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บทคัดยอ
ผูสําเร็จการศึกษาพยาบาลจะตองสอบผานการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภของสภาการพยาบาล จึงจะสามารถประกอบวิชาชีพในฐานะพยาบาลวิชาชีพได อยางไรก็ตาม
อัตราการสอบผานในครั้งแรกของผูสําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนมในหลายปที่
ผานมาอยูใ นเกณฑตาํ่ กวาทีส่ ภาการพยาบาลกําหนด ผูว จิ ยั จึงดําเนินการวิจยั เชิงคุณภาพขึน้ เพือ่ ศึกษาประสบการณ
ของนักศึกษาที่เกี่ยวของกับการสอบขึ้นทะเบียนฯ ตามมุมมองของนักศึกษาชั้นปที่ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม จากผูใหขอมูลหลักจํานวน 15 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดย
การทําสนทนากลุมจํานวน 2 ครั้ง จากผูใหขอมูลหลัก จํานวน 13 คน และการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูล
หลัก จํานวน 2 คน และทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบประเด็นหลักที่สําคัญ
2 ประเด็น คือ 1) การสอบเปนเครือ่ งหมายแหงความสําเร็จ เปนจุดเริม่ ตนทีจ่ าํ เปนของการกาวเขาสูว ชิ าชีพอยางมี
คุณภาพ และ 2) ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการสอบไดแก ความสามารถเฉพาะบุคคล กลวิธีจัดการศึกษาและ
อาจารย สถานทีอ่ ยูอ าศัยและแรงจูงใจจากคนรอบขาง จากขอคนพบดังกลาว นํามาซึง่ การอภิปรายผลและขอเสนอ
แนะที่สอดคลองกับขอคนพบสําหรับสถาบันการศึกษาและผูที่เกี่ยวของในการเตรียมความพรอมในการสอบ
ใหนักศึกษา เพื่อชวยใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถสอบผานไดตามเกณฑตอไป
คําสําคัญ:

การเตรี ย มความพร อ ม นั ก ศึ ก ษาพยาบาล การสอบความรู เ พื่ อ ขึ้ น ทะเบี ย นเป น ผู ป ระกอบ
วิชาชีพการพยาบาล

* พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
** อาจารย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

5

6

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ปที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556

The Experiences of Nursing Students Studying at Borommarajonnani College of
Nursing, Nakhon Phanom When Preparing for the Nursing Licensure Examination
Phensiri Dumrongpakapakorn PhD
Rattiya Thongon MSN
Nadnapa Arayasilapathon MSN
Nuttiya Chaipunha MSN
Arunrat Uthaisang BSN

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, first-time nursing 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 findings were discussed;
and, implications of the findings 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
การรั ก ษามาตรฐานของวิ ช าชี พ พยาบาล
ดวยการประกันคุณภาพของผูประกอบวิชาชีพเพื่อให
ผูรับบริการปลอดภัย และไดรับบริการดานสุขภาพที่
มีคุณภาพเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากผูที่อยูใน
วิชาชีพนี้มีหนาที่ปฏิบัติตอชีวิตมนุษยโดยตรง สภา
การพยาบาลซึ่งมีหนาที่ในการรักษามาตรฐานของ
วิชาชีพ จึงกําหนดใหผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

การศึกษาทีผ่ ลิตพยาบาล และตองการประกอบวิชาชีพ
พยาบาลตองสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบ
วิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ และกําหนดเกณฑไว
วาผูท สี่ อบกอนป 2556 จะตองไดคะแนนการวัดความรู
ความสามารถไมนอยกวารอยละ 60 ในทุกรายวิชา
หรื อ ตามเกณฑ ที่ ส ภาฯ กํ า หนดใน 8 รายวิ ช า อั น
ไดแก วิชาการผดุงครรภ การพยาบาลมารดาและทารก
การพยาบาลเด็กและวัยรุน การพยาบาลผูใ หญ การพยาบาล
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ผูสูงอายุ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร
การพยาบาลอนามั ย ชุ ม ชนและการรั ก ษาพยาบาล
ขัน้ ตน และกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ (ทัศนา
บุญทอง, 2544; สภาการพยาบาล, 2551, 2556)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม ตระหนักถึงความสําคัญของ
การประกันคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาใหเปนผูที่
สามารถปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลได ส อดคล อ งกั บ ความ
คาดหวังของสังคมและเปนไปตามมาตรฐานของสภาฯ ใน
การคุมครองความปลอดภัยในชีวิตของผูรับบริการดาน
สุขภาพ (สภาการพยาบาล, 2551) จึงไดจัดการเรียน
การสอนเพือ่ สงเสริมใหผสู าํ เร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ
สามารถสอบขึ้ น ทะเบี ย นฯ ได ต ามเกณฑ ที่ ส ภาฯ
กําหนด อยางไรก็ตาม จากผลการสอบเพือ่ ขึน้ ทะเบียนฯ
ของผูส าํ เร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในปการศึกษา 2548 – 2553 ทีผ่ า นมาพบวามีผสู อบผาน
8 วิชาของการสอบรอบแรก เพียงรอยละ 26.97 – 49.35
เทานั้น (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม,
2554) ซึ่งถือวาอยูในเกณฑตํ่ากวามาตรฐานที่สภาการ
พยาบาลกําหนด ที่ระบุใหมีผูสําเร็จการศึกษาที่ทําการ
สอบกอนป พ. ศ. 2556 ตองสอบผาน 8 วิชาของการ
สอบฯ รอบแรกไมนอยกวารอยละ 70 สถานการณ
ดั ง กล า วส ง ผลกระทบอย า งมากต อ วิ ท ยาลั ย ฯ ซึ่ ง
สอดคลองกับการศึกษาทีผ่ า นมาทีร่ ะบุวา การทีผ่ สู าํ เร็จ
การศึกษาสอบรอบแรกไมไดตามเกณฑทสี่ ภาฯกําหนด
นั้นสงผลเสียทั้งแกสถาบัน ผูสําเร็จการศึกษา และ
ผูรับบริการ อาทิ การรับรองสถาบันการศึกษา (วิภาดา
คุณาวิกติกลุ , อารีวรรณ กลัน่ กลิน่ , รัตนวดี ชอนตะวัน,
และสุปราณี อัทธเสรี, 2555) บัณฑิตพยาบาลที่สอบ
ขึ้นทะเบียนฯไมผานจะตองปฏิบัติหนาที่ภายใตการ
นิเทศของพยาบาลวิชาชีพ ทําใหขาดความกาวหนาและ
กําลังใจในการทํางาน และอาจกอใหเกิดผลดานลบตอ
คุณภาพการพยาบาลที่ประชาชนไดรับตามมา (ปทมา
แคนยุกต และ สุวิมล มณีโชติ, 2549)

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีปจจัย
หลากหลายที่มีความสัมพันธกับผลการสอบเพื่อขึ้น
ทะเบียนฯ ของนักศึกษาพยาบาล ไมวาจะเปนปจจัย
ดานการจัดหลักสูตรและแผนการศึกษา ปจจัยดาน
ผูสอน ปจจัยดานผูเรียน และปจจัยสนับสนุนอื่นๆ
(วรรณี จันทรสวาง, พัชรี คมจักรพันธ, ศิริวรรณ พิริย
คุณธร, และ อาภรณทพิ ย บัวเพ็ชร, 2553; วิภาดา คุณาวิกติกลุ
และคณะ, 2555) แต อ ย า งไรก็ ต ามป จ จั ย ที่ มี ค วาม
สัมพันธกับผลการสอบขึ้นทะเบียนฯ ของนักศึกษา
พยาบาลจากรายงานการวิจยั ตางๆ นัน้ มีความแตกตางกัน
โดยผลการศึ ก ษาในบางสถาบั น ระบุ ป จ จั ย ที่
คล ายคลึงกั น ยกตัวอยางเชน การศึกษาของจารุณี
วารหัส และคณะ (2545) และการศึกษาของปทมา
แคนยุกต และคณะ (2549) ทีพ่ บวา เกรดเฉลีย่ สะสมตลอด
หลักสูตรหรือผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ ขาสอบมี
ความสัมพันธทางบวกกับผลการสอบประมวลความรู
ของผูขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง หรือ
ความสําเร็จในการสอบฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ในขณะที่ผลการศึกษาในบางสถาบันระบุปจจัยที่มีผล
ตอการสอบฯ แตกตางกัน อาทิ การศึกษาของ วรรณี
จันทรสวาง และคณะ (2553) พบวา กระบวนการ
ในการเตรียมตัวสอบและการทบทวนความรูอ ยางจริงจัง
2 เดือนกอนสอบของผูเรียนเปนปจจัยที่มีผลตอความ
สํ า เร็ จ ในการสอบฯ ซึ่ ง ขั ด แย ง กั บ การศึ ก ษาของ
สายสวาท เผาพงษและคณะ (2552) ทีพ่ บวา การเตรียม
ตัวสอบไมมีผลตอความสําเร็จในการสอบ
ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงสันนิษฐานวาปจจัยทีเ่ กีย่ วของ
กับผลการสอบขึ้นทะเบียนฯ นั้นอาจจะแตกตางกัน
ตามบริบทของแตละสถาบันและตัวนักศึกษาพยาบาล
เอง ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดปรากฏการณนิยม
ซึ่งเปนแนวความคิดพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ
ที่เชื่อวามนุษยมีแนวโนมในรับรู แปลความ ตลอดจน
แสดงพฤติ ก รรมใดๆ ตอบสนองต อ สิ่ ง เร า อย า งใด
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อยางหนึ่งแตกตางกันไปตามประสบการณที่ผานการ
เรียนรู บมเพาะ และคาดหวังของสังคมวัฒนธรรม
ในบริบทแตกตางกันเนื่องจากสังคมมนุษยเปนสังคม
ที่เปนพลวัตหรือมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา (ศิริพร
จิรวัฒนกุล, 2555; King, 1981) ประกอบกับที่ผาน
มาวิทยาลัยฯ ยังไมเคยทําการศึกษาวิจัยในประเด็นนี้
มากอน ผลการวิจัยที่ดําเนินการในสถาบันอื่นๆ อาจ
จะไมสามารถนํามาปรับใชกับนักศึกษาของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครพนมได เนือ่ งจาก นักศึกษา
อาจมีประสบการณที่ผานการเรียนรู บมเพาะ และ
คาดหวังของสังคมวัฒนธรรมในบริบทที่แตกตางกับ
สถาบันการศึกษาอื่น เชน การเปนสถาบันการศึกษา
ที่มีลักษณะเฉพาะที่กอตั้งขึ้นในป 2536 ตามนโยบาย
ดานการสาธารณสุข ภายใตการกํากับดูแลของสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข แตภายหลัง
ไดถูกหลอมรวมเขามาสังกัด มหาวิทยาลัยนครพนม
กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
นครพนม ในพ.ศ. 2548 ผู วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษา
ประสบการณของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปที่ 4 ในการ
เตรียมตัวสอบขึ้นทะเบียนฯ โดยมุงหวังวาขอมูลที่ได
จากการวิจัยในครั้งนี้จะเปนประโยชนในการเตรียม
ความพรอม และวางแผนใหความชวยเหลือนักศึกษา
ของวิทยาลัยฯ และสถาบันการศึกษาพยาบาลอื่น ให
สามารถสอบไดตามเกณฑของสภาการพยาบาลตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
เพือ่ ศึกษาประสบการณในการเตรียมตัวสอบ
ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ ตามมุมมองของนักศึกษาชั้นปที่ 4
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี นครพนม ซึ่งอยูระหวางเตรียมตัวสอบขึ้น
ทะเบียนฯ

วิธีดําเนินการวิจัย
ก า ร วิ จั ย นี้ ใ ช วิ ธี ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ
(Qualitative Study) เนื่องจากเปนวิธีที่เหมาะสมตอ
การเขาใจมุมมอง ความรูสึกนึกคิดของผูถูกศึกษาที่มี
ตอปรากฏการณที่สนใจศึกษาไดอยางลึกซึ้ง (ศิริพร
จิรวัฒนกุล, 2555)
ผูเขารวมงานวิจัย
ผู วิ จั ย คั ด เลื อ กผู เ ข า ร ว มงานวิ จั ย หรื อ ผู
ให ข อ มู ล หลั ก โดยวิ ธี ก ารเลื อ กอย า งเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) และกําหนดคุณสมบัตผิ เู ขารวม
งานวิจัยที่เชื่อวาจะสามารถสะทอนความหมายและ
ประสบการณการเตรียมตัวสอบตรงตามวัตถุประสงค
การวิจัยไดดีที่สุด ไวดังนี้ 1) เปนนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 4 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีนครพนม 2) ผานการเรียนภาคทฤษฎี
และปฏิบัติตามที่หลักสูตรกําหนด และอยูระหวาง
การเตรียมตัวสอบขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ
ชัน้ หนึง่ ครัง้ ที่ 1/2554 และ 3) เต็มใจใหขอ มูล ซึง่ ในงาน
วิจยั ครัง้ นีม้ ผี เู ขารวมงานวิจยั จํานวนทัง้ สิน้ 15 คน เปน
ผูมีอายุอยูระหวาง 21-25 ป ประกอบดวยเพศหญิง 14
คน และ เพศชาย 1 คน
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ประกอบด ว ย
แนวทางการสนทนากลุม และแนวทางการสัมภาษณ
เชิงลึกทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้ และไดรบั การตรวจสอบคุณภาพ
ดานความตรงตามเนื้อหาและความถูกตองทางภาษา
โดยผูทรงคุณวุฒิซึ่งประกอบดวยอาจารยพยาบาลที่
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีประสบการณใน
การสอนนักศึกษาฯ มากกวา 10 ป จํานวน 3 ทาน แลว
นําไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูท รงคุณวุฒิ
กอนนําไปใชในการเก็บขอมูล ดังนี้
1. แนวทางการสนทนากลุม เปนแนวคําถาม
อยางกวางๆ และมีความยืดหยุน ตามการสนทนา เพือ่ ให
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ไดขอมูลเชิงลึกและครอบคลุมในประเด็นที่ศึกษา เชน
การสอบและการเตรียมตัวสอบคืออะไร มีความหมาย
อยางไรสําหรับทาน ทานคิดวาการสอบฯ ผานหรือไม
มีความหมายสําหรับทานอยางไร ทานคิดวามีอะไรบาง
ที่จะทําใหทานสามารถสอบได และทานมีการเตรียม
ตัวอยางไรในการสอบ
2. แนวทางการสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก ซึ่ ง เป น
ขอคําถามปลายเปดในประเด็นที่เกี่ยวของ อันไดแก
ความหมาย ความสํ า คั ญ และประสบการณ ก าร
เตรียมตัวสอบ เปนเครื่องมือชวยในการคนหาขอมูล
และทําความเขาใจปรากฏการณที่สนใจศึกษาเพิ่มเติม
จากขอมูลที่ไดการสนทนากลุมเพื่อใหเกิดความอิ่มตัว
(Saturation) และสมบูรณของขอมูลยิ่งขึ้น

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูท าํ การวิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
1. เตรี ย มความพร อ มในการวิ จั ย โดยการ
ศึกษาความรูท เี่ กีย่ วของอันไดแก การสอบฯ การจัดการ
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
ดําเนินการโดยสนทนาและสัมภาษณตามแนวคําถามทีไ่ ด
ออกแบบไวลวงหนาทุกครั้ง เพื่อใหไดขอมูลที่ปราศจาก
อคติ ครอบคลุมและนาเชือ่ ถือยิง่ ขึน้ กอนดําเนินการเก็บ
ขอมูลทุกครัง้ ผูว จิ ยั อธิบายวัตถุประสงคของการวิจยั และ
ขออนุญาตในการจดบันทึกและบันทึกเสียงกอนเริม่ การ

ทําการสนทนากลุม และการสัมภาษณ ในระหวางการเก็บ
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
เพือ่ คนหาขอมูลและทําความเขาใจประสบการณเกีย่ วกับ
การเตรียมตัวสอบเพิ่มเติม จนเกิดความสมบูรณและ
ความอิ่ ม ตั ว ของข อ มู ล (Saturation) กล า วคื อ ไม พ บ
ขอสงสัยและไมมขี อ มูลใหมเกิดขึน้ ซึง่ ในการทําการสนทนา
กลุมและการสัมภาษณเชิงลึกในแตละครั้งนั้น ใชเวลา
ดําเนินการครั้งละ 60 – 90 นาที
3. นําขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมและ
การสัมภาษณมาทําการบันทึกและถอดเทปรายวันแบบ
คําตอคํา (Verbatim) เพื่อนําขอมูลที่ไดไปตรวจสอบ
ความถูกตองกับผูใ หขอ มูลกอนนําไปวิเคราะห และเพือ่
นําไปวางแผนการทํางานกอนการเก็บขอมูลครั้งตอไป
เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณย่งิ ขึ้น

การพิทักษสิทธิ์ผูใหขอมูล
โครงการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ไ ด รั บ การรั บ รอง
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของ
มหาวิทยาลัยนครพนมกอนที่ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บ
ขอมูลกับผูใหขอมูลหลัก

การวิเคราะหขอมูล
ผูว จิ ยั ดําเนินการวิเคราะหขอ มูลอยางตอเนือ่ ง
ไปพรอมๆ กับการเก็บขอมูลจนสิ้นสุดการวิจัย โดย
ประยุกตใชวิธีการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) ตามแนวทางของโคไลซซี่
(Colaizzi, 1978) โดย

9
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วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ปที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556

1. ผูวิจัย 2 คน นําเทปบันทึกการสนทนา
กลุ ม และการสั ม ภาษณ พ ร อ มทั้ ง แบบบั น ทึ ก การ
สนทนากลุม และการสัมภาษณ มาถอดความเปนคําตอ
คํา ออกมาเปนบทสนทนาที่เปนตัวอักษร (Transcript)
และตรวจสอบความถู ก ต อ งของข อ มู ล อี ก ครั้ ง โดย
การฟงเทปบันทึกการสนทนาซํ้า รวมกับการอานบท
สนทนาออกมาเปนตัวอักษรหลังสิ้นสุดการสนทนา
กลุมหรือสัมภาษณทุกครั้ง กอนนําขอมูลเชิงคุณภาพ
(Qualitative Data) ที่ไดไปวิเคราะห
2. ผูวิจัย 3 คน แยกกันดําเนินการวิเคราะห
ข อ มู ล โดยอิ ส ระด ว ยการอ า นบทสนทนาบรรทั ด
ตอบรรทัดซํา้ ๆ 4 – 5 รอบ เพือ่ ใหเกิดความเขาใจเรือ่ งที่
ตองการศึกษาตามวัตถุประสงคการวิจัยอยางถองแท
และจัดประเด็นการสนทนาใหเปนหมวดหมู พรอม
ทั้ ง ดึ ง ประโยคหรื อ ข อ ความสํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
วัตถุประสงคของการวิจัย โดยการขีดเสนใตและเขียน
แยกขอความสําคัญนัน้ ไวแลวนํามากําหนดความหมาย
เพื่อใชในการจัดหมวดหมูของขอความ หลังจากนั้น
ทําการจัดกลุมขอความตามลักษณะความหมายที่เปน
ไปในทํานองเดียวกัน ใหรหัสขอความ (Coding) และ
นํามาจัดหมวดหมู (Category) แลวสรุปประเด็นยอย
ที่มีเนื้อหาอยูในกลุมเดียวกันไวดวยกันเปนประเด็น
หลัก (Theme)
3. ผูวิจัยที่วิเคราะหขอมูลทั้ง 3 คน นําผล
การวิเคราะหที่ไดจากการศึกษามารวมกันอภิปราย
ทั้งประเด็นที่มีความคลายคลึงและแตกตางกันจนได
ขอสรุปรวมกัน
ผู วิ จั ย ทํ า การวิ เ คราะห ข อ มู ล เช น นี้ ทุ ก ครั้ ง
หลังจากเสร็จสิ้นการสนทนากลุมแตละกลุม และการ
สัมภาษณเชิงลึก แลวทําการวิเคราะหรวบยอดทั้งหมด
อีกครั้งตามลําดับที่กลาวมาขางตนเพื่อใหไดขอมูลที่มี
ความหลากหลายและถูกตองมากที่สุด

ความเชื่อถือไดของขอคนพบในงานวิจัย
(Trustworthiness)
นอกเหนือจากความเขมงวดและไวใจไดใน
ส ว นคุ ณ สมบั ติ แ ละทั ก ษะของผู วิ จั ย ในฐานะที่ เ ป น
เครือ่ งมือทีส่ าํ คัญในกระบวนการวิจยั และคุณภาพของ
ขอมูลและการวิเคราะหขอมูลแลว เพื่อใหขอคนพบ
ของงานวิจัยมีความเชื่อถือได (Trustworthiness) ผูวิจัย
ไดดําเนินการตามแนวทางที่ศิริพร จิรวัฒนกุล (2555)
และลินคอลนและกูบา (Lincoln & Guba, 1985) ได
เสนอไว ผานการวิจัยอยางมีขั้นตอนดังนี้
1. ความพึง่ พาไดของขอมูล (Dependability)
เพื่ อ ให ข อ ค น พบเชื่ อ ถื อ ได ต ามเกณฑ ก ารพึ่ ง พาได
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยเพื่อใหไดขอมูลที่มีความสมํ่า
เสมอและเปนเหตุเปนผลผานการเก็บขอมูลตัง้ แตเดือน
ธันวาคม 2554 – มีนาคม 2555 โดยผูวิจัยซึ่งเปนผูที่มี
สัมพันธภาพที่ดีและคุนเคยกับผูใหขอมูลมานานเปน
ผูเก็บขอมูลเองซึ่งเชื่อวาจะทําใหผูใหขอมูลเกิดความ
ไววางใจในตัวผูทําวิจัยจนทําใหผูวิจัยไดรับขอมูลที่
ถูกตองและเปนจริง และผูว จิ ยั 3 คนซึง่ ทําหนาทีว่ คิ ราะห
ขอมูลไดมกี ารประชุมรวมกันเปนระยะเพือ่ ทําการตรวจ
สอบความถูกตองและครอบคลุมของการวิเคราะหและ
ตีความของขอมูลในทุกมิติ ซึ่งขอมูลไดรับการตรวจ
สอบคุณภาพและการวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ
โดยการตรวจสอบสามเสา (Triangulation) อันไดแก
การเก็บขอมูลในประเด็นเดียวกันจากผูใหขอมูลหลาย
คน ในเวลาที่ตางกันใชวิธีการเก็บขอมูลหลายวิธีโดยมี
ผูวิจัยอยางนอย 3 คน รวมเก็บรวบรวมขอมูลในแตละ
ครั้งเพื่อใหไดขอมูลครอบคลุมรอบดาน
2. ความถู ก ต อ งเชื่ อ ถื อ ได ข องข อ มู ล
(Credibility) ผู วิ จั ย มี ก ารตรวจสอบความถู ก ต อ ง
เชื่อถือไดของขอมูลโดยการนําขอมูลที่ไดจากการถอด
เทปและวิ เ คราะห เ บื้ อ งต น ส ง กลั บ ไปให ผู ใ ห ข อ มู ล
หลักรับรองความถูกตองของขอมูลอีกครั้ง (Member
Checking) ตลอดจนมีผูวิจัย 3 คน ซึ่งเปนผูที่ความรู

The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
Vol. 19 No.1 January-June 2013

และประสบการณทงั้ ในเรือ่ งการจัดการศึกษาพยาบาล
และการวิจัยเชิงคุณภาพเปนผูวิเคราะหขอมูลในทุก
ประเด็นรวมกัน (Peer Debriefing) เพื่อใหไดคําอธิบาย
ปรากฏการณที่ศึกษาจากมุมมองที่หลากหลาย
3. การยืนยันผลการวิจัย (Conformability)
ขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆที่เกี่ยวของในแตละ
ขั้นตอนของการเก็บ ตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล
ไดถูกเก็บไวเปนหลักฐานที่สามารถตรวจสอบ (Audit
Trial) แหลงที่มาของขอมูลได
4. การประยุกตใชผลการวิจยั (Transferability)
เพื่ อ ให ผู อ า นงานวิ จั ย สามารถที่ จ ะตั ด สิ น ใจได ว า
ขอคนพบที่ไดจากงานวิจัยนี้จะสามารถนําไปประยุกต
ใชในกลุมหรือสถานที่อื่นๆ ไดหรือไม อยางไร ผูวิจัย
ไดนําเสนอขอมูลของบริบทที่ทําการศึกษาไวอยาง
ชัดเจน ผานกระบวนการเลือกและระบุคุณลักษณะ
ของผูใหขอมูลหลัก การนําเสนอตัวอยางของคําพูดที่
ไดจากการบอกเลาหรือแสดงความคิดเห็นในเรือ่ งตางๆ
ของผูใ หขอ มูลหลักประกอบการนําเสนอขอคนพบใน
แตละประเด็น

ผลการวิจัย
ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ผู วิ จั ย พบประเด็ น
หลักที่สําคัญสองประเด็นดวยกันคือ 1. การสอบเปน
เครือ่ งหมายของความสําเร็จและจุดเริม่ ตนทีจ่ าํ เปนของ
การกาวเขาสูว ชิ าชีพ และ 2. ปจจัยทีม่ ผี ลตอความสําเร็จ
ในการสอบ
1. การสอบเปนเครือ่ งหมายของความสําเร็จ
และจุดเริม่ ตนทีจ่ าํ เปนของการกาวเขาสูว ชิ าชีพ ขอคน
พบในประเด็นนี้ ผูใหขอมูลหลักใหความหมายและ
ความสําคัญของการสอบไววา การสอบเปรียบเสมือน
เครื่องหมายของความสําเร็จ และจุดเริ่มตนที่จําเปน
ของการกาวเขาสูวิชาชีพอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน
เมื่อเรียนในชั้นปที่สูงขึ้นและไดรับขอมูลเกี่ยวกับการ
สอบจากทั้งรุนพี่และอาจารยเพิ่มขึ้น ผูใหขอมูลเห็น
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วา การสอบโดยเฉพาะการสอบใหผา นในรอบแรกเปน
สิ่งสําคัญสําหรับตนเอง การสอบผานเปรียบเสมือน
เครื่องหมายของความสําเร็จตามความคาดหวังของ
ตนเอง ครอบครัวและสังคม และเปนจุดเริ่มตนของ
การกาวเขาสูวิชาชีพอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน ดัง
ตัวอยางที่ผูใหขอมูลสวนหนึ่งระบุวา “(แลวคิดวาการ
สอบนี้สําคัญมากไหม) สําคัญ…สําคัญมาก…เราเปน
ความหวังของครอบครัวคะ…ความหวังของหมูบาน
คะ…” “อยางแรกเลยก็คือการยอมรับจากเพื่อนรวม
งาน สายงานสายอาชีพเราคะ วาถาเราสอบผานมันก็
จะเปนแบบการันตีไดวา เปนการการันตีไดอยางหนึง่ วา
เรามีความสามารถพอทีจ่ ะไปดูแลคนไขคะ ” และ “…ก็
คือเพือ่ ทําใหตวั เรามีมาตรฐานของวิชาชีพและสามารถ
นําความรูที่ไดไปประกอบวิชาชีพแบบ อยูในระดับที่
แบบเฉพาะเจาะจง เปนระดับมาตรฐานคะ” อยางไร
ก็ตามผูใหขอมูลเกือบทุกคนระบุตรงกันวาพวกเขาไม
ไดรับการชี้แจงตั้งแตเริ่มเขาศึกษาวาการสอบคืออะไร
และมีความสําคัญอยางไร จึงทําใหพวกเขาขาดความ
ตระหนักถึงความสําคัญในการสอบและมีการเตรียม
ตัวสอบชาเมือ่ เทียบกับนักศึกษาในสถาบันอืน่ จึงอาจมี
ผลทําใหนกั ศึกษาของวิทยาลัยฯ ทําขอสอบไดไมดเี ทาที่
ควร ดังตัวอยางของบทสัมภาษณ ตอไปนี้ “ตอนแรกก็
มาเรียนพยาบาลก็ยังไมรูวาตองมีการสอบสภา ก็คือยัง
ไมรเู รือ่ งเลยคะอาจารย…แตวา มันก็ยงั ยังไมคอ ยเขาใจ
เทาไหรคะตอนชวงป1ป2 วา เออ มันสําคัญหรือวาอะไร
ยังไง” “ตอนที่มาเรียนป1 ป2 นี่ยอมรับวายังไมรูเลยคะ
วาใบประกอบวิชาชีพคืออะไร ก็เพิง่ มารูต อนป3 ป4...”
“หนูไมรูวาใบประกอบวิชาชีพนี้มีความสําคัญอยางไร
มันคือแบบ จุดสําคัญยังไงบาง คือไมรวู า เกีย่ วกับเงินเดือน
หรื อ อะไรบ า ง” และ “จากที่ มี ป ระสบการณ ไ ด คุ ย
กับเพื่อนตางสถาบัน หนูเห็นอันหนึ่งมันมีจุดแตกตาง
กันก็คอื เขาจะเริม่ ปลูกเริม่ สรางทัศนคติตงั้ แตเขามา...”
2. ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการสอบ
ประกอบดวย ความสามารถเฉพาะบุคคล กลวิธจี ดั การ

12

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ปที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556

ศึกษาและอาจารย สถานทีอ่ ยูอ าศัยและแรงจูงใจจากคน
รอบขาง
ความสามารถเฉพาะบุคคล ผูใหขอมูลระบุ
วา ความสามารถหรือความแตกตางเฉพาะบุคคล เชน
ความสามารถในดานสติปญญา การคิดวิเคราะห ทักษะ
ในการเรียนรู และความใสใจในการเรียนรู เปนสิง่ สําคัญ
เนื่องจากการเรียนรูเปนกระบวนการทางสติปญญาที่
ตองมีการใชกระบวนการคิดและสรางความเขาใจ ความ
หมายของสิ่งตางๆ ดังบางสวนของบทสนทนาที่ผูให
ขอมูลเลาวา “…แตละคนก็มีความพยายามแตกตางกัน
แลวก็กระบวนการคิด และกระบวนการเรียนรูไมเทา
กัน บางคนอานแคนดิ เดียวแตความจํานีโ่ อโหขนาดนีเ้ ลย
บางคนอาจจะอานขนาดนีแ้ ตความจําอาจจะอยูแ คระดับ
นี้ (ทํามือประกอบคําพูด) มันก็ขนึ้ อยูก บั กระบวนการคิด
และการเรียนรู” และ “เหมือนทีเ่ พือ่ นวามีการรับรูไ มเทา
กัน บางคนชอบอาน ก็อานๆคนเดียว เขาอาจจะมีความ
เขาใจกวา แตบางคนก็คือเขาไมชอบอานแตเขาชอบฟง
ฟงที่เพื่อนพูดเขาจะจับประเด็นไดมากกวา”
กลวิธีจัดการศึกษาและอาจารย ผูใหขอมูล
ระบุวา การบริหารจัดการหลักสูตรและอาจารย เปน
ปจจัยสําคัญทีส่ ง ผลตอการเรียนรูแ ละนาจะเปนปจจัยที่
มีผลตอความสําเร็จในการสอบ ของนักศึกษาพยาบาล
ดวย โดยเห็นวาการจัดการเรียนการสอนยังไมสงเสริม
การเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของผูเรียนเทาที่ควร ใน
สวนของการเรียนการสอนภาคทฤษฎีนั้นยังมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ไมหลากหลาย เชน มีการ
สงเสริมใหผูเรียนเกิดการคิดเชื่อมโยง วิเคราะหและ
อภิปรายกรณีศึกษานอย ดังตัวอยางบทสนทนา ตอไป
นี้ “…ตอนฝกงานนะคะก็คือวา (ไดพบและพูดคุยกับ)
เพื่อนสถาบันอื่นนะคะ (อาจารย) เขาจะมีการสอนให
รูจักคิดแบบเชื่อมโยงเหมือน mind mapping นะคะ…
แตเวลามาเทียบกับเรา เราก็ดอยกวาเขาจริงๆในเรื่องนี้
แมวา บางทีเรามีความรูอ ยู แตเหมือนวาเรา เราคิดตอไม
ไดนะคะ” สวนการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบตั นิ นั้
ผูใ หขอ มูลระบุวา ปญหาหลักๆ ก็คอื การจัดระยะเวลาใน

การฝกปฏิบตั งิ านและการทิง้ ระยะหางหรือการจัดลําดับ
ระหวางการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ไิ มเหมาะสม
ดังตัวอยางของบทสนทนาตอไปนี้ “ตอนพวกหนูฝก
คลอดคะ มาอยูไ ป ANC อาทิตยหนึง่ มาอยูห อ งคลอด 2
อาทิตย ไปหลังคลอด 2 อาทิตยกลับมาหองคลอดอีก 2
อาทิตยอยางเงีย้ ะคะ หนูกาํ ลังจะได กําลังจะเขาหนูกต็ อ ง
ไปแลว กลับมาอีกทีหนูก็ตองมาเริ่มใหมคะ...” “เพราะ
วาเหมือนกับเรียนไปแลวลืม แลวก็ไปฝก ระยะเวลามัน
หางกันเกินไปคะ” “หลักสูตรนะมันผิดตัง้ แตแยกหองA
หอง B ป 1 เรียนของป 2 ดวย ป 2 เรียนของป 3 ป 3 เอา
ของป 4 มาเรียนรวม แลวฝกก็ฝก ไปกอนเคา ทําอะไรมัน
แบบลัดขัน้ ตอน ลัดอะไรไปทุกอยาง พวกหนูเรียนสลับ
ไปสลับมา มันจัดเรียงระบบไมได”
นอกจากนี้แลวผูใหขอมูลยังเห็นวาอาจารย
ผูสอน คือ ปจจัยสําคัญที่จะทําใหพวกเขาสอบไดหรือ
ไม ผูใ หขอ มูลมีความเชือ่ และศรัทธาในตัวอาจารย เห็น
วาเปนแหลงความรูท มี่ คี ณ
ุ คา แตอยางไรก็ตามบางครัง้
พวกเขาก็พบวายังมีอาจารยอีกบางสวนที่ไมสามารถ
ถายทอดความรูใหพวกเขาไดดีเทาที่ควร ดังตัวอยาง
“สําหรับหนูคอื ถาเรียนกับอาจารยคนไหน หนูกจ็ ะเชือ่
คลายๆกับวามีความศรัทธาในอาจารยทสี่ อนเรา” นอก
เหนือจากนี้แลวผูใหขอมูลยังเห็นวาการฝกภาคปฏิบัติ
ที่มีอาจารยที่มีความรูความชํานาญในเรื่องนั้นๆ คอย
นิเทศอยางใกลชิดจะชวยสงเสริมการเรียนรูแกพวก
เขาไดดไี มนอ ยไปกวาการเรียนรูใ นชัน้ เรียน ดังตัวอยาง
ตอไปนี้ “อาจารยนิเทศ หนูคิดวามีสวน ถาเปนภาค
ปฏิ บั ติ มี ส ว นมากที่ สุ ด เลยค ะ เพราะว า หนึ่ ง ก็ คื อ ถ า
อาจารยนิเทศพื้นฐานคือ Funda อาจารยนิเทศดี เรา
ก็จะไดพื้นฐานที่แนนมากเวลาไปทําวิชาที่สูงขึ้นไป
จะทําใหเรารูขึ้นหนะคะ… แลวทีนี้ถาเกิดวาพื้นฐาน
เราดีเวลาที่เราจะไปตอยอดอะไรขึ้นไปก็คือมันจะไดดี
กวา…แลวทีนอี้ าจารยกบ็ อกวาเปนยังงีเ้ ห็นเคส (ผูป ว ย)
ด ว ยมั น จะทํ า ให เ ราจํ า ได ได เ ยอะดี ก ว า เราไปอ า น
หนังสือที่เราไมรูวาทิศทางมันไปทางไหน แลวทีนี้พอ
เราเห็นเคสเรายังไมเขาใจไปอานทบทวนอีกนิดนึง โอ
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ตรงนีเ้ คสเปนยังงีน้ ะอาการเปนอยางงีน้ า จะเปนอาการ
เดนทีเ่ ขามาเปนยังงี.้ .. หนูกเ็ ลยคิดวาประสบการณของ
อาจารยนเิ ทศมันนาจะมีผลดวย” “ทีจ่ ริงนะความรูแ บบ
อยูบ นวอรดนะจะเยอะมาก เราก็เก็บเกีย่ วเอาตรงนัน้ ได
ดีกวาคะเพราะวาเห็นภาพ…” และ “ถาอาจารยดี แหลง
ฝกดีมันก็สรางแรงกระตุนใหเรากลับมา เราอยากอาน
เอาความรูไปตอบอาจารย พูด ทํา ยังงี้ๆ”
สถานที่อยูอาศัยและแรงจูงใจจากคนรอบขาง
ในสวนของสถานที่อยูอาศัยนั้น จากผลการศึกษาผูให
ขอมูลระบุวา สภาพแวดลอมที่นาอยูของหอพักและ
สิ่งเกื้อหนุนตอการเรียนรูอื่นๆ เชนความพรอมของ
ห อ งสมุ ด น า จะช ว ยส ง เสริ ม บรรยากาศและคุ ณ ภาพ
ในการเรียนรูและสงผลใหพวกเขาทําขอสอบไดดี ใน
ขณะที่แรงจูงใจจากคนรอบขาง อันไดแก พฤติกรรม
การเรียนรูของเพื่อนนักศึกษาดวยกันและการกระตุน
จากอาจารยผูสอนก็ลวนมีอิทธิพลตอความใสใจและ
พฤติกรรมการเรียนรูของพวกเขาเชนกัน ดังตัวอยาง
ของบทสนทนาต อ ไปนี้ “จากที่ เ ราอยู กลั บ มาปุ บ
จากการเรียนเราก็จะกลับหอง สักพักแลวเราก็จะอยูบน
เตียง สถานที่เราอาจจะยังไมเพียงพอ อาจจะยังไมเอื้อ
อํานวยมากยังงี้นะคะ กลับหองปุบเปดคอม เลนคอม
แบบนี้ หลังจากเลนคอมปุบเราก็คุยกับเพื่อน เวลาเรา
จะอานหนังสือก็ดึกแลว...” “นาจะเปนเพื่อน ก็คือวิลัย
เราจะเดนก็คอื จะอยูร วมกันเปนกลุม กอนก็คอื อยางเชน
ยกตัวอยางหองพวกหนูนะคะ คืออยูดวยกันหลายคน
เห็นเพือ่ นอาน เห็นเพือ่ นอานก็คดิ วาเอะทําไมเพือ่ นอาน
ทําไมเราไมอา น อันนีจ้ ะเปนแรงผลักดันวาเออเพือ่ นอาน
เราก็ตอ งอานกับเพือ่ นนะ แตถา แบบวาเอาวันนีเ้ พือ่ นไม
อาน เพื่อนก็ยังเลนไดแลวทําไมเราตองอาน ก็คือเราก็
เฉยๆ ” “หนูวาก็คือเราอยูกันแบบพี่นองถาเพื่อนทําเรา
ก็ทํา ถาเพื่อนไมทําเราไมทํา ” “สิ่งแวดลอมเพราะวามัน
ก็มีผลอยูนะคะ เพราะถาเพื่อนอาน ก็เอออยากอานบาง
เห็นเพื่อนอาน แตถาเพื่อนไมอานก็ เออเลนเหมือนกัน
ยังงี้ ก็มีผลและก็อยูกันหลายคนตามประสาวัยรุนหนะ
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คะ ก็อยูกันหลายคน” “บางทีอยากอานก็เกรงใจเพื่อน
คะ อยากอานดึกๆ ตืน่ มา ตอนแรกตืน่ มาตีสามเพือ่ นเขา
จะวาอะไรไหมเพราะวาคือหนูนอนเตียงสองชัน้ คะ แลว
ก็จะนอนตรงหลอดไฟพอดี ถาเปดมันก็จะสวางหมด
บางทีกโ็ อเอาไวอา นตอนเชา บางทีกร็ อใหมนั ใกลๆสวาง
คะแลวก็เปดผามานใหมนั มีแสงลอดเขามาคะ แลวก็อา น
เอาบางทีก็ดวยความเกรงใจดวยยังงี้คะ ”
“...บางทีลงมาหองสมุดปดแลวทัง้ ๆ ทีต่ ดิ ปาย
ไววาปดสองทุม (หลายเสียง) ปดแลวคะแลวบางครั้ง
พวกหนูมา ลงมาหกโมงรีบหาหนังสือ เร็วๆ นะพี่จะ
ปดหองสมุดแลวอะไรยังงีค้ ะ พวกหนูกต็ อ งรีบหาทัง้ ๆ
ที่แบบวาสิ่งที่ตัวเองคนหายังไมเจอก็แคไดยืมหนังสือ
ไป บางครั้งไปยืมหนังสือไปก็ไปคนหาก็ไมมี”

อภิปรายผลการวิจัย
การสอบเปรียบเสมือนเครือ่ งหมายของความ
สําเร็จและจุดเริ่มตนที่จําเปนของการกาวเขาสูวิชาชีพ
ความหมายและความสําคัญของการสอบตามมุมมอง
ของผูใหขอมูลหลัก แมวาผลการศึกษาในครั้งนี้จะมี
ความคลายคลึงกันกับงานวิจัยที่ผานมาในสวนของ
ปจจัยที่นาจะมีผลตอความสําเร็จในการสอบ (วรรณี
จันทรสวางและคณะ, 2553; วิภาดา คุณาวิกติกุลและ
คณะ, 2555) แตในงานวิจัยนี้ มีสิ่งที่เปนขอสังเกต
อันแตกตางจากงานวิจัยอื่นๆ อยูอยางนอยประการ
หนึ่งคือในขณะที่งานวิจัยอื่นๆ ระบุวาสถาบันสวน
ใหญมกี ารเตรียมพรอมและปฐมนิเทศเกีย่ วกับการสอบ
ใหแกนกั ศึกษาตัง้ แตเริม่ เขาสูห ลักสูตร แตในบริบทของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม นัน้ จะเห็นได
วา แมผใู หขอ มูลหลักจะไดรบั รูข อ มูลเกีย่ วกับการสอบ
มากขึ้นทั้งจากอาจารยและรุนพี่เมื่อเรียนอยูในชั้นปที่
สูงขึ้นและเห็นวาการสอบเปนเครื่องหมายของความ
สําเร็จ และจุดเริ่มตนของการกาวเขาสูวิชาชีพอยางมี
คุณภาพตามมาตรฐาน แตในระยะแรกที่ผูใหขอมูล
เขามาศึกษาในสถาบันแหงนี้นั้น พวกเขาเห็นวาการ
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วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ปที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556

ไมไดรับการปฐมนิเทศตั้งแตระยะแรกๆ ทําใหพวกเขา
ไมรูวาการสอบคืออะไร และมีความสําคัญอยางไรตอ
การเขามาสูวิชาชีพพยาบาล เหตุการณดังกลาวทําให
พวกเขาเตรียมความพรอมในการสอบชาเมื่อเทียบกับ
นักศึกษาในสถาบันอื่นๆ
ผลจากการศึ ก ษาที่ ไ ด ใ นประเด็ น นี้ พ อจะ
อภิปรายไดวา การขาดการปฐมนิเทศทีเ่ หมาะสมทําให
นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการสอบชา เปน
จุดออนของการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยแหง
นี้ที่อาจจะเปนปจจัยหนึ่งที่อธิบายไดถึงจํานวนของ
ผูส อบผานในรอบแรกทีอ่ ยูใ นเกณฑตาํ่ ในปทผี่ า นมาได
เนื่องจากการขาดการปฐมนิเทศยอมสงผลใหผูเรียน
ขาดเปาหมายในการเรียนรู และสงผลเสียตอการเรียน
รูตามมา ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูทางปญญา
สังคม (Social Cognitive Theory) ทีร่ ะบุวา การทีผ่ เู รียน
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
ความสําเร็จของการสอบนาจะมีความเกี่ยวของกับ
ความสามารถในการเรียนรูที่แตกตางกันไประหวาง
บุคคลหลายประการ เชน ความแตกตางในดานสติ
ป ญ ญาและการคิ ด วิ เ คราะห ทั ก ษะในการเรี ย นรู
และความใสใจที่จะเรียนรู ซึ่งผลการศึกษาดังกลาว
สอดคลองกับการศึกษาอื่นๆ ที่ระบุวานอกเหนือจาก
คุณภาพของการเรียนการสอนและโอกาสในการเรียน
รูแลว ความแตกตางระหวางบุคคลอันไดแก ความ

สามารถดานสติปญญา ความถนัด ตลอดจนความ
มุมานะบากบั่นและแรงจูงใจที่พยายามจะเขาใจในสิ่ง
ที่เรียนรูนั้นๆ ลวนสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
มีผลตอความสําเร็จในการสอบ (Carroll, 1989; Yates
& Sandiford, 2013)
ในสวนของการจัดการเรียนการสอนนั้น ผล
การศึกษาสะทอนมุมมองของผูใหขอมูลวาพวกเขา
เห็นวาการจัดการเรียนการสอนในปจจุบนั ยังไมมคี วาม
หลากหลาย ขาดการสงเสริมการคิดวิเคราะห และขาด
การจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่มี
การการบริหารจัดการอยางเปนระบบตอเนือ่ งกันอยาง
เพียงพอ นักศึกษาจึงตองการใหสถาบันการศึกษาแหงนี้
มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย ตรง
กับความสนใจที่อาจจะแตกตางกันไปในผูเรียนแตละ
บุคคล และกระตุนใหมีการคิดวิเคราะหของผูเรียน
เชน การทําผังความคิด (Mind Mapping) มากขึน้ เพราะ
สิ่งเหลานี้ชวยสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูไดดี และนาจะ
สงผลดีตอการสอบได ซึ่งผลการศึกษาในประเด็นนี้
พอจะอภิปรายไดวาการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
นักศึกษาพยาบาลนั้นเปนการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา ดังนั้นการจัดการเรียนที่เหมาะสม
กับผูเรียนจึงควรเปนการจัดเรียนรูแบบผูใหญ (Adult
Learning) ที่ผูจัดการศึกษาควรออกแบบการเรียนรูให
เหมาะกับความตองการหรือความสนใจและความถนัด
ของผูเ รียนเปนสําคัญ ตลอดจนสงเสริมใหผเู รียนมีสว น
ในการวางแผนการเรียนรูร ว มกัน ภายใตขอ ตกลงรวมกัน
เพื่ อ ให ผู เ รี ย นยอมรั บ ว า ทํ า ไมผู เ รี ย นต อ งเรี ย นหรื อ
ตองทําอะไร เพราะอะไร และใหความสําคัญกับพืน้ ฐาน
ที่แตกตางกันของผูเรียนเพื่อที่จะจัดการเรียนการสอน
และมอบหมายงานไดเหมาะสม ที่สําคัญ ผูใหขอมูล
ยังระบุวา การจัดศึกษาภาคปฏิบัติที่เปนระบบสอด
รับกับการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ไมทิ้งระยะ
หางระหวางการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและ
ปฏิ บั ติ น านเกิ น ไปโดยมี อ าจารย ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
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ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติคอยชี้แนะอยางใกลชิด
เป น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ มี ส ว นทํ า ให พ วกเขาเรี ย นรู ไ ด ดี ซึ่ ง
ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับทั้งแนวความคิด
ในการจัดการเรียนรูแบบผูใหญที่เชื่อวาผูเรียนจะเรียน
รูไดดีเมื่อเขาไดมีประสบการณตรงในการนําความรูไป
ประยุกตใชในสถานการณจริงไดดี (Knowles, 1990)
และแนวความคิดของเบรนแนนและฮัทท (Brennan
and Hutt, 2001) ที่ระบุวาวิชาชีพพยาบาลเปนวิชาชีพ
ทีม่ พี นื้ ฐานอยูบ นการลงมือปฏิบตั ิ การเรียนรูจ ะเกิดได
ดีเมื่อผูเรียนไดเชื่อมโยงความรูสูการปฏิบัติ
ในส ว นของสถานที่ อ ยู อ าศั ย และแรงจู ง ใจ
จากคนรอบขาง อันไดแก สภาพแวดลอมที่นาอยูของ
หอพัก สิง่ เกือ้ หนุนตอการเรียนรูอ นื่ ๆ เชน ความพรอม
ของหองสมุด ตลอดจนพฤติกรรมการเรียนรูข องเพือ่ น
นักศึกษาดวยกัน และการกระตุนจากครูอาจารย ที่ผู
ใหขอมูลระบุวาเปนปจจัยที่มีผลตอการเรียนรู และนา
จะชวยทําใหพวกเขาทําขอสอบไดดีนั้น จะเห็นไดวา
มีทงั้ ปจจัยทีม่ ผี ลทัง้ ในเชิงลบและเชิงบวกตอการเรียนรู
ของผูเ รียน ในขณะทีป่ จ จัยดานทีอ่ ยูอ าศัยเปนอุปสรรค
ที่สําคัญเนื่องจากมีสภาพที่คอนขางแออัด ไมสงเสริม
การเรียนรู แตปจจัยดานพฤติกรรมของบุคคลรอบขาง
โดยเฉพาะเพือ่ นและครูอาจารย ซึง่ เปนบุคคลทีพ่ วกเขา
คุน เคยและไววางใจคอยกระตุน เปนแบบอยางทีด่ ี กลับ
เปนปจจัยที่จูงใจและสงเสริมการเรียนรูไดเปนอยางดี
ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวนี้สอดคลองกับการศึกษาของ
เองสตรอม (Engstrom & Tinto, 2008) ทีร่ ะบุวา การอยู
ในสังคมทีผ่ เู รียนมีความสนิทสนม คุน เคยและไววางใจ
ซึ่งกันและกันนั้นจะชวยสงเสริมการเรียนรูเนื่องจาก
ผูเรียนจะรูสึกวาเปนบรรยากาศการเรียนรูที่ปลอดภัย
และเต็ ม ไปด ว ยการช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ไม ต อ ง
กังวลวาจะถูกตําหนิเมื่อมีการซักถามหรือแสดงความ
ไมรูออกมา ดังนั้นผูที่อยูในสังคมที่มีลักษณะดังกลาว
จึงเปนผูท เี่ รียนรูไ ดดเี นือ่ งจากมีความกระตือรือรนและ
กลาที่จะแสดงความคิดเห็น
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ขอจํากัดของงานวิจัย
ดวยเวลาที่จํากัด ผูวิจัยไดทําเก็บขอมูลจาก
ผูใ หขอ มูลหลักทีเ่ ปนผูส าํ เร็จการศึกษาทีอ่ ยูร ะหวางการ
เตรียมตัวสอบเทานัน้ ผูว จิ ยั ไมไดมกี ารติดตามเก็บขอมูล
ภายหลั ง จากที่ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาผ า นการสอบแล ว
ผูวิจัยเห็นวาในอนาคตควรมีการทําวิจัยติดตามผลโดย
มีการเก็บขอมูลภายหลังจากที่ผูสําเร็จการศึกษาผาน
การสอบ ทัง้ ในผูท สี่ อบผานและสอบไมผา นในรอบแรก
เพิ่มเติม เพื่อใหไดขอมูลที่มีความหลากหลาย ลุมลึก
และสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียน
การสอนไดมากขึ้น

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ผูว จิ ยั มีขอ เสนอแนะทีว่ ทิ ยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครพนม สถาบันการศึกษา
พยาบาลอื่นๆ และผูเกี่ยวของอาจจะสามารถนําไป
ใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนและการ
เตรียมความพรอมเพือ่ ใหนกั ศึกษาสอบผานตามเกณฑ
ที่สภาการพยาบาลกําหนดดังนี้
1. พั ฒ นาระบบการเตรี ย มความพร อ ม
ของนักศึกษาใหพรอมสําหรับการสอบขึ้นทะเบียน
ประกอบวิ ช าชี พ ตั้ ง แต ใ นป แ รกที่ เ ข า ศึ ก ษาเพื่ อ ให
นักศึกษามีเวลาในการเตรียมความพรอม เชน การ
ปฐมนิเทศ ใหเห็นความสําคัญของการสอบเมื่อแรก
รับนักศึกษาเขาสูหลักสูตร สงเสริมใหอาจารยเปนผู
ที่นักศึกษามีความไววางใจและสามารถเขาถึงไดงาย
ขึ้น เนื่องจากผูเรียนมีความเชื่อมั่น ศรัทธา เห็นคุณคา
และพรอมจะเรียนรูจากอาจารยโดยตรง ตลอดจนหา
แนวทางในการพัฒนาสัมพันธภาพระหวางอาจารย
และนักศึกษา อาทิ การปรับปรุงระบบอาจารยทปี่ รึกษา
ให มี ก ารดํ า เนิ น การและติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งาน
อยางจริงจัง สงเสริมใหครอบครัวเขามามีสวนรวมใน
การสรางแรงจูงใจและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน
เชน การจัดโครงการอาจารยที่ปรึกษาพบผูปกครอง
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วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ปที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556

เนื่องจากผูเรียนมีความผูกพันกับครอบครัวและเห็น
วาการประสบความสําเร็จในการศึกษาเปนความหวัง
และความภาคภูมิใจของพอแม คนในครอบครัว และ
ชุ ม ชน ตลอดจนจั ด ระบบการปรึ ก ษาป ญ หาด า น
วิชาการในวิชาตางๆ ใหชัดเจน อาทิ การระบุ เวลา
สถานที่ และอาจารยผูปฏิบัติหนาที่อยางเปนรูปธรรม
อันจะกอใหเกิดการดูแลนักศึกษาไดอยางใกลชิดและ
ครอบคลุมยิง่ ขึน้ ซึง่ การการกระทําดังกลาวนัน้ จะชวย
สงเสริมใหอาจารยมโี อกาสกระตุน สรางแรงจูงใจ การ
เสริมแรงทางบวกในดานการเรียนรูข องนักศึกษา อันจะ
ทําใหนกั ศึกษา มีโอกาสทีจ่ ะบรรลุจดุ มุง หมายทีต่ นเอง
ตั้งไวไดสําเร็จไดมากขึ้น
2. พัฒนาวิทยาลัยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
จากการที่ ผ ลการวิ จั ย ระบุ ว า นั ก ศึ ก ษามี ทั ศ นคติ ที่ ดี
กับการเรียนรูกับกลุมเพื่อนนั้น ผูวิจัยเห็นวา ในบริบท
ที่นักศึกษาใชชีวิตอยูรวมกันกับนักศึกษาคนอื่นๆ เปน
สังคมเล็กๆ สังคมหนึง่ ในหอพักนัน้ วิทยาลัยควรสงเสริม
ให นั ก ศึ ก ษาได มี ก ารรวมกลุ ม กั น เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษา
ไดดแู ล แลกเปลีย่ นเรียนรูด วั ยกัน ตัง้ แตระยะแรกทีเ่ ขา
มาอยูในวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น เนื่องจาก
ผลการวิจัยที่ผานมา (Engstrom et al., 2008) ระบุวา
นักศึกษาทีอ่ ยูร ว มกันมักมีทศั นคติทดี่ กี บั การเรียนรูก บั
กลุม เพือ่ นเพราะนอกจากจะชวยลดความเครียดแลวยัง
กอใหเกิดความผูกพัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และไม
ทอดทิ้งกัน การสรางกลุมดังกลาวนั้นจึงไมเพียงแตจะ
ชวยใหนักศึกษาไดเรียนรูที่จะอยูรวมกับผูอื่นในสังคม
อย า งผาสุ ก เท า นั้ น หากยั ง จะเป น การเป ด โอกาสให
นักศึกษาไดเรียนรูดานวิชาการอีกดวย
3. จั ด การเรี ย นการสอนให มี ค วามหลาก
หลาย เนื่องจากผูเรียนแตละคนมีทักษะการเรียนรู
ที่แตกตางกัน นักศึกษาบางคนมีปญหาดานความจํา
หลายคนขาดความตัง้ ใจขณะเรียน (ศุภสิ รา สุวรรณชาติ
และ วิไลพร รังควัต, 2555) จึงควรจัดรูปแบบการเรียน
การสอนที่หลากหลายที่เนนใหนักศึกษาฝกใชทักษะ

การคิดขั้นสูง รูจักคิดเชื่อมโยงเนื่องจากลักษณะของ
ขอสอบไมไดเนนที่ทักษะการรูจําอยางเดียว แตยังเนน
ที่ จ ะทดสอบทั ก ษะอื่ น ๆ ที่ ต อ งใช ทั ก ษะการคิ ด
ขัน้ สูง เชนการวิเคราะห สังเคราะหรว มดวย วิทยาลัยจึง
ควรเนนใหนักศึกษาไดมีความคุนเคยกับการใชทักษะ
การคิดขั้นสูง ตลอดจนไดฝกทําขอสอบที่มีลักษณะ
เหมือนขอสอบที่ใชสําหรับการสอบขึ้นทะเบียนเปน
ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภชั้นหนึ่ง
ตลอดจนออกขอสอบตามพิมพเขียวอยางเครงครัด
อาจารย ทุ ก ระดั บ รวมถึ ง อาจารย ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
ปริ ญ ญาตรี แ ละอาจารย พิ เ ศษควรได รั บ การพั ฒ นา
ศักยภาพใหสามารถจัดการเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย
เนนใหนักศึกษาไดฝกฝนการใชทักษะการคิดขั้นสูง
และออกขอสอบวัดการเรียนรูในแตละหัวขอที่สอน
ใหมลี กั ษณะคลายคลึงขอสอบทีใ่ ชสาํ หรับการสอบขึน้
ทะเบียนฯ ไดดียิ่งขึ้นในทุกๆ วิชา
4. จัดการเรียนการสอนระหวางภาคทฤษฎี
และปฏิบัติใหสอดคลองและดําเนินควบคูไปดวยกัน
ตามลําดับกอนหลังโดยไมทิ้งชวงหางกันมากจนเกิน
ไปเพื่อใหนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรูภาคทฤษฎี
สูภาคปฏิบัติไดดีขึ้น
5. คั ด สรรและส ง เสริ ม ศั ก ยภาพอาจารย
ที่ทําหนาที่สอนภาคปฏิบัติใหเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน เนื่องจากการไดรับประสบการณฝกภาคปฏิบัติ
โดยอาจารยนิเทศที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ถือเปนหัวใจของการจัดการศึกษาพยาบาล (Shulman,
2005) วิทยาลัยควรพัฒนาระบบการคัดสรรผูท มี่ คี ณ
ุ วุฒิ
เหมาะสม มีคุณภาพ เชน จบตรงสาขา เกรดเฉลี่ย
สูง มีประสบการณทํางาน มีเจตนคติที่ดีตอการนิเทศ
นักศึกษามาเปนอาจารย และพัฒนาคนเหลานัน้ ใหเปน
ผูเชี่ยวชาญในแตละดาน ประจําแตละแผนกหรือหอ
ผูปวยตอไป
6. จัดที่อยูอาศัยสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรู ในสถาบันทีจ่ ดั ใหนกั ศึกษาใชชวี ติ อยูร ว มกันใน
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หอพักเชนที่วิทยาลัยแหงนี้นั้น สถาบันควรดูแลให
นักศึกษาไดรับความสะดวกสบายในดานของปจจัยที่
จําเปนตอการดํารงชีวติ เบือ้ งตน เชน ทีอ่ ยูอ าศัยทีส่ ะอาด
นาอยู และไมแออัดจนเกินไป เพราะการที่นักศึกษาจะ
เกิ ด การเรี ย นรู ที่ ดี นั้ น นั ก ศึ ก ษาต อ งได รั บ การตอบ
สนองดานปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิตเบื้องตน
อั น มี ผ ลต อ คุ ณ ภาพของสุ ข ภาพกายและจิ ต ใจอย า ง
เหมาะสมเสียกอน อยางไรก็ตามในการแกไขปญหา
ดังกลาวนี้ สถาบันการศึกษาที่ทําหนาที่ผลิตพยาบาล
คงไม ส ามารถดํ า เนิ น การได โ ดยลํ า พั ง หากไม ไ ด รั บ
การสนับสนุนเชิงนโยบายจากผูที่เกี่ยวของ ในขณะ
ที่ ส ถานการณ ค วามต อ งการผลิ ต พยาบาลของ
ประเทศไทยอยู ใ นสถานการณ ที่ ค ล า ยคลึ ง กั น กั บ
ประเทศอื่นๆ ทั่วทุกภูมิภาคของโลกที่ยังคงตองการ
เพิ่ ม การผลิ ต อย า งต อ เนื่ อ งนั้ น การมี น โยบายให
สถาบันตางๆ เพิ่มการผลิตพยาบาลจึงควรมีควบคู
ไปกั บ การเพิ่ ม ป จ จั ย ที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การผลิ ต อั น
ไดแก การเพิ่มงบประมาณในการดูแลเรื่องสวัสดิการ
ของนั ก ศึ ก ษา เช น การสร า งหอพั ก นั ก ศึ ก ษา การ
เพิ่ ม อั ต รากํ า ลั ง ค า ตอบแทน และสวั ส ดิ ก ารของ
อาจารย พ ยาบาลให ม ากขึ้ น เพื่ อ ส ง เสริ ม ให ผู มี
ความรู ค วามสามารถอย า งแท จ ริ ง เข า มาวิ ช าชี พ นี้
มากขึ้ น และช ว ยให ส ถาบั น สามารถจั ด การเรี ย น
การสอนที่ ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น อั น จะส ง ผล
ต อ คุ ณ ภาพการพยาบาลที่ ป ระชาชนจะได รั บ จาก
นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะจบไปเป น พยาบาลวิ ช าชี พ ต อ ไปใน
อนาคต
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