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บทคัดย่อ
	 การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านบุคคล	 และปัจจัยด้านการสนับสนุนจาก 
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ท่ีมีความสัมพันธ์กับการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล
และผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของบัณฑิตพยาบาล	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์		กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 รุ่น	30	ปีการศึกษา	2560	จ�านวน	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	พฤตกิรรมการเตรยีมตวั
สอบอยูใ่นระดบัปานกลาง	( =	3.25)	กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่วิตกกังวล	ร้อยละ	100	ทัศนคติต่อการสอบอยู่ในระดับ
มากที่สุด	( =	4.64)	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเตรียมตัวสอบอยู่ในระดับมากที่สุด			2)	ปัจจยัสนบัสนนุจากวทิยาลยัฯ
พบว่าอยูใ่นระดบัมาก	( =	4.37)	ได้แก่	ปัจจยัสนบัสนนุด้านวิชาการ	มีค่าเฉลีย่มากท่ีสดุ	( =	4.45)	รองลงมา	ปัจจยั
สนบัสนนุด้านกจิกรรม	( =	4.41)	และปัจจยัสนบัสนนุด้านสิง่อ�านวยความสะดวก	( =	4.26)	ตามล�าดับ	ผลการสอบขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง	 พบว่ากลุม่ตวัอย่างสอบผ่าน 
8	วชิา	มากท่ีสดุร้อยละ	56.90	รองลงมา	สอบได้	7	วชิา	ร้อยละ	26.72	และ	สอบได้	6	วชิา	ร้อยละ	10.34	ตามล�าดับ 
เมื่อวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล	 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ	 กบัผลการสอบ 
ขึน้ทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชพีทางการพยาบาลและผดงุครรภ์ชัน้หนึง่	 พบว่า	 ผลการสอบรวบยอด 

* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
** อาจารย์ประจ�า คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
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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  

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	(สสอท.)	เพียงปัจจัยเดียวที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบ
อนญุาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชพีทางการพยาบาลและผดงุครรภ์ชัน้หนึง่อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิท่ีระดบั	.01 ข้อเสนอแนะ	
พัฒนาโครงการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตสามารถสอบผ่านข้อสอบรวบยอดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	(สสอท.)	
ประเมินผลหลังการสอบ	วิเคราะห์รายวิชาที่บัณฑิตสอบไม่ผ่าน	และทบทวงความรู้ในรายวิชานั้นเพื่อให้บัณฑิตประเมิน
ตนเองและแก้ไขปรับปรุงก่อนสอบทะเบยีนและรับใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีทางการพยาบาลและผดงุครรภ์ชัน้หนึง่	
        
ค�ำส�ำคัญ:		 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ การสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
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บทน�า
	 คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 เป็น

สถาบนัการศึกษาเอกชน	ในสงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิ	และ

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนล�าดับท่ี	 13	 มีหน้าท่ีผลิต

บัณฑิตท่ีมีความรู้	 และมีจิตส�านึกในคุณธรรมจริยธรรม 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของระบบบริการสุขภาพ 

มปีระสบการณ์ทางวิชาชพี	สามารถให้บรกิารทางการพยาบาล	

โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลสุขภาพประชาชนตาม

ขอบเขตของพยาบาลทัง้นีก้ารผลติบณัฑติพยาบาลนัน้มีตวั

ชีวั้ดคุณภาพของผูส้�าเร็จการศึกษาของสถาบันท่ีส�าคัญ	 คอื	

ผลการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วชิาชพีทางการพยาบาลและผดงุครรภ์ชัน้หนึง่	จากสถติิของ

ผลการสอบวัดความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนและรับใบอนญุาต

เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีทางการพยาบาลและผดงุครรภ์ชัน้หนึง่	

ของสภาการพยาบาล	ปีการศึกษา	พ.ศ.2558	ถงึ	พ.ศ.2559	

ของนักศึกษาพยาบาล	 ชั้นปีท่ี4	 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

มบีณัฑติสอบผ่านทกุวิชาในการสอบครัง้แรก	ร้อยละ	90.61	

และ	 ร้อยละ	 47.5	 ตามล�าดบั	 ซึง่มจี�านวนผูส้อบผ่านทุก

รายวิชาลดลงอย่างเห็นได้ชดั		จากเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผล	

ให้บัณฑิตท่ีส�าเร็จการศึกษาแต่สอบขึ้นทะเบียนและรับใบ

อนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชพีทางการพยาบาลและผดงุครรภ์

ชัน้หนึง่	ไม่ผ่านในคร้ังแรกนัน้	ไม่สามารถประกอบอาชพีใน

บทบาทของพยาบาลวชิาชพีได้อย่างเตม็ท่ี	ขาดโอกาสในการ

พัฒนาตนเองในสายงาน	และไม่ได้รบัเงนิค่าตอบแทนวชิาชพี	

อีกทั้งยังสะท้อนถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบัน		

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ได้ตระหนักถึงความส�าคัญดังกล่าว 

จึงจัดให้มีโครงการเตรียมความพร้อม	 เพ่ือสนับสนุนการ

ทบทวนความรู้ท้ัง	8	รายวิชา	โดยคณาจารย์ผูเ้ชีย่วชาญใน

แต่ละสาขาท้ังภายใน	และภายนอกสถาบัน	การจดัสรรช่วง 

เวลาที่เอื้อต่อการเตรียมความพร้อม	 และรวมกับคณะ

พยาบาลศาสตร์	ในสงักดัสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	จดัการ

สอบรวบยอดของสถาบันอดุมศึกษาเอกชน	 (สสอท.)	 เพือ่ 

เป็นการเตรียมตวัสอบก่อนสอบจริง

  

	 ในการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ของบณัฑติพยาบาลนัน้	จากการทบทวนวรรณกรรม	พบว่า	

ปัจจยัส�าคัญท่ีท�าให้ผูส้�าเรจ็การศึกษาสามารถสอบผ่านนัน้	

ได้แก่	 ปัจจัยด้านหลักสูตร	 ด้านแผนการศึกษา	 ด้าน

นักศึกษา	 ด้านอาจารย์	 และปัจจัยสนับสนุนด้านอื่นๆ 

(ศิริญญา	 คงอยู่,	 2560)	 และปัจจัยที่สามารถพยากรณ ์

ผลการสอบ	เกรดเฉลีย่วชิาการพยาบาล	และเกรดเฉลีย่สะสม

ตลอดหลักสูตรมีความสัมพันธ์กับผลการสอบข้ึนทะเบียน

และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล

และผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง	รวมทั้งพบว่า	ปัจจัยด้านรายวิชาที่

คาดว่าจะสอบผ่านในการสอบครั้งแรก	 ด้านการเตรียม

ความพร้อมก่อนสอบของบัณฑิต	ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ของบณัฑติ	และด้านเจตคติต่อการสอบ	มคีวามสมัพนัธ์ต่อ

ผลการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง	 (กนิษฐา	

ค�าใบ	 และคณะ,	 2552)	 แต่จากการพิจารณาบริบทของ

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 พบว่า	มี	 2	ปัจจัย	ที่เกี่ยวข้อง	คือ		

ปัจจยัด้านบคุคล	คอื	ตัวผูเ้รยีน	เช่น	เกรดเฉลีย่สะสมตลอด

หลักสูตร	 ผลการสอบรวบยอดของสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน	(สสอท.)	พฤตกิรรมการเตรยีมตวัสอบ	ความวติก

กงัวลขณะเตรียมตวัสอบ	ทัศนคติต่อการสอบ	แรงจงูใจใฝ่

สมัฤทธิใ์นการเตรยีมตวัสอบ	ส่วนปัจจยัด้านการสนบัสนนุ

จากวิทยาลัยฯ	ได้แก่	ด้านวิชาการ	ด้านกิจกรรม	และด้าน

สิ่งอ�านวยความสะดวก	

	 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสอบขึ้น

ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการ

พยาบาลและผดุงครรภ ์ชั้นหนึ่ง	 ในบริบทวิทยาลัย

เซนต์หลุยส์ครั้งนี้	 จะส่งผลดีต่อการพัฒนาสถาบันและ

คุณภาพของบัณฑิต	 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยใน

ประเด็นดังกล่าว



57

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

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพือ่ศกึษาปัจจยัท่ีมผีลต่อการสอบขึน้ทะเบยีนและ

รับใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล 

และผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของบัณฑิตพยาบาลวิทยาลัย

เซนต์หลุยส์

สมมติฐานการวิจัย
	 ปัจจยัด้านบคุคลและด้านการสนบัสนนุจากวิทยาลยัฯ	

มีความสัมพันธ์กับการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

เป็นผู ้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ 

ชั้นหนึ่ง	ของบัณฑิตพยาบาล	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

นิยามศัพท์
 ปัจจัยด้านบุคคล	 หมายถึง	 ปัจจัยเฉพาะของ

แต่ละบคุคล	ได้แก่	เกรดเฉลีย่สะสมตลอดหลกัสตูร	ผลการ

สอบผลการสอบรวบยอดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(สสอท.)	 พฤติกรรมการเตรียมตัวสอบ	 ความวิตกกังวล

เก่ียวกับการสอบ	 ทัศนคติต่อการสอบ	 และแรงจูงใจฝ่าย

สัมฤทธิ์ในการเตรียมตัวสอบ

 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ  

หมายถึง	 ปัจจัยที่วิทยาลัยฯจัดเตรียมเพื่อเอื้อให้นักศึกษา

ในด้านต่างๆ		ได้แก่	ด้านวิชาการ	ด้านกิจกรรม	และด้าน

สิ่งอ�านวยความสะดวก

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปัจจัยด้านบุคคล

-	เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร

-	ผลการสอบผลการสอบรวบยอดของ 

	 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน	(สสอท.)

-	พฤติกรรมการเตรียมตัวสอบ			

-	ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการสอบ

-	ทัศนคติต่อการสอบ

-	แรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์ในการเตรียมตัวสอบ

ปัจจัยสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ

-	ด้านวิชาการ

-	ด้านกิจกรรม

-	ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก

ผลการสอบขึ้นทะเบียนและรับ

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์

ชั้นหนึ่งของบัณฑิตพยาบาล

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
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 การสอบผลการสอบรวบยอดของสถาบัน

อุดมศกึษาเอกชน (สสอท.)	หมายถงึ	การสอบโดยใช้

ข้อสอบจากคณะกรรมการ	ซึง่ประกอบด้วยคณาจารณ์จาก

คณะพยาบาลศาสตร์	 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน	 โดยคัด

เลือกข้อสอบตามบลูพริ้นของสภาการพยาบาล	

 การสอบขึน้ทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็น

ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการพยาบาลและผดงุครรภ์

ชั้นหนึ่ง หมายถึง	การสอบโดยสภาการพยาบาล	เพื่อขึ้น

ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการ

พยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 การวิจยัคร้ังนีเ้ป็นการวิจยัเชงิพรรณนา	(Descriptive 

research) โดยมีวิธีการด�าเนินวิจัยดังนี้

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	ประชากรที่ใช้

ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาล

ศาสตรบัณฑิต	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	

	 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง	 เลือกกลุ่ม	 ตัวอย่างแบบ

เจาะจงตามเกณฑ์คุณสมบัติ	ได้แก่	เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษา

หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ	รุ่น	30	ปีการศึกษา	2560	

และผ่านโครงการเตรียมความพร้อมของวิทยาลยัฯทัง้หมด	

(Total selection)	จ�านวน	116	คน	

 2. เครือ่งมือการวิจัย	ประกอบด้วยแบบสอบถาม

ประกอบด้วย	2	ส่วนดังนี้

 ส่วนที ่1	แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไป	แบบเลอืกตอบ

และเติมค�า	โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง	จ�านวน	4	ข้อ	ประกอบ

ด้วย	 เพศ	อายุ	ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร	ผลสอบขึ้น

ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการ

พยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง			

 ส่วนที่ 2	 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อ

การสอบขึน้ทะเบยีนและรับใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชพี

ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง	 จ�านวน	 49	 ข้อ 

แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ดงันี	้

2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย

	 2.1.1 แบบสอบถามในประเด็น เกรดเฉลี่ยสะสม

ตลอดหลักสูตร	 และผลการสอบผลการสอบรวบยอดของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน	(สสอท.)	

 2.1.2 พฤติกรรมการเตรียมตัวสอบ	 ซ่ึงผู้วิจัยได้

พัฒนามาจากงานวิจัยของ	 กนิษฐา	 ค�าใบ	 และคณะ	

(2552)	 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประเมินค่า	5	ระดับ	ได้แก่	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	

น้อยที่สุด	จ�านวน	15	ข้อ

	 2.1.3 ทศันคติต่อการสอบ	แบบมาตราส่วนประเมนิ

ค่า	5	ระดับ	ได้แก่	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อย

ท่ีสดุ	จ�านวน	10	ข้อ	ซ่ึงผูวิ้จยัได้ปรบัปรงุจากแบบสอบถาม

ทัศนคติต่อการสอบ	ของกนิษฐา	ค�าใบ	และคณะ	(2552)

	 2.1.4 แรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์ในการเตรียมตัวสอบ 

แบบมาตราส่วนประเมินค่า	5	ระดับ	ได้แก่	มากที่สุด	มาก	

ปานกลาง	 น้อย	 น้อยท่ีสุด	 จ�านวน	 10	 ข้อ	 ซ่ึงผู้วิจัยได้

ปรับปรุงจากแบบสอบถามแรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์ในการ 

เตรียมตัวสอบของ	กนิษฐา	ค�าใบ	และคณะ	(2552)

	 2.1.5 ความวติกกงัวลเกีย่วกับการสอบแบบ	ซึง่ผูวิ้จยั

ได้ปรบัปรงุจากแบบสอบถาม	GHQ16	(ธนา	นลิชยัโกวทิย์,	

จักรกฤษณ์	สุขยิ่ง,	และชัชวาลย์	ศิลปะกิจ,	2539)	เฉพาะ

ค�าถามเร่ืองความวิตกกังวล	 แบบสอบถามเป็นแบบ	 4 

ตัวเลือกจ�านวน	12	ข้อ

2.2. ปัจจัยสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ	จ�านวน	14	ข้อ 

ซ่ึงผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามจากบริบทของวิทยาลัยฯ	

รวมกับปรับปรุงจากแบบสอบถามของ	 ศิริญญา	 คงอยู	่

(2560)	แบบมาตราส่วนประเมนิค่า	5	ระดบั	คอื	มากท่ีสดุ 

มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	จ�านวน	14	ข้อ	แบ่งเป็น	

ประเด็นคือ

 2.2.1 ปัจจัยสนับสนุนด้านวิชาการ	จ�านวน	7	ข้อ

 2.2.2 ปัจจัยสนับสนุนด้านกิจกรรม	จ�านวน	3	ข้อ

 2.2.3 ปัจจัยสนับสนุนด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก 

จ�านวน	4	ข้อ
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	 3.	การตรวจสอบเครื่องมือ หลักการ
พัฒนาเคร่ืองมือ	 ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามจากบริบท

ของวิทยาลัยฯ	 ร่วมกับปรับปรุงจากแบบสอบถามของ 

ศิริญญา	 คงอยู่	 (2560)	 แล้วไปทดลอง	 (try out)	 กับ 

ผู ้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน		30	คน	

วิเคราะห์หาความเท่ียงของแบบสอบถามโดยใช้สูตร

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค	 (Conbach’s alpha 

coefficient)	ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ

เท่ากับ	0.67

 4. การพิทักษ์สิทธ์กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัย
ได้ชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย	 โดยผู้เข้าร่วม

โครงการวิจัยให้ความยินยอมโดยสมัครใจท่ีจะให้ข้อมูล	

และผู้วิจัยจะรักษาความลับ	 ความเป็นส่วนตัวและการ

ปิดบังชื่อของผู้ให้ข้อมูล	 และรายงานผลวิจัยเป็นภาพรวม	

ไม่ชีเ้ฉพาะเจาะจงบคุคลใดและโครงการวจิยัได้รับรองการ

พิจารณาโครงการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัย	 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 เลขท่ีรับรอง	 E.035/2561   

ผ่านการอนุมัติวันที่		21	มิถุนายน	2561

 5.การวิเคราะห์ข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 1.ข้อมลูท่ัวไป	ประกอบด้วย	เพศ	อายุ	ทุนการศึกษา

ตลอดหลกัสตูร	ใช้สถติิการแจกแจงความถี	่(Frequency) 

ร้อยละ	(Percentage) 

	 2.	วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสอบขึ้น

ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการ

พยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง	 โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์	

(multiple correlation)

ผลการวิจัย
	 ผลการวิจัย	ในครั้งนี้พบว่า

 1	 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ ่มตัวอย่าง 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	จ�านวน	113	คน	เพศชาย	จ�านวน	

3	คน	ร้อยละ	97.4,	2.6	อายุระหว่าง	20-25	ปี	จ�านวน	

100	คน	อายุ	26-30	ปี	จ�านวน	13	คน	และอายุมากที่สุด	

30-39	ปี	จ�านวน	3	คน	ร้อยละ	86.2,	11.2	และ	2.6	 

อายุฉลี่ย	22.	4	ปี	ได้รับทนุการศึกษา	จ�านวน	76	คน	และ

ไม่มีทุนการศึกษา	 จ�านวน	 40	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 65.5	

และ	34.5		ตามล�าดับ

 2	ผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านบคุคล	ปัจจยัด้านการ

สนบัสนนุจากวทิยาลยัฯ	กับผลการสอบขึน้ทะเบยีนและรบั

ใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและ

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�านวนและร้อยละของผลการสอบผลการสอบรวบยอดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	(สสอท.)

จ�านวนวิชา

รวม

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

จ�านวนวิชา

116

ร้อยละ

100.00

	 -	พฤติกรรมการเตรียมตัวสอบ	พบว่า	พฤติกรรม

การเตรยีมตัวสอบอยู่ในระดบัปานกลาง	มค่ีาเฉลีย่	=	3.25	

เรียง	 3	 ล�าดับ	 ดังนี้	 เข้าฟังการทบทวนจากอาจารย์/ 

ผูเ้ชีย่วชาญ	รองลงมา	ในช่วงการเตรยีมตัวสอบท่านมกีาร

ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและการน�าข้อสอบท่ีอื่นมาทบทวน		

มีค่าเฉลี่ย	=	4.28,	3.84	และ3.50	ตามล�าดับ	

	 -	ความวิตกกงัวล	พบว่า	ไม่วิตกกงัวล	ร้อยละ	100

	 -	ทัศนคติต่อการสอบ	พบว่า	ทัศนคติต่อการสอบ

อยู่ในระดับดีมากท่ีสุด	 มีค่าเฉลี่ย	 =	 4.64	 โดยเรียง 

3	 ล�าดับ	 ดังนี้	 รู้สึกภาคภูมิใจตนเองเมื่อสอบขึ้นทะเบียน

และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล

และผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง	ผ่านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

รองลงมา	การสอบขึ้นทะเบียนฯมีประโยชน์ต่อการท�างาน

ด้านการพยาบาล	 และการสอบขึ้นทะเบียนและรับ 

ใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและ

ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง	มีความส�าคัญต่อตนเองมาก	มีค่าเฉลี่ย	

=	4.89,	4.83	และ	4.79	ตามล�าดับ	

	 -	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเตรียมตัวสอบอยู่ใน

ระดับมากที่สุด	มีค่าเฉลี่ย	=	4.65		เรียง	3	ล�าดับ	ดังนี้	

ข้าพเจ้ามีความมุ ่งมั่นท่ีจะสอบขึ้นทะเบียนและรับใบ

อนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและ

ผดงุครรภ์ชัน้หนึง่ครัง้นีใ้ห้ผ่านทุกรายวชิา	มค่ีาเฉลีย่อยูใ่น

ระดบัมากท่ีสดุ	รองลงมา	ข้าพเจ้าตัง้เป้าหมายไว้ว่าหลงัจบ

การศึกษาจะสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง	

ให้ผ่านทุกรายวิชาในรอบแรก	และการสอบขึน้ทะเบยีนและ

รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและ

ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งครั้งนี้มีความส�าคัญในชีวิตของข้าพเจ้า	

มีค่าเฉลี่ย	4.84,	4.83	และ	4.82	ตามล�าดับ

	 2.2	 ปัจจัยสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ	 พบว่า	 อยู่ใน

ระดับมาก	ค่าเฉลี่ย	=	4.37	เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า	

ปัจจยัสนบัสนนุด้านวชิาการ	มค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ	รองลงมา

ปัจจัยสนับสนุนด้านกิจกรรม	 และปัจจัยสนับสนุนด้าน 

สิ่งอ�านวยความสะดวก	ค่าเฉลี่ย	4.45,	4.41	และ	4.26	

ตามล�าดับ		

	 2.3	ผลการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง	

ของกลุม่ตัวอย่าง	พบว่า	สอบผ่าน	8	วิชา	มากทีส่ดุ	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�านวนและร้อยละของผลการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการ

พยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

จ�านวนวิชา

รวม

4

5

6

7

8

2

5

12

31

66

1.72

4.31

10.34

26.72

56.90

จ�านวนวิชา

116

ร้อยละ

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.)	 เพียงปัจจัยเดียวท่ีมีความสัมพันธ์ทาง

บวกกับผลการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

	 3.2	 ส�าหรับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่าง

ปัจจัยด้านบุคคล	 กับปัจจัยด้านการสนับสนุนจากวิทยา

ลยัฯ	มค่ีาระหว่าง	-0.072	ถงึ	0.723	โดยท่ีปัจจยัสนบัสนนุ

ด้านวิชาการ	(X7)	กับปัจจัยสนับสนุนด้านกิจกรรม	(X8) 

(rx1y = 0.723)	 ผลการสอบผลการสอบรวบยอดของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน	 (สสอท.)	 (X1)	 กับเกรดเฉลี่ย

สะสม	 (X2) (rx1y = 0.723)	ทัศนคติต่อการสอบ	 (X5) 

กับแรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์ในการเตรียมตัวสอบ	 (X6) 

(rx1y= 0.488)	แรงจงูใจฝ่ายสมัฤทธิใ์นการเตรยีมตวัสอบ	

(X6) กบัปัจจยัสนบัสนนุด้านวชิาการ	(X7) (rx1y = 0.453) 

ปัจจยัสนบัสนนุด้านกจิกรรม	(X8)	กบัปัจจยัสนบัสนนุด้าน

สิ่งอ�านวยความสะดวก	 (X9) (rx1y = 0.449)	 ปัจจัย

สนับสนุนด้านวิชาการ	 (X7)	 กับปัจจัยสนับสนุนด้าน 

สิ่งอ�านวยความสะดวก	(X9) (rx1y = 0.433)	ทัศนคติต่อ

การสอบ	 (X5)	 กับปัจจัยสนับสนุนด้านวิชาการ	 (X7) 

(rx1y= 0.362)	แรงจงูใจฝ่ายสมัฤทธิใ์นการเตรยีมตวัสอบ	

(X6) กบัปัจจยัสนบัสนนุด้านสิง่อ�านวยความสะดวก	(X9) 

(rx1y= 0.318) 

	 ส�าหรบัพฤตกิรรมการเตรยีมตวัสอบ	(X3)	กบัแรง

จงูใจฝ่ายสมัฤทธิใ์นการเตรยีมตัวสอบ	(X6) (rx1y = 0.227) 

ทัศนคติต่อการสอบ	 (X5)	 กับปัจจัยสนับสนุนด้าน 

สิ่งอ�านวยความสะดวก	(X9) (rx1y = 0.222)	ผลการสอบ

ผลการสอบรวบทัศนคติต่อการสอบ	 (X5)	 กับปัจจัย

สนับสนุนด้านกิจกรรม	 (X8) (rx1y = 0.316)	แรงจูงใจ

ฝ่ายสมัฤทธิใ์นการเตรยีมตัวสอบ	(X6)	กับปัจจยัสนบัสนนุ

ด้านกิจกรรม	(X8) (rx1y = 0.272)	มีความสัมพันธ์ทาง

บวกอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิท่ีระดบั	.01	ยอดของสถาบนั

อุดมศึกษาเอกชน	(สสอท.)	 (X1)	พฤติกรรมการเตรียม

ตัวสอบ	(X3) (rx1y = 0.219)	พฤติกรรมการเตรียมตัว

สอบ	(X3)	กับปัจจยัสนบัสนนุด้านวิชาการ	(X7)	และความ

วิตกกังวล	(X4)	กับแรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์ในการเตรียมตัว

สอบ	(X6) (rx1y = 0.188)	มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ตามตารางที่	3
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ตารางที่ 3	 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล	 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ	 กับผลการสอบ 

ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ตัวแปร

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

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 Y

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

Y 

- 0.723**

-

0.219*

0.057

-

-0.165

-0.072

0.071

-

-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

-

การอภิปรายผลการวิจัย 
	 จากผลการวิจัย	 พบว่า	 ผลการสอบรวบยอดของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน	 เพียงปัจจัยเดียวท่ีมีความ

สัมพันธ์กับผลการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01เนื่องจากคณะ

พยาบาลศาสตร์	สถาบันอุดมศึกษาเอกชน	ได้จัดให้มีการ

รวบรวมข้อสอบจากทุกสถานบนัตามบลพูริน้ของสภาการ

พยาบาล	 เพื่อจัดท�าเป็นข้อสอบส่วนกลาง	และจัดสอบให้

กับทุกสถาบันก่อนวันสอบข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น

หนึ่ง	 เพ่ือเป็นการเตรียมนักศึกษาให้พร้อมก่อนลงสนาม

จริง	 ซึ่งวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ได้จัดโครงการเตรียมความ

พร้อมให้กับชั้นปีที่	4	โดยการทบทวนเนื้อหาวิชา	และการ

จกัสอบเสหมือนจริง	2	คร้ัง		ก่อนสอบรวบยอดของสถาบนั

อดุมศกึษาเอกชน	(สสอท.)	เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียม

ตัวสอบ	 ลดความต่ืนกลัว	 และเกิดความคุ ้นชิน	 ซึ่ง 

สอดคล้องกับการศึกษาของศิริญญา	คงอยู่	(2560)	ที่พบ

ว่าผลการสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร์	 ของบัณฑิต	

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก		ปีการศึกษา	2558		ปัจจัย

ท่ีท�านายอันดับแรกของการสอบข้ึนทะเบียนและรับใบ

อนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและ

ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง	 เนื่องจากผลการสอบรวบยอดและผล

การสอบประมวณความรู ้ ท่ีจัดให้นักศึกษาก่อนสอบ	

คล้ายคลึงกับการสอบรวบยอดของสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน	 (สสอท.)	 เพราะการสอบดังกล่าว	 ท�าให้กลุ่ม

ตัวอย่างค้นพบข้อบกพร่องในเนื้อหาการสอบของตนเอง

ตั้งแต่ต้น	เพื่อเตรียมวางแผนการทบทวนในแต่ละรายวิชา

ในการสอบครั้งต่อไปได้ตรงจุด	เพราะเนื้อหาการสอบเป็น

เนื้อหาเดียวกัน

	 ผลการศึกษาของงานวิจยันีแ้ตกต่างจากการศึกษา

ของภาวินี	 ศรีสันต์	 (2560)	 ท่ีพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนความคาดหวัง	 แรงสนับสนุนจากเพ่ือน	 และผลการ
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สอบความรูเ้พ่ือขอข้ึนทะเบยีนฯของผูส้�าเร็จการศึกษา	ของ

มหาวิทยาลัยราชธานี	 พบว่า	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

(ระดบัผลการเรยีนเฉลีย่สะสม)	มคีวามสมัพันธ์กบัผลการ

สอบความรู ้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง	

ผลการศึกษาแตกต่างท้ังท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เหมอืนกนั	เนือ่งจากมหาวทิยาลยัราชธานไีม่ได้จดัการสอบ

รวบยอดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	 (สสอท.)	 เหมือน

กบัสถาบันอดุมศึกษาเอกชนในกรุงเทพฯ		เช่นเดยีวกบัการ

ศึกษาแบบผสมผสานของวิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 และคณะ	

(2555)	 ซึ่งเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากสถาบันการศึกษา 

79	แห่ง	พบว่า	คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดการเรียนมีความ

สัมพันธ์กับผลการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ		สอดคล้องกับผลการศึกษาของ

สพัุตรา	จนัทร์สวุรรณ	และคณะ	(2559)	พบว่า	เกรดเฉลีย่

สะสมตลอดหลักสูตร	 บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนน	ีสพุรรณบรีุ	มคีวามสมัพันธ์กบัผลการสอบข้ึนทะเบยีน

และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล

และผดุงครรภ์ชัน้หนึง่	การศึกษาท้ังสองการศึกษาแตกต่าง

เนื่องจากเป็นการศึกษาในสถาบันของรัฐ	 ซึ่งสามารถ 

คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีเข้าสู ่ระบบได้ก่อน

สถาบันเอกชน	 แตกต่างจากการศึกษาในสถาบันสังกัด

กรุงเทพมหานครของ	Ladaporn Thongsong and et.al   

(2015)	 พบว่า	 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ในการสอบขึ้น

ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการ

พยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของนักศึกษาพยาบาล 

เกื้อการุณ	 คือ	 การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 

การศกึษาดงักล่าวไม่ได้น�าการสอบความรูร้วบยอดมาเป็น

ตัวแปรต้น	การเตรียมความพร้อมให้กับนกัศึกษาจงึมคีวาม

สัมพันธ์ต่อการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

	 การศกึษาเชงิปรมิาณ	และเชงิคณุภาพในสถาบนัเดยีว	

ผลการศึกษาอาจแตกต่างกันได ้	 ดังเช ่นการศึกษา 

เชงิคณุภาพของละเอียด	แจ่มจนัทร์	และคณะ	(2558)	พบว่า	

ทัศนคต	ิและแรงบนัดาลของนกัศกึษาพยาบาลเซนต์หลยุส์

ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือสอบขึ้นทะเบียนและรับ 

ใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและ

ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง	 คือ	 ความคาดหวังต่อการสอบผ่าน 

8	 รายวิชาในคร้ังแรก	 และความสามารถในการหาวิธ ี

ชนะอปุสรรค์โดยได้รับแรงสนบัสนนุก�าลงัใจจากครอบครวั 

คนใกล้ชิด	 ผลการศึกษาท่ีแตกต่างเกิดจากวิธีการศึกษา 

ในเชิงคุณภาพสามารถเจาะลึกถึงความรู้สึกของกลุ ่ม

ตัวอย่าง		แต่ผลการศกึษาก็ไม่สามารถเป็นตัวแทนของกลุม่

ตัวอย่างท้ังหมดได้		เช่นเดยีวกับการศึกษาเชงิคุณภาพของ

เพ็ญศิริ	 ด�ารงภคภากร	 และคณะ	 (2556)	กลุ่มตัวอย่าง

เป็นนกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีที	่4	ของวิทยาลยัพยาบาลบรม

ราชชนนี	 นครพนมพบว่า	 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส�าเร็จ 

ในการสอบได้แก่	ความสามารถเฉพาะบคุคล	กลวธิจีดัการ

ศึกษาและอาจารย์	 สถานท่ีอยู่อาศัยและแรงจูงใจจากคน

รอบข้าง	 ซ่ึงผลการศึกษาท่ีได้เป็นความรู้สึกของนักศึกษา

ชั้นปีที่	4	จ�านวน	เพียง	15	คน			

	 2.	ผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ์	พบว่า	ปัจจยัด้าน

การสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ	 อยู่ในระดับมากท่ีสุด	 คือ	

ปัจจัยสนับสนุนด้านวิชาการ	 ได้แก่	 มีการมอบหมายงาน

ให้นักศึกษาก่อนรับการทบทวนบทเรียน	 การจัดตารางที่

เอือ้ต่อการเตรียมตัวสอบ	การทบทวนบทเรยีนท่ีวิทยาลยัฯ

จดัให้มีความเหมาะสม	อาจารย์/ผูเ้ชีย่วชาญได้ทบทวนและ

สรุปสาระวชิาต่างๆ	ก่อนสอบได้ครอบคลมุชดัเจน	อาจารย์

ท่ีปรกึษาแต่ละสาขาวชิาเป็นทีป่รกึษาในการเตรยีมตัวสอบ	

อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการฯให้ก�าลงัใจในช่วงการเตรยีมตัว

สอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งและวิทยาลัยฯให้

ของรางวัลแก่ผู้สอบผ่าน	 8	 รายวิชาในการสอบเครือข่าย 

สสอท.	 ปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการ 

เตรียมความรู้ก่อนสอบข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น 
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ผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

	 รองลงมา	คือ	ปัจจัยสนับสนุนด้านกิจกรรม	ได้แก่	

กิจกรรมทบทวนบทเรียนเหมาะสม	 สอดคล้องกับความ

ต้องการของนกัศึกษา	นกัศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเหน็

ในการการจดักจิกรรมทบทวนบทเรยีน	และระยะเวลาการ

จัดกิจกรรมทบทวนบทเรียนก่อนสอบเหมาะสม	 ปัจจัย 

ดังกล่าวมีความสมัพันธ์ต่อการสนบัสนนุการเตรียมความรู้

ก่อนสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบ

วิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

	 สุดท้ายคือ	 ปัจจัยสนับสนุนด้านสิ่งอ�านวยความ

สะดวก	 ได้แก่	 วิทยาลัยฯได้จัดสิ่งอ�านวยความสะดวกต่อ

การเตรียมตัวสอบในด้านเครื่องเขียน	 ด้านสถานท่ี	 ด้าน 

สิง่แวดล้อม	และด้านแหล่งค้นคว้าหาความรู้	ปัจจยัดงักล่าว

มีความสัมพันธ์ต่อการเตรียมความรู้ก่อนสอบขึ้นทะเบียน

และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล

และผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งเช่นกัน

	 นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะจากกลุ ่มตัวอย่าง 

ในด้านปัจจัยสนับสนุนด้านวิชาการ	 พบว่า	 นอกจากการ

ทบทวนความรู้จากอาจารย์ภายในวิทยาลัยฯ	 แล้วกลุ่ม

ตัวอย่างให้ข้อเสนอแนะว่าควรเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

แต่ละสาขาภายนอกวิทยาลัยฯโดยเฉพาะจากสถาบัน

รัฐบาลมาทบทวนความรู้ให้ทุกรายวิชาด้วย	 เพ่ือให้ได ้

มุมมอง	 และเกิดความคุ้นชินกับภาษาในการออกข้อสอบ

จากสถาบันรัฐ	ซึ่งเป็นสถาบันหลักในการออกข้อสอบสภา

การพยาบาล				

	 ในด ้านป ัจจัยสนับสนุนด ้านกิจกรรมพบว ่า 

กลุ่มตัวอย่างเสนอแนะให้วิทยาลัยฯจัดโครงการเตรียม

ความพร้อมให้แก่นศ.ชัน้ปีท่ี	4	ต้ังแต่ต้นเทอม	เพ่ือทบทวน

บทเรียน	 และเสนอให้คณะกรรมการ	 จัดท�าสาระทบทวน

ความรู้ทั้ง	8	รายวิชาและเฉลยข้อสอบเก่าๆ	ที่ถูกต้อง	และ

สามารถ	inbox	ได้ทันที	หากมีข้อสงสัยในค�าถาม	หรือค�า

ตอบในข้อสอบนั้นๆ	 ส่วนในด้านปัจจัยสนับสนุนด้าน 

สิ่งอ�านวยความสะดวก	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างเสนอแนะว่า

ห้องทบทวนความรู้ควรมจีอเสรมิ	เพ่ือให้เหน็โปรเจคเตอร์

ได้ชัดเจนขึ้น	 ในวันท่ีจัดทบทวนความรู้ควรจัดอาหาร 

กลางวัน	 และอาหารเบรกให้ทุกวันเพื่อความสะดวกสบาย	

และห้องสมุดควรเปิดให้บริการนานขึ้น	หรือจัดสถานที่ใน

การอ่านหนงัสอืทีส่ามารถน�าน�า้หรอืขนมเข้าไปรบัประทาน

ได้	และเปิดให้ใช้ได้จนถึงเวลา	24.00	น.			

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
	 1.	คณะพยาบาลควรพัฒนาโครงการเตรียมความ

พร้อมให้บัณฑิต	ตั้งแต่เทอมต้นชั้นปีที่	4	เพื่อเตรียมสอบ

ข้อสอบรวบยอดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	 (สสอท.)	

น�าผลการสอบมาประเมนิ	วเิคราะห์รายวิชาท่ีนกัศกึษาสอบ

ไม่ผ่าน	 และทบทวงความรู ้ในรายวิชานั้นเพ่ือประเมิน

ตนเองและแก้ไขปรับปรุงก่อนสอบขึ้นทะเบียนและรับใบ

อนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและ

ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง	

	 2.คณะกรรมการออกข้อสอบของสถาบนัอดุมศึกษา

เอกชน	 (สสอท.)	 ร่วมกันพัฒนาข้อสอบให้ได้มาตราฐาน

ครอบคลุมขอบเขตของเนื้อหาท่ีใช้สอบข้ึนทะเบียนและรับ

ใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและ

ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

	 3.	 สถาบันควรส่งเสริมปัจจัยด้านการสนับสนุน	

ได้แก่	ด้านวิชาการ	ด้านกจิกรรม	และด้านสิง่อ�านวยความ

สะดวก	เนือ่งจากปัจจยัดงักล่าวมีส่วนสนบัสนนุและเอือ้ให้

นักศึกษาสามารถใช้ศักยภาพตนเองในการเตรียมตัวสอบ

ขึน้ทะเบยีนและรับใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีทางการ

พยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

	 4.	 สถาบันควรศึกษาต่อเนื่องเพื่อหาปัจจัยท�านาย

ผลการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง	โดยศึกษา

เชิงคุณภาพ	 เพื่อหาข้อมูลเบื้องลึกในรายวิชาท่ีนักศึกษา

สอบไม่ผ่านมากท่ีสุด	 เพ่ือน�ามาพัฒนาโครงการเตรียม

ความพร้อมของนักศึกษารุ่นต่อไป
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