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ปั จจัยแห่งความส�าเร็จในการพัฒนาความรูข้ องนักศึกษาพยาบาล
เพือ่ สอบขึ้ นทะเบียนรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล*
นงณภัทร รุ่งเนย**
กฤษณา หงษ์ทอง**
เพ็ญแข ดิษฐบรรจง**
จันทร์จิรา สีสว่าง**
ดวงหทัย ยอดทอง**

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยนี้เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยแห่ งความส�าเร็จของการพัฒนา
ความรู้ของนักศึกษาพยาบาลเพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผู้ให้ ข้อมูล
เลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัตทิ ่กี า� หนดจากวิทยาลัยพยาบาลในเครือข่ายภาคกลาง 3 แห่ง ประกอบด้ วย ผู้
บริหารและอาจารย์ผ้ ูสอน รวม 16 คน เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการพัฒนาความรู้ของนักศึกษาพยาบาล
เพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประกอบด้ วย (1) ด้ านปัจจัยน�าเข้ า ได้ แก่ผ้ ูบริหาร อาจารย์
นักศึกษาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ (2) ด้ านกระบวนการ ได้ แก่ การวางแผนและการบริหารจัดการ
ที่ดี ระยะเวลาในการเตรียมความพร้ อมนักศึกษา การจัดกิจกรรมสอนเสริมแบบเข้ ม การมีสว่ นร่วมของอาจารย์
ทุกคน การมีเทคนิคที่ดใี นการเตรียมความพร้ อม และการเตรียมความพร้ อมอย่างต่อเนื่อง
ค�าส�าคัญ : ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ; การพัฒนาความรู้; การสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล; นักศึกษาพยาบาล

* การวิจัยนี้เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนานักศึกษาพยาบาลเพื่อเตรียมสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและปัจจัยแห่งความส�าเร็จ: กรณีศกึ ษา”
** วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้ า จังหวัดเพชรบุรี; e-mail : nongnaphat@pckpb.ac.th
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Abstract

This qualitative study aimed to explore the key success factors influencing nursing student’s knowledge
development for the nursing licensure examination. The sixteen participants consisted of college administrators and instructors who were recruited by purposive sampling from three nursing colleges in the central
part of Thailand. Data were collected by in-depth interview method and analyzed by content analysis.
The findings revealed that key success factors for nursing student’s knowledge development for nursing licensure examination were: (1) input factors, in particular, college administrators, instructors, students and learning facilities, and (2) processes, for instance, good
planning and management, duration of student preparation, intensive extra teaching activities, involvement of all instructors, use of a variety of strategies, and continuous preparation.
Keywords : Knowledge development process; nursing licensure examination; nursing student

*This study is a part of the development of nursing student for nursing licensure examination: Case study
** Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi Province; e-mail : nongnaphat@pckpb.ac.th
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ความเป็ นมาและความส�าคัญ

วิ ช าชี พ การพยาบาลเป็ นศาสตร์ ข องการปฏิบั ติ
พยาบาลวิชาชีพจ�าเป็ นต้ องมีความรู้และทักษะเชิงวิชาชีพ
เพื่ อ สามารถให้ บริ ก ารสุ ข ภาพได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ 1,2
การทดสอบความรู้ เพื่ อ ขึ้ นทะเบี ย นรั บ ใบอนุ ญ าต
ประกอบวิ ช าชี พ นั บ เป็ นแนวทางหนึ่ ง ในการประกัน
คุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ3-4 เพื่อรักษามาตรฐาน
การศึกษาและเป็ นการสร้ างความมั่นใจให้ แก่ผ้ ูใช้ บริการ
ต่อคุณภาพการบริการ สภาการพยาบาล5 ได้ กา� หนดให้
พยาบาลวิชาชีพต้ องสอบเพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดย
ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อรับรองคุณภาพการศึกษา
ว่ าผู้ สา� เร็จการศึกษาต้ องสอบผ่ าน 8 รายวิชาในครั้ ง
แรกอย่ างน้ อยร้ อยละ 70 แต่จากการศึกษางานวิจัย
พบว่า ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาบัณฑิตพยาบาลทั่วประเทศ
สอบผ่าน 8 รายวิชาในการสอบครั้งแรกเพียงร้ อยละ 54.096
เมื่อพิจารณาผลการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้ า
จั ง หวั ด เพชรบุ รี 3 ปี ย้ อ นหลั ง ตั้ ง แต่ ปี การศึก ษา
2553-2555 พบว่ามีบณ
ั ฑิตสอบผ่านครั้งแรก ร้ อยละ
65.577 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้ า จังหวัดเพชรบุรี
ตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหาดังกล่าวข้ างต้ น และ
เชื่อว่ ากระบวนการเตรียมพร้ อมก่อนส�าเร็จการศึกษา
อย่างเป็ นระบบจะช่วยให้ บณ
ั ฑิตมีความรู้และมีความพร้ อม
ในการประกอบวิชาชีพได้ เพิ่มขึ้น
จากการศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การเตรี ย มสอบขึ้ น
ทะเบี ย นรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ การพยาบาล
ในต่างประเทศพบว่า ปั จจัยที่ทา� นายผลสอบขึ้นทะเบียน
รับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพได้ ดี คือ เกรดรายวิชา
ด้ านวิทยาศาสตร์4,8-9 เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร10-11
คะแนนสอบข้ อสอบมาตรฐานก่ อนส�าเร็จการศึกษา 3
การจัดกิจกรรมทบทวนความรู้ของนักศึกษาจะช่ วยให้
นักศึกษามีความพร้ อมในการสอบเพิ่ มขึ้น12 ส�าหรั บ
ในประเทศไทยพบว่ายังมีการศึกษาวิจัยน้ อย ผลการวิจัย
เชิ งปริ มาณพบว่ าปั จจัยที่มีผลต่ อผลสอบขึ้นทะเบียน
รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ การพยาบาล ได้ แ ก่

เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร13-17 แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ของบัณฑิตและเจตคติต่อการสอบ18 รวมทั้งการเตรียม
ความพร้ อ มของนั ก ศึ ก ษา ปั จ จั ย ด้ า นแหล่ ง ฝึ กและ
การเรี ยนการสอน19 แต่ มีข้อค้ นพบที่ขัดแย้ งกัน คือ
งานวิจัยบางเรื่ องพบว่ าการจัดกิจกรรมเตรี ยมความรู้
ก่อนสอบไม่มผี ลต่อผลสอบ14,15,19 ซึ่งพรทิพา ทักษิณ,
ศุกร์ ใจ เจริ ญสุขและอุบล สุทธิเนียม14 ได้ ศึกษาเชิ ง
คุ ณภาพร่ วมด้ วยโดยการจัดสนทนากลุ่ มผู้ ส า� เร็จการ
ศึกษาเกี่ยวกับการเตรี ยมพร้ อมเพื่ อสอบขึ้นทะเบียน
รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลพบว่ า
ปั จจัยส�าคัญที่ทา� ให้ สอบผ่านการสอบความรู้เพื่อขอขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ มากที่สดุ
ได้ แก่ ความสนใจและความรู้พ้ ืนฐานของผู้สา� เร็จการ
ศึกษา รองลงมาคือ ความถี่ของการท�าข้ อสอบเสมือน
ส่วนการเตรียมความพร้ อมของนักศึกษา โดยการแบ่ง
กลุ่มนักศึกษาในการทบทวนความรู้เป็ น 3 กลุ่ม ได้ แก่
กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อนนั้น ผู้สา� เร็จการ
ศึ ก ษาคิ ด ว่ า ไม่ มี ผ ลต่ อ การสอบผ่ า นการสอบความรู้
คณะผู้ วิ จั ย ในฐานะอาจารย์ ผ้ ู ส อนจึ ง สนใจศึก ษาวิ จั ย
เพื่อพัฒนาโปรแกรมการเตรียมความพร้ อมในการสอบ
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
โดยศึกษาวิจัยในลักษณะการวิจัยเชิงพัฒนาก�าหนดการ
วิจัยเป็ น 3 ขั้นตอน คือ การศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ
กระบวนการเตรียมความพร้ อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพและปั จจัยแห่ งความส�าเร็จ
ทั้งจากความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และผู้สา� เร็จ
การศึกษา การพัฒนาโปรแกรมการเตรียมความพร้ อม
ในการสอบ และการทดลองและประเมินประสิทธิผล
ของโปรแกรม เพื่ อ น�า มาเป็ นแนวทางในการเตรี ย ม
ความพร้ อมของนักศึกษาพยาบาลให้ สามารถสอบขึ้น
ทะเบียนรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพได้ และมีความพร้ อม
ในการประกอบวิชาชีพเพิ่มขึ้น ส�าหรับบทความวิจัยนี้
น�าเสนอเฉพาะผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ
ปั จจัยแห่ งความส�าเร็จในการพัฒนาความรู้ของนักศึกษา
พยาบาลเพื่ อสอบขึ้นทะเบียนรั บใบอนุ ญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลในทัศนะของผู้บริหารและอาจารย์
ผู้สอนเท่านั้น
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วัตถุประสงค์การวิจยั

เพื่ อศึกษาปั จจัยแห่ งความส�าเร็จของการพั ฒนา
ความรู้ ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลเพื่ อเตรี ย มสอบขึ้ น
ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล

วิธีดา� เนินการวิจยั

การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ นการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative research) แบบปรากฏการณ์ วิ ท ยา
(Phenomenology) เลื อ กผู้ ใ ห้ ข้ อมู ล แบบเจาะจง
(Purposive sampling) ประกอบด้ วย อาจารย์ จาก
วิทยาลัยพยาบาลในเครือข่ายภาคกลาง สังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จ�านวน 3 แห่ง
ซึ่ ง มี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในอยู่ ใ น
ระดับดีมากและผลการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ครั้งแรก
ของผู้สา� เร็จการศึกษาในปี การศึกษา 2554 มากกว่ า
ร้ อยละ 70 ผู้ให้ ข้อมูลจ�านวน 16 คน อายุ ระหว่ าง
27-56 ปี (ค่าเฉลี่ย 39.31) ประกอบด้ วย (1) ผู้บริหาร
จ�า นวน 10 คน ประกอบด้ วย ผู้ อ �า นวยการหรื อ
รองผู้ อ า� นวยการ จ�า นวน 5 คน มี ป ระสบการณ์ใ น
การสอน 23-35 ปี (ค่าเฉลี่ย 27.20) มีประสบการณ์
ในการบริ ห าร 11-25 ปี (ค่ า เฉลี่ ย 17.40) และ
หัวหน้ าภาควิชาหรือหัวหน้ างานผู้รับผิดชอบการเตรียม
ความพร้ อมนั ก ศึ ก ษาในการสอบจ�า นวน 5 คน มี
ประสบการณ์ในการสอน 7-27 ปี (ค่าเฉลี่ย 17.60)
มี ป ระสบการณ์ ใ นการบริ ห าร 5-18 ปี (ค่ า เฉลี่ ย
14.20) และ (2) อาจารย์ผ้ ู สอนจ�านวน 6 คน มี
ประสบการณ์ในการสอน 4-25 ปี (ค่าเฉลี่ย 11.67)
การพิ ทักษ์ สิทธิของผู้ ให้ ข้อมู ล การวิ จัยนี้ ได้ รับการ
อนุ มัติจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัยในมนุ ษย์
ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้ า จังหวัดเพชรบุรี
ผู้ วิ จั ย ยึ ด หลั ก การของการพิ ทัก ษ์ สิท ธิข องผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล
โดยตระหนักถึงสิทธิส่วนบุคคลในการสมัครใจเข้ าร่ วม
การวิ จั ย หลั ง จากเลื อ กผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่มี คุ ณ สมบัติต าม
เกณฑ์ท่กี า� หนดแล้ ว จึงติดต่อเพื่อเชิญเข้ าร่ วมการวิจัย
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดา� เนินการวิจัยและ
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ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการวิจัย ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนั้น ผู้ให้ ข้อมูลสามารถ
ปฏิเสธหรือยุตกิ ารสนทนาได้ ตลอดเวลา การรายงานผล
การวิจัยจะไม่ ระบุช่ ือ และรายงานผลสรุปในภาพรวม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้ แก่ แบบสัมภาษณ์
ปั จ จั ย แห่ ง ความส�า เร็ จ ของการพั ฒ นาความรู้ ของ
นักศึกษาพยาบาลเพื่ อสอบขึ้นทะเบียนรั บใบอนุ ญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล เป็ นแนวค�าถามปลายเปิ ด
ที่ผ้ ูวิจัยพัฒนาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ใช้ สา� หรับสัมภาษณ์ผ้ ูบริหาร และ
อาจารย์ ตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ วิ จั ย โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 คน และปรับปรุงแก้ ไขก่อน
น�า ไปทดลองสัม ภาษณ์อ าจารย์ จ�า นวน 2 ราย แล้ ว
ปรับแก้ ไขก่อนน�าไปใช้ จริง
การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจ�านวน 5 คน ด�าเนิน
การเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเองตั้งแต่เดือนมกราคม
ถึ ง มี น าคม 2555 โดยเตรี ย มผู้ วิ จั ย ทุ ก คนให้ เ ข้ า ใจ
วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ ประเด็นค�าถาม การ
สัมภาษณ์ไปในทางเดียวกัน เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
และครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยได้ ประสาน
งานกับวิทยาลัยที่คัดเลือก และนัดสัมภาษณ์เจาะลึก
จากผู้ บ ริ ห าร ได้ แ ก่ ผู้ อา� นวยการ รองผู้ อา� นวยการ
หั วหน้ าภาควิชา และอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบการพั ฒนา
ความรู้ของนักศึกษาเพื่อเตรียมสอบขึ้นทะเบียนรับใบ
อนุ ญาตประกอบวิชาชีพฯ การสัมภาษณ์แต่ ละครั้งใช้
เทคนิคการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกพร้ อมกับการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่ วมและบันทึกภาคสนาม ใช้ เวลาในการ
สัมภาษณ์ครั้งละ 45 นาที-1 ชั่วโมง โดยขออนุ ญาต
บันทึกเทปการสัมภาษณ์ ซึ่งในการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง
ใช้ ผ้ ูวิจัย 2 คน เพื่อช่วยในการสัมภาษณ์และจดบันทึก
ผู้ วิ จั ย ท�า ความเข้ า ใจเนื้ อหาและตรวจสอบความถู ก
ต้ องร่วมด้ วยขณะสัมภาษณ์ โดยจดบันทึกข้ อมูลส�าคัญ
ขณะสัมภาษณ์ ตรวจสอบสิ่งที่ผ้ ูให้ ข้อมูลเล่าว่ามีความ
หมายเหมือนเดิมหรือไม่ หากพบประเด็นที่ขดั แย้ งหรือ
ไม่ ชัดเจน ผู้วิจัยซักถามเพิ่มเติมเพื่อให้ เข้ าใจตรงกัน
สรุ ป ประเด็ น เนื้ อหาก่ อ นยุ ติ ก ารสั ม ภาษณ์ และ
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น�า เทปการสั ม ภาษณ์ ม าถอดเทปค�า ต่ อ ค�า และขอ
อนุ ญ าตโทรศั พ ท์ ก ลั บ ไปซั ก ถามผู้ ให้ ข้ อมู ล เพิ่ ม
เติ ม ในประเด็น ที่ มี ข้ อ สงสั ย จนได้ ข้ อ มู ล ที่ มี ค วาม
อิ่มตัว คือ ไม่ มีข้อมูลใหม่ เกิดขึ้นจึงยุติการสัมภาษณ์
การสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมู ล ผู้วิจัยสร้ าง
ความเชื่อถือของข้ อมูล (trustworthiness) ด้ วยการ
ตรวจสอบข้ อมูลแบบสามเส้ าดังนี้ ด้ านวิธีการรวบรวม
ข้ อมูล (methodology triangulation) ใช้ การสัมภาษณ์
เชิ ง ลึ ก ร่ ว มกับ การสัง เกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว มและการ
บัน ทึก ภาคสนาม ด้ า นการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล โดยผู้ วิ จัย
(investigator triangulation) ผู้วิจัยจ�านวน 5 คนร่วม
กันวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละราย เพื่อพิจารณาประเด็นหลัก
และเนื้ อหาสาระในทางเดี ย วกัน และการตรวจสอบ
คุณภาพของข้ อมูลโดยผู้ให้ ข้อมูล (member checking)
เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่มีความถูกต้ องและตรงกับความเป็ น
จริงมากที่สดุ โดยสรุปประเด็นที่ได้ จากการสัมภาษณ์ให้
ผู้ให้ ข้อมูลตรวจสอบยืนยันความถูกต้ อง
การวิเคราะห์ขอ้ มู ล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
หลักการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) น�าข้ อมูล
ที่ได้ จากการถอดเทปแบบค�าต่อค�ามาวิเคราะห์ใจความ
หลัก (thematic analysis) โดยการลงรหัส จัดหมวดหมู่
รหัส แล้ วน�ามาหาแก่นของสาระเพื่อสังเคราะห์ประเด็น
หลักที่สา� คัญ20

ผลการวิจยั

ผลการสัมภาษณ์พบว่า ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของ
การพั ฒนาความรู้ของนั กศึกษาพยาบาลเพื่ อสอบขึ้น
ทะเบียนรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลมี
หลายประการ คณะผู้วิจัยวิเคราะห์และจ�าแนกเป็ น 2 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านปัจจัยน�าเข้ าและกระบวนการ ดังนี้
1. ปั จจัยน�าเข้า ปั จจัยน�าเข้ าที่ผ้ ูให้ ข้อมูลหลัก
คิดว่าท�าให้ ประสบความส�าเร็จในการพัฒนาความรู้ของ
นักศึกษาพยาบาลเพื่ อสอบขึ้นทะเบียนรั บใบอนุ ญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ได้ แก่
1.1 ผูอ้ �านวยการ จากการสัมภาษณ์ผ้ ูให้ ข้อมูล
ทั้งผู้บริหารและอาจารย์ผ้ ูสอนของวิทยาลัยพยาบาลที่

เป็ นกรณีศกึ ษาทั้งสามแห่ง พบว่า ได้ ข้อมูลที่สอดคล้ อง
กัน คือ ผู้อา� นวยการวิทยาลัยเป็ นบุคคลส�าคัญที่มผี ลต่อ
ความส�าเร็จของการสอบ โดยคุ ณลั กษณะที่ส่งผลให้
ประสบความส�าเร็จในการพัฒนาความรู้ของนักศึกษา
มีดงั นี้
1.1.1 ตระหนักถึงความส�าคัญของ
การเตรียมสอบและมีความมุ่งมันสู
่ ง จากการสัมภาษณ์
พบว่ า ผู้อา� นวยการของวิทยาลัยพยาบาลทั้งสามแห่ ง
ตระหนักถึงความส�าคัญของการเตรียมสอบมากและมี
ความมุ่งมั่นสูงที่จะให้ นักศึกษาสอบผ่านตามเป้ าหมาย
ที่กา� หนด
“ผูอ้ �านวยการให้นโยบายกับอาจารย์
ทุกท่ านว่าการสอบยังอยู่ในขัน้ ตอนของกระบวนการ
จัด การศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาจบหลัก สู ต รแล้ว ก็ จ ริ ง แต่
อาจารย์กย็ งั คงต้องรับผิดชอบอยู่ ผลสอบของสภาการ
พยาบาลเป็ นผลลัพธ์ทางการเรียน” D2
“ผูอ้ �านวยการให้ความส�าคัญมาก ท่าน
จะติ ดตามผลการติ ว ถ้าเชิญวิทยากรภายนอกล�าบาก
ผูอ้ � านวยการจะใช้สมั พันธภาพส่วนตัวช่วยเหลื อเชิญ
ให้” T4
การที่ผ้ ูอา� นวยการมีความมุ่งมั่นตั้งใจ
ท�า ให้ เกิ ด ศู น ย์ ร วมของพลั ง ใจของอาจารย์ ท�า ให้
อาจารย์มีกา� ลังใจในการพัฒนาความรู้ของนักศึกษาให้
บรรลุเป้ าหมายเพิ่มขึ้น
“ปั จจัยทีท่ �าให้สา� เร็จ หนูวา่ วิสยั ทัศน์
ของผูอ้ �านวยการนะคะ ความมุ่งมั่น ความตัง้ ใจมุ่งมั่น
ของ ผอ. ค่ะ ถือว่า ผอ. หมายถึง ความเป็ นหนึง่ ความ
มุ่งมั่นตัง้ ใจของ ผอ. ถืออันดับหนึ ง่ เพราะว่าถ้าเรา
ไม่มีศูนย์รวม เราก็แย่ ถ้าหัวเข็มเราไม่ม่นั คงและไม่ช้ ี
แบบมุ่งมัน่ จริงๆ มันเป็ นอะไรทีเ่ หนือ่ ยทีจ่ ะผลักให้เด็ก
เราตัง้ กีค่ นให้ผ่านให้ได้ค่ะ แต่ถา้ เรามีหวั ของเรามุ่งมัน่
คอยให้กา� ลังใจเรา คอยสนับสนุน ส�าเร็จแน่นอน” H4
1.1.2 ก�าหนดนโยบายและเป้ าหมาย
ทีช่ ดั เจน วิทยาลัยพยาบาลทั้งสามแห่ง ก�าหนดนโยบาย
ที่ชัดเจนในการพัฒนานักศึกษาพยาบาลเพื่อเตรียมสอบ
ขึ้ นทะเบี ย นรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ โดยเน้ น
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ให้ อาจารย์ทุกคนมีส่วนร่ วม จัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ สอดแทรกแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับการสอบตาม
ตารางวิ เ คราะห์ ข้ อ สอบของสภาการพยาบาลขณะมี
การเรี ยนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และ
ปลู กฝังนักศึกษาให้ มีความมุ่ งมั่นตั้งใจพั ฒนาตนเอง
และมี วิ นั ย ในตนเอง และก�า หนดเป้ าหมายที่ชั ด เจน
คือ สอบผ่านมากกว่าร้ อยละ 70 และจ�านวนนักศึกษา
ที่ ส อบผ่ า นในรายวิ ช าต่ า งๆ มากกว่ า ร้ อยละ 90
“เป้ าหมายรายวิชานีพ่ ี ่ (ผูอ้ �านวยการ)
ว่า อย่างน้อยต้อง 90% ขึ้นไป มันถึงจะได้70% นภาพรวม
ต้องตัง้ สูงไว้กอ่ น พวกเราทุกคนจะทราบว่า ถ้าไม่ได้ 90%
ขึ้นไป คะแนนเฉลีย่ มันอาจจะลดลง หากมีรายวิชาใดน้อย
กว่า 80 จะมีปัญหา สุดท้ายภาพรวมจะไม่ถึง 70%” D1
1.1.3 มีทกั ษะการบริหารจัดการเชิง
กลยุทธ์ จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้อา� นวยการวิทยาลัย
พยาบาลทั้ง สามแห่ ง มี ทัก ษะในการบริ ห ารจั ด การที่
ดี ดังจะเห็นได้ จากความสามารถในการบริหารจัดการ
แม้ ว่าบุคลากรจะมีจา� นวนจ�ากัด มีการปรับลดโครงการ
ฝึ กอบรบหรื อบริ การวิ ชาการ ให้ ความส�าคัญกับการ
พัฒนานักศึกษาเพิ่มขึ้น
“พีม่ ีนโยบายตัง้ แต่รุ่นแรก การบริหาร
ความเสีย่ งภายใต้อาจารย์ทีม่ ีจา� กัด…เราก็มาดูวา่ จะท�ายัง
ไง ดีหรือไม่ดีในรายวิชาไหน ก็เลยคุยกับอาจารย์ในทาง
วิชาการว่า อาจารย์มีจดั อบรมเยอะไหม พอบอกว่า การ
อบรมเยอะ เลยขอตัดเรือ่ งการอบรมบางอย่างออก ให้มี
แค่สกั ครัง้ หรือสองครัง้ ในช่วงของการปิ ดเทอม” D1
“ผอ.ประชุม เพื อ่ กระตุน้ ให้อาจารย์
ทุกท่านเห็นความส�าคัญของการสอบสภาฯ และความ
ส�า คัญ ของการมี ส่ ว นร่ ว มของในกระบวนการเตรี ย ม
ความพร้อมให้กบั นักศึ กษา ร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่ อน
และหาแนวทางร่วมกันในการสร้างกระบวนการเตรียม
ความพร้อม โดย ผอ. ให้ความส�าคัญกับกระบวนการติว
ของอาจารย์ การควบคุม ก�า กับ การติ ด ตามกระตุน้
และการสนับสนุนงบประมาณ” H1
1.1.4 ก�ากับติดตามการด�าเนินงาน
อย่างต่อเนือ่ ง จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลส่วน
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ใหญ่ ก ล่ า วว่ า การที่ผ้ ู อ า� นวยการให้ ค วามส�า คั ญ และ
ติ ด ตามก�า กั บ การด�า เนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งท�า ให้ มี
โอกาสประสบความส�าเร็จเพิ่มขึ้น ผู้อา� นวยการวิทยาลัย
พยาบาลทั้งสามแห่ งก�ากับติดตามการเตรียมความพร้ อม
ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งอย่างเป็ นทางการและไม่
เป็ นทางการ ได้ แก่ ติดตามความก้ าวหน้ าในการประชุม
ประจ�าเดือนของอาจารย์ การสอบถามนักศึกษาและ
อาจารย์ การติดตามผลสอบความรู้รวบยอด และการ
สังเกต โดยผู้ อา� นวยการบางท่านมาฟั งบรรยายสอน
เสริมร่วมด้ วยทุกครั้งที่เชิญอาจารย์พิเศษจากหน่วยงาน
ภายนอกมาสอนเสริม และก�ากับให้ อาจารย์ท่เี กี่ยวข้ อง
ในรายวิชามาร่วมฟังบรรยายด้ วย เพื่อให้ มีโอกาสเรียน
รู้และน�าไปสอนนักศึกษาเพิ่มเติมได้
“มี นโยบายอยู่หนึ ง่ อย่าง เด็กปี สี ่ พี ่
(ผูอ้ �านวยการ) ให้ยา้ ยมาอยู่หอ้ งนี้ อยู่ใกล้พี่ พีท่ า� หน้าที ่
คล้ายเสมือนรองวิชาการ ก�ากับ ติดตามว่าใครมาติว หรือ
ไม่มาติ ว…เวลาพี เ่ ชิญคนข้างนอกมาติ ว พี จ่ ะเข้าไปฟั ง
ด้วย พีค่ ิดว่ามันเป็ นจิตวิทยาว่า เวลาเด็กเห็นเรา เขาก็
จะคิดว่าเราใส่ใจเขา” D1
“ผูอ้ �านวยการติดตามทุกสัปดาห์ วิชา
ใดทีไ่ ม่มน่ั ใจ อาจารย์ภายในติวได้หรือไม่ ไม่ได้ให้เชิญ
อาจารย์ภ ายนอก ถ้า เชิ ญ ไม่ ไ ด้ใ ห้เ รี ย นผูอ้ � า นวยการ
โดยตรง ห้ามไม่ให้ตารางว่าง ถ้าอาจารย์ไม่มาสอนให้
ชี้แจงเหตุผล” T3
1.1.5 มีความเป็ นกัลยาณมิตรกับ
นักศึ กษา ผู้อา� นวยการวิทยาลัยพยาบาลทั้งสามแห่ ง
มี สั ม พั น ธภาพที่ ดี แ ละมี ค วามเป็ นกั ล ยาณมิ ต รกั บ
นักศึกษา ท�าให้ นักศึกษากล้ าขอความช่ วยเหลือและ
ค�าปรึกษาเพิ่มขึ้น ผู้อา� นวยการบางคนกล่าวว่า เราต้ อง
รักนักศึกษาเหมือนบุตรของตนเองและจะเรียกสรรพนาม
แทนนักศึกษาว่า “ลูก” ทุกครั้งที่ส่อื สารกับนักศึกษา
“นักศึกษาจะสนิทกับผูอ้ �านวยการ หาก
ต้องการติ วอะไรเพิ่ มจะมาบอกหัวหน้าโครงการหรื อ
ผูอ้ �านวยการเลย” S1
“ผูอ้ �านวยการจะเป็ นกันเองกับนักศึกษา
จัดกิจกรรม relax ให้นกั ศึกษา มีแรงจูงใจ พาไปเทีย่ ว
ทะเลบ้างช่วงติว” H2
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1.1.6 เสริมสร้างแรงจู งใจและให้
ก�าลังใจนักศึ กษาและอาจารย์อย่างต่ อเนื่อง มีการ
เสริมแรงทั้งทางวาจาและการให้ รางวัล เช่น ยกตัวอย่าง
รุ่ น พี่ ท่ีป ระสบความส�า เร็จ เพื่ อ ให้ เ กิด แรงบั น ดาลใจ
ให้ รางวัลแก่ อาจารย์และนักศึกษากรณีสอบผ่ านตาม
เป้ าหมาย ผู้อา� นวยการบางคนกล่าวว่า ต้ องให้ กา� ลังใจ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไม่ดุนักศึกษา และให้ รางวัลแก่
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ ได้ แก่ การให้ รางวัลเป็ นเงินสดแก่
ภาควิ ช า ถ้ า สามารถดู แ ลนั ก ศึ ก ษาให้ สอบผ่ า นได้
ร้ อยละ 100 หรื อ มี นั ก ศึ ก ษาได้ ค ะแนนสู ง สุ ด ของ
ประเทศ รวมทั้งได้ คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
และน�ามาเชื่อมโยงกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
“อาจารย์ ผอ. เป็ นคนนักจิตวิทยาทีด่ ี
มากคะ ทัง้ ค� า พู ด พู ด ยัง ไงให้เ ขารู ส้ ึ ก โอ้โ ฮ ฮึ ก เหิ ม
จะออกไปสอบแล้วฮึ กเหิ ม มั่นใจพร้อมทีจ่ ะขึ้นรถแล้ว
ก้าวออกไปจากวิทยาลัยได้…” H4
“เราจะพูด motivate ให้นักศึ กษาดู
ตัวอย่างรุ่นพี ่ ว่าเค้าท�าไว้ดี นักศึกษาก็ตอ้ งท�าได้ ท�าให้
นักศึกษาเค้าตัง้ ใจเตรียมตัวเพิ่มขึ้น” T5
ผู้ให้ ข้อมูลบางคนกล่าวว่า ผู้อา� นวยการ
เป็ นบุ ค คลที่ ส �า คั ญ ที่ สุ ด ที่ ท �า ให้ การเตรี ย มสอบขึ้ น
ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
1.2 อาจารย์
1.2.1 ตระหนั ก ถึ ง ความส� า คั ญ
ของการพัฒนาความรู ข้ องนักศึกษา ผู้บริหาร ได้ แก่
ผู้ อ �า นวยการรองผู้ อ า� นวยการและหั ว หน้ า ภาควิ ช ามี
ความคิดเห็นที่สอดคล้ องกับอาจารย์ผ้ ูสอน คือ การที่
จะประสบความส�าเร็จในการพัฒนาความรู้ของนักศึกษา
ได้ น้ัน อาจารย์ผ้ ูสอนทุกคนตระหนักถึงความส�าคัญของ
กระบวนการพัฒนาความรู้ของนักศึกษาเพื่อเตรียมสอบ
และมีเป้ าหมายร่วมกันในการพัฒนานักศึกษา
“ปัจจัยส�าคัญ คือ อาจารย์ท่รี ับผิดชอบ
ทุกคนค่ะ ทั้งอาจารย์ประจ�ากลุ่ม ทั้งอาจารย์ผ้ ูสอน คิดว่า
ทุกคนนะ มีเข็มมุ่งเหมือนมีจุดมุ่งหมายอันเดียวกัน…”
H4

1.2.2 มีความเชีย่ วชาญในเนื้ อหาที่
สอนและมีทกั ษะการถ่ายทอดความรูท้ ้ งั ในภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ ผลการสัมภาษณ์พบว่า การที่อาจารย์มี
ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่รับผิดชอบ และมีทกั ษะใน
การสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใช้ วิธกี ารสอนที่
หลากหลายจะช่วยให้ พัฒนาความรู้ของนักศึกษาได้ ดี
“อาจารย์ทุกคนจะรับผิดชอบรายวิชา
ที่ตนช�านาญ และต้ องทบทวนความรู้ให้ เชี่ยวชาญ ท�า
ความเข้ าใจ Blue print สภา” H5
“ให้ อาจารย์มีส่วนร่ วมทุกคนทั้งคนที่
จบพยาบาลและไม่ได้ จบพยาบาล แบ่งหัวข้ อการติวตาม
ความเชี่ยวชาญ ” T4
1.2.3 มี ค วามมุ่ ง มั น่ ตั้ งใจและ
เอาใจใส่นกั ศึกษา ผู้ให้ ข้อมูลมีความคิดเห็นว่า อาจารย์
มี ค วามมุ่ ง มั่ น และเอาใจใส่ นั ก ศึก ษาดี ม าก มี ก ารจั ด
กิจ กรรมสอนเสริ ม ทั้ง ในและนอกเวลาราชการ และ
แบ่งกลุ่มให้ คา� ปรึกษากลุ่มย่อย
1.3 พยาบาลประจ� าแหล่งฝึ กภาคปฏิบตั ิ
และอาจารย์จากสถาบันอื่น วิทยาลัยพยาบาลทั้งสามแห่ง
ได้ เชิญอาจารย์จากวิทยาลัยทั้งในและนอกสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก รวมทั้งพยาบาลจากแหล่งฝึ กมาสอน
เสริมให้ นักศึกษาเพื่อช่ วยให้ นักศึกษากระตือรือร้ นใน
การเตรียมสอบเพิ่มขึ้นและเป็ นโอกาสให้ อาจารย์ของ
วิ ท ยาลั ย ได้ เ รี ย นรู้ เ ทคนิ ค และพั ฒ นาตนเองเพิ่ ม ขึ้ น
นอกจากนี้ยังจ้ างพยาบาลจากแหล่งฝึ กภาคปฏิบัติช่วย
นิเทศนักศึกษาในคลินิกด้ วย โดยผู้อา� นวยการกล่าวว่า
การที่จ้างพยาบาลประจ�าหอผู้ป่วยนิเทศนักศึกษาท�าให้
พี่มีเวลาสอนน้ องอย่างเต็มที่ ช่วยให้ นักศึกษาได้ เรียนรู้
จากการฝึ กภาคปฏิบัติและน�ามาประยุกต์ใช้ กบั การสอบ
ได้ เพิ่มขึ้น
“พยาบาลที่ช่วยนิเทศการฝึ กภาคปฏิบตั ิ
มีส่วนส�าคัญมาก การจ้ างพยาบาลจากแหล่งฝึ ก กลายเป็ น
ผลดี จ้ าง 600 บาท ต่อวัน เขาก็ Ok แล้ ว เราก็เรียกพี่ท่ี
แหล่งฝึ กมาคุยกันว่า จะช่วยกันยังไง พี่เขาช่วยเราเยอะ
พี่เขาเอื้อเรา เขาจะมีเวลาสอนน้ อง ท�าให้ ได้ เรียนรู้จาก
ward มาใช้ ในการสอบได้ ” D1
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1.4 นัก ศึ ก ษา จากการสัม ภาษณ์ พ บว่ า
ผู้ให้ ข้อมูลส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นว่า นักศึกษาเป็ นปัจจัย
ส�าคัญที่ทา� ให้ ประสบความส�าเร็จในการสอบ ดังนี้
1.4.1 ตระหนักถึงความส�าคัญของ
การสอบและมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง นักศึกษา
ทุกคนตระหนักถึงความส�าคัญของการสอบขึ้นทะเบียน
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การที่อาจารย์ปลูกฝังหัว
หน้ าภาควิชาจากวิทยาลัยพยาบาล 2 กล่ าวว่ า การที่
นักศึกษาได้ เรียนรู้ต้นแบบจากรุ่นพี่ท่สี อบผ่าน ท�าให้ มี
แรงจูงใจในการเตรียมสอบเพิ่มขึ้น
1.4.2 มีความมุง่ มันและกระตื
่
อรือร้น
นั ก ศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย พยาบาลทั้ ง สามแห่ ง มี ค วาม
มุ่งมั่นในการเตรียมพร้ อมก่อนสอบและมีส่วนร่ วมใน
กระบวนการพัฒนาความรู้
“พีค่ ิดว่าอยู่ทีต่ วั เด็กเองด้วย คือ เขา
มีความตัง้ ใจ อย่างทีอ่ ื ่นทีพ่ ีร่ ูม้ า คื อ ยังมีถึงเวลาติ วไม่
มานอนอยู่หอ แต่ ของพี ่ไม่ มี ไม่ รูว้ ่าเด็กกลัวครู หรื อ
เด็กเห็นความส�าคัญนะ (หัวเราะ) แต่ กม็ าครบ…ภาพ
รวมดูกระตือรือร้นมาก” T2
“เด็กเค้าจะวางแผน เมือ่ ขึ้นปี 4 เค้าก็
จะวางแผนเลือกคนทีเ่ ก่งๆ ขึ้นมา จัดเด็กเก่งรับผิดชอบ
แต่ละวิชา เค้าจัดการกันเอง แล้วก็ตามครูชว่ ยติว” S2
1.5 ผูป้ กครองและบุคคลรอบข้างสนับสนุน
และให้ก�าลังใจ วิทยาลัยจัดกิจกรรมสอนเสริมในช่ วง
วันหยุ ดเสาร์ อาทิตย์และจัดสรรช่ วงเวลาให้ นักศึกษา
เตรียมอ่านหนังสือสอบหลังส�าเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม
ผู้ให้ ข้อมูลกล่ าวว่ าผู้ปกครองเข้ าใจและสนับสนุ นและ
ให้ กา� ลังใจนักศึกษาอย่างเต็มที่ และบุคคลรอบข้ าง เช่น
เพื่อน รุ่นน้ อง เจ้ าหน้ าที่ ให้ กา� ลังใจอย่างสม�่าเสมอ
“ผูป้ กครองร่วมมือ เข้าใจ ให้กา� ลังใจ
นักศึกษา บางครัง้ นักศึกษาไม่ได้กลับบ้าน เพราะอยู่ติว
เสาร์อาทิตย์” T3
“รุ่ นน้อ งก็จะเขี ยนบอร์ดให้ก�าลัง ใจ
พีเ่ ป็ นระยะ ส่วนเจ้าหน้าทีก่ ช็ ่วยจัดเตรียมห้องพักผ่อน
ดูแลอาหารการกินให้นกั ศึกษา” H1
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1.6 การจัดสรรสิ่งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้
จากการสัมภาษณ์พบว่า วิทยาลัยพยาบาลทั้งสามแห่ง
จัดสรรสิ่งสนับสนุ นการเรียนรู้สา� หรับนักศึกษาทั้งด้ าน
อาคารสถานที่ หนังสือ ต�ารา คลังข้ อสอบและอื่นๆ ซึ่ง
ส่วนใหญ่มคี วามคล้ ายคลึงกัน สรุปได้ ดงั นี้
1.6.1 อาคารสถานที่ ได้ แก่ ห้ องเรียน
ห้ องอ่านหนังสือ วิทยาลัยพยาบาลทั้งสามแห่งมีนโยบาย
จัดสรรห้ องเรียนและห้ องอ่านหนังสือให้ สะดวกต่อการ
ใช้ งาน และบางแห่ งจัดศูนย์การเรียนรู้ท่ีหอพักเพื่อให้
นักศึกษาได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าและฝึ กปฏิบตั ทิ กั ษะต่างๆ ด้ วย
1.6.2 ห้ อ งสมุ ด ฐานข้ อมู ล และ
ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่เอื้อต่อการใช้ งาน วิทยาลัย
พยาบาลทั้งสามแห่ งเปิ ดให้ บริการห้ องสมุดนอกเวลา
ราชการ และปรับปรุงกฎระเบียบให้ ยดื หยุ่น เช่น อนุญาต
ให้ นา� ขนมไปรับประทานได้ ขณะอ่านหนังสือ มีระบบ
ฐานข้ อมูลให้ นักศึกษาสืบค้ นได้ อย่างรวดเร็ว ปรับปรุง
สัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ มปี ระสิทธิภาพ
“อนุญาตให้ให้น�าขนมไปทานในห้อง
สมุดได้ นักศึกษาจะได้ไม่ง่วงขณะอ่านหนังสือ” T6
“มีเน็ตคาเฟ่ ค้นคว้าได้ตลอดเวลาที ่
หอพัก มีฐานข้อมูลและต�าราเพียงพอ” H3
1.6.3 คลั ง ข้ อ สอบที่ ท ั น สมั ย มี
คลังข้ อสอบที่วิทยาลัยเครือข่ายร่ วมกันพัฒนาขึ้นโดยใช้
e-learning และจั ด ท�า แบบทดสอบแยกรายวิ ช าที่
สอดคล้ องกับผังการวิเคราะห์ข้อสอบของสภาการพยาบาล
“เรามีคลังข้อสอบทีร่ ่วมกันพัฒนาใน
เครือข่ายให้นกั ศึกษาฝึ กท�าแบบทดสอบเป็ นระยะ” T6
“วิทยาลัยฯจัดท�า Web Site คลังข้อสอบ ที ่ นักศึกษา
สามารถเข้าไปฝึ กท�าข้อสอบรวบยอดได้ทกุ รายวิชาพร้อม
เฉลย” S2
1.6.4 บริการอาหารว่ างขณะศึกษา
ค้ นคว้ าหรืออ่านต�ารา วิทยาลัยพยาบาลจัดอาหารว่ าง
เครื่องดื่มให้ นักศึกษาตลอดช่วงเวลาการจัดท�าโครงการ
สอนเสริม
2. กระบวนการ ปัจจัยที่มผี ลต่อความส�าเร็จของ
กระบวนการเตรียมความรู้ก่อนสอบของนักศึกษา
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ประกอบด้ วย การวางแผนที่ดี การด�าเนินการและการ
ประเมินติดตามก�ากับการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม ดังนี้
2.1 การวางแผนและการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่ วมตามวงจรคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลทั้งสาม
แห่ง ใช้ กระบวนการท�างานที่สอดคล้ องกับวงจรคุณภาพ
คือ การวางแผน การปฏิบตั ิ การประเมินผลและปรับปรุง
พั ฒนา (Plan-Do-Check-Act) มีการจัดประชุ มผู้
บริหารและอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้ อมของนักศึกษา
ก่อนสอบ และเปิ ดโอกาสให้ นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
วางแผนจั ด กิจ กรรมสอนเสริ ม ด�า เนิ น การตามแผน
ประเมินผลเป็ นระยะเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
“เน้นให้อาจารย์และนักศึ กษามี ส่วน
ร่วมในการวางแผน ท�าเป็ น PDCA แบ่งหัวข้อการติ ว
ตามความเชีย่ วชาญ มีการพัฒนาอาจารย์รุ่นน้องให้มี
ศักยภาพในการติ ว โดยอาจารย์รุ่นพี จ่ ะสรุ ปขอบเขต
ของเนื้อหาตาม blueprint และให้มีการ attend ก่อนจะ
มีการติวนักศึกษา เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้กบั อาจารย์รุ่น
น้อง…” H4
2.2 ระยะเวลาในการเตรียมพร้อมที่เหมาะสม
วิทยาลัยทั้งสามแห่ งก�าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการ
เตรียมความพร้ อมก่อนสอบตามบริบทของสถาบัน โดย
เริ่มเตรียมความพร้ อมก่อนสอบในขณะที่นกั ศึกษาอยู่ช้นั
ปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 และจัดกิจกรรมสอนเสริมแบบเข้ ม
อย่างน้ อยก่อนสอบ 2 เดือนหรือหลังฝึ กปฏิบตั ิ Elective
2.3 การจัดกิจกรรมสอนเสริมแบบเข้ม มีการจัด
กิจกรรมสอนเสริมประมาณ 2 เดือนและทดสอบความรู้
รวบยอดโดยใช้ ข้อสอบที่สอดคล้ องกับผังการวิเคราะห์
ข้ อสอบของสภาการพยาบาลเป็ นระยะ และมีการท�า
วีดที ศั น์การสอนเสริมแจกนักศึกษา
“มี ก ารจัด ท� า CD ติ ว ทั้ง ที ่ท� า กับ
เครือข่ายฯ และถ่ายท�าขณะติ วเองทุกวิชา และแจกให้
นักศึกษาทุกคน” T2
“การสอนเสริมช่วยได้มาก นักศึ กษา
จะได้ตระหนักและเข้าใจเนื้อหาและแนวทางท�าข้อสอบ
ได้เพิ่มขึ้น” T5

2.4 การมี ส่ ว นร่ ว มของอาจารย์อ ย่ า งจริ ง จั ง
อาจารย์ ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการเตรี ย มความรู้ ของ
นักศึกษาก่อนส�าเร็จการศึกษา และร่วมดูแลทุกข์สขุ ของ
นักศึกษาอย่างจริงจัง แม้ บางคนลาศึกษาต่อก็ให้ ความ
ส�าคัญกับกระบวนการเตรียมความรู้ของนักศึกษา โดย
มาร่วมสอนเสริมให้ นักศึกษาตามตารางที่กา� หนด
“อาจารย์ทุกคนมี ส่วนร่วมและทุ่มเท
อย่างจริงจังในกระบวนการเตรียมนักศึกษา ไม่เฉพาะแต่
อาจารย์ทีท่ า� หน้าทีต่ ิวเท่านัน้ ” S2
“ต้องดูแลทัง้ กาย จิต ความรู ้ ครูตอ้ ง
มีความใกล้ชิดกับเด็ก เราจะเข้าใจมากขึ้น ก็ได้กา� ลังใจ
จากอาจารย์ และของฝากไปหย่อนไว้ให้ advisee ส่วน
ใหญ่อาจารย์ทกุ คนจะรูบ้ รรยากาศใครมีลกู อยู่ ปี 4 ก็จะ
รูว้ า่ จะต้องท�ายังไง” H2
2.5 การมีเทคนิคที่ดีในการเตรียมความพร้อม
การมีเทคนิคหรื อกลวิธีท่ีดีในการเตรี ยมความพร้ อม
ของนักศึกษา สิ่งส�าคัญ คือ การมีสัมพันธภาพที่ดีกับ
นักศึกษา อาจารย์มคี วามเป็ นกันเองกับนักศึกษา ท�าให้
เข้ าใจปัญหาและจุดอ่อนของนักศึกษา และนักศึกษากล้ า
ปรึกษาเพิ่มขึ้น
“การลดช่องว่างกับเด็ก อาจารย์ตอ้ ง
รูจ้ กั นักศึ กษาทุกคน โดยเฉพาะช่วงฝึ กงานอาจารย์จะ
สนิทกับเด็กจ�าชือ่ เล่นเด็กได้ทุกคน เด็กก็จะกล้าเข้าหา
กล้าบอกคุยได้ทกุ เรือ่ ง ไม่ใช่เรือ่ งเรียนอย่างเดียว เราจะ
รูว้ า่ เด็กอ่อนอะไร” T2
“การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความเป็ น
กัลยาณมิตรทีอ่ าจารย์มีต่อเด็ก อย่างตัวพีเ่ องพีก่ ไ็ ม่ได้
เก่งอะไรมากมาย แต่พีร่ ูจ้ กั เด็กทุกคน พีก่ ระตุน้ ให้เด็ก
อ่านหนังสือสม�่าเสมอ” T4
นอกจากนี้ยังใช้ การทดสอบเป็ นระยะ
เพื่อให้ นักศึกษาได้ มีโอกาสประเมินตนเองและวางแผน
พั ฒ นาตนเองได้ ส อดคล้ อ งกับ รายวิ ช าที่ยั ง อ่ อ นหรื อ
คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ ส�าหรับการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ต้ องใช้ เทคนิควิธกี ารสอนที่หลากหลาย ทั้งการ
บรรยาย กรณีศึกษา ต้ องสอนเน้ นการสรุปแนวคิดรวบ
ยอดเป็ น อาจเป็ น mind mapping และอาจารย์ต้องเข้ ม
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งวดในการ conference และการสอนในคลินิก เพื่อให้
นักศึกษาคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงจากกรณีศึกษาและสอด
แทรกเนื้อหาที่ออกข้ อสอบบ่อยๆ
“กระบวนการเรียนการสอนส�าคัญทีส่ ดุ
ต้องพัฒนามาอย่างต่อเนือ่ ง วิธีการต้องหลากหลาย เช่น
การบรรยาย เน้น Concept และ Case study และมาช่วง
ท้ายก็จะได้ตรงติวมาก เพราะ Focus ไปทีข่ อ้ สอบทีอ่ อก
บ่อย” H4
มีการจัดแบ่งกลุ่มย่อยตามความสนใจ
รวมทั้งจัดให้ มีอาจารย์ท่ปี รึกษาประจ�ากลุ่มเพื่อติดตาม
ความก้ าวหน้ าในการเตรี ยมความรู้และให้ ค�าปรึ กษา
ช่วยเหลือ
“การแบ่ ง กลุ่ ม ย่ อ ยรับ ผิ ด ชอบตาม
รายวิชา ที ใ่ ช้การแบ่งตามความสนใจ ไม่ ใช่แบ่งตาม
เลขทีห่ รือผลการเรียน ท�าให้นกั ศึ กษามีความสุขในการ
เตรียมความพร้อมมากขึ้น” S3
2.6 การเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนือ่ ง วิทยาลัย
มีการเตรียมความพร้ อมของนักศึกษาตั้งแต่ช้นั ปี ท่ี 1 โดย
มีการสอบเลื่อนชั้นปี เพื่อประเมินความรู้ท่จี า� เป็ น และ
สอบซ่อมเสริมจนกว่าจะผ่าน ท�าให้ นักศึกษามีพ้ ืนฐาน
วิชาต่างๆ ที่เข้ มแข็ง และการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพจะช่วยให้ นักศึกษามีความรู้และพร้ อมใน
การสอบเพิ่มขึ้น
“การเตรียมความพร้อมมีการด�าเนิน
การอย่างต่อเนือ่ งทุกชัน้ ปี โดยในแต่ละชัน้ ปี จะมีการสอบ
รวบยอดก่อนขึ้นชัน้ ปี ของทุกปี ส่วนกระบวนการติวจริงๆ
แบบไม่มีการเรียนการสอนปกติจะใช้เวลารวมประมาณ 2
เดือน” T6

การอภิปรายผลการวิจยั

การพั ฒ นาความรู้ เชิ ง วิ ช าชี พ เป็ นสิ่ ง ส�า คั ญ ใน
การเตรี ย มพร้ อ มเพื่ อ สอบขึ้ น ทะเบี ย นรั บ ใบอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ปั จจัยแห่ งความส�าเร็จ
มีหลายประการทั้งด้ านปั จจัยน�าเข้ าและกระบวนการ
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์สะท้ อนให้ เห็นว่า ผู้บริหารเป็ น
ปัจจัยน�าเข้ าที่มีความส�าคัญต่อความส�าเร็จของการสอบ
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อย่ างยิ่ ง การที่ก า� หนดเป้ าหมายอย่ างชั ดเจน และมี
กลยุทธ์ในการผลักดันให้ ทุกคนในองค์กรตระหนักถึง
ความส�าคัญและรวมพลังในการด�าเนินงานอย่ างเต็ม
ที่ รวมทั้งการก�ากับติดตามด้ วยความเป็ นกัลยาณมิตร
จะช่ วยสร้ างแรงจู งใจและท�าให้ อาจารย์และนักศึกษา
มี ก �า ลั ง ใจและความมุ่ ง มั่ น ในการเตรี ย มสอบเพิ่ ม
ขึ้น สอดคล้ องกับผลการวิจัยที่ผ่านมา21 พบว่ า การ
ก�า หนดนโยบายและเป้ าหมายที่ชั ด เจน การบริ ห าร
จัดการที่ดี และวางแผนพั ฒนาผลสอบอย่ างต่ อเนื่อง
จะช่วยพัฒนาผลสอบได้ ดขี ้ นึ การจัดกิจกรรมสอนเสริม
ช่วยให้ นักศึกษามีความพร้ อมในการสอบเพิ่มขึ้น22
วิทยาลัยพยาบาลทั้งสามแห่ งบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่ วมด้ วยวงจรคุณภาพ มีการวางแผนและบริหาร
จัดการโดยให้ นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่ วม ท�าให้
ทราบปั ญหาความต้ องการหรื อจุ ดอ่ อนของนั กศึกษา
ช่ วยให้ จัดกิจกรรมสอนเสริ มหรื อเตรี ยมความพร้ อม
ได้ เหมาะสม21 การทดสอบเป็ นระยะช่ วยให้ นักศึกษา
ทราบสถานะของตนเองและพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น การ
ประเมินความพร้ อมของนักศึกษาโดยใช้ แบบทดสอบ
ความรู้ รวบยอดเป็ นระยะ ถื อ เป็ นกระบวนการที่ดี
การทดสอบด้ วยแบบทดสอบมาตรฐานที่สอดคล้ องกับ
แนวข้ อสอบของสภาการพยาบาลจะช่ วยให้ ผลสอบดี
ขึ้นได้ ดังที่มีการศึกษาวิจัยทั้งในและต่างประเทศ พบ
ว่ า ผลการทดสอบรวบยอดเป็ นปั จจัยท�านายผลการ
สอบเพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาล10,22-23 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้ ข้อมูล
มีความคิดเห็นว่ า การจัดกิจกรรมการสอนเสริ มช่ วย
พัฒนาผลสอบได้ สอดคล้ องกับการศึกษาของ Young
และ Willson12 ที่ว่า การจัดกิจกรรมสอนเสริ มเพื่ อ
ทบทวนความรู้รวบยอดช่ วยให้ นักศึกษามีความพร้ อม
ในการสอบเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ปัจจัยส�าคัญในการพัฒนา
ความรู้ คือ นักศึกษาต้ องมีความมุ่งมั่น กระตือรือร้ น
และวิทยาลัยต้ องจัดสภาพแวดล้ อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
เสริ ม สร้ างบรรยากาศการเรี ย นรู้ แบบกั ล ยาณมิ ต ร
จัดสรรปัจจัยเกื้อหนุนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ช่วยให้ นักศึกษามีความพร้ อมในการสอบเพิ่มขึ้น และ
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ก�าลังใจที่สา� คัญจากบุคคลรอบข้ างนับเป็ นองค์ประกอบ
หนึ่งที่ช่วยให้ นักศึกษามีกา� ลังใจในการเตรียมสอบเพิ่มขึ้น
ข้ อค้ นพบของงานวิจัยนี้แสดงให้ เห็นว่า ปั จจัยที่มี
ผลต่อความส�าเร็จในการพัฒนาความรู้เพื่อเตรียมสอบ
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
คือ ผู้บริ หาร อาจารย์ บุคลากร บุคคลรอบข้ างและ
นักศึกษา ระยะเวลาในการเตรียมความพร้ อมนักศึกษา
การจัดกิจกรรมสอนเสริมแบบเข้ ม การมีส่วนร่ วมของ
อาจารย์ทุกคน การมีเทคนิคที่ดีในการเตรียมความพร้ อม
และการเตรียมความพร้ อมอย่ างต่ อเนื่อง การบริหาร
จัดการที่ดีด้วยวงจรคุณภาพช่วยให้ การด�าเนินการเป็ น
ระบบ ท�าให้ สามารถปรับปรุงพัฒนาผลการด�าเนินงาน
ได้ อย่างต่อเนื่อง ช่วยพัฒนาผลการสอบขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ ดขี ้ นึ

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจยั ไปใช้

สถาบั น การศึ ก ษาควรเตรี ย มความพร้ อมของ
นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ สอบขึ้ นทะเบี ย นประกอบวิ ช าชี พ การ
พยาบาลโดยใช้ วงจรคุณภาพและใช้ กลวิธที ่หี ลากหลาย
มีการก�าหนดนโยบายและเป้ าหมายที่ชัดเจน เสริมสร้ าง
แรงจู งใจและความตระหนักในการพัฒนาผลลัพธ์ของ
การสอบ รวมทั้งเน้ นการมีส่วนร่ วมของบุคลากรและ
นั ก ศึก ษา โดยเสริ ม สร้ า งบรรยากาศการเรี ย นรู้แ บบ
กัลยาณมิตร จัดกิจกรรมสอนเสริมแบบเข้ ม และมีการ
ประเมินผลด้ วยแบบทดสอบเป็ นระยะ รวมทั้งจัดสรร
ปัจจัยเกื้อหนุนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจยั

ควรศึกษาวิจยั ระยะยาวเพื่อพัฒนาระบบการเตรียม
ความพร้ อมของนักศึกษาในการเตรียมสอบขึ้นทะเบียน
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
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