�ำ แหน่งบริหารเป็นรองคณบดี

ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยวิชาการ วิจยั หรือบัณฑิตศึกษา ร้อยละ
90  มีต�ำ แหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์  ร้อยละ 63.64
ตำ�แหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยละ 327.27 และ
รองศาสตราจารย์ ร้อยละ 9.09 มีประสบการณ์ใน
การบริหารเฉลี่ย 10.18 ปี (SD = 7.70) และมี
ประสบการณ์ในการสอนเฉลีย่   22.27 ปี (SD = 7.70)
ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นอาจารย์จำ�นวน 73 คนมีอายุ
ในช่วง 26 – 60 ปี อายุเฉลี่ย 45.97 ปี (SD = 9.07)
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 95.29 มีระยะเวลา
ในการทำ�งานในสถาบันการศึกษาทางพยาบาลเฉลี่ย
14.65 ปี (SD = 9.65) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่
จบวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 75.34 วุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ 20.54 มีตำ�แหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์
ร้อยละ 73.97 เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ
17.80 และรองศาสตราจารย์ร้อยละ 8.22 มีความ
รับผิดชอบอยู่ในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ร้อยละ
6.47 กลุม่ วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษา
พยาบาลเบื้องต้น ร้อยละ 15.29 และกลุ่มวิชาการ
ผดุงครรภ์และการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
ร้อยละ 12.94
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นผูส้ �ำ เร็จการศึกษาจำ�นวน 60 คน
มีอายุเฉลี่ย 25.55 ปี เป็นเพศหญิงร้อยละ 93.33
ระยะเวลาในการทำ�งานอยู่ในช่วง 0.5 – 5 ปี
3. ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า คะแนนเฉลีย่
สะสมของผู้สำ�เร็จการศึกษามีความสัมพันธ์กับผล
การสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ (rrank = .407-.483, p<.01) ทั้งโดยรวม
และรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2553 ดังแสดงใน
ตารางที่ 1

Thai Journal of Nursing Council Vol. 27 No.3 July-September 2012

15

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ตารางที่ 1 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคะแนนเฉลี่ ย สะสมของผู้ สำ � เร็ จ การศึ ก ษากั บ ผลการสอบขึ้ น ทะเบี ย น
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ในปี พ.ศ. 2551 – 2553 เป็นรายปีและในภาพรวม
ด้วยสถิติ Spearman Rank Correlation
ผลการสอบปี
ผลการสอบปี
ผลการสอบปี
ผลการสอบปี
ปีทส่ี อบขึน้ ทะเบียนฯ
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2551 - 2553
(ปีการศึกษา 2550) (ปีการศึกษา 2551) (ปีการศึกษา 2552)
คะแนนเฉลี่ยสะสม

.483***

.407***

.448***

. 448***

ผลการสอบฯ

(n=798)

(n=683)

(n=711)

(n=2,192)

*** p< .01

สำ�หรับผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า ปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์
ประกอบด้วย
1. ปัจจัยนำ�เข้า ได้แก่ หลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต อาจารย์ และคะแนนเฉลี่ยผลการเรียน
ของนักศึกษา
2. ปัจจัยกระบวนการ ได้แก่ การจัดการเรียน
การสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง การเตรียมความ
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พร้อมของนักศึกษา อาจารย์ การประเมินผล ทั้งการ
ประเมินผลก้าวหน้า และการประเมินผลสัมฤทธิ์
3. ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ แหล่งฝึกสำ�หรับ
การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ห้องสมุดและห้อง
คอมพิวเตอร์ หอพักนักศึกษา
4. ปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ข้อสอบ วิธีการสอบของ
สภาการพยาบาล และระยะเวลา
ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ดังแสดงตามแผนภูมิที่ 1
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วิภาดา คุณาวิกติกุล และคณะ

แผนภูมิที่ 1 : ปั จ จั ย ที เ กี่ ย วข้ อ งผลการสอบขึ้ น ทะเบี ย นรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและ         
การผดุงครรภ์

ปัจจัยสนับสนุน (3)
- แหล่งฝึกสำ�หรับการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติ
- ห้องสมุดและห้อง
คอมพิวเตอร์
- หอพักนักศึกษา

ปัจจัยนำ�เข้า (1)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต
อาจารย์
1. คุณวุฒิและประสบการณ์ทาง
คลินิก
2. อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
คะแนนเฉลี่ ย ผลการเรี ย นของ
นักศึกษา (GPA)
- GPA ของนักศึกษามีผลต่อ
การเรียนรู้และมีผลต่อการสอบ
- GPA ของนักศึกษาไม่มีผล
โดยตรงต่อการสอบ

ปัจจัยกระบวนการ (2)
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
1. การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก
2. แผนที่ความคิด
3. การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคู่กับ
ภาคปฏิบัติ
4. กรณีศึกษา
การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
1. การปลูกฝังทัศนคติให้นักศึกษา
2. การเตรียมความพร้อมด้านเนื้อหาวิชา
   - การเตรียมด้วยตัวเอง
   - เพื่อนช่วยเพื่อน
   - รุ่นพี่ช่วยรุ่นน้อง
   - การเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบ
อาจารย์
1. การเป็นแบบอย่างที่ดี
2. การเสียสละทุ่มเท
การประเมินผลทั้งการประเมินผลก้าวหน้าและ
การประเมินผลสัมฤทธิ์

ปัจจัยอื่นๆ (4)
ข้อสอบ/วิธีการสอบของ
สภาการพยาบาล
- Blue print ข้อสอบ
ระยะเวลาการสอบ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

1. ปัจจัยนำ�เข้า
1.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่ได้ดำ�เนินการเปิด
สอนอยู่ในปัจจุบันในแต่ละสถาบันมีความเกี่ยวข้อง
กั บ ผลการสอบขึ้ น ทะเบี ย นเพื่ อ ขอรั บ ใบประกอบ     
วิชาชีพฯ ดังที่ผู้บริหารสถาบันการศึกษาได้กล่าวว่า
“หลักสูตรจะเป็นสิง่ ทีบ่ ง่ ชีถ้ งึ ทิศทางในการจัดการเรียน
การสอนว่าจะมีกระบวนวิชาอะไรบ้าง ในการสอบของ
ข้อสอบสภาการพยาบาลจะมีกลุ่มวิชาหลัก 8 กลุ่มวิชา
ฉะนัน้ หลักสูตรก็จะทำ�ให้เห็นทิศทางชัดเจนในการสอน
นักศึกษาและนำ�ไปสู่การสอบใบประกอบวิชาชีพ”
1.2 อาจารย์
		1.2.1 คุณวุฒิ และประสบการณ์ทาง
คลินิก
			 ผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นว่าคุณวุฒิ
การศึกษาของอาจารย์พยาบาลควรจะควบคู่ไปกับ
ประสบการณ์ทางคลินกิ เพือ่ ทีจ่ ะทำ�ให้นกั ศึกษาเรียนรู้
ได้ดดี งั ทีอ่ าจารย์จากสถาบันการศึกษาพยาบาลกล่าวว่า
“ปัจจัยทีถ่ อื ว่าสำ�คัญทีส่ ดุ คืออาจารย์ทส่ี อนภาคปฏิบตั ิ
เป็นผู้ชี้แนะประเด็นหลักๆ สำ�คัญๆ เรื่องของคนไข้
เรื่องของการดูแล ในขณะที่ฝึกปฏิบัติในคลินิก และ
ทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จ”
ผู้บริหารจากสถาบันการศึกษา
พยาบาล มีความเห็นว่าคุณวุฒิและประสบการณ์ทาง
คลินิกของอาจารย์ทำ�ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้ดี
โดยกล่าวว่า  “คุณวุฒิอาจารย์และประสบการณ์ของ
อาจารย์มีความสำ�คัญ การที่อาจารย์มีการเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะประสบการณ์ในด้านเฉพาะทางของตน
จะทำ�ให้สามารถสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
ได้อย่างมั่นใจและนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากอาจารย์
มาก”
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ในส่วนของผู้สำ�เร็จการศึกษาก็มีความคิดเห็น
ทำ�นองเดียวกันและกล่าวว่า “ทัง้ คุณวุฒแิ ละประสบการณ์
สำ�คัญ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูง ช่วยชี้แนะให้นักศึกษา
ได้คิด วิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วย ส่วนอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์มากช่วยให้นักศึกษาปฏิบัติการพยาบาล
ได้ดี และ “อาจารย์ที่จบปริญญาโทจะมีการทำ�วิจัย
และมีการนำ�ผลวิจัยมาให้นักศึกษาได้วิเคราะห์หรือ
บอกเล่าให้ฟัง ก็จะได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น”
		1.2.2 อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษามี
ความสำ�คัญ ถ้านักศึกษามากเกินไป อาจารย์จะสอน
และดูแลนักศึกษาไม่ทั่วถึง อัตราส่วน 1 ต่อ 8 นับว่า
เหมาะสมแต่บางหอผูป้ ว่ ย เช่น หอผูป้ ว่ ยวิกฤติ สัดส่วน
ควรจะน้อยกว่า 1 ต่อ 8 ดังที่อาจารย์พยาบาลกล่าวว่า
“สำ�หรับหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด หรือทารกที่มีภาวะ
เสี่ยง ต้องดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกัน
ภาวะเสี่ยงต่อความผิดพลาด และให้นักศึกษาได้ฝึก
ปฏิบัติเต็มที่ สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาควรน้อยกว่า
1 ต่อ 8 และผู้สำ�เร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
พยาบาลกล่าวว่า “1 : 8 หรือ 1 : 6 เป็นสัดส่วนที่
เหมาะสม ทำ�ให้อาจารย์ดูแลได้อย่างทั่วถึง นักศึกษา
รู้สึกอบอุ่นและกล้าซักถามมากขึ้น”
1.3 คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนของนักศึกษา
(Grade Point Averege : GPA)
คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนของนักศึกษา
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นต่างกันบ้าง
สรุปได้เป็น 2 ด้าน ดังนี้
		1.3.1 คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนของ
นักศึกษามีผลต่อการเรียนรู้และมีผลต่อการสอบ
คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาก่อน
ทีจ่ ะเข้ามาเรียนพยาบาล มีผลต่อการเรียนรูแ้ ละมีผล
ต่อการสอบ  ดังทีผ่ บู้ ริหารจากสถาบันการศึกษากล่าวว่า
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“นักศึกษาทีเ่ ข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐกับนักศึกษา
ทีน่ จ่ี ะต่างกัน กล่าวคือนักศึกษามีผลการเรียนไม่คอ่ ยดี
การสอนต้องใช้เวลาขับเคี่ยวอย่างเต็มที่ ต้องใช้เวลา
ค่อนข้างมากในการเรียน นักศึกษาเก่งจะมีเพียงประมาณ
20%  จึงสอบของสภาผ่านน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก
กลุ่มกลางๆ ซึ่งจะปฏิบัติได้ดี จะสนใจ ตั้งใจแต่อาจจะ
สอบไม่ผ่านทุกวิชา”
		1.3.2 คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนของ
นักศึกษาไม่มีผลโดยตรงต่อการสอบ
			 คะแนนเฉลีย่ อาจไม่มผี ลโดยตรง
ต่อการสอบขึ้นทะเบียนฯ หากกระบวนการการเรียน
การสอนดี ส่วนคะแนนเฉลีย่ ในระหว่างการเรียนหรือ
เกรดเฉลีย่ เมือ่ สำ�เร็จการศึกษาผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความเห็นว่า
บางครั้งก็มีผลต่อการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพดังทีอ่ าจารย์พยาบาลกล่าวว่า “คนเก่ง
มักสอบได้ คนอ่อนมักสอบตกเสมอ แต่บางครัง้ คนอ่อน
ก็สอบได้เหมือนกันถ้าตั้งใจ สนใจ กระตือรือล้นใน
การอ่านทบทวนความรู้อย่างต่อเนื่อง”
ในส่วนของผู้สำ�เร็จการศึกษาก็
เห็นว่า GPA อาจไม่ใช่ข้อบ่งชี้ของการสอบผ่านทุกวิชา
และกล่าวว่า “พบว่าคนที่ GPA สูงสอบผ่านสภาฯ
น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง อาจจะเนื่องมาจากความประมาท
คิดว่าตนเองเก่งแล้ว มั่นใจในตนเองมากเกินไป ไม่
อ่านทบทวนเท่าคนที่เรียนอ่อน หรือ GPA ตํ่า แต่
กระตือรือล้นที่จะอ่านและทบทวนสิ่งที่เรียนมามาก
ก็สอบผ่านทุกวิชาก็มี”
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาเชิง
ปริมาณพบว่า คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรมีความ
สัมพันธ์กบั ผลการสอบขึน้ ทะเบียนเพือ่ รับใบประกอบ
วิชาชีพฯ อย่างมีนัยสำ�คัญ
ในส่วนของปัจจัยนำ�เข้าที่พบว่า
มีความเกี่ยวข้องกับผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบ

ประกอบวิชาชีพฯ ทุกปัจจัยที่นำ�เสนอมาข้างต้น พบว่า
มีความคล้ายคลึงกับการศึกษาทีผ่ า่ นมา เช่น การศึกษา
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในด้านปัจจัยหลักสูตรและ
ปัจจัยสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา6 ด้านประสบการณ์
ของอาจารย์4 ซึ่งและสามารถอธิบายได้ว่า หลักสูตรที่
ระบุวิชาที่สอนมีความสัมพันธ์กับวิชาที่ผู้สำ�เร็จการ
ศึกษาต้องสอบทั้ง 8 วิชา เป็นการเตรียมการเรียน
การสอน ในส่วนของอาจารย์ด้านประสบการณ์ทาง
คลินิกและคุณวุฒิ ถือว่ามีความสำ�คัญอย่างยิ่งเพราะ
ทำ�ให้อาจารย์สามารถใช้ความเชี่ยวชาญทางคลีนิก
ในการสอนสอดแทรกเนื้อหาเชิงทฤษฎีให้ผู้เรียน
เกิดทักษะและมีประสบการณ์ตรงในการให้การพยาบาล
และอาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงก็สามารถทำ�ให้นักศึกษา
เกิดการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลได้
ส่วนสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา 1 ต่อ 8 หรือตํ่ากว่า
จะทำ�ให้อาจารย์สอนนักศึกษาได้อย่างทั่วถึงในขณะ
ฝึกปฏิบัติ ในด้านคะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้เข้าสอบนั้น
เกิดจากการที่คุณลักษณะของผู้เรียนที่แตกต่างกัน
ทำ�ให้การเรียนรู้ต่างกันไปด้วย7 ซึ่งส่งผลต่อผลการ
สอบได้

2. ปัจจัยกระบวนการ
2.1 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส่ ว นใหญ่ มี ค วามเห็ น ว่ า วิ ธี
การจัดการเรียนการสอนมีผลอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้
ของนักศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่ง
สถาบันส่วนใหญ่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น    
ผู้เรียนเป็นสำ�คัญในรูปแบบที่หลากหลายได้แก่  1)
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based
learning: PBL) 2) การใช้แผนที่ความคิด (mind
mapping or concept mapping) 3) การจัดการเรียน
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การสอนภาคทฤษฎีควบคูก่ บั ภาคปฏิบตั ิ และ 4) การใช้
กรณีศึกษา (case study) ดังที่กลุ่มตัวอย่างกล่าวว่า
“วิธีการสอนมีผลอย่างมาก วิชาทางการพยาบาลมุ่ง
ให้นักศึกษาแก้ปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
และเหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละคน มีการเรียนแบบ
แก้ปญ
ั หา ผูส้ อนใช้เทคนิควิธกี ารกระตุน้ ให้เกิดการคิด
ข้อมูลแวดล้อม มีกจิ กรรมทีห่ ลากหลาย” และอาจารย์
ท่านอื่นกล่าวว่า “การใช้ case analysis โดยแบ่งกลุ่ม
นักศึกษากลุม่ ละประมาณ 10 คน ให้วเิ คราะห์สถานการณ์
ซักถามและเฉลยคำ�ตอบ และทำ�เป็นแผนที่ความคิด
ซึ่งต้องใช้ความรู้และการคิดวิเคราะห์” นอกจากนั้น
ผูส้ �ำ เร็จการศึกษากล่าวว่า “อาจารย์บางคนให้จบั กลุม่
ทำ�แผนทีค่ วามคิดทำ�ให้จบั จุดสำ�คัญได้ ทำ�ให้นกั ศึกษา
ได้อ่านหนังสือทั้งหมดและนำ�มาอภิปราย”
ส่วนวิชาภาคปฏิบัติยังมีกิจกรรมที่ช่วย
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาอีกมากดังคำ�กล่าว
ของอาจารย์ว่า “บนหอผู้ป่วยมีการทำ�  pre-post
conference, nursing round, nursing care plan  การทำ�
journal club แจกคู่มือล่วงหน้า การมอบหมายงานที่
ต้องทำ� การวางแผนการพยาบาล Journal club เป็นต้น”
และผู้ บ ริ ห ารจากสถาบั น การศึ ก ษา
พยาบาลกล่าวว่า “เดิมปี 2 เรียนแต่ทฤษฎี ต่อมา   
ในปี 2553 เป็นปีแรกที่ให้นักศึกษาเรียนทฤษฎี 1
หน่วยกิต และฝึกปฏิบัติ 1 หน่วยกิต ให้ได้ฝึกในห้อง
ปฏิบัติการทางการพยาบาล และสอบก่อนปฏิบัติจริง
ทำ�ให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ก่อนและเกิดความ
เข้าใจในทฤษฎีมากขึน้ อาจารย์มอบหมายให้นกั ศึกษา
เขียนถึงสิ่งที่ปฏิบัติและความรู้สึกขณะฝึกว่าได้อะไร
บ้างรวมทั้ง ความภาคภูมิใจ”
สอดคล้องกับที่ผู้สำ�เร็จการศึกษาที่ได้
ฝึกปฏิบัติในการพยาบาลพื้นฐานก่อนการฝึกปฏิบัติ
บนหอผู้ป่วย ได้กล่าวถึงประสบการณ์ว่า “ก่อนฝึก
20

ปฏิบัติจริงได้ฝึกการพยาบาลพื้นฐาน ได้ฝึกก่อนใน
ห้องปฏิบตั กิ ารพยาบาล เราได้เรียนทฤษฎีในวันจันทร์
อังคาร และฝึกงานในวันพุธถึงศุกร์ เรียนไปพร้อม
กับฝึกงานจะจำ�ได้ดี” และ “Case study ช่วยเชื่อมโยง
ความรู้ภาคทฤษฏีกับภาคปฏิบัติ”
2.2 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา
การเตรี ย มนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ การสอบขึ้ น
ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯนั้นมีทั้งการ
ปลูกฝังทัศนคติให้นกั ศึกษาเห็นความสำ�คัญของการสอบ
และการเตรียมความพร้อมด้านเนื้อหาวิชาชึ่งจะช่วย
นักศึกษาได้ดังนี้
		2.2.1 การปลูกฝังทัศนคติให้นักศึกษา
ดั ง คำ � กล่ า วของผู้ บ ริ ห ารและอาจารย์ พ ยาบาลว่ า
“เตรียมด้านทัศนคติให้นักศึกษาเห็นความสำ �คัญ
ของการสอบตั้งแต่ชั้นปีแรกๆ ในการประชุมนักศึกษา
จะชี้แจงให้เ ห็นว่าการสอบใบประกอบวิชาชีพนั้น
นอกจากสำ�คัญต่อนักศึกษาแล้ว ยังมีความสำ�คัญต่อ
ชือ่ เสียงของสถาบันด้วย” ซึง่ ผูส้ �ำ เร็จการศึกษาก็ตระหนัก
ถึงความสำ�คัญของการสอบดังคำ�กล่าวต่อไปนี  ้ “อาจารย์
เตรียมความพร้อมโดยการปลูกฝังตั้งแต่ปี 1 ให้เรา
รู้ว่าการสอบสภาฯสำ�คัญอย่างไรกับนักศึกษาและให้
รับรู้ว่า สถาบันของเราเป็น Top five ในการสอบ
สภาฯ ทำ�ให้ไม่อยากให้เป็นรุน่ เราทีท่ �ำ ให้คะแนนตกตํา่ ”
และอีกตัวอย่างกล่าวว่า “มีความมั่นใจก่อนสอบสภา
รู้สึกว่าอยากสอบแล้ว รอมานาน อ่านจนมากเกิน
และอยากสอบแล้ว เพราะผ่านการสอบมาเยอะ ซ่อม
มาหลายครั้ง”
		2.2.2 การเตรี ย มความพร้ อ มด้ า น
เนื้อหาวิชา นักศึกษามีการเตรียมความพร้อมใน
หลายลักษณะได้แก่ 1) การเตรียมด้วยตนเอง 2)
กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน 3) รุ่นพี่ช่วยรุ่นน้อง และ 4)
การเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2555

วิภาดา คุณาวิกติกุล และคณะ

ผู้ สำ � เร็ จ การศึ ก ษากล่ า วถึ ง การเตรี ย ม
ความพร้อมด้วยตนเองตั้งแต่ปีแรกๆ ของการศึกษา
ดังนี้ “คือเราต้องเตรียมตัวตั้งแต่ปี 2 ตอน เรียนปี 2
ได้เรียนเกี่ยวกับ Anatomy (กายวิภาคศาสตร์)    
ตอนเรียนยังนึกว่า เรียนไปทำ�ไม พอได้มาเรียนใน  
ปีสูงๆ ก็จะมีให้เรียน อย่าง Physiology (สรีรวิทยา)
พยาธิสภาพเป็นแบบนี้ แล้วทำ�ให้เกิดแบบนี้ ทำ�ให้
link (เชือ่ มโยง) ให้เห็นภาพ นึกเป็นขัน้ ตอน  การทำ�งาน
เป็นยังไง จะให้การรักษาพยาบาลอย่างไรจึงจะดี  
พอปีสูง ขึ้นก็ทำ�ให้เห็น ว่าถ้าเกิดโรคแบบนี้ ต้องดูแล
แบบนี้ ถ้าได้กลับไปอ่าน ถ้าเข้าใจตัง้ แต่เริม่ ต้น ดูการ
ทำ�งานเป็นขัน้ ตอน การเกิดพยาธิสภาพแบบนี้ หลักการ
พยาบาลแบบนี้ ทำ�ให้เข้าใจง่ายและเป็นระบบ”
“ก่อนสอบก็อา่ นหนังสือไว้กอ่ น แล้วอาจารย์
ก็มาทบทวนในส่วนทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญ แล้วมาทำ�ความ
เข้าใจร่วมกัน สิ่งที่เข้าใจตั้งแต่แรกเริ่มว่าเข้าใจถูก
หรือไม่ เพราะบางครั้งสิ่งที่เข้าใจ อาจไม่ถูกต้องและ
อาจทำ�ข้อสอบไม่ถูก เพราะฉะนั้นการได้มาทบทวน
ร่วมกัน มาทำ�ความเข้าใจร่วมกันก็ท�ำ ให้เข้าใจมากขึน้ ”
การเตรี ย มความพร้ อ มโดยการเพื่ อ น
ช่วยเพื่อน ก็เป็นปัจจัยที่สำ�คัญที่จะช่วยกระตุ้นให้
เกิดความสนใจและเป็นการเตรียมตัวในการสอบ ผูส้ �ำ เร็จ
การศึกษากล่าวว่า “หากใช้ตัวเองอย่างเดียวจะมีแรง
ผลักไม่มาก อาจารย์และเพือ่ นๆ ก็จะเป็นปัจจัยสำ�คัญ
อย่างเข้าเรียนอาจารย์จะคอยถาม ก็เป็นการกระตุ้น
และเพือ่ นๆ ทีอ่ ยูด่ ว้ ยกันตลอด บางครัง้ ก็มขี เ้ี กียจบ้าง
ขยันบ้าง การอ่านหนังสือสอบไม่ใช่เป็นเรื่องสนุก  
แต่ถา้ ได้แรงสนับสนุนจากเพือ่ นอ่านด้วยกัน ก็ชว่ ยได้
อีกอย่างสถาบันคอยยํ้า คอยเตือนก็สามารถให้เรา
จับประเด็นหลักสำ�คัญๆ ไปสอบ”
		อาจารย์บางสถาบันเห็นว่าการที่นักศึกษา
ได้เตรียมความพร้อมโดยการทบทวนด้วยตัวเองดีกว่า

การที่อาจารย์เป็นผู้ดำ�เนินการให้ อาจารย์กล่าวว่า
“มีการจัดทบทวนทำ�โดยนักศึกษากันเองนักศึกษาที่
สนใจทบทวนจะเชิญอาจารย์มาสอนเสริม โดยอาจารย์
จะไม่ทำ�ให้เอง ไม่ดำ�เนินการจัดให้เพราะอาจารย์จะ
รู้สึกไม่มีคุณค่า ที่ยัดเยียดให้นักศึกษา ถ้านักศึกษา
สนใจจะมาเรียนจะมาเอง คิดว่าการทบทวนโดยอาจารย์
ดำ�เนินการไม่ได้ช่วยอะไร เหมือนบังคับนักศึกษา”  
และอาจารย์ได้กล่าวว่า “นักศึกษาที่เรียนเก่งจะมา
ช่วยสอนเสริมให้นักศึกษาที่เรียนอ่อน คนเรียนอ่อน
จะได้รุ่นพี่มาช่วยสอนในวิชาพื้นฐานการศึกษาทั่วไป
กลุ่มติวเพื่อนช่วยเพื่อน นักศึกษาอาสามาช่วยน้องๆ
มีอาจารย์กระตุ้นให้นักศึกษาช่วยเหลือกัน ในบาง
หัวข้อหากพีท่ ต่ี วิ น้องไม่รเู้ รือ่ ง ก็จะมาปรึกษาอาจารย์
ในกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง”
นอกจากนั้ น บางสถาบั น มี ก ารเตรี ย ม
ความพร้อมอย่างเป็นระบบ ช่วยให้นักศึกษาพร้อม
สำ�หรับการสอบ ดังที่ผู้สำ�เร็จการศึกษากล่าวว่า                 
		“มีการเตรียมทบทวนมาเรือ่ ยๆ ช่วงเวลา
ประมาณ 1 ถึง 2 เดือนก่อนสอบเฉพาะเวลาว่าง
บางช่วงทีก่ �ำ ลังเรียนประมาณ 2 – 3 ทุม่ แล้วแต่โอกาส
ทำ�ให้ทราบแนวข้อสอบ ว่าสามารถจับจุดได้วา่ จะอ่าน
ตรงไหนสำ�คัญ นักศึกษาเข้าโครงการนี้เข้า
		 ทุกคน มีการชีแ้ นะเรือ่ งวิธกี ารทำ�ข้อสอบ
ทำ�ให้เราสามารถวิเคราะห์วา่ ทีเ่ ราตอบแบบนีเ้ พราะอะไร
ทำ�ไมถึงเลือกข้อนี้”
2.3 อาจารย์
นอกจากคุณวุฒิและประสบการณ์ของ
อาจารย์และวิธีจัดการเรียนการสอนแล้ว การเป็น
แบบอย่างที่ดีในการทำ�งานและอาจารย์จะเสียสละ
ทุ่มเท อุทิศตนในการสอนซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นและมีความเกี่ยวข้องกับผลการสอบ
ของผู้สำ�เร็จ โดยการเป็นแบบอย่างที่ดี การเสียสละ
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ทุ่มเท ดังที่ผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาพยาบาล
กล่าวว่า
		“อาจารย์เป็นแบบอย่างของการมีนํ้าใจ
ต่อกัน เอื้ออาทรต่อกัน ดูแลไม่ทอดทิ้งนักศึกษาเวลา
ขึ้นฝึก พบว่าพยาบาลในหอผู้ป่วยชื่นชมและเคารพ
อาจารย์ มีส่วนน้อยที่ได้รับข้อเสนอแนะว่าอาจารย์
ไม่สนใจ”
		 “อาจารย์เองมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบ
ของนักศึกษามากเพราะนักศึกษาของสถาบันไม่ได้
เป็นเด็กเก่ง เพราะฉะนั้นอาจารย์จะทุ่มเทมาก โดย
มาสอนนอกเวลา นอกจากนั้นการที่มีอาจารย์หอพัก
ทำ�ให้นกั ศึกษาสามารถมาขอคำ�ปรึกษาต่างๆ ได้ เช่น
เรือ่ งการปรับตัว การตัดสินใจทีไ่ ม่ชดั เจนเป็นต้น อาจารย์
ของสถาบันดูแลเด็กใกล้ชิดมาก”
ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
พยาบาลแห่ ง หนึ่ ง กล่ า วถึ ง อาจารย์ อ ย่ า งชื่ น ชมว่ า
“รู้สึกว่าได้ฝึกงานมากกว่าที่อื่น อาจารย์ทุ่มเทมาก
ทุ่ ม สองทุ่ ม ยั ง สอนนั ก ศึ ก ษาหลั ง ลงจากหอผู้ ป่ ว ย
อาจารย์ทุ่มเท กลัวอาจารย์ผิดหวัง บางครั้งรู้สึกว่า
ไม่ใช่ธุระของอาจารย์แต่อาจารย์ก็ทำ� ทำ�ให้นักศึกษา
เรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนตามแบบอาจารย์”
2.4 การประเมิ น ผลทั้ ง การประเมิ น ผล
ก้าวหน้าและ การประเมินผลสัมฤทธิ์
สถาบั น การศึ ก ษาทุ ก แห่ ง มี ร ะบบการ
ประเมินผลการเรียนการสอนที่สามารถวัดผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ในด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะ
โดยการประเมิ น ผลทั้ ง การประเมิ น ผลก้ า วหน้ า
(formative evaluation) และการประเมิน ผลสัมฤทธิ์
(summative evaluation) ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผล
ต่อการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ โดยจะวัดผล
ในทุกด้าน เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาได้ทบทวน
เนื้อหา ตลอดจนการสอบในภาคปฏิบัติคือการสอบ
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ลงกองก็ทำ�ให้นักศึกษามั่นใจมากขึ้น และหากพบ
นักศึกษาที่เรียนอ่อนก็ได้หาวิธีการในการแก้ไข และ
เชิญผู้ปกครองมาพบด้วย
ดั ง คำ � กล่ า วของผู้ บ ริ ห ารและอาจารย์
จากหลายสถาบันดังนี้
		“ประเมินแบบ formative: summative =
60 : 40 formative ประเมิน ทัศนคติประมาณ 20%
และการประเมินความรู้ 40% มีกจิ กรรมเช่น แบบฝึกหัด
กิจกรรมท้ายบทเรียน ไม่ได้วัดความรู้อย่างเดียว”
		 “มีการสอบกลางภาค การสอบย่อยและ
สอบปลายภาค อย่างรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน่
สอบทุกหัวข้อ พอสอนเสร็จก็สอบถัดไปเลยคือให้อา่ น
หนังสือทบทวนตลอด ซึ่งก็มีส่วนทำ�ให้นักศึกษาได้
ทบทวนเนื้อหาตลอดทำ�ให้ดีขึ้น กระบวนการคิด การ
เรียนรูด้ ขี น้ึ จะดูจากคะแนนแล้วก็การตอบคำ�ถามด้วย”
		 “เวลาตัดเกรด หากนักศึกษาไม่ผา่ นเกณฑ์
60% (ทุกรายวิชา) ต้องสอบซ่อม หากสอบแก้ตัวไม่
ผ่าน ก็ตอ้ งทำ�รายงานเพิม่ หรือสอบปากเปล่า อาจารย์
จะมีการส่งต่อกันให้ดูแลนักศึกษาที่สอบตกบ่อยๆ”
ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
พยาบาลหลายแห่งกล่าวถึงประโยชน์ของการประเมินผล
ดังนี้
		“การทำ� pre-test ก่อนเรียนจะทำ�ให้รู้ว่า
ตรงไหนเรายังไม่รู้ เราก็จะตั้งใจเพิ่มขึ้นและการทำ�
post-test หลังเรียน ช่วยประเมินผลการเรียนว่าเรา
ได้มากน้อยแค่ไหน ช่วยเตือนว่าต้องอ่านเพิม่ ตรงไหน”
		 “เป็นสิง่ ทีด่ ี เพราะเนือ้ หาแต่ละวิชามีมาก
เช่น วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ อาจารย์จะแบ่งสอบเป็น
4 ครัง้ มีกอ่ นสอบกลางเทอม สอบกลางเทอม ก่อนสอบ
ปลายเทอม ทำ�ให้มีเวลาอ่านหนังสือก่อนสอบปลาย
เทอมมากขึ้น จำ�ได้มากขึ้น แต่ถ้าสอบครั้งเดียว
กลางเทอมครั้งเดียว เนื้อหาก็มากเกินไป อ่านหนังสือ
สอบไม่ทัน”
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วิภาดา คุณาวิกติกุล และคณะ

		“ภาคปฏิบัติมีการสอบลงกองซึ่งสำ�คัญ
มีบางวิชาทีส่ อบลงกองเหมือนกับว่าได้ทบทวนข้อสอบ
ไปด้วย อย่างเช่น การพยาบาลสูติฯ มีการสอบลงกอง
และที่มั่นใจที่สุดคือการสอบผดุงครรภ์เพราะหนูทำ�
ข้อสอบได้”
ในส่วนของปัจจัยกระบวนการ ได้แก่
การเรียนการสอน ประสบการณ์การการฝึกปฏิบัติ
การเตรียมความพร้อมนักศึกษา อาจารย์ และการ
ประเมินผล มีความเกีย่ วข้องกับผลการสอบขึน้ ทะเบียน
เพือ่ รับใบประกอบวิชาชีพฯ ดังกล่าวมาข้างต้น สามารถ
อธิบายได้ว่าการที่สถาบันจัดให้มีการเรียนการสอน
แบบต่างๆ ทีก่ ล่าวมาทำ�ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูม้ ากขึน้
การสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายช่วยให้นักศึกษา
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นต่างๆ ได้ทั้งใน
การเรียนการสอน แก้ปัญหาได้มากขึ้น เกิดการพัฒนา
ตนเองในการทำ�งานกลุม่ ในการสอนโดยการใช้ปญ
ั หา
8,9
เป็นหลัก การประเมินผลรายวิชาทำ�ให้เกิดการ
ทบทวนมากขึ้น และต่อเนื่องไปถึงการทำ�ข้อสอบด้วย
ส่วนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาทำ�ให้นักศึกษา
ประเมินตนเองและเตรียมตัวมากขึน้ รวมทัง้ ได้ทบทวน
สิ่งที่เรียนมา10 ด้วยตนเอง กลุ่มเพื่อนและอาจารย์ซึ่ง
นำ�ไปสู่การสอบได้ เป็นสิ่งที่สถาบันการศึกษาควรให้
ความสำ�คัญอย่างยิ่ง11

3. ปัจจัยสนับสนุน
ผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ
สอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล และการผดุงครรภ์ ซึง่ เป็นปัจจัยสนับสนุน
ได้แก่ แหล่งฝึกสำ�หรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
ห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ หอพักนักศึกษา
ดังที่อาจารย์พยาบาลของสถาบันหนึ่งกล่าวว่า
“วิ ช าสู ติ ฯ เป็ น วิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งปรั บ ตั ว
ค่อนข้างมากบางครั้ง case ที่นักศึกษาได้ดูแลผู้ป่วย

น้อยมาก และผูป้ ว่ ยอาการหนักส่วนใหญ่จะเข้ากรุงเทพฯ
หรือโรงพยาบาลศูนย์ ซึ่งสถาบันไม่ได้ส่งนักศึกษา
ไปฝึก เนื่องจากเป็นแหล่งฝึกของวิทยาลัยพยาบาล
อีกแห่งหนึ่งแล้ว โรงพยาบาลที่มีก็จะมี ผู้ป่วยเรื้อรัง
เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ถ้านักศึกษา
ไม่เคยดูแลผู้ป่วยอาการซับซ้อน ก็จะนึกภาพไม่ออก
ทำ�ข้อสอบได้นอ้ ย” และผูส้ �ำ เร็จการศึกษาจากสถาบัน
การศึกษาพยาบาลกล่าวว่า
“การไปฝึ ก ประสบการณ์ ใ นแหล่ ง ฝึ ก ที่ ดี มี
ความสำ�คัญทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือและผู้ป่วยที่มีอาการ
ซับซ้อน บาง case เคยเจอการฝึกปฏิบัติ ทำ�ให้นึกถึง
การพยาบาลที่สำ�คัญที่สุดได้ แต่หากไม่เคยเจอ case
เลย เพราะไม่มีผู้ป่วยหรือไม่ได้สัมผัสกับเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วย ก็จะทำ�ข้อสอบไม่ได้ เช่น
ไม่เคยให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ อ่านแต่ทฤษฎี”
ห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ก็มีความสำ�คัญ
ยิง่ เพราะ เป็นแหล่งรวบรวมวัสดุเพือ่ การศึกษาค้นคว้า
ทุกชนิด ได้แก่ หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ทุกชนิด
ตลอดจนโสตทัศนอุปกรณ์ตา่ งๆ ตลอดจนบริการสืบค้น
ข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ตา่ งๆ ด้วย สำ�หรับห้อง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ก็มีความสำ�คัญ เพราะความ
ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ มากมาย
ทำ�ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้งา่ ย สามารถนำ�ไปทบทวน
และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทำ�ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตนเองได้
หอพักนักศึกษามีความสำ�คัญเนือ่ งจากนักศึกษา
พยาบาลต้องมีการฝึกปฏิบัติงานหมุนเวียนตลอด
24 ชั่วโมง ทำ�ให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยหาก
เป็นยามวิกาล นอกจากนัน้ การอยูร่ วมกันของนักศึกษา
ในหอพักยังช่วยให้นักศึกษามีความสะดวกในการทำ�
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ทั้งยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษาและระหว่างนักศึกษาเองด้วย ดังที่อาจารย์
พยาบาลกล่าวว่า “ความใกล้ชิดระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษาที่พักในหอพักซึ่ง 90% ได้รับการดูแลจาก
อาจารย์ เหมือนพี่น้อง ทำ�ให้นักศึกษาได้ทบทวน
และเตรียมสอบมากขึ้นในระหว่างอยู่หอพัก และเกิด
โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนด้วย”
ปัจจัยสนับสนุนทุกด้านทำ�ให้นักศึกษาได้รับ
โอกาสในการเตรียมตนเองให้พร้อมสำ�หรับการสอบ

4. ปัจจัยอื่นๆ
4.1 ข้อสอบ/วิธกี ารสอบของสภาการพยาบาล
ผู้ให้ข้อมูลทั้งผู้บริหารสถาบัน อาจารย์
และผู้สำ�เร็จการศึกษาได้ให้ความคิดเห็นต่อข้อสอบ/
วิธีการสอบของสภาการพยาบาลในประเด็นต่างๆ
ดังนี้
		4.1.1 Blue print ข้อสอบ
ผู้บริหารสถาบัน อาจารย์และ    
ผู้สำ�เร็จการศึกษาได้ให้ความคิดเห็นว่ามีความสำ�คัญ
ต่อผลการสอบ และเห็นว่า ควรมีการปรับปรุงเป็น
ระยะๆ และควรให้ blue print แก่ทุกสถาบันการ
ศึกษา (สภาการพยาบาลได้จัดส่งให้ทุกสถาบันแล้ว)
			
“นักศึกษาบอกว่าถ้าเทียบกันแล้ว
ข้อสอบสภาง่ายกว่าข้อสอบ comprehensive (ประมวล
ความรู้) ของเรา อันที่หนึ่งคือมันมีเวลาทำ�ทันได้อ่าน
ให้ครบ ส่วนข้อสอบ comprehensive นี่สถานการณ์
มาทีเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่หน้ากว่าจะอ่านเสร็จเวลา
หายไปหนึ่งนาทีแล้ว อันที่สองคือรู้จำ�เยอะ ไม่ต้อง
คิดเยอะบางทีอ่านเสร็จได้เห็นคำ�ตอบละว่าต้องตอบ
อะไร”
			
“ข้อสอบกฏหมายมักจะตรงไป
ตรงมา แต่ข้อสอบวิชาจริยศาสตร์ต้องวิเคราะห์ให้ดี
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ซึ่งยากมาก วิเคราะห์ไม่ถูกเลย อันไหนถูก อันไหนผิด
บางทีคิดว่าถูกแต่กลับไม่ถูก อาจารย์เคยเอาข้อสอบ
มาให้ทดลองทำ� ก็เลือกคำ�ตอบที่คิดว่าถูกแน่นอน
แต่พอเฉลยออกมาแล้วไม่ถูก”
			
“ข้อสอบที่สถาบันนี้ คิดวิเคราะห์
มากกว่าทีอ่ น่ื ข้อสอบของสภาการพยาบาลเน้นนำ�ไปใช้”
		 4.1.2 ระยะเวลาการสอบ
ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าระยะเวลาสอบ
มีน้อยและจำ�นวนวันที่สอบ ใช้เวลาเพียง 2 วัน น้อย
เกินไป ผูส้ �ำ เร็จการศึกษามีความคิดเห็นว่า “ระยะเวลา
ที่ใช้สอบ กดดันมาก โจทย์ยาวเกินไป อ่านไม่ทัน เช่น
วิชาผดุงครรภ์ โจทย์ยาวมากไป ทำ�ไม่ทัน” ผู้สำ�เร็จ
การศึกษามีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า “สอบสองวันนี้
สั้นเกินไป ถ้าขยายได้ 3 วันก็จะดี ในส่วนของข้อสอบ
คิดว่าวิชากฏหมายน่าจะอยูท่ า้ ยๆ บางคนก็อาจจะตือ้
คิดไม่ออก สอบมาหลายวิชา อาจมีผล” และ “วิชาท้ายๆ
ไม่ทำ�แล้ว ง่วงนอน เครียดมาก กาโดยไม่คิดเลย”
4.1.3 ข้อเสนอแนะในประเด็นอื่นของ
ข้อสอบ
“อยากให้ มี ทั้ ง ข้ อ สอบปรนั ย
และอัตนัย โดยส่วนตัวอัตนัยเป็นการแสดงมุมมอง
เหมือนได้โอกาสแสดงความรู้ ความคิดเห็นอย่างอิสระ”
“ควรจะมีการปรับรายวิชาที่สอบ” “วิชาที่สอบมาก
เกินไป ข้อสอบมากเกินไป ทำ�ไม่ทันเลย”
“ควรจะให้ ส ถาบั น มี โ อกาสส่ ง
ข้อสอบเข้ามาเป็น pool (รวมกัน) ทำ�ให้มีความ
หลากหลาย มาจากหลายแหล่งและทำ�ให้สถาบันทุก
แห่งมีส่วนร่วม”  
โดยสรุ ป จะเห็ น ได้ ว่ า ทุ ก ปั จ จั ย ที่ นำ � เสนอ   
ข้างต้นมีความเกี่ยวข้องกับผลการสอบขึ้นทะเบียน
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ว่ามีปัจจัยที่
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เด่นชัด 3 ปัจจัยทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลทุกสถาบันเห็นว่ามีความ
สำ�คัญอย่างยิ่ง ได้แก่
1) การเตรียมความพร้อมของผู้เข้าสอบ ทั้งนี้
พบว่าสถาบันทีม่ ผี สู้ อบได้เป็นจำ�นวนมาก มีการเตรียม
ความพร้อมให้นักศึกษาในการสอบขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์
เริม่ ตัง้ แต่ชน้ั ปีท่ี 1 โดยการปลูกฝังทัศนคติให้นกั ศึกษา
เห็นความสำ�คัญของการสอบ และการเตรียมความ
พร้อมด้านเนื้อหาวิชาอยู่ตลอดเวลาและต่อเนื่องทุก
ชั้นปี นอกจากนั้นยังรวมถึงการเตรียมความพร้อม
ของสถาบันอย่างเป็นระบบในชัน้ ปีท่ี 4 และการเตรียมตัว
โดยนักศึกษาเองด้วย
2) การจั ด การเรี ย นการสอนในภาคปฏิ บั ติ
นอกเหนือจากการมีแหล่งฝึกภาคปฏิบัติที่มีความ
พร้อมและครอบคลุมรายวิชาที่สอบแล้ว กระบวนการ
เรียนการสอนในภาคปฏิบตั ิ โดยการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียน
เป็นสำ�คัญ การสอนของอาจารย์ขณะฝึกปฏิบัติการ
พยาบาล ทำ�ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งและช่วยให้สามารถทำ�ข้อสอบได้มากขึ้น
เนือ่ งจากข้อสอบส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการประยุกต์
เนือ้ หาทางทฤษฏีเพือ่ นำ�มาสูก่ ารปฏิบตั ทิ างการพยาบาล
มากกว่าการประเมินทฤษฎีอย่างเดียว
3) จำ�นวนรายวิชาข้อสอบที่มีมากถึง 8 รายวิชา
และใช้เวลาสอบภายใน 2 วันทำ�ให้ผู้เข้าสอบเกิด
ความอ่อนล้า และความตัง้ ใจในการสอบลดลงโดยเฉพาะ
ในวิชาที่ถูกจัดสอบให้อยู่ในการสอบวิชาท้ายๆ ของ
การสอบ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับผลการสอบขึ้น
ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ได้ เพราะจำ�เป็นต้องสอบผ่านทุกวิชา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากการศึกษาที่ได้
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย ดังต่อไปนี้

1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับสถาบันการศึกษา
1.1 ควรพัฒนาคุณวุฒิ และประสบการณ์
ของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และพัฒนา
ประสบการณ์ทางคลีนิกของอาจารย์เพื่อให้สามารถ
สอนนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้มากที่สุด
1.2 ควรจั ด อั ต ราส่ ว นของอาจารย์ ต่ อ
นักศึกษาในทุกกระบวนวิชาในภาคปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเกณฑ์และเป็นไปตามลักษณะของงาน โดยจัด
จำ�นวนอาจารย์เพิ่มขึ้นในคลินิกที่ต้องการการดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ
1.3 ควรพัฒนากระบวนการรับเข้านักศึกษา
เพื่อให้ได้นักเรียนที่มีคะแนนสูงและต้องการเป็น
พยาบาลมาเรียน
1.4 ควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนให้เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญเพื่อให้นักศึกษา
สามารถคิดเป็น แก้ปัญหาได้ในทุกสภาพการณ์
1.5 ควรพัฒนาการจัดกระบวนการเรียน
การสอนในการฝึกปฏิบัติโดยมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูง
และประสบการณ์ในคลีนิกเป็นผู้สอน
1.6 ควรพั ฒ นาการเตรี ย มความพร้ อ ม
ของนักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอน ให้พร้อม
สำ�หรับการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ ทั้งด้าน
ทัศนคติและด้านวิชาการ
1.7 ควรจั ด หาแหล่ ง ฝึ ก ให้ เ หมาะสมกั บ
การฝึกปฏิบัติของนักศึกษา ในทุกกระบวนวิชา เพื่อ
ให้นักศึกษาเกิดการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนภาค
ทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ
1.8 ควรจัดหาปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ให้พร้อม
เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ให้นักศึกษาทั้งในด้าน ห้องสมุด
การค้นคว้า และหอพัก
2. ข้อเสนอแนะต่อสภาการพยาบาล
2.1 ควรมีการทบทวนการจัดทำ�  blue print
ของข้อสอบตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพเป็น
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ระยะๆ และแจ้งให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งทราบ
อย่างทั่วถึง
2.2 ข้ อ สอบควรเป็ น ข้ อ สอบประเมิ น
ความรูส้ �ำ หรับพยาบาลวิชาชีพทัว่ ไปมากกว่า การเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
2.3 จัดรวมวิชาสอบเป็นกลุ่มวิชาที่มีเนื้อหา
ใกล้เคียงกัน เพื่อลดจำ�นวนวิชาที่จัดสอบลงแทนการ
สอบ 8 รายวิชาย่อย
2.4 การดำ�เนินการจัดสอบ ควรแบ่งเป็นช่วงๆ
มากกว่าการจัดสอบครัง้ เดียว 8 วิชา หรือขยายระยะเวลา
การสอบเพิม่ ขึน้ มากกว่า 2 วัน รวมทัง้ พิจารณาวิธกี าร
ดำ�เนินการสอบของวิชาชีพอื่นที่มีการปฏิบัติงานใน
ลักษณะใกล้เคียงกัน
2.5 ควรพิจารณาทบทวนวิธีการตัดสินผล
การสอบและการสอบ
2.6 พิจารณาการจัดทำ�ข้อสอบและสอบ
ทาง computer based test ในอนาคต

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
องค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สถาบันการศึกษาทุกแห่ง
ควรพิจารณาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากการ
วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ
การสอบ เพือ่ ให้ผเู้ ข้าสอบสามารถสอบผ่านด้วยความรู้
ความสามารถ ที่เรียนมาทั้งหมด และปฏิบัติงานได้
อย่างมีคุณภาพต่อไป

ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยติดตามผลความรู้และ
ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ส อบขอขึ้ น
ทะเบียนเพือ่ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ผา่ นทัง้ 8 วิชาในการสอบครัง้ แรก
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2. ศึ ก ษาเชิ ง ทดลองในการปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี
การจัดการเรียนการสอนกับผลสอบขอขึ้นทะเบียน
เพือ่ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ของผูส้ �ำ เร็จการศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสภาการ
พยาบาล ผู้วิจัยขอขอบคุณนายกสภาการพยาบาล
กรรมการสภาการพยาบาล คณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบการสอบความรูเ้ พือ่ ขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ผูบ้ ริหาร
สถาบันการศึกษา อาจารย์ ผู้สำ�เร็จการศึกษาจาก 10
สถาบันทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างซึง่ ทำ�ให้งานวิจยั ครัง้ นีส้ �ำ เร็จ
ลงได้ด้วยดี
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Factors Related to the Results of Nursing and Obstetric License Tests
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Abstract: Graduates in nursing are required to pass 8 nursing and obstetric license tests to be
qualified as registered nurses. Examinees’ test results are evaluated according to the criteria set
by the Nursing Council. Over the years, graduates from several institutions failed all of the 8
tests.
This study aimed, firstly, to investigate factors related to the results of nursing and obstetric
license tests and, secondly, to propose policy-level guidelines to parties involved in the development
of the nursing profession. This descriptive study adopted mixed research methods that combined
quantitative with qualitative procedures. The data were collected from 10 nursing institutions
whose graduates had taken the license tests. The data for the quantitative part were the 10 institutions’
Self Assessment Reports (SARs) pertaining to their graduates who had taken the license tests.  
For the qualitative part, the data were obtained from 11 nursing curriculum administrators, 73
teachers who had taught the 8 courses and 60 graduates who had taken the license tests. The
instruments used consisted of guided interview questions and group dialogues. Descriptive statistics
and Spearman’s Rank Correlation statistics were used to analyse the quantitative data, and      
categorisation was used to analyse the qualitative data.
The outcome of the quantitative part showed that graduates’ accumulated grade-point
averages (GPAXs) had a moderately positive effect on their license test results, at a significant
level of ‘rank=.407-.483***, p<.01’.  The outcomes of the qualitative part revealed the factors
of input, process and support, inter alia, as closely related to the nursing and obstetric license test
results, with the most obvious aspects being students’ and graduates’ preparedness, internship
places and their training programmes, number of subjects tested and test time.
Based on the above outcomes, applicable policy-oriented recommendations can be     
presented to relevant institutions and the Nursing Council.
Thai Journal of Nursing Council 2012; 27(3) 11-28
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