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บทคัดยอ
 ผูสําเร็จการศึกษาพยาบาลจะตองสอบผานการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล

และการผดุงครรภของสภาการพยาบาล จึงจะสามารถประกอบวิชาชีพในฐานะพยาบาลวิชาชีพได อยางไรก็ตาม

อัตราการสอบผานในคร้ังแรกของผูสําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนมในหลายปที่

ผานมาอยูในเกณฑตํา่กวาทีส่ภาการพยาบาลกําหนด ผูวจิยัจงึดาํเนินการวิจยัเชิงคุณภาพข้ึน เพือ่ศึกษาประสบการณ

ของนักศึกษาที่เกี่ยวของกับการสอบข้ึนทะเบียนฯ ตามมุมมองของนักศึกษาชั้นปที่ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม จากผูใหขอมูลหลักจํานวน 15 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดย

การทําสนทนากลุมจํานวน 2 ครั้ง จากผูใหขอมูลหลัก จํานวน 13 คน และการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูล

หลัก จํานวน 2  คน และทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบประเด็นหลักที่สําคัญ 

2 ประเดน็ คอื 1) การสอบเปนเครือ่งหมายแหงความสาํเรจ็ เปนจุดเร่ิมตนทีจ่าํเปนของการกาวเขาสูวชิาชพีอยางมี

คุณภาพ และ 2) ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการสอบไดแก ความสามารถเฉพาะบุคคล กลวิธีจัดการศึกษาและ

อาจารย สถานทีอ่ยูอาศยัและแรงจงูใจจากคนรอบขาง จากขอคนพบดงักลาว นาํมาซ่ึงการอภปิรายผลและขอเสนอ

แนะท่ีสอดคลองกับขอคนพบสําหรับสถาบันการศึกษาและผูที่เกี่ยวของในการเตรียมความพรอมในการสอบ

ใหนักศึกษา เพื่อชวยใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถสอบผานไดตามเกณฑตอไป

คําสําคัญ:  การเตรียมความพรอม นักศึกษาพยาบาล การสอบความรูเพื่อขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบ

  วิชาชีพการพยาบาล
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Abstract
  Nursing graduates in Thailand are required to pass the nursing licensure examination of Thailand 

Nursing and Midwifery Council (TNC) to be eligible for becoming registered nurses. However, fi rst-time nurs-

ing licensure examination passing rate of those who graduated from Borommarajonnani College of Nursing, 

Nakhon Phanom (BCNN) has not reached the TNC criteria. Therefore, researchers conducted a qualitative 

study to explore experiences of 15 senior baccalaureate nursing students who were studying at BCNN and 

preparing for the examination. Data were collected via conducting 2 focus groups with 13 informants and 2 

in-depth interviews with 2 informants. Then, the data were analysed using content analysis.  Two themes were 

emerged:  1) the examination is a necessity to certify that professional and personal goals are achieved; and 

2) factors associated with success in the examination include personal competence, curriculum factors and 

support from faculty, and accommodation and motivation from surrounding people. The fi ndings were discussed; 

and, implications of the fi ndings were proposed for nursing educational institutes and to all concerned to help 

their graduates pass the examination.

Keywords: preparation for readiness, nursing students, nursing license examination

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
  การรักษามาตรฐานของวิชาชีพพยาบาล

ดวยการประกันคุณภาพของผูประกอบวิชาชีพเพื่อให

ผูรับบริการปลอดภัย และไดรับบริการดานสุขภาพท่ี

มีคุณภาพเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากผูที่อยูใน

วิชาชีพนี้มีหนาที่ปฏิบัติตอชีวิตมนุษยโดยตรง สภา

การพยาบาลซ่ึงมีหนาที่ในการรักษามาตรฐานของ

วิชาชีพ จึงกําหนดใหผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

การศึกษาท่ีผลติพยาบาล และตองการประกอบวิชาชีพ

พยาบาลตองสอบเพ่ือขอข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบ

วิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ และกําหนดเกณฑไว

วาผูทีส่อบกอนป 2556 จะตองไดคะแนนการวัดความรู

ความสามารถไมนอยกวารอยละ 60 ในทุกรายวิชา

หรือตามเกณฑที่สภาฯ กําหนดใน 8 รายวิชา อัน

ไดแก วิชาการผดุงครรภ การพยาบาลมารดาและทารก 

การพยาบาลเด็กและวัยรุน การพยาบาลผูใหญ การพยาบาล
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ผูสูงอายุ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร 

การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาล

ขัน้ตน และกฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพีฯ (ทศันา 

บุญทอง, 2544; สภาการพยาบาล, 2551, 2556)

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม 

มหาวิทยาลัยนครพนม ตระหนักถึงความสําคัญของ

การประกันคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาใหเปนผูที่

สามารถปฏิบัติการพยาบาลไดสอดคลองกับความ

คาดหวังของสงัคมและเปนไปตามมาตรฐานของสภาฯ ใน

การคุมครองความปลอดภัยในชีวิตของผูรับบริการดาน

สุขภาพ (สภาการพยาบาล,  2551) จึงไดจัดการเรียน

การสอนเพือ่สงเสริมใหผูสาํเรจ็การศกึษาจากวทิยาลยัฯ

สามารถสอบข้ึนทะเบียนฯ ไดตามเกณฑที่สภาฯ 

กาํหนด อยางไรก็ตาม จากผลการสอบเพ่ือขึน้ทะเบียนฯ 

ของผูสาํเรจ็การศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 

ในปการศกึษา 2548 – 2553 ทีผ่านมาพบวามผีูสอบผาน 

8 วชิาของการสอบรอบแรก เพยีงรอยละ 26.97 – 49.35 

เทานั้น (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม, 

2554) ซึ่งถือวาอยูในเกณฑตํ่ากวามาตรฐานที่สภาการ

พยาบาลกําหนด ที่ระบุใหมีผูสําเร็จการศึกษาท่ีทําการ

สอบกอนป พ. ศ. 2556 ตองสอบผาน 8 วิชาของการ

สอบฯ รอบแรกไมนอยกวารอยละ 70 สถานการณ

ดังกลาวสงผลกระทบอยางมากตอวิทยาลัยฯ ซึ่ง

สอดคลองกับการศกึษาทีผ่านมาทีร่ะบวุาการทีผู่สาํเรจ็

การศึกษาสอบรอบแรกไมไดตามเกณฑทีส่ภาฯกาํหนด

นั้นสงผลเสียทั้งแกสถาบัน ผูสําเร็จการศึกษา และ

ผูรับบริการ อาทิ การรับรองสถาบันการศึกษา (วิภาดา

คณุาวกิตกิลุ, อารวีรรณ กลัน่กลิน่, รตันวด ีชอนตะวนั, 

และสุปราณี อัทธเสรี, 2555) บัณฑิตพยาบาลที่สอบ

ขึ้นทะเบียนฯไมผานจะตองปฏิบัติหนาที่ภายใตการ

นเิทศของพยาบาลวิชาชพี ทาํใหขาดความกาวหนาและ

กําลังใจในการทํางาน และอาจกอใหเกิดผลดานลบตอ

คุณภาพการพยาบาลท่ีประชาชนไดรับตามมา (ปทมา  

แคนยกุต และ สุวิมล มณีโชติ, 2549) 

 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีปจจัย

หลากหลายท่ีมีความสัมพันธกับผลการสอบเพ่ือขึ้น

ทะเบียนฯ ของนักศึกษาพยาบาล  ไมวาจะเปนปจจัย

ดานการจัดหลักสูตรและแผนการศึกษา ปจจัยดาน

ผูสอน ปจจัยดานผูเรียน และปจจัยสนับสนุนอื่นๆ 

(วรรณี จันทรสวาง, พัชรี คมจักรพันธ, ศิริวรรณ พิริย

คณุธร, และ อาภรณทพิย บวัเพช็ร, 2553; วภิาดา คณุาวกิติกลุ

และคณะ, 2555) แตอยางไรก็ตามปจจัยที่มีความ

สัมพันธกับผลการสอบขึ้นทะเบียนฯ ของนักศึกษา

พยาบาลจากรายงานการวิจยัตางๆ นัน้มคีวามแตกตางกัน 

โดยผลการศึ กษา ในบางสถาบันระบุป จ จั ยที่

คลายคลึงกัน ยกตัวอยางเชน การศึกษาของจารุณี 

วารหัส และคณะ (2545) และการศึกษาของปทมา 

แคนยุกต และคณะ (2549) ทีพ่บวา เกรดเฉลีย่สะสมตลอด

หลกัสตูรหรอืผลสมัฤทธิท์างการเรียนของผูเขาสอบมี

ความสัมพันธทางบวกกับผลการสอบประมวลความรู

ของผูขอขึ้นทะเบียนเพ่ือรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง หรือ

ความสําเร็จในการสอบฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ในขณะที่ผลการศึกษาในบางสถาบันระบุปจจัยที่มีผล

ตอการสอบฯ แตกตางกัน อาทิ  การศึกษาของ วรรณี 

จันทรสวาง และคณะ (2553) พบวา กระบวนการ

ในการเตรยีมตวัสอบและการทบทวนความรูอยางจรงิจงั

2 เดือนกอนสอบของผูเรียนเปนปจจัยที่มีผลตอความ

สําเร็จในการสอบฯ ซึ่งขัดแยงกับการศึกษาของ

สายสวาท เผาพงษและคณะ  (2552) ทีพ่บวา การเตรยีม

ตัวสอบไมมีผลตอความสําเร็จในการสอบ 

 ดงันัน้ ผูวจิยัจึงสนันษิฐานวาปจจยัทีเ่กีย่วของ

กับผลการสอบขึ้นทะเบียนฯ นั้นอาจจะแตกตางกัน

ตามบริบทของแตละสถาบันและตัวนักศึกษาพยาบาล

เอง ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดปรากฏการณนิยม

ซึ่งเปนแนวความคิดพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ

ที่เช่ือวามนุษยมีแนวโนมในรับรู แปลความ ตลอดจน 

แสดงพฤติกรรมใดๆ ตอบสนองตอสิ่งเราอยางใด
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อยางหนึ่งแตกตางกันไปตามประสบการณที่ผานการ

เรียนรู บมเพาะ และคาดหวังของสังคมวัฒนธรรม

ในบริบทแตกตางกันเน่ืองจากสังคมมนุษยเปนสังคม

ที่เปนพลวัตหรือมีการเคล่ือนไหวตลอดเวลา (ศิริพร 

จิรวัฒนกุล, 2555; King, 1981) ประกอบกับที่ผาน

มาวิทยาลัยฯ ยังไมเคยทําการศึกษาวิจัยในประเด็นนี้

มากอน ผลการวิจัยที่ดําเนินการในสถาบันอ่ืนๆ อาจ

จะไมสามารถนํามาปรับใชกับนักศึกษาของวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนน ีนครพนมได เนือ่งจาก นกัศึกษา

อาจมีประสบการณที่ผานการเรียนรู บมเพาะ และ

คาดหวังของสังคมวัฒนธรรมในบริบทท่ีแตกตางกับ

สถาบันการศึกษาอื่น เชน การเปนสถาบันการศึกษา

ที่มีลักษณะเฉพาะที่กอตั้งขึ้นในป 2536 ตามนโยบาย

ดานการสาธารณสุข ภายใตการกํากบัดแูลของสถาบัน

พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข แตภายหลัง

ไดถูกหลอมรวมเขามาสังกัด มหาวิทยาลัยนครพนม 

กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญตัมิหาวิทยาลัย

นครพนม ในพ.ศ. 2548 ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา

ประสบการณของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปที่ 4 ในการ

เตรียมตัวสอบข้ึนทะเบียนฯ โดยมุงหวังวาขอมูลที่ได

จากการวิจัยในครั้งนี้จะเปนประโยชนในการเตรียม

ความพรอม และวางแผนใหความชวยเหลือนักศึกษา

ของวิทยาลัยฯ และสถาบันการศึกษาพยาบาลอื่น ให

สามารถสอบไดตามเกณฑของสภาการพยาบาลตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
 เพือ่ศกึษาประสบการณในการเตรยีมตวัสอบ

ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

และการผดุงครรภ ตามมุมมองของนักศึกษาชั้นปที่ 4 

หลักสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ วทิยาลยัพยาบาลบรม

ราชชนนี นครพนม ซึ่งอยูระหวางเตรียมตัวสอบข้ึน

ทะเบียนฯ

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ก า ร วิ จั ย นี้ ใ ช วิ ธี ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณภ าพ 

(Qualitative Study) เนื่องจากเปนวิธีที่เหมาะสมตอ

การเขาใจมุมมอง ความรูสึกนึกคิดของผูถูกศึกษาที่มี

ตอปรากฏการณที่สนใจศึกษาไดอยางลึกซ้ึง (ศิริพร 

จิรวัฒนกุล, 2555) 

 ผูเขารวมงานวิจัย

 ผู วิ จั ยคัด เ ลือกผู เข ารวมงานวิจัยหรือผู

ใหขอมูลหลักโดยวิธีการเลือกอยางเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) และกาํหนดคุณสมบตัผิูเขารวม

งานวิจัยที่เช่ือวาจะสามารถสะทอนความหมายและ

ประสบการณการเตรียมตัวสอบตรงตามวัตถุประสงค

การวิจัยไดดีที่สุด ไวดังนี้ 1) เปนนักศึกษาหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ันปที่ 4 วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนีนครพนม 2) ผานการเรียนภาคทฤษฎี

และปฏิบัติตามท่ีหลักสูตรกําหนด และอยูระหวาง

การเตรียมตัวสอบขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต

เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ

ชัน้หนึง่ ครัง้ที ่1/2554 และ 3) เตม็ใจใหขอมลู ซึง่ในงาน

วจิยัครัง้นีม้ผีูเขารวมงานวจิยัจาํนวนทัง้สิน้ 15 คน เปน

ผูมีอายุอยูระหวาง 21-25 ป ประกอบดวยเพศหญิง 14 

คน และ เพศชาย 1 คน 

 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย

 เครื่องมือที่ ใช ในการวิจัยประกอบดวย 

แนวทางการสนทนากลุม และแนวทางการสัมภาษณ

เชิงลกึทีผู่วจิยัสรางขึน้ และไดรบัการตรวจสอบคุณภาพ

ดานความตรงตามเนื้อหาและความถูกตองทางภาษา

โดยผูทรงคุณวุฒิซึ่งประกอบดวยอาจารยพยาบาลที่

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีประสบการณใน

การสอนนักศึกษาฯ มากกวา 10 ป จํานวน 3 ทาน แลว

นาํไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวฒุิ

กอนนําไปใชในการเก็บขอมูล ดังนี้

 1. แนวทางการสนทนากลุม เปนแนวคาํถาม

อยางกวางๆ และมคีวามยดืหยุนตามการสนทนา เพือ่ให
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ไดขอมูลเชิงลึกและครอบคลุมในประเด็นที่ศึกษา เชน 

การสอบและการเตรียมตัวสอบคืออะไร มีความหมาย

อยางไรสําหรับทาน ทานคิดวาการสอบฯ ผานหรือไม 

มคีวามหมายสําหรับทานอยางไร ทานคิดวามอีะไรบาง

ที่จะทําใหทานสามารถสอบได และทานมีการเตรียม

ตัวอยางไรในการสอบ 

 2. แนวทางการสัมภาษณเชิงลึกซึ่งเปน

ขอคําถามปลายเปดในประเด็นที่เกี่ยวของ อันไดแก    

ความหมาย  ความสําคัญและประสบการณการ

เตรียมตัวสอบ เปนเคร่ืองมือชวยในการคนหาขอมูล

และทําความเขาใจปรากฏการณที่สนใจศึกษาเพ่ิมเติม

จากขอมูลที่ไดการสนทนากลุมเพ่ือใหเกิดความอ่ิมตัว 

(Saturation) และสมบูรณของขอมูลยิ่งขึ้น

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูทาํการวิจยัดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมลูดงันี้

 1. เตรียมความพรอมในการวิจัยโดยการ

ศกึษาความรูทีเ่กีย่วของอนัไดแก การสอบฯ การจดัการ

ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และความรู

ในเรื่องระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากตํารา การเขา

รับการอบรม ฝกปฏิบัติเก็บและวิเคราะหขอมูลเชิง

คุณภาพ และขอคําปรึกษาจากผูทรงคุณวุฒิดานการ

วิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหเขาใจในระเบียบวิธีการวิจัย

และดําเนินการวิจัยไดถูกตองและครอบคลุมประเด็น

ที่ตองการศึกษาใหมากที่สุด

 2. ดําเนินการเก็บขอมูลเองในระหวางเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 โดย

มีผูนําสนทนากลุม (Focus Group Discussion) และ

สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เปนคนเดียวกัน

ดาํเนนิการโดยสนทนาและสมัภาษณตามแนวคาํถามทีไ่ด

ออกแบบไวลวงหนาทุกครั้ง เพื่อใหไดขอมูลที่ปราศจาก

อคติ ครอบคลุมและนาเช่ือถอืย่ิงข้ึน กอนดําเนินการเก็บ

ขอมลูทกุครัง้ ผูวจิยัอธบิายวตัถปุระสงคของการวจิยัและ

ขออนญุาตในการจดบนัทกึและบนัทกึเสยีงกอนเริม่การ

ทาํการสนทนากลุมและการสมัภาษณ ในระหวางการเกบ็

ขอมูล ผูวิจัยทําการบันทึกเสียงและจดบันทึกประเด็น

สําคัญและขอมูลอื่นๆ เชน ลักษณะทาทาง นํ้าเสียง ของ

ผูใหขอมูลหลักตามความเปนจริงโดยไมมีการตีความใน

ขณะทําการสนทนากลุมและสัมภาษณทุกครั้ง ในการ

วิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเก็บขอมูลจากการสนทนากลุมจํานวน 

2 กลุม ซึ่งประกอบดวยผูใหขอมูลกลุมละ 6 และ 7 คน 

และจากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลหลักซึ่งไมไดเขา

รวมในการสนทนากลุมอีกจํานวน 2 คน คนละ 1 ครั้ง 

เพือ่คนหาขอมลูและทําความเขาใจประสบการณเก่ียวกับ

การเตรียมตัวสอบเพ่ิมเติม จนเกิดความสมบูรณและ

ความอิ่มตัวของขอมูล (Saturation) กลาวคือไมพบ

ขอสงสยัและไมมขีอมลูใหมเกดิขึน้ ซึง่ในการทาํการสนทนา

กลุมและการสัมภาษณเชิงลึกในแตละคร้ังนั้น ใชเวลา

ดําเนินการคร้ังละ 60 – 90 นาที 

 3. นําขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมและ

การสมัภาษณมาทําการบันทกึและถอดเทปรายวันแบบ

คําตอคํา (Verbatim) เพื่อนําขอมูลที่ไดไปตรวจสอบ

ความถูกตองกับผูใหขอมลูกอนนําไปวิเคราะห และเพ่ือ

นําไปวางแผนการทํางานกอนการเก็บขอมูลคร้ังตอไป

เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณยิ่งขึ้น

การพิทักษสิทธิ์ผูใหขอมูล
 โครงการวิจัยในคร้ังนี้ ไดรับการรับรอง

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของ

มหาวิทยาลัยนครพนมกอนท่ีผูวิจัยจะดําเนินการเก็บ

ขอมูลกับผูใหขอมูลหลัก 

การวิเคราะหขอมูล
 ผูวจิยัดาํเนนิการวเิคราะหขอมลูอยางตอเนือ่ง

ไปพรอมๆ กับการเก็บขอมูลจนส้ินสุดการวิจัย โดย

ประยุกตใชวิธีการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะห

เนื้อหา (Content Analysis) ตามแนวทางของโคไลซซี่ 

(Colaizzi, 1978) โดย
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 1.  ผูวิจัย 2 คน นําเทปบันทึกการสนทนา

กลุมและการสัมภาษณพรอมทั้งแบบบันทึกการ

สนทนากลุมและการสมัภาษณ มาถอดความเปนคาํตอ

คํา ออกมาเปนบทสนทนาที่เปนตัวอักษร (Transcript) 

และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกครั้งโดย

การฟงเทปบันทึกการสนทนาซ้ํา รวมกับการอานบท

สนทนาออกมาเปนตัวอักษรหลังสิ้นสุดการสนทนา

กลุมหรือสัมภาษณทุกคร้ัง กอนนําขอมูลเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Data) ที่ไดไปวิเคราะห 

 2. ผูวิจัย 3 คน แยกกันดําเนินการวิเคราะห

ขอมูลโดยอิสระดวยการอานบทสนทนาบรรทัด

ตอบรรทัดซํา้ๆ 4 – 5 รอบ เพ่ือใหเกิดความเขาใจเร่ืองท่ี

ตองการศึกษาตามวัตถุประสงคการวิจัยอยางถองแท 

และจัดประเด็นการสนทนาใหเปนหมวดหมู พรอม

ทั้งดึงประโยคหรือขอความสําคัญที่ เ ก่ียวของกับ

วัตถุประสงคของการวิจัย โดยการขีดเสนใตและเขียน

แยกขอความสําคญันัน้ไวแลวนาํมากําหนดความหมาย

เพื่อใชในการจัดหมวดหมูของขอความ หลังจากน้ัน 

ทําการจัดกลุมขอความตามลักษณะความหมายท่ีเปน

ไปในทํานองเดียวกัน ใหรหัสขอความ (Coding) และ

นํามาจัดหมวดหมู (Category) แลวสรุปประเด็นยอย

ที่มีเน้ือหาอยูในกลุมเดียวกันไวดวยกันเปนประเด็น

หลัก (Theme) 

 3. ผูวิจัยที่วิเคราะหขอมูลทั้ง 3 คน นําผล

การวิเคราะหที่ไดจากการศึกษามารวมกันอภิปราย 

ทั้งประเด็นที่มีความคลายคลึงและแตกตางกันจนได

ขอสรุปรวมกัน

 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลเชนน้ีทุกคร้ัง

หลังจากเสร็จสิ้นการสนทนากลุมแตละกลุม และการ

สัมภาษณเชิงลึก แลวทําการวิเคราะหรวบยอดท้ังหมด

อีกครั้งตามลําดับที่กลาวมาขางตนเพ่ือใหไดขอมูลที่มี

ความหลากหลายและถูกตองมากที่สุด  

ความเช่ือถือไดของขอคนพบในงานวิจัย 

(Trustworthiness) 
 นอกเหนือจากความเขมงวดและไวใจไดใน

สวนคุณสมบัติและทักษะของผูวิจัยในฐานะท่ีเปน

เคร่ืองมือทีส่าํคญัในกระบวนการวิจยั และคุณภาพของ

ขอมูลและการวิเคราะหขอมูลแลว เพื่อใหขอคนพบ

ของงานวิจัยมีความเชื่อถือได (Trustworthiness) ผูวิจัย

ไดดําเนินการตามแนวทางท่ีศิริพร จิรวัฒนกุล (2555) 

และลินคอลนและกูบา (Lincoln & Guba, 1985) ได

เสนอไว ผานการวิจัยอยางมีขั้นตอนดังนี้

 1. ความพ่ึงพาไดของขอมลู (Dependability) 

เพื่อใหขอคนพบเช่ือถือไดตามเกณฑการพ่ึงพาได 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยเพื่อใหไดขอมูลที่มีความสมํ่า

เสมอและเปนเหตเุปนผลผานการเกบ็ขอมลูตัง้แตเดอืน 

ธันวาคม 2554 – มีนาคม 2555 โดยผูวิจัยซึ่งเปนผูที่มี

สัมพันธภาพท่ีดีและคุนเคยกับผูใหขอมูลมานานเปน

ผูเก็บขอมูลเองซึ่งเชื่อวาจะทําใหผูใหขอมูลเกิดความ

ไววางใจในตัวผูทําวิจัยจนทําใหผูวิจัยไดรับขอมูลที่

ถกูตองและเปนจรงิ และผูวจิยั 3 คนซึง่ทาํหนาทีว่คิราะห

ขอมลูไดมกีารประชมุรวมกนัเปนระยะเพือ่ทาํการตรวจ

สอบความถกูตองและครอบคลมุของการวเิคราะหและ

ตีความของขอมูลในทุกมิติ ซึ่งขอมูลไดรับการตรวจ

สอบคุณภาพและการวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ

โดยการตรวจสอบสามเสา (Triangulation)  อันไดแก 

การเก็บขอมูลในประเด็นเดียวกันจากผูใหขอมูลหลาย

คน ในเวลาที่ตางกันใชวิธีการเก็บขอมูลหลายวิธีโดยมี

ผูวิจัยอยางนอย 3 คน รวมเก็บรวบรวมขอมูลในแตละ

ครั้งเพื่อใหไดขอมูลครอบคลุมรอบดาน 

 2. ความถูกตอง เ ช่ือถื อ ได ของขอ มูล 

(Credibility) ผูวิจัยมีการตรวจสอบความถูกตอง

เชื่อถือไดของขอมูลโดยการนําขอมูลที่ไดจากการถอด

เทปและวิเคราะหเบื้องตนสงกลับไปใหผูใหขอมูล

หลักรับรองความถูกตองของขอมูลอีกคร้ัง (Member 

Checking) ตลอดจนมีผูวิจัย 3 คน ซึ่งเปนผูที่ความรู
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และประสบการณทัง้ในเรือ่งการจัดการศึกษาพยาบาล

และการวิจัยเชิงคุณภาพเปนผูวิเคราะหขอมูลในทุก

ประเด็นรวมกัน (Peer Debriefi ng) เพ่ือใหไดคําอธิบาย

ปรากฏการณที่ศึกษาจากมุมมองท่ีหลากหลาย

 3. การยืนยันผลการวิจัย (Conformability) 

ขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆที่เกี่ยวของในแตละ

ขั้นตอนของการเก็บ ตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล 

ไดถูกเก็บไวเปนหลักฐานที่สามารถตรวจสอบ (Audit 

Trial) แหลงที่มาของขอมูลได 

 4. การประยุกตใชผลการวิจยั (Transferability) 

เ พ่ือใหผูอานงานวิจัยสามารถที่จะตัดสินใจไดวา 

ขอคนพบท่ีไดจากงานวิจัยนี้จะสามารถนําไปประยุกต

ใชในกลุมหรือสถานท่ีอื่นๆ ไดหรือไม อยางไร ผูวิจัย

ไดนําเสนอขอมูลของบริบทที่ทําการศึกษาไวอยาง

ชัดเจน ผานกระบวนการเลือกและระบุคุณลักษณะ

ของผูใหขอมูลหลัก การนําเสนอตัวอยางของคําพูดที่

ไดจากการบอกเลาหรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองตางๆ 

ของผูใหขอมลูหลกัประกอบการนาํเสนอขอคนพบใน

แตละประเด็น 

 

ผลการวิจัย
 ผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยพบประเด็น

หลักที่สําคัญสองประเด็นดวยกันคือ 1. การสอบเปน

เครือ่งหมายของความสาํเรจ็และจดุเริม่ตนทีจ่าํเปนของ

การกาวเขาสูวชิาชีพ และ 2. ปจจยัทีม่ผีลตอความสําเรจ็

ในการสอบ

 1. การสอบเปนเครือ่งหมายของความสาํเรจ็

และจดุเริม่ตนทีจ่าํเปนของการกาวเขาสูวชิาชพี ขอคน

พบในประเด็นนี้ ผูใหขอมูลหลักใหความหมายและ

ความสําคัญของการสอบไววา การสอบเปรียบเสมือน

เคร่ืองหมายของความสําเร็จ และจุดเร่ิมตนที่จําเปน

ของการกาวเขาสูวิชาชีพอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

เมื่อเรียนในช้ันปที่สูงขึ้นและไดรับขอมูลเก่ียวกับการ

สอบจากท้ังรุนพี่และอาจารยเพ่ิมขึ้น ผูใหขอมูลเห็น

วา การสอบโดยเฉพาะการสอบใหผานในรอบแรกเปน

สิ่งสําคัญสําหรับตนเอง การสอบผานเปรียบเสมือน 

เครื่องหมายของความสําเร็จตามความคาดหวังของ

ตนเอง ครอบครัวและสังคม และเปนจุดเริ่มตนของ

การกาวเขาสูวิชาชีพอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน ดัง

ตัวอยางที่ผูใหขอมูลสวนหนึ่งระบุวา “(แลวคิดวาการ

สอบนี้สําคัญมากไหม) สําคัญ…สําคัญมาก…เราเปน

ความหวังของครอบครัวคะ…ความหวังของหมูบาน

คะ…” “อยางแรกเลยก็คือการยอมรับจากเพื่อนรวม

งาน สายงานสายอาชีพเราคะ วาถาเราสอบผานมันก็

จะเปนแบบการันตีไดวาเปนการการันตีไดอยางหนึง่วา

เรามคีวามสามารถพอทีจ่ะไปดแูลคนไขคะ” และ “…ก็

คอืเพือ่ทาํใหตวัเรามีมาตรฐานของวิชาชพีและสามารถ

นําความรูที่ไดไปประกอบวิชาชีพแบบ อยูในระดับที่

แบบเฉพาะเจาะจง เปนระดับมาตรฐานคะ” อยางไร

ก็ตามผูใหขอมูลเกือบทุกคนระบุตรงกันวาพวกเขาไม

ไดรับการช้ีแจงต้ังแตเร่ิมเขาศึกษาวาการสอบคืออะไร 

และมีความสําคัญอยางไร จึงทําใหพวกเขาขาดความ

ตระหนักถึงความสําคัญในการสอบและมีการเตรียม

ตวัสอบชาเมือ่เทยีบกบันกัศึกษาในสถาบันอืน่ จงึอาจมี

ผลทาํใหนกัศกึษาของวทิยาลยัฯ ทาํขอสอบไดไมดเีทาที่

ควร ดังตัวอยางของบทสัมภาษณ ตอไปนี้ “ตอนแรกก็

มาเรียนพยาบาลก็ยังไมรูวาตองมีการสอบสภา ก็คือยัง

ไมรูเรือ่งเลยคะอาจารย…แตวามนักย็งั ยงัไมคอยเขาใจ

เทาไหรคะตอนชวงป1ป2 วา เออ มนัสําคัญหรอืวาอะไร

ยังไง” “ตอนที่มาเรียนป1 ป2 นี่ยอมรับวายังไมรูเลยคะ

วาใบประกอบวชิาชพีคอือะไร กเ็พิง่มารูตอนป3 ป4...” 

“หนูไมรูวาใบประกอบวิชาชีพนี้มีความสําคัญอยางไร

มนัคอืแบบ จดุสาํคญัยังไงบาง คอืไมรูวาเกีย่วกบัเงนิเดือน

หรืออะไรบาง” และ “จากที่มีประสบการณไดคุย

กับเพื่อนตางสถาบัน หนูเห็นอันหนึ่งมันมีจุดแตกตาง

กนัก็คอืเขาจะเร่ิมปลูกเร่ิมสรางทศันคติตัง้แตเขามา...” 

 2. ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการสอบ 

ประกอบดวย ความสามารถเฉพาะบคุคล กลวธิจีดัการ
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ศกึษาและอาจารย สถานท่ีอยูอาศัยและแรงจงูใจจากคน

รอบขาง 

 ความสามารถเฉพาะบุคคล ผูใหขอมูลระบุ

วา ความสามารถหรือความแตกตางเฉพาะบุคคล เชน 

ความสามารถในดานสติปญญา การคิดวิเคราะห ทักษะ

ในการเรียนรู และความใสใจในการเรียนรู เปนสิง่สาํคญั

เน่ืองจากการเรียนรูเปนกระบวนการทางสติปญญาที่

ตองมกีารใชกระบวนการคดิและสรางความเขาใจ ความ

หมายของส่ิงตางๆ ดังบางสวนของบทสนทนาท่ีผูให

ขอมูลเลาวา “…แตละคนก็มีความพยายามแตกตางกัน 

แลวก็กระบวนการคิด และกระบวนการเรียนรูไมเทา

กนั บางคนอานแคนดิเดยีวแตความจาํนีโ่อโหขนาดนีเ้ลย 

บางคนอาจจะอานขนาดนีแ้ตความจาํอาจจะอยูแคระดบั

นี ้(ทาํมอืประกอบคําพูด) มนักข็ึน้อยูกบักระบวนการคิด

และการเรยีนรู” และ “เหมอืนท่ีเพือ่นวามกีารรบัรูไมเทา

กัน บางคนชอบอาน ก็อานๆคนเดียว เขาอาจจะมีความ

เขาใจกวา แตบางคนก็คือเขาไมชอบอานแตเขาชอบฟง 

ฟงที่เพื่อนพูดเขาจะจับประเด็นไดมากกวา”

 กลวิธีจัดการศึกษาและอาจารย ผูใหขอมูล

ระบุวา การบริหารจัดการหลักสูตรและอาจารย เปน

ปจจยัสาํคญัทีส่งผลตอการเรียนรูและนาจะเปนปจจยัที่

มีผลตอความสําเร็จในการสอบ ของนักศึกษาพยาบาล

ดวย โดยเห็นวาการจัดการเรียนการสอนยังไมสงเสริม

การเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของผูเรียนเทาที่ควร ใน

สวนของการเรียนการสอนภาคทฤษฎีนั้นยังมีการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนที่ไมหลากหลาย เชน มีการ

สงเสริมใหผูเรียนเกิดการคิดเช่ือมโยง วิเคราะหและ

อภิปรายกรณีศึกษานอย ดังตัวอยางบทสนทนา ตอไป

นี้ “…ตอนฝกงานนะคะก็คือวา (ไดพบและพูดคุยกับ) 

เพื่อนสถาบันอื่นนะคะ (อาจารย) เขาจะมีการสอนให

รูจักคิดแบบเชื่อมโยงเหมือน mind mapping นะคะ…

แตเวลามาเทียบกับเรา เราก็ดอยกวาเขาจริงๆในเรื่องนี้ 

แมวาบางทีเรามคีวามรูอยู แตเหมอืนวาเรา เราคดิตอไม

ไดนะคะ” สวนการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบตันิัน้ 

ผูใหขอมลูระบุวาปญหาหลักๆ กค็อืการจัดระยะเวลาใน

การฝกปฏบิตังิานและการทิง้ระยะหางหรอืการจดัลาํดบั

ระหวางการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัไิมเหมาะสม 

ดังตัวอยางของบทสนทนาตอไปน้ี “ตอนพวกหนูฝก

คลอดคะ มาอยูไป ANC อาทิตยหนึง่ มาอยูหองคลอด 2 

อาทิตย ไปหลังคลอด 2 อาทิตยกลับมาหองคลอดอีก 2 

อาทติยอยางเงีย้ะคะ หนูกาํลงัจะได กาํลงัจะเขาหนกูต็อง

ไปแลว กลับมาอีกทีหนูก็ตองมาเริ่มใหมคะ...” “เพราะ

วาเหมอืนกบัเรยีนไปแลวลมื แลวกไ็ปฝก ระยะเวลามนั

หางกนัเกนิไปคะ” “หลักสตูรนะมนัผดิต้ังแตแยกหองA 

หอง B ป 1 เรียนของป 2 ดวย ป 2 เรียนของป 3 ป 3 เอา

ของป 4 มาเรยีนรวม แลวฝกกฝ็กไปกอนเคา ทาํอะไรมนั

แบบลดัขัน้ตอน ลดัอะไรไปทกุอยาง พวกหนเูรยีนสลบั

ไปสลับมา มันจัดเรียงระบบไมได”

 นอกจากน้ีแลวผูใหขอมูลยังเห็นวาอาจารย

ผูสอน คือ ปจจัยสําคัญที่จะทําใหพวกเขาสอบไดหรือ

ไม ผูใหขอมลูมคีวามเช่ือและศรัทธาในตัวอาจารย เห็น

วาเปนแหลงความรูทีม่คีณุคา แตอยางไรกต็ามบางครัง้

พวกเขาก็พบวายังมีอาจารยอีกบางสวนที่ไมสามารถ

ถายทอดความรูใหพวกเขาไดดีเทาที่ควร ดังตัวอยาง 

“สาํหรับหนูคอืถาเรียนกับอาจารยคนไหน หนกูจ็ะเช่ือ 

คลายๆกบัวามคีวามศรทัธาในอาจารยทีส่อนเรา” นอก

เหนือจากนี้แลวผูใหขอมูลยังเห็นวาการฝกภาคปฏิบัติ

ที่มีอาจารยที่มีความรูความชํานาญในเรื่องนั้นๆ คอย

นิเทศอยางใกลชิดจะชวยสงเสริมการเรียนรูแกพวก

เขาไดดไีมนอยไปกวาการเรียนรูในชัน้เรียน ดงัตัวอยาง

ตอไปน้ี “อาจารยนิเทศ หนูคิดวามีสวน ถาเปนภาค

ปฏิบัติมีสวนมากท่ีสุดเลยคะเพราะวาหน่ึงก็คือถา

อาจารยนิเทศพ้ืนฐานคือ Funda อาจารยนิเทศดี เรา

ก็จะไดพื้นฐานที่แนนมากเวลาไปทําวิชาที่สูงขึ้นไป

จะทําใหเรารูขึ้นหนะคะ… แลวทีนี้ถาเกิดวาพื้นฐาน

เราดีเวลาที่เราจะไปตอยอดอะไรขึ้นไปก็คือมันจะไดดี

กวา…แลวทนีีอ้าจารยกบ็อกวาเปนยงังีเ้หน็เคส (ผูปวย) 

ดวยมันจะทําใหเราจําได ไดเยอะดีกวาเราไปอาน

หนังสือที่เราไมรูวาทิศทางมันไปทางไหน แลวทีนี้พอ

เราเห็นเคสเรายังไมเขาใจไปอานทบทวนอีกนิดนึง โอ
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ตรงน้ีเคสเปนยงังีน้ะอาการเปนอยางง้ีนาจะเปนอาการ

เดนทีเ่ขามาเปนยงังี.้.. หนกูเ็ลยคิดวาประสบการณของ

อาจารยนเิทศมันนาจะมีผลดวย” “ทีจ่รงินะความรูแบบ

อยูบนวอรดนะจะเยอะมาก เราก็เกบ็เกีย่วเอาตรงน้ัน ได

ดกีวาคะเพราะวาเห็นภาพ…” และ “ถาอาจารยด ีแหลง

ฝกดีมันก็สรางแรงกระตุนใหเรากลับมา เราอยากอาน

เอาความรูไปตอบอาจารย พูด ทํา ยังง้ีๆ”

 สถานที่อยูอาศัยและแรงจูงใจจากคนรอบขาง 

ในสวนของสถานที่อยูอาศัยนั้น จากผลการศึกษาผูให

ขอมูลระบุวา สภาพแวดลอมท่ีนาอยูของหอพักและ

สิ่งเกื้อหนุนตอการเรียนรูอื่นๆ เชนความพรอมของ

หองสมุดนาจะชวยสงเสริมบรรยากาศและคุณภาพ

ในการเรียนรูและสงผลใหพวกเขาทําขอสอบไดดี ใน

ขณะที่แรงจูงใจจากคนรอบขาง อันไดแก พฤติกรรม

การเรียนรูของเพื่อนนักศึกษาดวยกันและการกระตุน

จากอาจารยผูสอนก็ลวนมีอิทธิพลตอความใสใจและ

พฤติกรรมการเรียนรูของพวกเขาเชนกัน ดังตัวอยาง

ของบทสนทนาตอไปน้ี “จากท่ีเราอยู กลับมาปุบ

จากการเรียนเราก็จะกลับหอง สักพักแลวเราก็จะอยูบน

เตียง สถานที่เราอาจจะยังไมเพียงพอ อาจจะยังไมเอื้อ

อํานวยมากยังง้ีนะคะ กลับหองปุบเปดคอม เลนคอม

แบบน้ี หลังจากเลนคอมปุบเราก็คุยกับเพ่ือน เวลาเรา

จะอานหนังสือก็ดึกแลว...” “นาจะเปนเพื่อน ก็คือวิลัย

เราจะเดนกค็อืจะอยูรวมกนัเปนกลุมกอนกค็อื อยางเชน

ยกตัวอยางหองพวกหนูนะคะ คืออยูดวยกันหลายคน

เหน็เพ่ือนอาน เหน็เพือ่นอานกค็ดิวาเอะทาํไมเพ่ือนอาน 

ทาํไมเราไมอาน อนันีจ้ะเปนแรงผลักดนัวาเออเพ่ือนอาน

เรากต็องอานกบัเพือ่นนะ แตถาแบบวาเอาวนันีเ้พือ่นไม

อาน เพื่อนก็ยังเลนไดแลวทําไมเราตองอาน ก็คือเราก็

เฉยๆ ” “หนูวาก็คือเราอยูกันแบบพ่ีนองถาเพ่ือนทําเรา

ก็ทํา ถาเพื่อนไมทําเราไมทํา ” “สิ่งแวดลอมเพราะวามนั

ก็มีผลอยูนะคะ เพราะถาเพื่อนอาน ก็เอออยากอานบาง

เห็นเพื่อนอาน แตถาเพ่ือนไมอานก็ เออเลนเหมือนกัน

ยังงี้ ก็มีผลและก็อยูกันหลายคนตามประสาวัยรุนหนะ

คะ ก็อยูกันหลายคน” “บางทีอยากอานก็เกรงใจเพ่ือน

คะ อยากอานดกึๆ ตืน่มา ตอนแรกตืน่มาตสีามเพือ่นเขา

จะวาอะไรไหมเพราะวาคอืหนนูอนเตียงสองชัน้คะ แลว

ก็จะนอนตรงหลอดไฟพอดี ถาเปดมันก็จะสวางหมด 

บางทีกโ็อเอาไวอานตอนเชา บางทีกร็อใหมนัใกลๆ สวาง

คะแลวกเ็ปดผามานใหมนัมแีสงลอดเขามาคะ แลวกอ็าน

เอาบางทีก็ดวยความเกรงใจดวยยังงี้คะ ” 

 “...บางทลีงมาหองสมดุปดแลวทัง้ๆ ทีต่ดิปาย

ไววาปดสองทุม (หลายเสียง) ปดแลวคะแลวบางครั้ง

พวกหนูมา ลงมาหกโมงรีบหาหนังสือ เร็วๆ นะพ่ีจะ

ปดหองสมดุแลวอะไรยงัง้ีคะ พวกหนกูต็องรีบหาทัง้ๆ

ที่แบบวาส่ิงที่ตัวเองคนหายังไมเจอก็แคไดยืมหนังสือ

ไป บางครั้งไปยืมหนังสือไปก็ไปคนหาก็ไมมี”  

อภิปรายผลการวิจัย
 การสอบเปรียบเสมือนเคร่ืองหมายของความ

สําเร็จและจุดเร่ิมตนที่จําเปนของการกาวเขาสูวิชาชีพ 

ความหมายและความสําคัญของการสอบตามมุมมอง

ของผูใหขอมูลหลัก แมวาผลการศึกษาในครั้งนี้จะมี

ความคลายคลึงกันกับงานวิจัยที่ผานมาในสวนของ

ปจจัยที่นาจะมีผลตอความสําเร็จในการสอบ (วรรณี 

จันทรสวางและคณะ, 2553; วิภาดา คุณาวิกติกุลและ

คณะ, 2555) แตในงานวิจัยนี้ มีสิ่งที่เปนขอสังเกต

อันแตกตางจากงานวิจัยอื่นๆ อยูอยางนอยประการ

หนึ่งคือในขณะที่งานวิจัยอื่นๆ ระบุวาสถาบันสวน

ใหญมกีารเตรยีมพรอมและปฐมนเิทศเกีย่วกบัการสอบ

ใหแกนกัศกึษาต้ังแตเริม่เขาสูหลกัสตูร แตในบริบทของ

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีนครพนม นัน้จะเหน็ได

วา แมผูใหขอมลูหลกัจะไดรบัรูขอมลูเกีย่วกบัการสอบ

มากขึ้นทั้งจากอาจารยและรุนพี่เมื่อเรียนอยูในชั้นปที่

สูงขึ้นและเห็นวาการสอบเปนเคร่ืองหมายของความ

สําเร็จ และจุดเร่ิมตนของการกาวเขาสูวิชาชีพอยางมี

คุณภาพตามมาตรฐาน แตในระยะแรกที่ผูใหขอมูล

เขามาศึกษาในสถาบันแหงนี้นั้น พวกเขาเห็นวาการ
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ไมไดรับการปฐมนิเทศต้ังแตระยะแรกๆ ทําใหพวกเขา

ไมรูวาการสอบคืออะไร และมีความสําคัญอยางไรตอ

การเขามาสูวิชาชีพพยาบาล เหตุการณดังกลาวทําให

พวกเขาเตรียมความพรอมในการสอบชาเม่ือเทียบกับ

นักศึกษาในสถาบันอื่นๆ 

 ผลจากการศึกษาที่ไดในประเด็นนี้พอจะ

อภปิรายไดวา การขาดการปฐมนเิทศทีเ่หมาะสมทาํให

นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการสอบชา เปน

จดุออนของการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยแหง

นี้ที่อาจจะเปนปจจัยหนึ่งท่ีอธิบายไดถึงจํานวนของ

ผูสอบผานในรอบแรกทีอ่ยูในเกณฑตํา่ในปทีผ่านมาได 

เนื่องจากการขาดการปฐมนิเทศยอมสงผลใหผูเรียน

ขาดเปาหมายในการเรียนรู และสงผลเสียตอการเรียน

รูตามมา ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูทางปญญา

สงัคม (Social Cognitive Theory) ทีร่ะบวุาการท่ีผูเรียน

จะเรียนรูไดดีนั้นผูเรียนจะตองมีการรับรู และกําหนด

เปาหมายในการเรียนรู (Goal Setting) ตั้งแตเริ่มแรก 

เพราะผูเรียนที่มีการกําหนดเปาหมายในการเรียนรู จะ

เปนผูที่สามารถวางแผนการเรียนรู และพัฒนาทักษะ

ในการเรียนรูไดดี มีลักษณะการเรียนรูที่กระตือรือรน 

สามารถจัดการกับสิ่งตางๆ โดยใชปญญาและการคิด

วิเคราะหเพื่อนําไปสูการปฏิบัติที่นําไปสูความสําเร็จ

ตามเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพไดตอไป 

(Purdie, Hattie & Douglas, 1996; Wolters, 1998) 

 ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการสอบ ผูให

ขอมูลหลักสะทอนใหเห็นวาในมุมมองของพวกเขา

ความสําเร็จของการสอบนาจะมีความเก่ียวของกับ

ความสามารถในการเรียนรูที่แตกตางกันไประหวาง

บุคคลหลายประการ เชน ความแตกตางในดานสติ

ปญญาและการคิดวิเคราะห ทักษะในการเรียนรู

และความใสใจที่จะเรียนรู ซึ่งผลการศึกษาดังกลาว

สอดคลองกับการศึกษาอ่ืนๆ ที่ระบุวานอกเหนือจาก

คุณภาพของการเรียนการสอนและโอกาสในการเรียน

รูแลว ความแตกตางระหวางบุคคลอันไดแก ความ

สามารถดานสติปญญา ความถนัด ตลอดจนความ

มุมานะบากบ่ันและแรงจูงใจท่ีพยายามจะเขาใจในส่ิง

ที่เรียนรูนั้นๆ ลวนสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่

มีผลตอความสําเร็จในการสอบ (Carroll, 1989; Yates 

& Sandiford, 2013) 

 ในสวนของการจัดการเรียนการสอนน้ัน ผล

การศึกษาสะทอนมุมมองของผูใหขอมูลวาพวกเขา

เหน็วาการจัดการเรียนการสอนในปจจบุนัยงัไมมคีวาม

หลากหลาย ขาดการสงเสริมการคิดวิเคราะห และขาด

การจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่มี

การการบริหารจัดการอยางเปนระบบตอเน่ืองกันอยาง

เพยีงพอ นกัศกึษาจงึตองการใหสถาบนัการศกึษาแหงนี้

มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย ตรง

กับความสนใจท่ีอาจจะแตกตางกันไปในผูเรียนแตละ

บุคคล และกระตุนใหมีการคิดวิเคราะหของผูเรียน 

เชน การทาํผงัความคดิ (Mind Mapping) มากขึน้เพราะ

สิ่งเหลานี้ชวยสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูไดดี และนาจะ

สงผลดีตอการสอบได ซึ่งผลการศึกษาในประเด็นนี้

พอจะอภิปรายไดวาการจัดการเรียนการสอนสําหรับ

นักศึกษาพยาบาลนั้นเปนการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับอุดมศึกษา ดังนั้นการจัดการเรียนที่เหมาะสม

กับผูเรียนจึงควรเปนการจัดเรียนรูแบบผูใหญ (Adult 

Learning) ที่ผูจัดการศึกษาควรออกแบบการเรียนรูให

เหมาะกบัความตองการหรือความสนใจและความถนดั

ของผูเรยีนเปนสําคัญ ตลอดจนสงเสริมใหผูเรยีนมีสวน

ในการวางแผนการเรยีนรูรวมกนั ภายใตขอตกลงรวมกนั

เพื่อใหผูเรียนยอมรับวาทําไมผูเรียนตองเรียนหรือ

ตองทําอะไร เพราะอะไร และใหความสําคญักบัพืน้ฐาน

ที่แตกตางกันของผูเรียนเพื่อที่จะจัดการเรียนการสอน

และมอบหมายงานไดเหมาะสม ที่สําคัญ ผูใหขอมูล

ยังระบุวา การจัดศึกษาภาคปฏิบัติที่เปนระบบสอด

รับกับการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ไมทิ้งระยะ

หางระหวางการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัตินานเกินไปโดยมีอาจารยที่มีความเช่ียวชาญ
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ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติคอยช้ีแนะอยางใกลชิด

เปนส่ิงสําคัญท่ีมีสวนทําใหพวกเขาเรียนรูไดดี ซึ่ง

ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับทั้งแนวความคิด

ในการจัดการเรียนรูแบบผูใหญที่เชื่อวาผูเรียนจะเรียน

รูไดดีเมื่อเขาไดมีประสบการณตรงในการนําความรูไป

ประยุกตใชในสถานการณจริงไดดี (Knowles, 1990) 

และแนวความคิดของเบรนแนนและฮัทท (Brennan 

and Hutt, 2001) ที่ระบุวาวิชาชีพพยาบาลเปนวิชาชีพ

ทีม่พีืน้ฐานอยูบนการลงมอืปฏบิตั ิการเรยีนรูจะเกดิได

ดีเมื่อผูเรียนไดเชื่อมโยงความรูสูการปฏิบัติ 

 ในสวนของสถานท่ีอยูอาศัยและแรงจูงใจ

จากคนรอบขาง อันไดแก สภาพแวดลอมที่นาอยูของ

หอพกั สิง่เก้ือหนนุตอการเรยีนรูอืน่ๆ เชน ความพรอม

ของหองสมดุ ตลอดจนพฤตกิรรมการเรียนรูของเพ่ือน

นักศึกษาดวยกัน และการกระตุนจากครูอาจารย ที่ผู

ใหขอมูลระบุวาเปนปจจัยที่มีผลตอการเรียนรู และนา

จะชวยทําใหพวกเขาทําขอสอบไดดีนั้น จะเห็นไดวา

มทีัง้ปจจยัท่ีมผีลท้ังในเชิงลบและเชิงบวกตอการเรียนรู

ของผูเรยีน ในขณะทีป่จจยัดานทีอ่ยูอาศยัเปนอปุสรรค

ที่สําคัญเน่ืองจากมีสภาพท่ีคอนขางแออัด ไมสงเสริม

การเรียนรู แตปจจัยดานพฤติกรรมของบุคคลรอบขาง

โดยเฉพาะเพ่ือนและครอูาจารย ซึง่เปนบคุคลท่ีพวกเขา

คุนเคยและไววางใจคอยกระตุน เปนแบบอยางท่ีด ีกลบั

เปนปจจัยที่จูงใจและสงเสริมการเรียนรูไดเปนอยางดี 

ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวนี้สอดคลองกับการศึกษาของ

เองสตรอม (Engstrom & Tinto, 2008) ทีร่ะบวุาการอยู

ในสังคมท่ีผูเรยีนมีความสนิทสนม คุนเคยและไววางใจ

ซึ่งกันและกันน้ันจะชวยสงเสริมการเรียนรูเนื่องจาก

ผูเรียนจะรูสึกวาเปนบรรยากาศการเรียนรูที่ปลอดภัย

และเต็มไปดวยการชวยเหลือซึ่งกันและกันไมตอง

กังวลวาจะถูกตําหนิเมื่อมีการซักถามหรือแสดงความ

ไมรูออกมา ดังน้ันผูที่อยูในสังคมท่ีมีลักษณะดังกลาว

จงึเปนผูทีเ่รยีนรูไดดเีนือ่งจากมคีวามกระตอืรอืรนและ

กลาที่จะแสดงความคิดเห็น

ขอจํากัดของงานวิจัย
 ดวยเวลาที่จํากัด ผูวิจัยไดทําเก็บขอมูลจาก

ผูใหขอมลูหลกัทีเ่ปนผูสาํเรจ็การศกึษาทีอ่ยูระหวางการ

เตรยีมตัวสอบเทานัน้ ผูวจิยัไมไดมกีารตดิตามเก็บขอมลู

ภายหลังจากที่ผูสําเร็จการศึกษาผานการสอบแลว 

ผูวิจัยเห็นวาในอนาคตควรมีการทําวิจัยติดตามผลโดย

มีการเก็บขอมูลภายหลังจากที่ผูสําเร็จการศึกษาผาน

การสอบ ทัง้ในผูทีส่อบผานและสอบไมผานในรอบแรก

เพิ่มเติม เพื่อใหไดขอมูลที่มีความหลากหลาย ลุมลึก

และสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียน

การสอนไดมากขึ้น

ขอเสนอแนะ
 จากผลการวิจยั ผูวจิยัมขีอเสนอแนะท่ีวทิยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี นครพนม สถาบันการศึกษา

พยาบาลอื่นๆ และผูเก่ียวของอาจจะสามารถนําไป

ใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนและการ

เตรียมความพรอมเพือ่ใหนกัศกึษาสอบผานตามเกณฑ

ที่สภาการพยาบาลกําหนดดังนี้

 1. พัฒนาระบบการเตรียมความพรอม

ของนักศึกษาใหพรอมสําหรับการสอบข้ึนทะเบียน

ประกอบวิชาชีพต้ังแตในปแรกท่ีเขาศึกษาเพ่ือให

นักศึกษามีเวลาในการเตรียมความพรอม เชน การ

ปฐมนิเทศ ใหเห็นความสําคัญของการสอบเมื่อแรก

รับนักศึกษาเขาสูหลักสูตร สงเสริมใหอาจารยเปนผู

ที่นักศึกษามีความไววางใจและสามารถเขาถึงไดงาย

ขึ้น เนื่องจากผูเรียนมีความเชื่อมั่น ศรัทธา เห็นคุณคา

และพรอมจะเรียนรูจากอาจารยโดยตรง ตลอดจนหา

แนวทางในการพัฒนาสัมพันธภาพระหวางอาจารย

และนกัศึกษา อาท ิการปรับปรุงระบบอาจารยทีป่รกึษา

ใหมีการดําเนินการและติดตามผลการดําเนินงาน

อยางจริงจัง สงเสริมใหครอบครัวเขามามีสวนรวมใน

การสรางแรงจูงใจและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 

เชน การจัดโครงการอาจารยที่ปรึกษาพบผูปกครอง 
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เน่ืองจากผูเรียนมีความผูกพันกับครอบครัวและเห็น

วาการประสบความสําเร็จในการศึกษาเปนความหวัง

และความภาคภูมิใจของพอแม คนในครอบครัว และ

ชุมชน ตลอดจนจัดระบบการปรึกษาปญหาดาน

วิชาการในวิชาตางๆ ใหชัดเจน อาทิ การระบุ เวลา 

สถานที่ และอาจารยผูปฏิบัติหนาที่อยางเปนรูปธรรม 

อันจะกอใหเกิดการดูแลนักศึกษาไดอยางใกลชิดและ

ครอบคลมุยิง่ขึน้ ซึง่การการกระทาํดงักลาวนัน้จะชวย

สงเสรมิใหอาจารยมโีอกาสกระตุน สรางแรงจงูใจ การ

เสริมแรงทางบวกในดานการเรียนรูของนักศกึษา อนัจะ

ทาํใหนกัศกึษา มโีอกาสทีจ่ะบรรลุจดุมุงหมายท่ีตนเอง

ตั้งไวไดสําเร็จไดมากขึ้น  

 2. พฒันาวิทยาลัยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู 

จากการที่ผลการวิจัยระบุวานักศึกษามีทัศนคติที่ดี

กับการเรียนรูกับกลุมเพื่อนนั้น ผูวิจัยเห็นวา ในบริบท

ที่นักศึกษาใชชีวิตอยูรวมกันกับนักศึกษาคนอื่นๆ เปน

สงัคมเล็กๆ สงัคมหนึง่ในหอพกันัน้ วทิยาลยัควรสงเสรมิ

ใหนักศึกษาไดมีการรวมกลุมกันเพื่อใหนักศึกษา

ไดดแูล แลกเปล่ียนเรียนรูดวัยกัน ตัง้แตระยะแรกท่ีเขา

มาอยูในวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น เนื่องจาก

ผลการวิจัยที่ผานมา (Engstrom et al., 2008) ระบุวา

นกัศกึษาทีอ่ยูรวมกนัมกัมทีศันคตทิีด่กีบัการเรยีนรูกบั

กลุมเพือ่นเพราะนอกจากจะชวยลดความเครียดแลวยงั

กอใหเกิดความผูกพัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และไม

ทอดทิ้งกัน การสรางกลุมดังกลาวนั้นจึงไมเพียงแตจะ

ชวยใหนักศึกษาไดเรียนรูที่จะอยูรวมกับผูอื่นในสังคม

อยางผาสุกเทานั้นหากยังจะเปนการเปดโอกาสให

นักศึกษาไดเรียนรูดานวิชาการอีกดวย

 3. จัดการเรียนการสอนใหมีความหลาก

หลาย เนื่องจากผูเรียนแตละคนมีทักษะการเรียนรู

ที่แตกตางกัน นักศึกษาบางคนมีปญหาดานความจํา 

หลายคนขาดความต้ังใจขณะเรียน (ศภุสิรา สวุรรณชาติ 

และ วไิลพร  รงัควัต, 2555) จงึควรจัดรูปแบบการเรียน

การสอนที่หลากหลายที่เนนใหนักศึกษาฝกใชทักษะ

การคิดข้ันสูง รูจักคิดเช่ือมโยงเน่ืองจากลักษณะของ

ขอสอบไมไดเนนที่ทักษะการรูจําอยางเดียว แตยังเนน

ที่จะทดสอบทักษะอื่นๆ  ที่ตองใชทักษะการคิด

ขัน้สูง เชนการวิเคราะห สงัเคราะหรวมดวย วทิยาลัยจึง

ควรเนนใหนักศึกษาไดมีความคุนเคยกับการใชทักษะ

การคิดขั้นสูง ตลอดจนไดฝกทําขอสอบท่ีมีลักษณะ

เหมือนขอสอบที่ใชสําหรับการสอบขึ้นทะเบียนเปน

ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภชั้นหนึ่ง  

ตลอดจนออกขอสอบตามพิมพเขียวอยางเครงครัด 

อาจารยทุกระดับรวมถึงอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีและอาจารยพิเศษควรไดรับการพัฒนา

ศกัยภาพใหสามารถจดัการเรยีนการสอนทีห่ลากหลาย 

เนนใหนักศึกษาไดฝกฝนการใชทักษะการคิดขั้นสูง 

และออกขอสอบวัดการเรียนรูในแตละหัวขอที่สอน

ใหมลีกัษณะคลายคลึงขอสอบท่ีใชสาํหรับการสอบข้ึน

ทะเบียนฯ ไดดียิ่งขึ้นในทุกๆ วิชา 

 4. จัดการเรียนการสอนระหวางภาคทฤษฎี

และปฏิบัติใหสอดคลองและดําเนินควบคูไปดวยกัน

ตามลําดับกอนหลังโดยไมทิ้งชวงหางกันมากจนเกิน

ไปเพื่อใหนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรูภาคทฤษฎี

สูภาคปฏิบัติไดดีขึ้น

 5. คัดสรรและสงเสริมศักยภาพอาจารย

ที่ทําหนาที่สอนภาคปฏิบัติใหเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะ

ดาน เนื่องจากการไดรับประสบการณฝกภาคปฏิบัติ

โดยอาจารยนิเทศที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

ถือเปนหัวใจของการจัดการศึกษาพยาบาล (Shulman, 

2005) วทิยาลัยควรพัฒนาระบบการคัดสรรผูทีม่คีณุวฒุิ

เหมาะสม มีคุณภาพ เชน จบตรงสาขา เกรดเฉลี่ย

สูง มีประสบการณทํางาน มีเจตนคติที่ดีตอการนิเทศ

นกัศกึษามาเปนอาจารย และพัฒนาคนเหลานัน้ใหเปน

ผูเชี่ยวชาญในแตละดาน ประจําแตละแผนกหรือหอ

ผูปวยตอไป

 6. จัดที่อยูอาศัยส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอการ

เรยีนรู ในสถาบนัทีจ่ดัใหนกัศกึษาใชชวีติอยูรวมกนัใน
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หอพักเชนที่วิทยาลัยแหงนี้นั้น สถาบันควรดูแลให

นักศึกษาไดรับความสะดวกสบายในดานของปจจัยที่

จาํเปนตอการดาํรงชวีติเบือ้งตน เชน ทีอ่ยูอาศยัทีส่ะอาด 

นาอยู และไมแออัดจนเกินไป เพราะการที่นักศึกษาจะ

เกิดการเรียนรูที่ดีนั้น นักศึกษาตองไดรับการตอบ

สนองดานปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิตเบื้องตน

อันมีผลตอคุณภาพของสุขภาพกายและจิตใจอยาง

เหมาะสมเสียกอน อยางไรก็ตามในการแกไขปญหา

ดังกลาวนี้ สถาบันการศึกษาที่ทําหนาที่ผลิตพยาบาล

คงไมสามารถดําเนินการไดโดยลําพังหากไมไดรับ

การสนับสนุนเชิงนโยบายจากผูที่เกี่ยวของ ในขณะ

ที่สถานการณความตองการผลิตพยาบาลของ

ประเทศไทยอยูในสถานการณที่คลายคลึงกันกับ

ประเทศอื่นๆ ทั่วทุกภูมิภาคของโลกที่ยังคงตองการ

เพิ่มการผลิตอยางตอเน่ืองน้ัน  การมีนโยบายให

สถาบันตางๆ เพิ่มการผลิตพยาบาลจึงควรมีควบคู

ไปกับการเพิ่มปจจัยที่จําเปนสําหรับการผลิต อัน

ไดแก การเพิ่มงบประมาณในการดูแลเรื่องสวัสดิการ

ของนักศึกษา เชนการสรางหอพักนักศึกษา การ

เพิ่มอัตรากําลัง คาตอบแทน และสวัสดิการของ

อาจารยพยาบาลใหมากขึ้น เ พ่ือส ง เสริมใหผู มี

ความรูความสามารถอยางแทจริงเขามาวิชาชีพนี้

มากข้ึนและชวยใหสถาบันสามารถจัดการเรียน

การสอนที่ดี มีประสิทธิภาพมากขึ้นอันจะสงผล

ตอคุณภาพการพยาบาลที่ประชาชนจะไดรับจาก

นักศึกษาท่ีจะจบไปเปนพยาบาลวิชาชีพตอไปใน
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