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บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวัตถุประสงคเพ�อ 1) ศึกษาปจจัย
ที่มีผลตอการสอบรับรองคุณภาพบัณฑิต และ 2) ศึกษาความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความพรอม
ผูสำเร็จการศึกษาเพ�อการสอบรับรองคุณภาพบัณฑิตของอาจารยและผูสำเร็จการศึกษาของวิทยาลัย
พยาบาลกองทัพเรือ กลุม ตัวอยางในการวิจยั ไดแก ผูส ำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2556 จำนวน 86 คน
ผูบริหาร และอาจารยของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จำนวน 37 คน เคร�องมือที่ใช ในการวิจัย คือ
แบบสอบถามความพรอมของผูสำเร็จการศึกษา (คาความเที่ยง = .818) แบบสอบถามการใฝรูของ
ผูส ำเร็จการศึกษา (คาความเทีย่ ง = .870) และแบบสอบถามความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความพรอม
ของผูสำเร็จการศึกษาเพ�อการสอบรับรองคุณภาพบัณฑิต (คาความเที่ยง = .904) เก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสอบถามในระหวางเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึง เดือนเมษายน 2557 วิเคราะหขอ มูล โดยการ
หาจำนวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห
เนื้อหา
ผลการศึกษา
1. ผูสำเร็จการศึกษา มีคาเฉลี่ยความพรอมในการสอบรับรองคุณภาพบัณฑิตโดยรวม อยูในระดับ
มาก (Mean = 3.66) มีคาเฉลี่ยการใฝรู โดยรวม อยูในระดับมาก (Mean = 3.55)
2. ปจจัยที่มีผลตอการสอบรับรองคุณภาพบัณฑิต อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ
เกรดเฉลี่ยสะสม โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) = .485 คาสัมประสิทธิ์การทำนาย (R2) =
.236 คาสัมประสิทธิ์การถดถอย = 1.554 (β = .485)

วารสารราย 4 เดือน ปที่ 43 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559

.....

* อาจารย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนยวิทยาการ กรมแพทยทหารเรือ

1

วารสารแพทยนาวี

Royal Thai Navy Medical Journal

3. อาจารยและผูส ำเร็จการศึกษามีความคิดเห็นตรงกันวา การเตรียมความพรอมฯ มีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก (Mean = 4.02 และ 3.74) ตามลำดับ
ขอเสนอแนะ : ควรพัฒนาผูเ รียนทุกชัน้ ป โดยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทางการพยาบาล
ใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาทางการพยาบาล ฝกวิเคราะห
สถานการณทางการพยาบาลและการตัดสินใจทางคลินิก รวมทั้งพัฒนากระบวนการเตรียมความพรอม
อยางตอเน�อง

Abstract
This descriptive research was aiming at 1) studying the factors affecting the graduate
qualifying examination and 2) studying the opinions of the instructors and the graduates
towards the preparation process of the Royal Thai Navy College of Nursing to be ready for
the qualifying examination. The subjects were 86 graduates in academic year 2013 and 37
executive personnel and instructors of the college. Research tools were a questionnaire on
readiness of the graduates for the qualifying examination (validity = .818), a questionnaire
on the eagerness to learn of the graduates (validity = .870), and a questionnaire on opinions
toward the preparation process of the instructors and graduates for the qualifying examination (validity = .904). The data collection was conducted between November 2013 to April
2014. The data was analyzed using percentage, mean, standard deviation, multiple regression analysis, and content analysis.
Results
1. The average score of the readiness level of the graduates in general was at high
level (Mean = 3.66) while the average score for the eagerness to learn was also at high
level (Mean = 3.55).
2. GPA was the factor significantly affecting the qualifying examination with the statistical level at .01, multiple correlation (R) at .485, coefficient of determination (R2) at .236,
and regression coefficient = 1.554 (β = .485).
3. The instructors and the graduates rated the suitability of the preparation process
at high level (Mean = 4.02 and 3.74 respectively).
Recommendations: Students in every level should be supported for better learning
achievement by conducting the teaching and learning process in key nursing subjects.
Updating the nursing subjects’ content. Practicing the nursing situation analysis and clinical
decision making. This includes ongoing develop the suitable preparation process.
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วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ มีพนั ธกิจหลัก
ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพปฏิบัติงาน
รับใชสังคม มาตั้งแตป พ.ศ. 2511 กอนที่บัณฑิต
พยาบาลซึ่งเปนผูที่สำเร็จการศึกษาจะประกอบ
วิชาชีพ บัณฑิตพยาบาลจะตองไดรับการรับรอง
คุณภาพบัณฑิต โดยสภาการพยาบาลซึ่งเปนสภา
วิชาชีพ กำหนดขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวย
การสอบความรูเพ�อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ
หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 25431
ใหผูที่จะประกอบวิชาชีพฯ และใหบริการการ
พยาบาลจะตองผา นการสอบความรูและรับใบ
อนุญาตเปนผูป ระกอบวิชาชีพฯ ในการสอบความรู
ผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง
พ.ศ. 25562 กำหนดใหสอบ 6 วิชา คือ การผดุงครรภ
การพยาบาลมารดาและทารก การพยาบาลผู ใหญ
และการพยาบาลผูสูงอายุ การพยาบาลเด็กและ
วัยรุน การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การ
พยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขัน้ ตน
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ ผูท ส่ี ามารถสอบ
“ผาน” ตามที่สภาการพยาบาลกำหนดทั้ง 6 วิชา
จึงจะไดรับอนุมัติใหมีใบประกอบวิชาชีพฯ ได
การไดรับอนุมัติใหมี ใบประกอบวิชาชีพฯ
ของบัณฑิตใหม จำเปนอยางยิง่ ตอการปฏิบตั วิ ชิ าชีพ
บัณฑิตทุกคนจึงคาดหวังและเกิดภาวะเครียดสูง
ซึ่งการไดรับใบประกอบวิชาชีพฯ นอกจากจะ
แสดงถึงความรูความสามารถของบัณฑิตแลว
ยังแสดงถึงความมีมาตรฐานและคุณภาพของอาจารย

และการจัดการศึกษาของสถาบันนั้นๆ อีกดวย
ดังนัน้ สภาการพยาบาลจึงใชผลการสอบขึน้ ทะเบียน
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ครัง้ แรกของบัณฑิต
เปนเกณฑสำคัญของการรับรองสถาบันการศึกษา
พยาบาล3 จากการศึกษาของ ยุวดี วัฒนานนท และ
คณะ4 พบวาผลการสอบรวบยอดและเกรดเฉลี่ย
ตลอดหลั ก สู ต รมี ผ ลต อ การสอบใบอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ของ
ผูสอบ ประจำป พ.ศ. 2553 คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล พรทิพา ทักษิณ และคณะ5
พบวา เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรและเกรด
เฉลี่ยสะสมในรายวิชาที่เกี่ยวของสามารถรวมกัน
อธิบายความแปรปรวนของอัตราการสอบผาน
ความรูเพ�อขอขึ้นทะเบียนฯ ไดรอยละ 33.90 และ
สามารถทำนายไดถูกตอง รอยละ 62.80 และ
ผูที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรสูง มีโอกาส
สอบผานความรูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ ทุกวิชาเพิม่ เปน 72.965 เทา และ
โสภา ลี้ศิริวัฒนกุล และคณะ6 พบวา เกรดเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรมีความสัมพันธกบั ผลการสอบ
วัดความรูเพ�อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ ของผูสำเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี โดยพบวา
ผูท ม่ี เี กรดเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรมากกวา 3.00
มีโอกาสสอบผานทั้ง 8 วิชา เพิ่มขึ้น 26.55 เทา
สามารถทำนายไดถกู ตอง รอยละ 69.20 ในขณะที่
ผลการสอบขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
ของบั ณ ฑิ ต จากวิ ท ยาลั ย พยาบาลกองทั พ เรื อ
ผานรอบแรกครบทุกวิชา ในปการศึกษา 2553-2555
เทากับรอยละ 53.85, 75.41 และ 79.55
ตามลำดับ ซึง่ จะเห็นวาในบางปการศึกษา ผลการสอบ
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ของ
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วิ ท ยาลั ย พยาบาลกองทั พ เรื อ นั ้ น ค อ นข า งต่ ำ
เม�อเปรียบเทียบกั บ เกณฑ ก ารรั บ รองสถาบั น ที ่
สภาการพยาบาลทีก่ ำหนดไววา 3 รอยละของผูส อบ
ความรูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภผา นครัง้ แรก
โดยกำหนดผูส อบผานครัง้ แรกรอยละ 100 เทากับ
15 คะแนน
จากการทีม่ บี ณ
ั ฑิตจำนวนหนึง่ ทีส่ อบไมผา น
ทุกรายวิชาในครั้งแรก ซึ่งจะสงผลตอการทำงาน
หรื อ การประกอบวิ ช าชี พ โดยตรงภายหลั ง การ
สำเร็จการศึกษา และจากการทบทวนวรรณกรรม
จะพบวา การสอบผานในครั้งแรกของบัณฑิตขึ้น
อยูก บั ปจจัยหลายดาน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
จึงไดจัดโครงการเตรียมความพรอมใหแกนักเรียน
พยาบาลศาสตรเพ�อการสอบรับรองคุณภาพบัณฑิต
มาเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป คณะผูวิจัยจึงมี
ความสนใจทีจ่ ะศึกษาปจจัยทีม่ ผี ลตอการสอบรับรอง
คุณภาพบัณฑิตและความคิดเห็นตอการเตรียม
ความพรอมนักเรียนพยาบาลศาสตร เพ�อใหได
ขอมูลทีเ่ ปนประโยชน ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1. ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสอบรับรอง
คุณภาพบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
2. ศึกษาความคิดเห็นของอาจารยและผูส ำเร็จ
การศึ ก ษาต อ การเตรี ย มความพร อ มนั ก เรี ย น
พยาบาลศาสตรเพ�อการสอบรับรองคุณภาพบัณฑิต
ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรทีศ่ กึ ษา ไดแก ผูส ำเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2556 จำนวน 86 คน และอาจารย
ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จำนวน 37 คน
ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก ปจจัยที่มีผลตอการ
สอบรับรองคุณภาพบัณฑิต ผลการสอบรับรอง
คุณภาพบัณฑิต และความคิดเห็นตอการเตรียม
ความพรอมนักเรียนพยาบาลศาสตร
ตัวแปรตน ไดแก ปจจัยทีม่ ผี ลตอการสอบ
รับรองคุณภาพบัณฑิต ประกอบดวย 1) เกรด
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 2) ความ
พรอมในการสอบ 3) การใฝรู 4) ผลการสอบ
รวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ตัวแปรตาม ไดแก ผลการสอบรับรอง
คุณภาพบัณฑิต

คำจำกัดความที่ ใชในการวิจัย
1. การสอบรั บ รองคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต
หมายถึง การสอบขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
ของผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2556 กำหนด
ไว ในขอบังคับสภาการพยาบาล ใหผูที่จะไดรับ
ใบประกอบวิชาชีพฯ จะตองสอบวัดความรูผาน
ทั้งหมดจำนวน 6 รายวิชา คือ 1) การผดุงครรภ
การพยาบาลมารดาและทารก 2) การพยาบาลผู ใหญ
และการพยาบาลผูสูงอายุ 3) การพยาบาลเด็ก
และวัยรุน 4) การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
5) การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาล
ขั้นตน และ 6) กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. เกรดเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตร (GPAX)
หมายถึง เกรดเฉลี่ยของนักเรียนพยาบาลศาสตร
ชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2556
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3. ความพรอมในการสอบ หมายถึง การ
เตรียมความพรอมของนักเรียนพยาบาลศาสตร
ในการสอบรับรองคุณภาพบัณฑิต ประกอบดวย
การวางแผนเตรียมสอบ การจัดสรรเวลา การทำ
กิจกรรมทบทวนบทเรียน การฝกฝนทักษะและ
เทคนิควิธีการทบทวนบทเรียน และการตรวจสอบ
ความพรอมของตนเอง
4. การใฝรู หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรู
ของนักเรียนพยาบาลศาสตรที่แสดงออกถึงความ
สงสัยใครรู ในการเรียนรูส ง่ิ ตางๆ สิง่ ทีย่ งั คลุมเครือ
การแสวงหาคำตอบดวยวิธีการตางๆ ความสนใจ
และตั้งใจเรียนรูอยางตอเน�องและจริงจัง การหา
เหตุผลเพ�อยืนยันความคิดและสิง่ ทีเ่ รียนรู ตลอดจน
การนำสิ่งที่คนพบจากความรูตางๆ ที่ไดมาปรับใช
ในชีวิตประจำวัน

5. การเตรี ย มความพร อ มนั ก เรี ย น
พยาบาลศาสตร หมายถึง กิจกรรมตางๆ ทีว่ ทิ ยาลัย
พยาบาลกองทัพเรือดำเนินการรวมกับนักเรียน
พยาบาลศาสตร เพ�อเตรียมความพรอมในการสอบ
รับรองคุณภาพบัณฑิต ประกอบดวย การวางแผน
การเตรียมสอบ การเสริมความรู การจัดกิจกรรม
การทบทวนเปนกลุม ยอย การฝกวิเคราะหสถานการณ
ทางการพยาบาล การจูงใจและใหกำลังใจในการ
เตรียมตัวสอบ ซึ่งนักเรียนพยาบาลศาสตรทุกคน
ตองเขารวมตลอดโครงการ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
• เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
(GPAX)
• ความพรอมในการสอบ
• การใฝรู
• ผลการสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลการสอบรับรองคุณภาพบัณฑิต

วารสารราย 4 เดือน ปที่ 43 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
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เคร�องมือที่ ใชในการวิจัย
1. แบบสอบถามปจจัยที่มีผลตอการสอบ
รับรองคุณภาพบัณฑิต แบงเปน 3 สวน สวนที่ 1
ขอมูลทั่วไป สวนที่ 2 แบบสอบถามความพรอม
จำนวน 16 ขอ ที่คณะผูวิจัยสรางขึ้นจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและการทบทวนกิจกรรมการ
เตรียมความพรอม และสวนที่ 3 แบบสอบถาม
การใฝรู จำนวน 21 ขอ ที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับความใฝเรียนรู
แบบสอบถามสวนที่ 2 และ 3 มีลักษณะเปน
แบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
มีเกณฑ ในการตอบคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
นอย นอยที่สุด โดยใหคะแนน 5 4 3 2 และ 1
ตามลำดับ แบบสอบถามสวนที่ 2 และ 3 ผาน
การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content
validity) จากผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาพยาบาล
การบริหารการพยาบาล การวัดและการประเมิน
ผลการศึกษา จำนวน 4 ทาน และตรวจสอบความ
เทีย่ ง (Reliability) โดยการวิเคราะหคา สัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s α Coefficient)
มีคาความเที่ยงของเคร�องมือ เทากับ .818 และ
.870 ตามลำดับ
2. แบบสอบถามความคิดเห็นของอาจารย
และผูสำเร็จการศึกษาตอการเตรียมความพรอม
จำนวน 23 ขอ เปนแบบสอบถามที่คณะผูวิจัย
สรางขึ้นเองตามกิจกรรมและองคประกอบในการ
เตรียมความพรอมที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
ดำเนินการ มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ มีเกณฑ ในการตอบคือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยให
คะแนน 5 4 3 2 และ 1 ตามลำดับเชนกัน
ผานการตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา (Content
.....
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validity) จากผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาพยาบาล
การบริหารการพยาบาล และการวัดและการประเมิน
ผลการศึกษา จำนวน 4 ทาน และตรวจสอบ
ความเที่ยง (Reliability) โดยการวิเคราะหคา
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s α
Coefficient) มีคาความเที่ยงของเคร�องมือเทากับ
.904

วิธีดำเนินการวิจัย
1. เสนอโครงการวิ จ ั ย เพ� อ ขอรั บ รอง
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษยของกรมแพทยทหารเรือ
2. ภายใตการพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง
คณะผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยและ
เชิญผูส ำเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2556 จำนวน
86 คน และอาจารยของวิทยาลัยพยาบาล กองทัพเรือ
จำนวน 37 คน ที่เกี่ยวของกับโครงการเตรียม
ความพรอมทุกคน เขารวมการวิจยั และรวมกิจกรรม
ในโครงการวิจัยดวยความสมัครใจ
3. แจกแบบสอบถามเก็ บ รวบรวมข อ มู ล
ปจจัยทีม่ ผี ลตอการสอบรับรองคุณภาพบัณฑิต และ
ความคิดเห็นตอการเตรียมความพรอมจากผูส ำเร็จ
การศึกษา จำนวน 86 คน ไดขอ มูลตอบกลับ 68 คน
คิดเปนรอยละ 79.07
4. แจกแบบสอบถามเก็ บ รวบรวมข อ มู ล
ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความพรอมฯ
จากอาจารย จำนวน 37 คน ไดขอมูลตอบกลับ
จากอาจารย จำนวน 23 คน คิดเปนรอยละ 76.67
5. ใหผูสำเร็จการศึกษาตอบแบบสอบถาม
ผลการสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล และผลการสอบขึ้นทะเบียน
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ครั้งแรก ไดขอมูล
ตอบกลับ 68 คน คิดเปนรอยละ 79.07
6. เก็ บ รวบรวมข อ มู ล ระหว า งเดื อ น
พฤศจิกายน 2556 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2557
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การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของตัวแปรที่ศึกษาดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะหปจจัยที่มีผลการสอบรับรองคุณภาพบัณฑิต โดยใชสถิติถดถอยพหุคูณ
3. วิเคราะหความคิดเห็นของอาจารยและผูสำเร็จการศึกษาตอการเตรียมความพรอม โดยใชสถิติ
เชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา

ผลการศึกษา
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผูสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2556 มีเกรดเฉลี่ยสะสมโดยเฉลี่ยเทากับ 3.02 มีระยะเวลา
ในการเตรียมตัวสอบรับรองคุณภาพบัณฑิตโดยเฉลี่ย 2.55 เดือน ผลการสอบรวบยอดสาขาพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 8 วิชา สวนใหญสอบผานทั้ง 8 วิชา คิดเปนรอยละ 53.7
รองลงมาคือ สอบผาน 7 วิชา คิดเปนรอยละ 22.4 และสอบผาน 4 วิชา คิดเปนรอยละ 1.5 ผลการ
สอบรับรองคุณภาพบัณฑิต สวนใหญสอบผานทั้ง 6 วิชา คิดเปนรอยละ 61.2 รองลงมาคือ สอบผาน 5
วิชา คิดเปนรอยละ 31.3 และสอบผาน 4 วิชา คิดเปนรอยละ 3.0 ดังแสดงในตารางที่ 1

ขอมูลทั่วไป
เกรดเฉลี่ยสะสม
ระยะเวลาในการเตรียมตัวสอบ (เดือน)

Min

Max

Mean

SD

2.53
1.00

3.62
21.00

3.02
2.55

0.23
3.19

ผลการสอบ

จำนวน

รอยละ

ผลการสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร ม.มหิดล
- สอบผาน 4 วิชา
- สอบผาน 5 วิชา
- สอบผาน 6 วิชา
- สอบผาน 7 วิชา
- สอบผาน 8 วิชา

1
6
9
15
36

1.5
9.0
13.4
22.4
53.7

รวม (ไมตอบ 1 คน)

67

100.00
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ตารางที่ 1 คาสถิติพื้นฐานของขอมูลทั่วไปของผูสำเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2556 (n=68) (ตอ)
ผลการสอบ

จำนวน

รอยละ

ผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
- สอบผาน 3 วิชา
- สอบผาน 4 วิชา
- สอบผาน 5 วิชา
- สอบผาน 6 วิชา

3
2
21
41

4.5
3.0
31.3
61.2

รวม (ไมตอบ 1 คน)

67

100.00

2. ความพรอมในการสอบรับรองคุณภาพบัณฑิต
ผูส ำเร็จการศึกษา มีคา เฉลีย่ ความพรอมในการสอบรับรองคุณภาพบัณฑิตโดยรวม อยูในระดับมาก
(Mean = 3.66) สวนใหญมคี า เฉลีย่ ความพรอมฯ รายขอ อยูในระดับมาก (Mean = 3.57-4.28) มีคา เฉลีย่
รายขอสูงสุด ซึ่งอยูในระดับมาก คือ ขอ 12. “ฟงการทบทวนบทเรียนจากอาจารยตามตารางที่จัดไว”
(Mean = 4.28) รองลงมาคือ ขอ 8. “ฝกทักษะการวิเคราะห โจทยสถานการณทางการพยาบาล” (Mean
= 4.19) และขอ 16. “ในชวงเตรียมตัวสอบ ดูแลสุขภาพตัวเองใหแข็งแรง” (Mean = 4.18) และขอที่มี
คาเฉลี่ยต่ำสุด ซึ่งอยูในระดับปานกลาง คือ ขอ 5. “ทบทวนบทเรียนไดตรงตามเวลาที่กำหนดไว”
(Mean = 2.90) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพรอมในการสอบรับรองคุณภาพบัณฑิต
ของผูสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ (n = 68)
รายการ
1. ศึกษากำหนดการและรายละเอียดของรายวิชาทีส่ อบ
2. วางแผนในการทบทวนบทเรียนดวยตนเอง
3. ศึกษาขอบเขตเนือ้ หาวิชาทีจ่ ะตองทบทวน
4. จัดตารางเวลาในการทบทวนบทเรียนเพ�อการสอบ
5. ทบทวนบทเรียนไดตรงตามเวลาทีก่ ำหนดไว
6. ทบทวนบทเรียนโดยเนนการทำความเขาใจเนือ้ หาวิชา
7. ทบทวนเนือ้ หาจากเอกสาร/ตำรา จากสถาบันอ�นๆ
8. ฝกทักษะการวิเคราะหโจทยสถานการณทางการพยาบาล
9. อานหนังสือพรอมบันทึก สรุปยอเนือ้ หาทีส่ ำคัญ
.....
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Mean

SD

ระดับ

3.82
3.93
3.74
3.75
2.90
3.85
3.74
4.19
3.69

0.69
0.68
0.75
0.70
0.72
0.82
0.82
0.78
0.90

มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

วารสารแพทยนาวี

Royal Thai Navy Medical Journal

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพรอมในการสอบรับรองคุณภาพบัณฑิต
ของผูสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ (n = 68) (ตอ)
รายการ
10. ทบทวนพรอมบันทึกในรูปแบบอ�นๆ เชน Mind map
11. สามารถสรุปสาระสำคัญของแตละรายวิชาได
12. ฟงการทบทวนบทเรียนจากอาจารยตามตารางทีจ่ ดั ไว
13. อานเนือ้ หาแตละวิชาลวงหนากอนเขาฟงการทบทวน
14. สามารถโตตอบกับอาจารย ในการสอนทบทวนได
15. กลับไปทบทวนเอกสาร/ตำราหลังเสร็จสิน้ การทบทวน
16. ในชวงเตรียมตัวสอบ ดูแลสุขภาพตัวเองใหแข็งแรง
รวม

Mean

SD

ระดับ

3.10
3.57
4.28
3.06
3.34
3.46
4.18

0.98
0.70
0.79
0.83
0.68
0.78
0.83

ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

3.66

0.40

มาก

3. การใฝรู
ผูสำเร็จการศึกษา มีคาเฉลี่ยการใฝรู โดยรวมอยูในระดับมาก (Mean = 3.55) เม�อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา สวนใหญมีคาเฉลี่ยการใฝรูอยูในระดับมาก (Mean = 3.59-4.19) เชนกัน โดยมีคาเฉลี่ย
สูงสุด ซึง่ อยูใ นระดับมาก คือ ขอ 4. “กอนลงมือทำสิง่ ใดก็ตาม ตัง้ ใจจะทำสิง่ นัน้ อยางเต็มความสามารถ”
(Mean = 4.19) รองลงมาคือ ขอ 10. “เม�อลงมือทำสิ่งใดก็ตาม จะทำสิ่งนั้นจนกวาจะสำเร็จ” ขอ 19.
“การคนควาหาความรูเปนสิ่งที่มีประโยชน” (Mean = 4.12 เทากัน) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด ซึ่งอยูใน
ระดับปานกลาง คือ ขอ 9. “มักมีความคิดเห็นที่เหมือนกับผูอ�น” (Mean = 2.65) รองลงมาคือ ขอ 12.
“จะหยุดคนหาขอมูลที่ตองการ เม�อทราบวาเพ�อนหาไดแลว” (Mean = 2.66) ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใฝรูของผูสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาล
กองทัพเรือ (n = 68)
1.
2.
3.
4.
5.

เม�อเกิดความสงสัยในการเรียนจะคนหาขอมูลเพ�อใหไดคำตอบ
ติดตามขาวสารหรือสิง่ ใหมๆ ทีม่ ปี ระโยชน
มีความสนใจในเร�องใหมๆ แตไมไดคน หาขอมูลเพิม่ เติม
กอนลงมือทำสิง่ ใดก็ตาม ตัง้ ใจจะทำสิง่ นัน้ อยางเต็มความสามารถ
มีความตัง้ ใจในการคนควาหาขอมูลเพ�อใหไดมาซึง่ คำตอบ
ทีต่ อ งการ

Mean

SD

ระดับ

4.03
3.59
2.71
4.19
4.03

0.73
0.80
0.83
0.72
0.69

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

วารสารราย 4 เดือน ปที่ 43 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
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รายการ
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ตารางที่ 3 คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของการใฝรขู องผูส ำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาล
กองทัพเรือ (n = 68) (ตอ)
Mean

SD

ระดับ

6. เม�อไดรบั มอบหมายงานใหคน ควาขอมูล จะหาขอมูลจาก
แหลงเดียว
7. เสนอความคิดเห็นใหมๆ โดยใชขอ มูลจากการสืบคนเพิม่ เติม
8. มีความคิดทีแ่ ตกตางจากผูอ น� อยางมีหลักการและแนวคิด
9. มักมีความคิดเห็นทีเ่ หมือนกับผูอ น�
10. เม�อลงมือทำสิง่ ใดก็ตาม จะทำสิง่ นัน้ จนกวาจะสำเร็จ
11. เม�อคนหาขอมูลไมครบตามทีต่ ง้ั ใจ จะพยายามหาจนกวาจะไดขอ มูล
12. จะหยุดคนหาขอมูลทีต่ อ งการ เม�อทราบวาเพ�อนหาไดแลว
13. ศึกษาคนควาหาความรูต า งๆ ดวยตนเอง
14. เม�อตองการคนควาหาขอมูล รูว า จะตองคนหาอยางไร
15. มักรอคอยคำตอบจากเพ�อนกอน หากไมไดจงึ จะคนควาหาขอมูล
16. สามารถใหเหตุผลเพ�อยืนยันความคิดจากขอมูลทีส่ บื คน
17. เม�อมีความเห็นที่ไมตรงกับเพ�อน จะรับฟงความคิดนัน้
เพ�อประกอบการตัดสินใจ
18. แสดงความคิดเห็นเหมือนเพ�อน เพราะไมตอ งหาเหตุผล
มาประกอบ
19. การคนควาหาความรูเ ปนสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน
20. นำขอคนพบจากความรูต า งๆ ที่ไดมาปรับใช ในชีวติ ประจำวัน
21. ขอมูลทีค่ น ความานัน้ ใชเฉพาะแคในการเรียนหรือการสอบเทานัน้

3.07

1.00

ปานกลาง

3.46
3.32
2.65
4.12
3.93
2.66
3.76
3.90
3.07
3.75
4.04

0.78
0.76
0.64
0.66
0.72
0.80
0.60
0.60
0.78
0.66
0.66

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

3.29

0.75

ปานกลาง

4.12
4.00
2.94

0.59
0.60
0.83

มาก
มาก
ปานกลาง

รวม

3.55

0.39

มาก

รายการ

4. ปจจัยทีม่ ผี ลตอการสอบรับรองคุณภาพบัณฑิต
ผลการวิเคราะหปจ จัยทีม่ ผี ลตอการสอบรับรองคุณภาพบัณฑิต พบวา เกรดเฉลีย่ สะสม เปนเพียง
ปจจัยเดียวที่มีผลตอการสอบฯ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณ (R) เทากับ .485 คาสัมประสิทธิ์การทำนาย (R2) เทากับ .236 แสดงวา เกรดเฉลี่ยสะสม
สามารถอธิบายความแปรปรวนของผลการสอบขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ไดรอ ยละ 23.60
โดยมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอย = 1.554 (β = .485) ดังแสดงในตารางที่ 4-5

.....

10

Volume 43 No.2 May-August 2016

วารสารแพทยนาวี

Royal Thai Navy Medical Journal

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการสอบรับรองคุณภาพบัณฑิต โดยการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) แบบขั้นตอน (Stepwise)
Sum
of Squares
6.762
21.944
28.706

แหลงความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

df
1
49
50

Mean
F
Sig.
Squares
6.762
15.100** .000
0.448

** p < .01
ตารางที่ 5 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาสัมประสิทธิ์การทำนาย และคาสัมประสิทธิ์
การถดถอยของปจจัยที่มีผลตอการสอบรับรองคุณภาพบัณฑิต
ตัวแปร
(Constant)
เกรดเฉลี่ยสะสม

B

Std.Error

.824
1.554

1.214
.400

Beta

t

p-value

.485

.679
3.886**

.501
.000

R = .485 R2 = .236 Adjusted R2 = .220 Std. Error of the Estimate = .669
** p < .01
สมการทำนายการสอบรับรองคุณภาพบัณฑิต มีดังนี้
สมการในรูปคะแนนดิบ ผลการสอบรับรองคุณภาพบัณฑิต = .824 + 1.554 βเกรดเฉลี่ยสะสม
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน ผลการสอบรับรองคุณภาพบัณฑิต = .485 βเกรดเฉลี่ยสะสม

วารสารราย 4 เดือน ปที่ 43 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559

.....

5. ความคิดเห็นตอการเตรียมความพรอมเพ�อการสอบรับรองคุณภาพบัณฑิต
อาจารยและผูส ำเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นตรงกันวา การเตรียมความพรอมฯ มีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก (Mean=4.02 และ 3.74) ตามลำดับ
อาจารยมคี วามคิดเห็นวา ไดชแ้ี จงรายละเอียดเกีย่ วกับการสอบฯ ใหผเู รียนทราบอยางชัดเจน อยูใ น
ระดับมากทีส่ ดุ (Mean=4.70) รองลงมาคือ ทำใหผเู รียนตระหนักถึงความสำคัญของการสอบโดยการบอก
ขอดีในการเตรียมพรอมและขอเสียของการไมเตรียมพรอมในการสอบ (Mean=4.61) สำหรับผูส ำเร็จการ
ศึกษา มีความคิดเห็นวา อาจารยทำใหผเู รียนตระหนักถึงความสำคัญของการสอบ โดยการบอกขอดีในการ
เตรียมพรอมและขอเสียของการไมเตรียมพรอมในการสอบ มีคะแนนสูงสุดอยูในระดับมาก (Mean=4.45)
รองลงมาคือ อาจารยแสดงความหวงใย ใหคำปรึกษา ทำใหผเู รียนมีกำลังใจในการสอบ (Mean=4.32)
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อาจารยมคี วามคิดเห็นวา สถาบันมีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตใหผเู รียนคนควาขอมูลได โดยสะดวก
มีคะแนนต่ำสุด อยูในระดับปานกลาง (Mean=3.26) รองลงมาคือ หองสมุดมีหนังสือใหม ทันสมัย
ใหคนควากอนสอบ (Mean=3.35) สำหรับผูสำเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นวา หองสมุดมีหนังสือใหม
ทันสมัยใหคน ควากอนสอบ มีคะแนนต่ำสุด อยูในระดับปานกลาง (Mean=2.97) รองลงมาคือ สถาบัน
มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตใหคน ควาขอมูลได โดยสะดวก (Mean=3.00) ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความพรอม
ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ตามสถานภาพของกลุมตัวอยาง
รายการ
1. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบชัดเจน
2. ทำใหตระหนักถึงความสำคัญในการสอบ
3. สะทอนปญหาในการสอบชัดเจนโดยการ
วิเคราะหจุดออนของการสอบในปที่ผานมา
4. เขาใจปญหาและความตองการในการเตรียม
ตัวสอบของผูเรียน
5. จัดตารางเรียนเอื้อตอการเตรียมตัว
6. ใหคำแนะนำที่ดีในการอานหนังสือสอบ
7. กำหนดตารางทบทวนบทเรียนใหทราบ
อยางชัดเจน
8. เอกสารสรุปเนื้อหาสำคัญของรายวิชา
เพ�อทบทวนความรูกอนสอบเหมาะสม
9. ทบทวนเนื้อหารายวิชา ไดครอบคลุม
10. มีวิธีการทบทวนบทเรียนที่เหมาะสมกับ
ผูเรียน และธรรมชาติวิชา
11. วิธีการถายทอดความรูทำใหเขาใจ
12. ชวยใหคุนเคยกับขอสอบ โดยใหฝกทำ
ขอสอบเกา
13. ชวยใหเรียนรูเทคนิคการวิเคราะห โจทย
และตัวเลือกในการทำขอสอบ
14. การฝกทำขอสอบเสมือนจริงบอยๆ
ทำใหทำขอสอบได
.....
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ผูสำเร็จการศึกษา
(n = 67)
Mean SD ระดับ
4.20 0.71 มาก
4.45 0.64 มาก
4.14 0.84 มาก

อาจารย
(n = 23)
Mean SD ระดับ
4.70 0.56 มากที่สุด
4.61 0.58 มากที่สุด
4.30 0.82 มาก
4.04 0.64

มาก

3.42 0.86 ปานกลาง 3.87 0.92
4.30 0.70
4.12 0.67 มาก
4.26 0.75
3.56 0.90 มาก

มาก
มาก
มาก

3.77 0.84

มาก

3.88 0.83

มาก

3.61 1.03

มาก

3.62 0.78
3.80 0.71

มาก
มาก

4.13 0.69
3.96 0.64

มาก
มาก

3.98 0.71
3.65 0.89

มาก
มาก

4.13 0.34
4.17 0.65

มาก
มาก

3.94 0.76

มาก

4.35 0.71

มาก

4.11 0.75

มาก

4.17 0.72

มาก
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ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความพรอม
ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ตามสถานภาพของกลุมตัวอยาง (ตอ)
รายการ
15. ใหคำแนะนำที่ดีในการบริหารเวลา
ทำขอสอบจนทำขอสอบไดทันเวลา
16. แสดงความหวงใย ใหคำปรึกษา
ทำใหมีกำลังใจในการเตรียมตัวสอบ
17. แสดงความช�นชม/ใหรางวัลเหมาะสมกับ
ผูที่มีผลการสอบเสมือนจริงผานเกณฑ
18. มีสถานที่อานหนังสือเพ�อเตรียมสอบ
19. หองสมุดมีหนังสือสำหรับรายวิชาที่ตอง
สอบเพียงพอตอความตองการ
20. หองสมุดมีหนังสือใหม ทันสมัย
ใหคนควากอนสอบ
21. หองสมุดมีระยะเวลาเปดบริการเพียงพอ
กับความตองการในการเตรียมตัว
22. คอมพิวเตอรที่ใชคนควาขอมูลเพียงพอ
23. สถาบันมีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตให
คนควาขอมูลโดยสะดวก
รวม

ผูสำเร็จการศึกษา
(n = 67)
Mean SD ระดับ
4.06 0.76 มาก

อาจารย
(n = 23)
Mean SD ระดับ
4.04 0.71 มาก

4.32 0.75

มาก

4.39 0.66

มาก

4.21 0.75

มาก

4.39 0.72

มาก

3.38 0.94 ปานกลาง 4.00 0.67 มาก
3.11 0.93 ปานกลาง 3.39 0.89 ปานกลาง
2.97 0.91 ปานกลาง 3.35 1.03 ปานกลาง
3.30 0.91 ปานกลาง 3.61 0.78

มาก

3.09 0.99 ปานกลาง 3.52 0.79 มาก
3.00 1.10 ปานกลาง 3.26 0.69 ปานกลาง
3.74 0.46

มาก

4.02 0.43

มาก

สรุปผลการวิจัย
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1. ปจจัยทีม่ ผี ลตอการสอบรับรองคุณภาพบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ พบวา เกรดเฉลีย่
สะสม มีผลตอการสอบรับรองคุณภาพบัณฑิตอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตความพรอมใน
การสอบ การใฝรู และผลการสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไมมผี ลตอการสอบ
รับรองคุณภาพบัณฑิต
2. ความคิดเห็นของอาจารยและผูส ำเร็จการศึกษาตอการเตรียมความพรอมนักเรียนพยาบาลศาสตร
พบวา อาจารยและผูสำเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นตรงกันวา การเตรียมความพรอมในการสอบรับรอง
คุณภาพบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
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การอภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการศึกษาที่พบวา ปจจัยที่มีผลตอการสอบรับรองคุณภาพบัณฑิต คือเกรดเฉลี่ยสะสม
อาจเน�องมาจากเกรดเฉลี่ยสะสมเปนสิ่งสะทอนถึงมวลความรู และประสบการณทั้งภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติของผูเรียนที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร 4 ป ดังนั้นผูที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมมาก
ยอมแสดงถึงการเปนผูมีสติปญญาและศักยภาพทางวิชาการที่ดี จึงสามารถทำขอสอบไดมาก และมี
โอกาสสอบผานจำนวนวิชามากกวาผูที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมนอย สอดคลองกับผลการศึกษาของยุวดี
วัฒนานนท และคณะ4 ที่พบวา เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร มีผลตอการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภของผูสอบประจำป พ.ศ. 2553 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
และพรทิพา ทักษิณ และคณะ5 ทีพ่ บเชนกันวา ผูท ม่ี เี กรดเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรสูงมีโอกาสสอบผาน
ความรูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกวิชาเพิ่มเปน 72.965 เทา เชนเดียวกับ
ผลการศึกษาของโสภา ลี้ศิริวัฒนกุล และคณะ6 ที่พบวา ผูที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมากกวา
3.00 มีโอกาสสอบผานทั้ง 8 วิชาเพิ่มขึ้น 26.55 เทา
2. จากผลการศึกษาที่พบวา ความพรอม การใฝรู และผลการสอบรวบยอดฯ ไมมีผลตอการสอบ
รับรองคุณภาพบัณฑิตนัน้ อาจเน�องจากโครงการเตรียมความพรอมฯ จัดขึน้ ภายในระยะเวลาสัน้ มีตาราง
การทบทวนเนื้อหาความรูคอนขางอัดแน�น ผูสำเร็จการศึกษาอาจเกิดความออนลาในการเตรียมตัวสอบ
และถึงแม โครงการเตรียมความพรอมฯ จะทำใหผสู ำเร็จการศึกษามีความพรอมในการสอบฯ ในภาพรวม
อยูในระดับมาก แตยงั พบวาผูส ำเร็จการศึกษามีปญ
 หาเร�องการอานเนือ้ หาแตละวิชาลวงหนา การกลับไป
ทบทวนเอกสาร/ตำราหลังเสร็จสิ้นการทบทวนบทเรียน การทบทวนบทเรียนไดตรงตามเวลาที่กำหนด
รวมถึงการโตตอบกับอาจารย ในการสอนทบทวน ทั้งๆ ที่ประเด็นเหลานี้เปนสิ่งที่จะสะทอนความใฝรูและ
ความพรอมในการสอบวัดความรูอ ยางแทจริง สอดคลองกับผลการศึกษาของวิลยั พร นุชสุธรรม และคณะ7
และกนิษฐา คำใบ และคณะ8 ที่พบวา การเตรียมความพรอมในการสอบไมมีความสัมพันธกับ
ผลการสอบขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
ซึ่งใหเหตุผลวา แมสถาบันจะมีโครงการทบทวนความรูที่มีอาจารยคอยชวยเหลือ สรุปประเด็นสำคัญ
เพ�อการเตรียมความพรอมในการสอบประมวลความรู แตโครงการทบทวนความรูเปนการจัดขณะที่เรียน
ในภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 4 ซึ่งตรงกับชวงเวลาที่มีการฝกปฏิบัติงานพรอมกันหลายวิชามีการจัด
ตารางอานหนังสือแตไมสามารถอานหนังสือไดอยางสม่ำเสมอ และมีความแตกตางกันดานสติปญญา
ของแตละบุคคล รวมทั้งสอดคลองกับผลการศึกษาของ อังสนา ศิรประชา และคณะ9 ที่พบวา นักศึกษา
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สวนใหญมีความพรอมในการสอบในดานตางๆ
อยูในระดับปานกลางถึงระดับมาก แตกลับไมสอดคลองกับผลการสอบขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพฯ และจากผลการศึกษาที่พบวา ผลการสอบรวบยอดฯ ไมมีผลตอการสอบรับรองคุณภาพบัณฑิต
ซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ ยุวดี วัฒนานนท และคณะ4 และวิลัยพร นุชสุธรรม และคณะ7
ที่พบวาผลการสอบประมวลความรูมีความสัมพันธกับผลการสอบขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ
.....
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วิชาชีพฯ อาจเน�องมาจากวิชาที่สอบในปการศึกษา 2556 มีความแตกตางกัน โดยการสอบรวบยอดฯ
ของมหาวิทยาลัยมหิดล มีการสอบ 8 รายวิชา แตการสอบขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
มีการสอบ 6 รายวิชา นอกจากนี้ภายหลังการสอบรวบยอดฯ แลวเปนชวงเวลาของการเตรียมการสำเร็จ
การศึกษา ซึ่งผูเรียนมีกิจกรรมตางๆ ตองดำเนินการมาก ทำใหไมมีเวลาในการทบทวนผลการสอบ
อีกทั้งมีผูสำเร็จการศึกษารอยละ 76.1 ที่สอบผานการสอบรวบยอด 7 รายวิชาขึ้นไป อาจทำใหมีความ
ประมาทหรือขาดการเตรียมตัวสอบอยางตอเน�อง
3. ความคิดเห็นตอการเตรียมความพรอมเพ�อการสอบรับรองคุณภาพบัณฑิต อาจารยและ
ผูส ำเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นวา การเตรียมความพรอมมีความเหมาะสมอยูใ นระดับมาก เหตุทเ่ี ปนเชนนี้
เพราะในอดีตที่ผานมาอาจารยมีประสบการณเกี่ยวกับการสอบขึ้นทะเบียนเพ�อขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพฯ ที่มีความแปรปรวนมาก ผลการสอบของผูเรียนในแตละปไมสามารถคาดเดาหรือทำนายได
ซึง่ การเตรียมความพรอมของสถาบันและอาจารย ผูส ำเร็จการศึกษาสามารถรับรูไดสอดคลองตรงกัน คือ
อาจารยทำใหผูเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการสอบมีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก รองลงมา คือ
อาจารยแสดงความหวงใย ใหคำปรึกษา ทำใหผูเรียนมีกำลังใจในการเตรียมตัว ดังผลการวิจัยที่ปรากฏ
ทั้งนี้มีความสอดคลองกับผลการศึกษาของหลายสถาบันที่มีการจัดโครงการเตรียมความพรอมในการ
ทบทวนความรูก อ นการสอบขึน้ ทะเบียนเปนผูป ระกอบวิชาชีพฯ เชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม เปนตน สำหรับการ
เตรียมความพรอมที่มีคะแนนต่ำสุด อาจารยมีความคิดเห็นวา สถาบันมีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตให
ผูเรียนคนควาขอมูลได โดยสะดวกมีคะแนนต่ำสุด มีความพรอมอยูในระดับปานกลางเทานั้น รองลงมา
คือ หองสมุดมีหนังสือใหม ทันสมัย ใหคนควากอนสอบ ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของผูสำเร็จ
การศึกษาที่วาหองสมุดมีหนังสือใหม ทันสมัย ใหคนควากอนสอบมีคะแนนต่ำสุด อยูในระดับปานกลาง
และสถาบันมีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตใหผเู รียนคนควาขอมูลได โดยสะดวก ทีผ่ ลการศึกษาเปนเชนนี้
มีความสอดคลองกับผลการตรวจประเมินเพ�อการรับรองสถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล และได
มีขอเสนอแนะในเร�องการปรับปรุงแหลงเรียนรู ไดแก หองสมุด และระบบสารสนเทศเพ�อการสืบคน
ประกอบกับนักเรียนพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือเปนนักเรียนประจำ การศึกษาคนควา
มักจำกัดอยูในสถาบันเปนหลัก จึงตองการการสนับสนุนในดานนี้เพ�อการเตรียมตัวสอบดังกลาว
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.....

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. จากผลการศึกษาที่พบวา เกรดเฉลี่ยสะสมเปนปจจัยสำคัญที่มีผลตอการสอบรับรองคุณภาพ
บัณฑิต ดังนั้นจึงควรพัฒนาผูเรียนทุกชั้นปใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยพัฒนาการจัด
การเรียนการสอนอยางเปนระบบ ใชวธิ กี ารสอนทีเ่ นนใหผเู รียนไดศกึ ษาคนควาดวยตนเอง ใหฝก ตัง้ คำถาม
และหาคำตอบดวยตนเอง เพ�อเสริมสรางความใฝรู และควรพัฒนากิจกรรมที่สงเสริมการวิเคราะหและ
การตัดสินใจทางคลินกิ มีการถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนระหวางอาจารยและนักเรียนพยาบาล
ชั้นปตางๆ อยางตอเน�อง เพ�อปรับปรุงตารางเรียน ภาระงานรายวิชา การฝกวิเคราะหสถานการณทาง
การพยาบาล รวมทัง้ การนำเทคโนโลยีมาใช ในกระบวนการเรียนการสอน วิเคราะหผลการสอบในรายวิชา
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ทางการพยาบาลในชัน้ ตางๆ รวมกับการวิเคราะหเนือ้ หารายวิชา ปรับปรุงเนือ้ หารายวิชา และวิธกี ารจัดการ
เรียนการสอนใหมีความลึกและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ตลอดจนจัดใหมีระบบการทบทวนความรู ใหกับ
นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยรายวิชาต่ำกวาเกณฑ
2. จากผลการศึกษาทีพ่ บวา อาจารยและผูส ำเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นวา การเตรียมความพรอม
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก จึงควรดำเนินการเตรียมความพรอมอยางตอเน�องทุกป และควรสราง
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู เชน การจัดสถานที่อานหนังสือ เพ�อใหนักเรียนมีสมาธิในการอาน
สงเสริมการเรียนรูรวมกันโดยจัดหองสัมมนากลุมยอย เปนตน
ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
1. ควรวิจัยและพัฒนาเพ�อหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ทำใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนเพิ่มสูงขึ้น หรือศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบตางๆ เพ�อหารูปแบบที่
เหมาะสมยิ่งขึ้น
2. ควรวิจัยเพ�อหารูปแบบการเตรียมความพรอมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นใหกับผูที่จะสำเร็จ
การศึกษาตอไป

.....
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เอกสารอางอิง
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1. สภาการพยาบาล. ขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยการสอบความรูเพ�อขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและ
การผดุงครรภ พ.ศ. 2543.
2. สภาการพยาบาล. ประกาศสภาการพยาบาล เร�อง กำหนดการสอบความรูขอขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเปนผูป ระกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ
ประจำป พ.ศ.2556. [อินเทอรเน็ต]. [เขาถึงเม�อ 2 มกราคม 2556]. แหลงที่มา :
http//www.tnc.or.th
3. สภาการพยาบาล. คูมือการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ
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