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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านการสนับสนุนจาก
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ที่มีความสัมพันธ์กับการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล
และผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รุ่น 30 ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 116 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล
ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.67 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Multiple correlation ผลการวิจัย พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 97.4 อายุระหว่าง 20 - 25 ปี ร้อยละ 86.2  และได้รับทุนร้อยละ  65.5 ผลสอบรวบ
ยอดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สสอท.) สอบผ่าน 8 และ7 วิชา มากที่สุด ร้อยละ 20.69 พฤติกรรมการเตรียมตัว
สอบอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.25) กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่วติ กกังวล ร้อยละ 100 ทัศนคติต่อการสอบอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( = 4.64) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเตรียมตัวสอบอยู่ในระดับมากที่สุด   2) ปัจจัยสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ
พบว่าอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.37) ได้แก่ ปัจจัยสนับสนุนด้านวิชาการ มีคา่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ( = 4.45) รองลงมา ปัจจัย
สนับสนุนด้านกิจกรรม ( = 4.41) และปัจจัยสนับสนุนด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวก ( = 4.26) ตามล�ำดับ ผลการสอบขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง พบว่ากลุม่ ตัวอย่างสอบผ่าน
8 วิชา มากทีส่ ดุ ร้อยละ 56.90 รองลงมา สอบได้ 7 วิชา ร้อยละ 26.72 และ สอบได้ 6 วิชา ร้อยละ 10.34 ตามล�ำดับ
เมื่อวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ กับผลการสอบ
ขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชนั้ หนึง่ พบว่า ผลการสอบรวบยอด
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
** อาจารย์ประจ�ำ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
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ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สสอท.) เพียงปัจจัยเดียวที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบ
อนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชนั้ หนึง่ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ข้อเสนอแนะ
พัฒนาโครงการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตสามารถสอบผ่านข้อสอบรวบยอดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สสอท.)
ประเมินผลหลังการสอบ วิเคราะห์รายวิชาที่บัณฑิตสอบไม่ผ่าน และทบทวงความรู้ในรายวิชานั้นเพื่อให้บัณฑิตประเมิน
ตนเองและแก้ไขปรับปรุงก่อนสอบทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชนั้ หนึง่
ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ การสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

Abstract

This descriptive research aims to study the relationship between personal and supporting factors
from St. Louis College and the result of the Nursing and Midwifery Licensure Examination of the graduate
students from the Faculty of Nursing, St. Louis College. The samples consisted of 116 graduate students
from the 30th group course of the Faculty of Nursing, St. Louis College. The data were analyzed using the
Multiple Correlation method. The general results of the study reveal that most of the samples are 97.4%
women with 86.2% of age between 20-25 years old while 65.5% have been supported by the scholarship.
1) Personal factors included the results of the Private Institutions of Higher Education’s total score. Most
of the samples had passed 8 and 7 subjects at 20.69% with 2.94 GPA. The behavior of the exam preparation
was moderate (= 3.25). The majority of the samples did not have anxiety at 100% while the level of the
attitudes toward the examination was the highest level (= 4.64). The moderation for achievement toward the
exam preparation was at the highest level. 2) Supportive factors from St. Louis College were rated at the
high level (= 4.37) which are academic support (= 4.45), activity support (= 4.41) and accommodation
support (= 4.26), respectively. The samples taking 8 subjects of the Nursing and Midwifery Licensure
Examination has the highest percentage at 56.90%, followed by 7 subjects at 26.72%, and 6 subjects at
10.34%, respectively. When analyzed the relationships between personal and supporting factors from
St. Louis College and the results of the Nursing and Midwifery Licensure Examination, the result shows
that only the total scores from the Private Institutions of Higher Education have a positive relationship
with the result of the Nursing and Midwifery Licensure Examination with statistically significant at .01
level. Suggestions from the researchers are to develop the Private Institutions of Higher Education exam’s
standard so that the exam’s content can cover the content in the Nursing and Midwifery Licensure
Examination. In order to help the students to prepare, review their knowledge, and evaluate the exam’s
result periodically, the exam result should be pronounced to the students so that they can do the
self-assessment and amendment before taking the actual Nursing and Midwifery Licensure Examination.
Keyword: related factor, licensure examination
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บทน�ำ

คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็น
สถาบันการศึกษาเอกชน ในสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก และ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนล�ำดับที่ 13 มีหน้าที่ผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ และมีจิตส�ำนึกในคุณธรรมจริยธรรม
เพื่ อตอบสนองความต้อ งการของระบบบริการสุ ขภาพ
มีประสบการณ์ทางวิชาชีพ สามารถให้บริการทางการพยาบาล
โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลสุขภาพประชาชนตาม
ขอบเขตของพยาบาลทัง้ นีก้ ารผลิตบัณฑิตพยาบาลนัน้ มีตวั
ชีว้ ดั คุณภาพของผูส้ ำ� เร็จการศึกษาของสถาบันทีส่ ำ� คัญ คือ
ผลการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชนั้ หนึง่ จากสถิตขิ อง
ผลการสอบวัดความรูข้ องผูข้ อขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชนั้ หนึง่
ของสภาการพยาบาล ปีการศึกษา พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ.2559
ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่4 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
มีบณ
ั ฑิตสอบผ่านทุกวิชาในการสอบครัง้ แรก ร้อยละ 90.61
และ ร้อยละ 47.5 ตามล�ำดับ ซึง่ มีจำ� นวนผูส้ อบผ่านทุก
รายวิชาลดลงอย่างเห็นได้ชดั   จากเหตุการณ์ดงั กล่าวส่งผล
ให้บัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาแต่สอบขึ้นทะเบียนและรับใบ
อนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์
ชัน้ หนึง่ ไม่ผา่ นในครัง้ แรกนัน้ ไม่สามารถประกอบอาชีพใน
บทบาทของพยาบาลวิชาชีพได้อย่างเต็มที่ ขาดโอกาสในการ
พัฒนาตนเองในสายงาน และไม่ได้รบั เงินค่าตอบแทนวิชาชีพ
อีกทั้งยังสะท้อนถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบัน  
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญดังกล่าว
จึงจัดให้มีโครงการเตรียมความพร้อม เพื่อสนับสนุนการ
ทบทวนความรูท้ งั้ 8 รายวิชา โดยคณาจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญใน
แต่ละสาขาทัง้ ภายใน และภายนอกสถาบัน การจัดสรรช่วง
เวลาที่เอื้อต่อการเตรียมความพร้อม และรวมกับคณะ
พยาบาลศาสตร์ ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จัดการ
สอบรวบยอดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สสอท.) เพือ่
เป็นการเตรียมตัวสอบก่อนสอบจริง
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ในการสอบขึ้ น ทะเบี ย นและรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ของบัณฑิตพยาบาลนัน้ จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า
ปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ผสู้ ำ� เร็จการศึกษาสามารถสอบผ่านนัน้
ได้แก่ ปัจจัยด้านหลักสูตร ด้านแผนการศึกษา ด้าน
นักศึกษา ด้านอาจารย์ และปัจจัยสนับสนุนด้านอื่นๆ
(ศิริญญา คงอยู่, 2560) และปัจจัยที่สามารถพยากรณ์
ผลการสอบ เกรดเฉลีย่ วิชาการพยาบาล และเกรดเฉลีย่ สะสม
ตลอดหลักสูตรมีความสัมพันธ์กับผลการสอบขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล
และผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง รวมทั้งพบว่า ปัจจัยด้านรายวิชาที่
คาดว่าจะสอบผ่านในการสอบครั้งแรก ด้านการเตรียม
ความพร้อมก่อนสอบของบัณฑิต ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ของบัณฑิต และด้านเจตคติตอ่ การสอบ มีความสัมพันธ์ตอ่
ผลการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง (กนิษฐา
ค�ำใบ และคณะ, 2552) แต่จากการพิจารณาบริบทของ
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ พบว่า มี 2 ปัจจัย ที่เกี่ยวข้อง คือ  
ปัจจัยด้านบุคคล คือ ตัวผูเ้ รียน เช่น เกรดเฉลีย่ สะสมตลอด
หลักสูตร ผลการสอบรวบยอดของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (สสอท.) พฤติกรรมการเตรียมตัวสอบ ความวิตก
กังวลขณะเตรียมตัวสอบ ทัศนคติตอ่ การสอบ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิใ์ นการเตรียมตัวสอบ ส่วนปัจจัยด้านการสนับสนุน
จากวิทยาลัยฯ ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม และด้าน
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสอบขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
พยาบาลและผดุ ง ครรภ์ ชั้ น หนึ่ ง ในบริ บ ทวิ ท ยาลั ย
เซนต์หลุยส์ครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อการพัฒนาสถาบันและ
คุณภาพของบัณฑิต ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยใน
ประเด็นดังกล่าว
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

นิยามศัพท์

เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการสอบขึน้ ทะเบียนและ
ปัจจัยด้านบุคคล หมายถึง ปัจจัยเฉพาะของ
รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการพยาบาล แต่ละบุคคล ได้แก่ เกรดเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตร ผลการ
และผดุ ง ครรภ์ ชั้ น หนึ่ ง ของบั ณ ฑิ ต พยาบาลวิ ท ยาลั ย สอบผลการสอบรวบยอดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เซนต์หลุยส์
(สสอท.) พฤติกรรมการเตรียมตัวสอบ ความวิตกกังวล
เกี่ยวกับการสอบ ทัศนคติต่อการสอบ และแรงจูงใจฝ่าย
สมมติฐานการวิจัย
สัมฤทธิ์ในการเตรียมตัวสอบ
ปัจจัยด้านบุคคลและด้านการสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ
ปัจจัยด้า นการสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ
มีความสัมพันธ์กับการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต หมายถึง ปัจจัยที่วิทยาลัยฯจัดเตรียมเพื่อเอื้อให้นักศึกษา
เป็ น ผู ้ ป ระกอบวิช าชีพทางการพยาบาลและผดุง ครรภ์ ในด้านต่างๆ  ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม และด้าน
ชั้นหนึ่ง ของบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยด้านบุคคล
- เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
- ผลการสอบผลการสอบรวบยอดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สสอท.)
- พฤติกรรมการเตรียมตัวสอบ   
- ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการสอบ
- ทัศนคติต่อการสอบ
- แรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์ในการเตรียมตัวสอบ
ปัจจัยสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ
- ด้านวิชาการ
- ด้านกิจกรรม
- ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก

ผลการสอบขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่งของบัณฑิตพยาบาล
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
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การสอบผลการสอบรวบยอดของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน (สสอท.) หมายถึง การสอบโดยใช้
ข้อสอบจากคณะกรรมการ ซึง่ ประกอบด้วยคณาจารณ์จาก
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยคัด
เลือกข้อสอบตามบลูพริ้นของสภาการพยาบาล
การสอบขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง หมายถึง การสอบโดยสภาการพยาบาล เพื่อขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
พยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive

research) โดยมีวิธีการด�ำเนินวิจัยดังนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง เลือกกลุ่ม ตัวอย่างแบบ
เจาะจงตามเกณฑ์คุณสมบัติ ได้แก่ เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุน่ 30 ปีการศึกษา 2560
และผ่านโครงการเตรียมความพร้อมของวิทยาลัยฯทัง้ หมด
(Total selection) จ�ำนวน 116 คน
2. เครือ่ งมือการวิจยั ประกอบด้วยแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป แบบเลือกตอบ
และเติมค�ำ โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง จ�ำนวน 4 ข้อ ประกอบ
ด้วย เพศ อายุ ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ผลสอบขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
พยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง   
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
การสอบขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จ�ำนวน 49 ข้อ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
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2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย
2.1.1 แบบสอบถามในประเด็น เกรดเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตร และผลการสอบผลการสอบรวบยอดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สสอท.)
2.1.2 พฤติกรรมการเตรียมตัวสอบ ซึ่งผู้วิจัยได้
พั ฒ นามาจากงานวิ จั ย ของ กนิ ษ ฐา ค� ำ ใบ และคณะ
(2552) ลั ก ษณะแบบสอบถามเป็ น แบบมาตราส่ ว น
ประเมินค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
น้อยที่สุด จ�ำนวน 15 ข้อ
2.1.3 ทัศนคติตอ่ การสอบ แบบมาตราส่วนประเมิน
ค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ทีส่ ดุ จ�ำนวน 10 ข้อ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ปรับปรุงจากแบบสอบถาม
ทัศนคติต่อการสอบ ของกนิษฐา ค�ำใบ และคณะ (2552)
2.1.4 แรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์ในการเตรียมตัวสอบ
แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จ�ำนวน 10 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้
ปรับปรุงจากแบบสอบถามแรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์ในการ
เตรียมตัวสอบของ กนิษฐา ค�ำใบ และคณะ (2552)
2.1.5 ความวิตกกังวลเกีย่ วกับการสอบแบบ ซึง่ ผูว้ จิ ยั
ได้ปรับปรุงจากแบบสอบถาม GHQ16 (ธนา นิลชัยโกวิทย์,
จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง, และชัชวาลย์ ศิลปะกิจ, 2539) เฉพาะ
ค�ำถามเรื่องความวิตกกังวล แบบสอบถามเป็นแบบ 4
ตัวเลือกจ�ำนวน 12 ข้อ
2.2. ปัจจัยสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ จ�ำนวน 14 ข้อ
ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามจากบริบทของวิทยาลัยฯ
รวมกับปรับปรุงจากแบบสอบถามของ ศิริญญา คงอยู่
(2560) แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ คือ มากทีส่ ดุ
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จ�ำนวน 14 ข้อ แบ่งเป็น
ประเด็นคือ
2.2.1 ปัจจัยสนับสนุนด้านวิชาการ จ�ำนวน 7 ข้อ
2.2.2 ปัจจัยสนับสนุนด้านกิจกรรม จ�ำนวน 3 ข้อ
2.2.3 ปัจจัยสนับสนุนด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
จ�ำนวน 4 ข้อ
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3. การตรวจสอบเครื่ อ งมื อ หลักการ
พัฒนาเครื่องมือ ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามจากบริบท
ของวิทยาลัยฯ ร่วมกับปรับปรุงจากแบบสอบถามของ
ศิริญญา คงอยู่ (2560) แล้วไปทดลอง (try out) กับ
ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน  30 คน
วิ เ คราะห์ ห าความเที่ ย งของแบบสอบถามโดยใช้ สู ต ร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Conbach’s alpha
coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.67
4. การพิทักษ์สิทธ์กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัย
ได้ชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย โดยผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัยให้ความยินยอมโดยสมัครใจที่จะให้ข้อมูล
และผู้วิจัยจะรักษาความลับ ความเป็นส่วนตัวและการ
ปิดบังชื่อของผู้ให้ข้อมูล และรายงานผลวิจัยเป็นภาพรวม
ไม่ชเ้ี ฉพาะเจาะจงบุคคลใดและโครงการวิจยั ได้รบั รองการ
พิจารณาโครงการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัย วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เลขที่รับรอง E.035/2561
ผ่านการอนุมัติวันที่  21 มิถุนายน 2561
5.การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ข้อมูลทัว่ ไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ทุนการศึกษา
ตลอดหลักสูตร ใช้สถิตกิ ารแจกแจงความถี่ (Frequency)
ร้อยละ (Percentage)

2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสอบขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
พยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์
(multiple correlation)

ผลการวิจัย

ผลการวิจัย ในครั้งนี้พบว่า
1 ลั ก ษณะข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 113 คน เพศชาย จ�ำนวน
3 คน ร้อยละ 97.4, 2.6 อายุระหว่าง 20-25 ปี จ�ำนวน
100 คน อายุ 26-30 ปี จ�ำนวน 13 คน และอายุมากที่สุด
30-39 ปี จ�ำนวน 3 คน ร้อยละ 86.2, 11.2 และ 2.6
อายุฉลี่ย 22. 4 ปี ได้รบั ทุนการศึกษา จ�ำนวน 76 คน และ
ไม่มีทุนการศึกษา จ�ำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5
และ 34.5  ตามล�ำดับ
2 ผลการวิเคราะห์ปจั จัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านการ
สนับสนุนจากวิทยาลัยฯ กับผลการสอบขึน้ ทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
2.1 ปัจจัยด้านบุคคล ประกอบด้วย เกรดเฉลี่ย
สะสม เท่ากับ 2.94 ผลการสอบรวบยอดของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน (สสอท.) ส่วนใหญ่สอบผ่าน 8 และ7
วิชา มากที่สุดร้อยละ 20.69 รองลงมา สอบผ่าน 4 วิชา
ร้อยละ 18.97  ตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของผลการสอบผลการสอบรวบยอดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สสอท.)
จ�ำนวนวิชา

จ�ำนวนวิชา

ร้อยละ

1
2
3
4
5
6
7
8

1
6
13
22
10
16
24
24

0.86
5.17
11.21
18.97
8.62
13.79
20.69
20.69

รวม

116

100.00

- พฤติกรรมการเตรียมตัวสอบ พบว่า พฤติกรรม
การเตรียมตัวสอบอยูใ่ นระดับปานกลาง มีคา่ เฉลีย่ = 3.25
เรียง 3 ล�ำดับ ดังนี้ เข้าฟังการทบทวนจากอาจารย์/
ผูเ้ ชีย่ วชาญ รองลงมา ในช่วงการเตรียมตัวสอบท่านมีการ
ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและการน�ำข้อสอบที่อื่นมาทบทวน  
มีค่าเฉลี่ย = 4.28, 3.84 และ3.50 ตามล�ำดับ
- ความวิตกกังวล พบว่า ไม่วติ กกังวล ร้อยละ 100
- ทัศนคติต่อการสอบ พบว่า ทัศนคติต่อการสอบ
อยู่ในระดับดีมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย = 4.64 โดยเรียง
3 ล�ำดับ ดังนี้ รู้สึกภาคภูมิใจตนเองเมื่อสอบขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล
และผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ผ่านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมา การสอบขึ้นทะเบียนฯมีประโยชน์ต่อการท�ำงาน
ด้ า นการพยาบาล และการสอบขึ้ น ทะเบี ย นและรั บ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง มีความส�ำคัญต่อตนเองมาก มีค่าเฉลี่ย
= 4.89, 4.83 และ 4.79 ตามล�ำดับ
- แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเตรียมตัวสอบอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย = 4.65  เรียง 3 ล�ำดับ ดังนี้
ข้ า พเจ้ า มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะสอบขึ้ น ทะเบี ย นและรั บ ใบ
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อนุ ญ าตเป็ น ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ชนั้ หนึง่ ครัง้ นีใ้ ห้ผา่ นทุกรายวิชา มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ น
ระดับมากทีส่ ดุ รองลงมา ข้าพเจ้าตัง้ เป้าหมายไว้วา่ หลังจบ
การศึ ก ษาจะสอบขึ้ น ทะเบี ย นและรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ให้ผา่ นทุกรายวิชาในรอบแรก และการสอบขึน้ ทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งครั้งนี้มีความส�ำคัญในชีวิตของข้าพเจ้า
มีค่าเฉลี่ย 4.84, 4.83 และ 4.82 ตามล�ำดับ
2.2 ปัจจัยสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย = 4.37 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ปัจจัยสนับสนุนด้านวิชาการ มีคา่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ รองลงมา
ปัจจัยสนับสนุนด้านกิจกรรม และปัจจัยสนับสนุนด้าน
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.45, 4.41 และ 4.26
ตามล�ำดับ  
2.3 ผลการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า สอบผ่าน 8 วิชา มากทีส่ ดุ ร้อยละ
56.90 รองลงมา สอบผ่าน 7 วิชา ร้อยละ 26.72 และ
สอบได้ 6 วิชา ร้อยละ 10.34 ตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละของผลการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
พยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
จ�ำนวนวิชา
4
5
6
7
8

จ�ำนวนวิชา
2
5
12
31
66

ร้อยละ
1.72
4.31
10.34
26.72
56.90

รวม

116

100.00

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
สอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
3.1 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
บุคคล ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ กับผลการ
สอบขึ้นทะเบียน (Y) มีค่าระหว่าง -0.026 ถึง 0.202 พบ
ว่า ปัจจัยด้านผลการสอบรวบยอดของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (สสอท.) เพียงปัจจัยเดียวที่มีความสัมพันธ์ทาง
บวกกั บ ผลการสอบขึ้ น ทะเบี ย นและรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.2 ส�ำหรับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่าง
ปัจจัยด้านบุคคล กับปัจจัยด้านการสนับสนุนจากวิทยา
ลัยฯ มีคา่ ระหว่าง -0.072 ถึง 0.723 โดยทีป่ จั จัยสนับสนุน
ด้านวิชาการ (X7) กับปัจจัยสนับสนุนด้านกิจกรรม (X8)
(rx1y = 0.723) ผลการสอบผลการสอบรวบยอดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สสอท.) (X1) กับเกรดเฉลี่ย
สะสม (X2) (rx1y = 0.723) ทัศนคติต่อการสอบ (X5)
กั บ แรงจู ง ใจฝ่ า ยสั ม ฤทธิ์ ใ นการเตรี ย มตั ว สอบ (X6)
(rx1y= 0.488) แรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิใ์ นการเตรียมตัวสอบ
(X6) กับปัจจัยสนับสนุนด้านวิชาการ (X7) (rx1y = 0.453)
ปัจจัยสนับสนุนด้านกิจกรรม (X8) กับปัจจัยสนับสนุนด้าน

สิ่งอ�ำนวยความสะดวก (X9) (rx1y = 0.449) ปัจจัย
สนับสนุนด้านวิชาการ (X7) กับปัจจัยสนับสนุนด้าน
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก (X9) (rx1y = 0.433) ทัศนคติต่อ
การสอบ (X5) กับปัจจัยสนับสนุนด้านวิชาการ (X7)
(rx1y= 0.362) แรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิใ์ นการเตรียมตัวสอบ
(X6) กับปัจจัยสนับสนุนด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวก (X9)
(rx1y= 0.318)

ส�ำหรับพฤติกรรมการเตรียมตัวสอบ (X3) กับแรง
จูงใจฝ่ายสัมฤทธิใ์ นการเตรียมตัวสอบ (X6) (rx1y = 0.227)
ทั ศ นคติ ต ่ อ การสอบ (X5) กั บ ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ด้ า น
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก (X9) (rx1y = 0.222) ผลการสอบ
ผลการสอบรวบทัศนคติต่อการสอบ (X5) กับปัจจัย
สนับสนุนด้านกิจกรรม (X8) (rx1y = 0.316) แรงจูงใจ
ฝ่ายสัมฤทธิใ์ นการเตรียมตัวสอบ (X6) กับปัจจัยสนับสนุน
ด้านกิจกรรม (X8) (rx1y = 0.272) มีความสัมพันธ์ทาง
บวกอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ยอดของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน (สสอท.) (X1) พฤติกรรมการเตรียม
ตัวสอบ (X3) (rx1y = 0.219) พฤติกรรมการเตรียมตัว
สอบ (X3) กับปัจจัยสนับสนุนด้านวิชาการ (X7) และความ
วิตกกังวล (X4) กับแรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์ในการเตรียมตัว
สอบ (X6) (rx1y = 0.188) มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ กับผลการสอบ
ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ตัวแปร

X1

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
Y

-

X2

X3

X4

0.723** 0.219* -0.165
0.057 -0.072
0.071
-

X5

X6

X7

X8

X9

Y

-0.099
-0.124
0.128
0.175
-

0.074
0.074
0.227*
0.188*
0.488**
-

0.019
-0.036
0.188*
0.098
0.362**
0.453**
-

-0.032
-0.052
0.058
0.036
0.316**
0.272**
0.757**
-

0.060
0.082
0.052
-0.069
0.222*
0.318**
0.433**
0.449**
-

0.202*
0.107
0.074
0.024
0.172
0.166
0.081
0.090
-0.026
-

**p<.01, *p<.05

การอภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัย พบว่า ผลการสอบรวบยอดของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน เพี ย งปั จ จั ย เดี ย วที่ มี ค วาม
สัมพันธ์กับผลการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01เนื่ อ งจากคณะ
พยาบาลศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้จัดให้มีการ
รวบรวมข้อสอบจากทุกสถานบันตามบลูพริน้ ของสภาการ
พยาบาล เพื่อจัดท�ำเป็นข้อสอบส่วนกลาง และจัดสอบให้
กับทุกสถาบันก่อนวันสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น
หนึ่ง เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษาให้พร้อมก่อนลงสนาม
จริง ซึ่งวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ได้จัดโครงการเตรียมความ
พร้อมให้กับชั้นปีที่ 4 โดยการทบทวนเนื้อหาวิชา และการ
จักสอบเสหมือนจริง 2 ครัง้   ก่อนสอบรวบยอดของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน (สสอท.) เพือ่ เป็นแนวทางในการเตรียม
ตั ว สอบ ลดความตื่ น กลั ว และเกิ ด ความคุ ้ น ชิ น ซึ่ ง
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สอดคล้องกับการศึกษาของศิริญญา คงอยู่ (2560) ที่พบ
ว่าผลการสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร์ ของบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  ปีการศึกษา 2558  ปัจจัย
ที่ท�ำนายอันดับแรกของการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบ
อนุ ญ าตเป็ น ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง เนื่องจากผลการสอบรวบยอดและผล
การสอบประมวณความรู ้ ที่ จั ด ให้ นั ก ศึ ก ษาก่ อ นสอบ
คล้ายคลึงกับการสอบรวบยอดของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (สสอท.) เพราะการสอบดังกล่าว ท�ำให้กลุ่ม
ตัวอย่างค้นพบข้อบกพร่องในเนื้อหาการสอบของตนเอง
ตั้งแต่ต้น เพื่อเตรียมวางแผนการทบทวนในแต่ละรายวิชา
ในการสอบครั้งต่อไปได้ตรงจุด เพราะเนื้อหาการสอบเป็น
เนื้อหาเดียวกัน
ผลการศึกษาของงานวิจยั นีแ้ ตกต่างจากการศึกษา
ของภาวินี ศรีสันต์ (2560) ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนความคาดหวัง แรงสนับสนุนจากเพื่อน และผลการ

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1-2 มกราคม-ธันวาคม 2561
Journal of Health and Health Management Vol.4 No.1-2 January-December 2018

สอบความรูเ้ พือ่ ขอขึน้ ทะเบียนฯของผูส้ ำ� เร็จการศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยราชธานี พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(ระดับผลการเรียนเฉลีย่ สะสม) มีความสัมพันธ์กบั ผลการ
สอบความรู ้ เ พื่ อ ขอขึ้ น ทะเบี ย นและรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ผลการศึกษาแตกต่างทั้งที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เหมือนกัน เนือ่ งจากมหาวิทยาลัยราชธานีไม่ได้จดั การสอบ
รวบยอดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สสอท.) เหมือน
กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพฯ  เช่นเดียวกับการ
ศึกษาแบบผสมผสานของวิภาดา คุณาวิกติกุล และคณะ
(2555) ซึ่งเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากสถาบันการศึกษา
79 แห่ง พบว่า คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดการเรียนมีความ
สัมพันธ์กับผลการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
สุพตั รา จันทร์สวุ รรณ และคณะ (2559) พบว่า เกรดเฉลีย่
สะสมตลอดหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สุพรรณบุรี มีความสัมพันธ์กบั ผลการสอบขึน้ ทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล
และผดุงครรภ์ชนั้ หนึง่ การศึกษาทัง้ สองการศึกษาแตกต่าง
เนื่องจากเป็นการศึกษาในสถาบันของรัฐ ซึ่งสามารถ
คัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเข้าสู่ระบบได้ก่อน
สถาบันเอกชน แตกต่างจากการศึกษาในสถาบันสังกัด
กรุงเทพมหานครของ Ladaporn Thongsong and et.al
(2015) พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการสอบขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
พยาบาลและผดุ ง ครรภ์ ช้ั น หนึ่ ง ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล
เกื้อการุณ คือ การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
การศึกษาดังกล่าวไม่ได้นำ� การสอบความรูร้ วบยอดมาเป็น
ตัวแปรต้น การเตรียมความพร้อมให้กบั นักศึกษาจึงมีความ
สั ม พั นธ์ ต ่ อ การสอบขึ้นทะเบีย นและรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
การศึกษาเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพในสถาบันเดียว

ผลการศึ ก ษาอาจแตกต่ า งกั น ได้ ดั ง เช่ น การศึ ก ษา
เชิงคุณภาพของละเอียด แจ่มจันทร์ และคณะ (2558) พบว่า
ทัศนคติ และแรงบันดาลของนักศึกษาพยาบาลเซนต์หลุยส์
ในการเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ สอบขึ้ น ทะเบี ย นและรั บ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง คือ ความคาดหวังต่อการสอบผ่าน
8 รายวิชาในครั้งแรก และความสามารถในการหาวิธี
ชนะอุปสรรค์โดยได้รบั แรงสนับสนุนก�ำลังใจจากครอบครัว
คนใกล้ชิด ผลการศึกษาที่แตกต่างเกิดจากวิธีการศึกษา
ในเชิ ง คุ ณ ภาพสามารถเจาะลึ ก ถึ ง ความรู ้ สึ ก ของกลุ ่ ม
ตัวอย่าง  แต่ผลการศึกษาก็ไม่สามารถเป็นตัวแทนของกลุม่
ตัวอย่างทัง้ หมดได้  เช่นเดียวกับการศึกษาเชิงคุณภาพของ
เพ็ญศิริ ด�ำรงภคภากร และคณะ (2556) กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 4 ของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี นครพนมพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จ
ในการสอบได้แก่ ความสามารถเฉพาะบุคคล กลวิธจี ดั การ
ศึกษาและอาจารย์ สถานที่อยู่อาศัยและแรงจูงใจจากคน
รอบข้าง ซึ่งผลการศึกษาที่ได้เป็นความรู้สึกของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 จ�ำนวน เพียง 15 คน   
2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยด้าน
การสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ อยู่ในระดับมากที่สุด คือ
ปัจจัยสนับสนุนด้านวิชาการ ได้แก่ มีการมอบหมายงาน
ให้นักศึกษาก่อนรับการทบทวนบทเรียน การจัดตารางที่
เอือ้ ต่อการเตรียมตัวสอบ การทบทวนบทเรียนทีว่ ทิ ยาลัยฯ
จัดให้มคี วามเหมาะสม อาจารย์/ผูเ้ ชีย่ วชาญได้ทบทวนและ
สรุปสาระวิชาต่างๆ ก่อนสอบได้ครอบคลุมชัดเจน อาจารย์
ทีป่ รึกษาแต่ละสาขาวิชาเป็นทีป่ รึกษาในการเตรียมตัวสอบ
อาจารย์ทปี่ รึกษาโครงการฯให้กำ� ลังใจในช่วงการเตรียมตัว
สอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งและวิทยาลัยฯให้
ของรางวัลแก่ผู้สอบผ่าน 8 รายวิชาในการสอบเครือข่าย
สสอท. ปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการ
เตรียมความรู้ก่อนสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น
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ผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
รองลงมา คือ ปัจจัยสนับสนุนด้านกิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมทบทวนบทเรียนเหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษา นักศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็น
ในการการจัดกิจกรรมทบทวนบทเรียน และระยะเวลาการ
จัดกิจกรรมทบทวนบทเรียนก่อนสอบเหมาะสม ปัจจัย
ดังกล่าวมีความสัมพันธ์ตอ่ การสนับสนุนการเตรียมความรู้
ก่ อ นสอบขึ้ นทะเบีย นและรับใบอนุญาตเป็นผู้ป ระกอบ
วิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
สุดท้ายคือ ปัจจัยสนับสนุนด้านสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวก ได้แก่ วิทยาลัยฯได้จัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่อ
การเตรียมตัวสอบในด้านเครื่องเขียน ด้านสถานที่ ด้าน
สิง่ แวดล้อม และด้านแหล่งค้นคว้าหาความรู้ ปัจจัยดังกล่าว
มีความสัมพันธ์ต่อการเตรียมความรู้ก่อนสอบขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล
และผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งเช่นกัน
นอกจากนี้ ยั ง มี ข ้ อ เสนอแนะจากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
ในด้านปัจจัยสนับสนุนด้านวิชาการ พบว่า นอกจากการ
ทบทวนความรู้จากอาจารย์ภายในวิทยาลัยฯ แล้วกลุ่ม
ตัวอย่างให้ข้อเสนอแนะว่าควรเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
แต่ ล ะสาขาภายนอกวิ ท ยาลั ย ฯโดยเฉพาะจากสถาบั น
รัฐบาลมาทบทวนความรู้ให้ทุกรายวิชาด้วย เพื่อให้ได้
มุมมอง และเกิดความคุ้นชินกับภาษาในการออกข้อสอบ
จากสถาบันรัฐ ซึ่งเป็นสถาบันหลักในการออกข้อสอบสภา
การพยาบาล    
ในด้ า นปั จ จั ย สนั บ สนุ น ด้ า นกิ จ กรรมพบว่ า
กลุ่มตัวอย่างเสนอแนะให้วิทยาลัยฯจัดโครงการเตรียม
ความพร้อมให้แก่นศ.ชัน้ ปีที่ 4 ตัง้ แต่ตน้ เทอม เพือ่ ทบทวน
บทเรียน และเสนอให้คณะกรรมการ จัดท�ำสาระทบทวน
ความรู้ทั้ง 8 รายวิชาและเฉลยข้อสอบเก่าๆ ที่ถูกต้อง และ
สามารถ inbox ได้ทันที หากมีข้อสงสัยในค�ำถาม หรือค�ำ
ตอบในข้อสอบนั้นๆ ส่วนในด้านปัจจัยสนับสนุนด้าน
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก พบว่า กลุ่มตัวอย่างเสนอแนะว่า
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ห้องทบทวนความรูค้ วรมีจอเสริม เพือ่ ให้เห็นโปรเจคเตอร์
ได้ชัดเจนขึ้น ในวันที่จัดทบทวนความรู้ควรจัดอาหาร
กลางวัน และอาหารเบรกให้ทุกวันเพื่อความสะดวกสบาย
และห้องสมุดควรเปิดให้บริการนานขึ้น หรือจัดสถานที่ใน
การอ่านหนังสือทีส่ ามารถน�ำน�ำ้ หรือขนมเข้าไปรับประทาน
ได้ และเปิดให้ใช้ได้จนถึงเวลา 24.00 น.   

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้

1. คณะพยาบาลควรพัฒนาโครงการเตรียมความ
พร้อมให้บัณฑิต ตั้งแต่เทอมต้นชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมสอบ
ข้อสอบรวบยอดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สสอท.)
น�ำผลการสอบมาประเมิน วิเคราะห์รายวิชาทีน่ กั ศึกษาสอบ
ไม่ผ่าน และทบทวงความรู้ในรายวิชานั้นเพื่อประเมิน
ตนเองและแก้ไขปรับปรุงก่อนสอบขึ้นทะเบียนและรับใบ
อนุ ญ าตเป็ น ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
2.คณะกรรมการออกข้อสอบของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (สสอท.) ร่วมกันพัฒนาข้อสอบให้ได้มาตราฐาน
ครอบคลุมขอบเขตของเนื้อหาที่ใช้สอบขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
3. สถาบันควรส่งเสริมปัจจัยด้านการสนับสนุน
ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม และด้านสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวก เนือ่ งจากปัจจัยดังกล่าวมีสว่ นสนับสนุนและเอือ้ ให้
นักศึกษาสามารถใช้ศักยภาพตนเองในการเตรียมตัวสอบ
ขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการ
พยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4. สถาบันควรศึกษาต่อเนื่องเพื่อหาปัจจัยท�ำนาย
ผลการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง โดยศึกษา
เชิงคุณภาพ เพื่อหาข้อมูลเบื้องลึกในรายวิชาที่นักศึกษา
สอบไม่ผ่านมากที่สุด เพื่อน�ำมาพัฒนาโครงการเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษารุ่นต่อไป

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1-2 มกราคม-ธันวาคม 2561
Journal of Health and Health Management Vol.4 No.1-2 January-December 2018

เอกสารอ้างอิง

การพยาบาลกระทรวงสาธารณะสุข, 25(3),
กนิษฐา ค�ำใบ, กุลฤดี จงเทพ, ญาดา จันทหาญ, เนตรนภา
199-208.
ทนาฤทธิ,์ ทวีวฒั น์ ค�ำโสม, . . . ประภัสสร วงษ์ศรี.
(2552). การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ วิภาดา คุณาวิกติกุล, อารีวรรณ กลั่นกลิ่น, รัตนาวดี
ชอนตะวัน, และ สุปรานี อัทธเสรี. (2555).
การสอบขอขึ้ น ทะเบี ย นรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
รั บ ใบประกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและการ
ชั้นหนึ่ง ครั้งที่ 1/2552 ของผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ผดุงครรภ์. วารสารสภาการพยาบาล, 27(3),
จากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ปีการ
11-28.
ศึกษา 2551. สืบค้นเมื่อ เมษายน 2561, จาก
http://www.smnc.ac.th/ucontent3// วิลยั พร นุชสุธรรม, ลาวัลย์ สมบูรณ์, เทียมศร ทองสวัสด์,
สุดธิดา แก้วขจร, และวีรพันธุ์ ศิรฤิ ทธิ.์ (2556).
_fulltext/20100823164223_4778/201008
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบขอขึ้น
24081708_1288.pdf
ทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ
ธนา นิลชัยโกวิทย์, จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง, และ ชัชวาลย์
พยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของบัณฑิต
ศิลปกิจ. (2539). ความเชือ่ ถือได้ และความแม่น
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย. พยาบาลสาร,
ตรงของ General Health Questionnaire ฉบับ
40(ฉ.พิเศษ), 61-72.
ภาษาไทย. วารสารสมาคมจิ ต แพทย์ แ ห่ ง
ศิริญญา คงอยู่. (2560). ปัจจัยท�ำนายผลการสอบขึ้น
ประเทศไทย, 41(1),  2 – 17.
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ภาวินี ศรีสันต์. (2517). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความ
การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ ชั้ น หนึ่ ง ของ
คาดหวัง แรงสนับสนุนจากเพือ่ น และผลการสอบ
บัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก.
ความรู ้ เ พื่ อ ขอขึ้ น ทะเบี ย นและรั บ ใบอนุ ญ าต
วารสารพยาบาลทหารบก, 18(2), 228-237.
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่งของผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, สุภาวดี นพรุจจินดา และอุมากร
ใจยั่งยืน. (2559). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ราชธานี. การประชุมวิชาการและน�ำเสนอผลงาน
ผลการสอบขอขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ
วิจยั ระดับชาติ ราชธานีวชิ าการ ครัง้ ที่ 2 “การวิจยั
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4.0 เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศสู ่ ค วามมั่ น คง
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี
มั่งคั่ง และยั่งยืน” . 26-27 กรกฏาคม 2560.
สุพรรณบุร.ี วารสารการพยาบาลและการศึกษา,
อุบลราชธานี, 1003-1013. http://jes.rtu.
9(2) , 81-92.
ac.th/rtunc2017/pdf
ละเอียด แจ่มจันทร์, จินตนา อาจสันเที๊ยะ, และ สุภาวดี เพ็ญศิริ ด�ำรงภคภากร, รัตติยา ทองอ่อน, นาฏนภา
อารยะศิลปาธร, ณัตยิ า ไชยปัญหา แ` ละอรุณรัตน์
สมจิตต์. (2558). ทัศนคติ และแรงบันดาลใจ
อุ ทั ย แสง. (2556). การเตรี ย มตั ว สอบขึ้ น
ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ใน
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับ
ผดุงครรภ์ชนั้ หนึง่ ตามประสบการณ์ของนักศึกษา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล. วารสาร

65

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1-2 มกราคม-ธันวาคม 2561
Journal of Health and Health Management Vol.4 No.1-2 January-December 2018

วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี นครพนม.
วารสารวิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา, 19(1), 6-18.
Ladaporn Thongsong, & Thanimporn Pongsananurak.
(2015). Factors related to the Achievement
in Nursing and Midwifery First Class

66

License Examination in Graduated Nurses,
Kuakarun Faculty of Nursing. Proceedings
of the Burapha University International
Conference 2015, 387-395. http://www.
buuconference.buu.ac.th/registration/index.
php?item=proceedings&conference=1

