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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นวิจยั ทดลองแบบหนึง่ กลุม่ วัดก่อนและหลังการทดลอง เพือ่ ศึกษาผลของการทบทวนความรูต้ อ่ การสอบ
ในรายวิชาการผดุงครรภ์เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาล ที่สำ�เร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560
รวม 141 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ โปรแกรมการทบทวนความรู้
เพื่อการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
3 ท่าน และชุดเอกสารที่ใช้สำ�หรับการทบทวนความรู้ จำ�นวน 3 ชุด ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหามีค่าเท่ากับ 1
2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบทดสอบก่อนและหลังทบทวนความรู้รายวิชา
การผดุงครรภ์ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงในกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา จำ�นวน 20 ราย ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .80 วิเคราะห์
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการสอบก่อนและหลังทบทวนความรู้ โดยใช้
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ผลของการทบทวนความรู้ก่อนสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

จัณทร์ปภัสร์ เครือแก้ว และคณะ

สถิติทีคู่ และวิเคราะห์ผลการสอบผ่านเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ รายวิชาการผดุงครรภ์ โดยใช้
สถิติบรรยาย แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัย พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยหลังทบทวนความรู้สูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนทบทวนความรู้ อย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .001 กลุม่ ตัวอย่างสอบผ่านเพือ่ ขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพฯ รายวิชาการผดุงครรภ์ หลังทบทวน
ความรู้ร้อยละ 100
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการทบทวนความรู้เพื่อการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพฯ รายวิชาการผดุงครรภ์ สามารถให้แนวทางแก่อาจารย์พยาบาล และสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลในการนำ�ไปใช้
สำ�หรับการจัดทบทวนความรูใ้ นรายวิชาการผดุงครรภ์ และรายวิชาทีใ่ ช้ในการสอบเพือ่ ขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพฯ
คำ�สำ�คัญ: การทบทวนความรู้; การสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์;
รายวิชาการผดุงครรภ์
Abstract
This research was an experimental study between a pre and post experimental groups aims to examine
the effects of the tutorial program on Midwifery subject for Professional Midwifery Licensing of the
undergraduate nursing students at the Faculty of Nursing, Prince of Songkla University. The sampling subjects
included 141 nursing graduates who completed the degree in the academic year 2017. The instruments
comprised 1) a tutorial program for Professional Midwifery Licensing which was revised by 3 experts in the
field, and three sets of tutorial documents with content validity for scale = 1; 2) data collection instruments,
including personal data questionnaires, and pretest and posttest of midwifery tutorial sessions (reliability score
= .80 from 20 subjects). The personal data was analyzed by using descriptive statistics. Pretest and posttest
scores were compared and analyzed by using paired t-test. In addition, midwifery comprehensive examination
scores in Professional Midwifery Licensing were analyzed by using descriptive staticstics, percentages, and
mean scores.
The findings showed that the mean score of post-test was significantly higher than that of the pre-test
at .001. All of the subjects (100%) passed the nursing comprehensive examination in midwifery subject.
As a consequence, the results from this research indicated that the tutorial program on Midwifery
subject for Professional Midwifery Licensing could provide guidance for nursing instructors and nursing
institutes in providing tutorial sessions in midwifery and other courses necessary for Professional Midwifery
Licensing.
Keyword: midwifery subject; professional nursing and midwifery licensing; tutorial
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ความเป็นมาของปัญหา
การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เป็นการดูแลช่วยเหลือบุคคล กลุม่ บุคคล ครอบครัว ชุมชนและ
สังคมโดยใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล ทัง้ นีผ้ ปู้ ระกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จะต้องสำ�เร็จการศึกษา
จากสถาบั น ที่ ไ ด้ ม าตรฐานและได้ รั บ การรั บ รองคุ ณ ภาพ
จากสภาการพยาบาลซึ่งเป็นองค์กรทางวิชาชีพ เพื่อให้
ผูส้ �ำ เร็จการศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
ในการดู แ ลสุ ข ภาวะของประชาชนได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพและ
คำ�นึงถึงความปลอดภัยเป็นสำ�คัญ รวมทัง้ ต้องประกอบวิชาชีพ
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม สำ�หรับการควบคุมคุณภาพ
การศึกษาทางการพยาบาล ดำ�เนินการโดยสภาการพยาบาล
ซึ่งเป็นองค์กรนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การพยาบาลและผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และทำ�การแก้ไขเพิม่ เติม
พ.ศ. 25401 สภาการพยาบาลได้ออกข้อบังคับว่าด้วยการ
รับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
จึ ง กำ � หนดให้ ผู้ ที่ สำ � เร็ จ การศึ ก ษาจากสถาบั น การศึ ก ษา
ทีผ่ ลิตพยาบาล และมีความต้องการประกอบวิชาชีพพยาบาล
จะต้องขอสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็น
ผูป้ ระกอบวิชาชีพฯ เพือ่ คุม้ ครองสิทธิประโยชน์ของผูใ้ ช้บริการ
และประชาชน และกำ�หนดเกณฑ์ไว้ว่าจะต้องได้คะแนนการ
วัดความรู้ความสามารถไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในทุกรายวิชา
หรือตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำ�หนดใน 8 รายวิชา
ประกอบด้วย วิชาการผดุงครรภ์ การพยาบาลมารดาทารก
การพยาบาลเด็กและวัยรุน่ การพยาบาลผูใ้ หญ่ การพยาบาล
ผู้สูงอายุ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ การ
พยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และ
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง2 เพือ่ เป็นหลักประกันว่า
บัณฑิตพยาบาลมีความรู้ และทักษะเพียงพอสำ�หรับการ
ประกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาล
ที่สภากำ�หนด นอกจากนี้การสอบผ่านของบัณฑิตเพื่อขอขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ เกินร้อยละ 70
ในทุกปีจะเป็นการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาทางการ
พยาบาลของสถาบัน ซึง่ การสอบผ่านของนักศึกษาและได้รบั
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ นอกจากจะแสดงออกถึงความรู้
ความสามารถของบัณฑิตแล้วยังแสดงออกถึงความมีมาตรฐาน
ศักยภาพและคุณภาพของอาจารย์และการจัดการศึกษาของ
สถาบันนั้นๆ

ดังนั้นการสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ ของพยาบาลใหม่ จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิง่
ก่อนออกไปปฏิบัติอาชีพพยาบาล บัณฑิตทุกคนจึงมีความ
คาดหวัง มุง่ มัน่ ทีจ่ ะสอบให้ผา่ น นอกจากนีย้ งั พบปัจจัยสำ�คัญ
ที่ ทำ �ให้ นั ก ศึ ก ษาสอบผ่ า นการสอบขึ้ น ทะเบี ย นและรั บใบ
อนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ คือความสนใจและความรู้
พื้นฐานของนักศึกษา ความถี่ของการทำ�ข้อสอบเสมือน3
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษา4 ทีพ่ บว่าผลการสอบขึน้ ทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ วิชาการผดุงครรภ์มี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ (p< .05) การกำ�กับติดตามและให้ก�ำ ลังใจ การอ่าน
สาระทบทวนการเรียนรู้กลุ่มใหญ่กับอาจารย์ การเรียนรู้ด้วย
ตนเองเป็นกลุม่ ย่อย5 การตัง้ เป้าหมายและให้รางวัลเมือ่ ทำ�ได้
ตามเป้าหมาย การทบทวนความรู้ของอาจารย์ การประชุม
ปรึกษากับอาจารย์ขณะขึ้นฝึกรายวิชาปฏิบัติ การชี้แนะของ
เพื่อน6
สำ�หรับการพัฒนากลวิธีในการเตรียมสอบ พบว่ามี
6
6 วิธี ได้แก่ 1) การสร้างทัศนคติในทางบวก 2) การสร้างแรง
จูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ ประกอบด้วยการเริ่มต้นอย่างมีเป้าหมาย
การสร้างวินยั ในตนเอง การให้สญ
ั ญากับตนเอง การอย่าย่อท้อ
ต่อความล้มเหลว 3) การใช้เทคนิคช่วยความจำ� ประกอบด้วย
การอ่านทบทวนซ้ำ�บ่อยๆ หัดทำ�ข้อสอบบ่อยๆ 4) การใช้
เทคนิคการแข่งขัน 5) การใช้การจัดการความรู้ และ 6)
การใช้การสนับสนุนทางสังคม คือ พี่ เพื่อนและอาจารย์
นอกจากนี้การทบทวนความรู้โดยการนำ�ข้อสอบเสมือนมา
ทบทวนเพียง 1-2 ชุด แต่ไม่ได้สอดคล้องกับ แนวทางการ
ออกข้อสอบ บางส่วนของสภาการพยาบาล (blue print)
และการทบทวนความรู้โดยเพื่อนติวเพื่อน อย่างไรก็ตาม
หลายปี ที่ ผ่ า นมาภาควิ ช าการพยาบาลมารดาทารกและ
ผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้ นำ � แนวทางบางส่ ว นที่ ไ ด้ ศึ ก ษาถึ ง ความสำ � เร็ จในการ
เตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อสอบขึ้ นทะเบี ย นและรั บใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ มาจัดการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษา ได้แก่ การทบทวนความรู้โดยอาจารย์ แต่บางครั้ง
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหั ว ข้ อ ที่ ส อนไม่ ส ามารถทบทวนได้
เนือ่ งจากเป็นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นการออกข้อสอบประมวล
ความรอบรู้ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ และกรรมการ
ออกข้อสอบเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพฯ และแนวโน้มการสอบผ่านรอบแรกรายวิชาการ
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ผลของการทบทวนความรู้ก่อนสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

ผดุงครรภ์ ของการสอบประมวลความรอบรู้ของนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี พ.ศ.
2557, 2558, 2559, 2560 พบว่า ร้อยละของนักศึกษาที่
สอบผ่านเท่ากับ 26.47, 38.81, 46.63, 28.45 เริ่มมีการสอบ
ผ่านลดลง และร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านรายวิชาการ
ผดุงครรภ์เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
ปี พ.ศ. 2555, 2556, 2557, 2558, 2559 พบว่านักศึกษา
ที่สอบผ่านรอบแรกเท่ากับ 97.30, 96.55, 99.50, 92.15,
95.54 รอบ 5 ปีที่มีอัตราการสอบผ่านเริ่มลดลง7 ทางสาขา
วิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์จึงทำ�การศึกษา
รูปแบบความต้องการการทบทวนความรู้ก่อนสอบเพื่อขอ
ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ พบว่า
การทบทวนความรู้ก่อนสอบโดยมีอาจารย์มาติวก่อนสอบ
มากกว่า 1 วัน การติวแต่ละครั้งมีอาจารย์มากกว่า 2 ท่าน
และอาจารย์ทเ่ี ข้าทบทวนความรูต้ อ้ งมีความตัง้ ใจ กระตือรือร้น
สอดแทรกความสนุกสนานระหว่างทบทวนความรู้ในรายวิชา
การผดุ ง ครรภ์ เ พื่ อ สอบขึ้ น ทะเบี ย นและรั บใบอนุ ญ าตเป็ น
ผูป้ ระกอบวิชาชีพฯ มีการวิเคราะห์ขอ้ สอบให้นกั ศึกษาได้เกิด
กระบวนการคิดตามระหว่างวิเคราะห์คำ�ตอบในชุดข้อสอบ
ทีน่ �ำ มาใช้ทบทวนความรูใ้ นรายวิชาการผดุงครรภ์ เทคนิคการ
ค้นหาคำ�หลัก (keyword) ในโจทย์ขอ้ สอบ และลักษณะข้อสอบ
ที่นำ�มาใช้ทบทวนก่อนสอบควรเป็นข้อสอบเชิงวิเคราะห์และ
นำ�ไปใช้8
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง นำ � ผลการศึ ก ษาลั ก ษณะรู ป แบบ
ความต้องการทบทวนความรูก้ อ่ นสอบเพือ่ ขอขึน้ ทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพฯ มาพัฒนาเป็นโปรแกรม
เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาในรายวิชาการผดุงครรภ์
เพือ่ สอบขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพฯ
เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความพร้อมและสามารถสอบผ่านในรายวิชา
การผดุงครรภ์และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเข้าทบทวน
ความรู้เพื่อสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพฯ รายวิชาการผดุงครรภ์ ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปี
ที่ 4 ปีการศึกษา 2560
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2. เพือ่ ศึกษาร้อยละของการสอบ “ผ่าน” ขึน้ ทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ในรายวิชาการ
ผดุงครรภ์ ของนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560
สมมติฐาน
1. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่เข้าทบทวนความรู้
เพือ่ สอบขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพฯ
รายวิชาการผดุงครรภ์ มีคะแนนสูงขึ้นมากกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมทบทวนความรู้ เพือ่ ขอขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ
2. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์หลังเข้าทบทวนความรู้
รายวิชาการผดุงครรภ์ สามารถสอบ “ผ่าน” การสอบเพื่อขอ
ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยพัฒนาโปรแกรมการทบทวนความรู้ก่อนสอบ
เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ
รายวิชาการผดุงครรภ์ ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากรูปแบบการเตรียมความพร้อม
เพื่ อ ทบทวนความรู้ เ ตรี ย มสอบในรายวิ ช าการผดุ ง ครรภ์ 8
ซึง่ แนวคิดรูปแบบการเตรียมความพร้อมนีไ้ ด้มาจากการศึกษา
ในกลุ่มนักศึกษาพยาบาลที่มีประสบการณ์การสอบประมวล
ความรอบรู้ทางการพยาบาลและการสอบเพื่อขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกและสนทนากลุ่ม เพื่อศึกษาความต้องการรูปแบบการ
ทบทวนความรู้ที่นำ�ไปสู่การสอบผ่านรายวิชาการผดุงครรภ์
โดยพบว่าการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา และกลวิธีจัด
การทบทวนความรู้ โ ดยอาจารย์ จ ะนำ �ไปสู่ ค วามสำ � เร็ จใน
การสอบผ่านรายวิชาการผดุงครรภ์ การวิจยั ในครัง้ นีจ้ งึ นำ�ผล
การศึกษาดังกล่าวมา พัฒนากลวิธเี ตรียมการเตรียมความพร้อม
ในการสอบขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพฯ
และสามารถสรุปเป็นโปรแกรมการทบทวนความรู้เพื่อสอบ
ขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพฯ รายวิชา
การผดุงครรภ์ โดยการทบทวนความรู้จากอาจารย์ การทำ�
ข้อสอบเสมือนจริง และการวิเคราะห์ข้อสอบอย่างเป็นระบบ
และมีเหตุผล ดังภาพ 1

วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2562 หน้า 1-12
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โปรแกรมการทบทวนความรู้ก่อนสอบขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ
- การทบทวนความรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
- การทบทวนความรู้โดยอาจารย์
- การทำ�ข้อสอบเสมือนจริง และการวิเคราะห์ข้อสอบ
อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล

- คะแนน post-test รายวิชาผดุงครรภ์
- การสอบ “ผ่าน” ขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ รายวิชาการผดุงครรภ์

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีการดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasiexperimental research) แบบกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลัง
การทดลอง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาพยาบาล
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปีท่ี 4 คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2560 จำ�นวน
160 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาพยาบาล หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2560 จำ�นวน
141 คน โดยมีเกณฑ์คัดเข้า (inclusion criteria) ดังนี้ 1)
ผ่านการเรียนรายวิชาผดุงครรภ์ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ในรายวิชาการปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ท่ี
จัดสอนโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และ 2) สามารถเข้าร่วมทุกครั้งจนสิ้นสุดโครงการวิจัย การ
วิจยั ครัง้ นีม้ นี กั ศึกษาเข้าร่วมวิจยั ทัง้ หมด 141 คน จากนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 จำ�นวน 161 คน โดยนักศึกษา
จำ�นวน 20 คน มีคุณสมบัติคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จึงเป็น
ผู้ทดลองใช้เพื่อหาค่าความเที่ยงของเครื่องมือ
จริยธรรมในการวิจัย
การศึกษานี้ผ่านการรับรองทางจริยธรรมจากคณะ
กรรมการจริยธรรมสำ�หรับการวิจยั ในมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รหัส 2018 NL-Qn 007)
รับรองเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 หลังจากโครงการผ่าน
การรับรองทางจริยธรรมแล้ว ผู้วิจัยเข้าพบนักศึกษาที่มี
คุ ณ สมบั ติ ต รงตามที่ กำ � หนดตามตารางการทบทวนที่
คณะพยาบาลศาสตร์จัดไว้ก่อนเข้าทบทวนความรู้เพื่อเตรียม
สอบขึน้ ทะเบียนฯในรายวิชาผดุงครรภ์ โดยอธิบายรายละเอียด
ของการศึกษา วัตถุประสงค์ ขัน้ ตอนการศึกษา การมีสว่ นร่วม

ของนักศึกษา ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการเข้าร่วม
การศึกษาครั้งนี้ และให้ตัดสินใจอย่างอิสระในการเข้าร่วม
ตามความสมัครใจ และสามารถถอนตัวออกจากการวิจัยได้
ตลอดเวลา โดยการตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมการศึกษา
ครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อนักศึกษา และข้อมูลที่ได้จาก
นักศึกษาจะนำ�เสนอเป็นภาพรวม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย เครื่องมือ
ที่ใช้ในการทดลอง และใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมการ
ทบทวนความรู้ซึ่งพัฒนามาจากการศึกษาประสบการณ์ตรง
ของนักศึกษาพยาบาลที่ผ่านการสอบประมวลความรอบรู้
ทางการพยาบาลและการสอบเพื่ อ ขึ้ น ทะเบี ย นและรั บ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ รายวิชาการผดุงครรภ์
ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1.1) การทบทวนความรู้
ของนักศึกษาก่อนเข้าทบทวนความรู้ โดยการศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาการผดุงครรภ์ ตำ�รา หรือเอกสาร
ทบทวนความรู้ สรุปย่อสาระสำ�คัญ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ตามความต้องการของนักศึกษา 1.2) การเข้าทบทวนความรู้
โดยอาจารย์ตามตารางทบทวนก่อนสอบเพื่อขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ รายวิชาการผดุงครรภ์
ทีค่ ณะพยาบาลศาสตร์จดั ขึน้ และ 1.3) ชุดเอกสารทีใ่ ช้ในการ
ทบทวนความรูร้ ายวิชาการผดุงครรภ์ จำ�นวน 3 ชุด ทีส่ ร้างขึน้
ตามแนวทางการออกข้อสอบของสภาการพยาบาล (blue print)
จำ�นวน 17 เรื่อง ลักษณะเอกสารเป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัว
เลือก แจกให้นักศึกษาเพื่อนำ�เข้ามาใช้ในการทบทวนความรู้
โดยไม่มีการเฉลยคำ�ตอบหรือคำ�อธิบายใดๆ ลงในเอกสาร
ประกอบการทบทวน ใช้เวลาในการทบทวนชุดละ 3 ชั่วโมง
เป็นเวลา 2 วัน
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ผลของการทบทวนความรู้ก่อนสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบ
ด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 2.1) แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่
รหัสนักศึกษา เพศ อายุ เกรดเฉลี่ย เกรดรายวิชาผดุงครรภ์
เกรดรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
ศาสนา ผลการสอบผ่านประมวลความรอบรูร้ ายวิชาผดุงครรภ์
และ 2.2) ชุดข้อสอบเสมือนทีใ่ ช้ในการวัดความรูก้ อ่ นและหลัง
การทบทวนความรูซ้ ง่ึ เป็นข้อสอบคูข่ นานรายวิชาการผดุงครรภ์
ที่สร้างขึ้นตามแนวทางการออกข้อสอบของสภาการพยาบาล
(blue print) จำ�นวน 17 เรื่อง ลักษณะเป็นปรนัยชนิด 4
ตัวเลือก จำ�นวน 75 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 75 คะแนน
เวลาในการทำ�ข้อสอบ 90 นาที
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
การตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา (content validity)
ก่อนนำ�ไปใช้จริง ผู้วิจัยนำ�เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จำ�นวน
3 ส่วน ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านซึ่งเป็นอาจารย์พยาบาลสาขา
การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ จาก 3 สถาบันการ
พยาบาลและมีความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลผดุงครรภ์
ประเมินเครื่องมือ ได้แก่ 1) โปรแกรมการทบทวนความรู้
ก่อนสอบขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพฯ
รายวิชาการผดุงครรภ์ ประเมินความตรงของเนื้อหา ความ
ถูกต้อง ความชัดเจนของข้อความ 2) ชุดเอกสารที่ใช้ในการ
ทบทวนความรูร้ ายวิชาการผดุงครรภ์ จำ�นวน 3 ชุด คำ�นวณ
ดัชนีความตรงตามเนื้อหาพบว่าชุดที่ 1 มีความเห็นไม่ตรงกัน
จำ�นวน 1 ข้อ และเมื่อพิจารณาพบว่า ข้อคำ�ถามมีความ
ซ้�ำ ซ้อน จึงตัดออกและสร้างข้อคำ�ถามใหม่ หลังจากนัน้ ส่งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบอีกครั้ง เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็น
ตรงกันทัง้ 3 ท่าน ผูว้ จิ ยั จึงนำ�มาคำ�นวณความตรงกับเนือ้ หา
ของเครื่องมือทั้งชุด ซึ่งค่าความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยเท่ากับ 1 (content validity for Scale,
S-CVI) ซึ่งเป็นความตรงที่ยอมรับได้ และ 3) ชุดข้อสอบ
เสมือนทีใ่ ช้วดั ก่อนและหลังทบทวนความรู้ รายวิชาการผดุงครรภ์
ซึ่งเป็นข้อสอบคู่ขนาน ประกอบด้วยคำ�ถามจำ�นวน 75 ข้อ
4 ตัวเลือก จำ�นวน 1 ชุด ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นไม่ตรงกัน
10 ข้อ เมือ่ พิจารณาแล้วมีความซ้�ำ ซ้อนกับเอกสารทีใ่ ช้ในการ
ทบทวนความรูจ้ งึ ตัดออก และสร้างใหม่ และส่งให้ผทู้ รงคุณวุฒิ
ตรวจสอบอีกครั้ง พบว่า ค่าความตรงของชุดข้อสอบที่ใช้วัด
ก่อนหลังทบทวนความรู้มีค่าความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 0.9
ซึ่งเป็นความตรงที่ยอมรับได้9
การหาความเที่ยงของเครื่องมือ (reliability)
ผู้วิจัยนำ�ชุดข้อสอบเสมือนรายวิชาการผดุงครรภ์
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ซึ่งเป็นข้อสอบคู่ขนานประกอบด้วยคำ�ถามจำ�นวน 75 ข้อ 4
ตัวเลือก จำ�นวน 1 ชุด ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามคำ�แนะนำ�
ของผู้ทรงคุณวุฒิไปหาความเที่ยงของเครื่องมือ กับนักศึกษา
พยาบาลทีก่ �ำ ลังจะสำ�เร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 จำ�นวน
20 คน โดยใช้สถิติหาความเชื่อมั่นแบบอิงเกณฑ์10 ได้ค่า
ความเชื่อมั่น = .80
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ภายหลังจากได้รบั การรับรองด้านจริยธรรม จาก
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้
อนุญาตให้ดำ�เนินการเก็บข้อมูลการวิจัย ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่ม
ตัวอย่างเพือ่ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ อธิบายการดำ�เนินการเก็บข้อมูล
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง และดำ�เนินการเก็บข้อมูล
2. ผู้วิจัยมอบหมายให้กลุ่มตัวอย่างไปอ่านทบทวน
ความรู้ในรายวิชาการผดุงครรภ์ก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัย
โดยกลุ่มตัวอย่างสามารถทบทวนความรู้จากหนังสือ ตำ�รา
เอกสารประกอบการสอน สรุปย่อสาระสำ�คัญ ตามความ
ต้องการ โดยไม่จำ�กัดการเรียนรู้
3. กลุม่ ตัวอย่างทำ�ข้อสอบเสมือนรายวิชาการผดุงครรภ์
ก่อนทบทวนความรู้ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา
08.00-9.30 น (pre-test) โดยจัดการสอบเหมือนสอบจริง
เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ
โดยทีมผู้วิจัยเป็นกรรมการคุมสอบและเก็บข้อมูล
4. ผู้วิจัยแจกชุดเอกสารที่ใช้ในการทบทวนความรู้
รายวิชาการผดุงครรภ์ จำ�นวน 3 ชุด ก่อนเริ่มทบทวน
ความรู้ โดยการใช้ชุดทบทวนความรู้ในชุดที่ 1 ในวันที่ 22
พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30-12.30 น ชุดที่ 2 เวลา 13.3016.30 น และชุดที่ 3 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา
09.00-12.00 น โดยกระบวนการทบทวนความรูจ้ ะเปิดโอกาส
ให้กลุ่มตัวอย่างได้ทำ�แบบฝึกหัดชุดทบทวนความรู้พร้อมกัน
จับเวลาข้อละ 30 วินาที มีการสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างอาจารย์
และกลุ่มตัวอย่างโดยการถามตอบภายหลังหมดเวลาในการ
ทำ�ข้อสอบแต่ละข้อ หลังจากนัน้ อาจารย์เฉลยคำ�ตอบ โดยการ
วิเคราะห์โจทย์และวิเคราะห์ตวั เลือกอย่างเป็นระบบ มีการหา
คำ�สำ�คัญ (keyword) ในข้อสอบแต่ละข้อพร้อมทั้งสรุปย่อ
เนื้อหาสำ�คัญในแต่ละข้อภายหลังการเฉลยคำ�ตอบ และเปิด
โอกาสให้นักศึกษาซักถามหากมีนักศึกษาตอบไม่ตรงเฉลย
พร้อมทัง้ อธิบายจนนักศึกษาเข้าใจ นอกจากนีน้ กั ศึกษาสามารถ
สอบถามจากอาจารย์ผู้ทบทวนความรู้ได้เพิ่มเติมภายหลัง
ทบทวนความรูห้ ากมีขอ้ สงสัย โดยเวลาในการทบทวนความรู้
และเก็บข้อมูลการวิจัยเป็นช่วงเวลาที่คณะพยาบาลศาสตร์

วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2562 หน้า 1-12
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จัดไว้สำ�หรับการทบทวนรายวิชาการผดุงครรภ์ เพื่อสอบขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ
3. ภายหลังทบทวนความรูร้ ายวิชาการผดุงครรภ์เสร็จ
ในชุดที่ 3 ของวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเข้ า สอบวั ด ความรู้ ห ลั ง ทบทวนรายวิ ช าการ
ผดุงครรภ์ (post-test) ในเวลา 13.00-14.30 น ด้วยข้อสอบ
ชุดเดิม
4. ผู้วิจัยส่งตรวจกระดาษคำ�ตอบก่อนและหลัง
ทบทวนความรู้ โดยใช้บริการการวิเคราะห์ขอ้ สอบตามโปรแกรม
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และติด
ประกาศแจ้งให้กลุ่มตัวอย่างทราบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
สาขาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
5. ผู้วิจัยรวบรวมผลสอบขอขึ้นทะเบียนและรับใบ
อนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพฯ ในรายวิชาการผดุงครรภ์ของ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งแต่ล ะคนและเปรีย บกับผลการสอบผ่ า นหลั ง
ทบทวนความรู้
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลทัว่ ไป วิเคราะห์โดยใช้สถิตบิ รรยายด้วยการ
แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่
การสอบก่อนทบทวนความรู้ (pre-test) และค่าคะแนนเฉลี่ย
การสอบหลังทบทวนความรู้ (post-test) รายวิชาการผดุงครรภ์
วิเคราะห์โดยใช้สถิติ t-test
3. การศึกษาผลการสอบ “ผ่าน” “ไม่ผ่าน” ของการ
สอบก่อน (pre-test) และหลังทบทวนความรู้ (post-test)

กับผลการสอบ “ผ่าน” “ไม่ผ่าน” วิชาการผดุงครรภ์ ของ
การสอบขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพฯ
โดยใช้สถิติบรรยายด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาถึงผลของการ
ทบทวนความรู้ก่อนสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ เฉพาะรายวิชาการผดุงครรภ์ ของ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยใช้การทบทวนความรู้โดยอาจารย์ การทำ�ข้อสอบเสมือน
จริง การวิเคราะห์ขอ้ สอบอย่างเป็นระบบ นักศึกษาเข้าร่วมวิจยั
จำ�นวน 141 คน ซึ่งผลการวิจัยสามารถนำ�เสนอได้ดังนี้
ข้อมูลส่วนบุคคล
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 95.7 นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 87.90 รองลงมา
คือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 11.3 และศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.70
โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ มีเกรดเฉลี่ยรวมอยู่ในช่วง 3.0-3.50
(ร้อยละ 68.1) นักศึกษาส่วนใหญ่ได้เกรดในรายวิชาผดุงครรภ์
คือ B (ร้อยละ 48.2) รองลงมา คือ B+ (ร้อยละ 32.7) และ
A (ร้อยละ 0.70) สำ�หรับรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา
และทารกนักศึกษาส่วนใหญ่ได้เกรด B+ (ร้อยละ 60.3)
รองลงมาคือ B (ร้อยละ 39.7) ผลการสอบประมวลความ
รอบรู้ ใ นรายวิ ช าผดุ ง ครรภ์ นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ส อบผ่ า นใน
การสอบรอบที่ 2 (ร้อยละ 53.2) รองลงมาคือการสอบผ่าน
ในครั้งที่ 1 (ร้อยละ 31.2) การสอบผ่านครั้งที่ 3 (ร้อยละ 14.2)
และการสอบผ่านครั้งที่ 4 (ร้อยละ 1.40)

ตาราง 1 จำ�นวน และร้อยละของนักศึกษาจำ�แนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (N=141)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
หญิง
ชาย
ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
คริสต์

จำ�นวน

ร้อยละ

135
6

95.7
4.3

124
16
1

88.0
11.3
0.7
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ผลของการทบทวนความรู้ก่อนสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

ตาราง 1 (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกรดเฉลี่ย
น้อยกว่า 2.50
2.50-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00
เกรดรายวิชาผดุงครรภ์
A
B+
B
C+
C
เกรดรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา
ทารกและผดุงครรภ์
B+
B
การสอบผ่านประมวลความรอบรู้รายวิชา
การผดุงครรภ์
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4

จำ�นวน

ร้อยละ

2
30
96
13

1.4
21.3
68.1
9.2

1
46
68
23
3

0.7
32.7
48.2
16.3
2.1

85
56

60.3
39.7

44
75
20
2

31.2
53.2
14.2
1.4

ผลของคะแนนก่ อ นและหลั ง ทบทวนความรู้
รายวิชาการผดุงครรภ์
จากตาราง 2 พบว่า นักศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ย
ของแบบทดสอบก่อนและหลังทบทวนความรู้ในรายวิชาการ

ผดุงครรภ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p <.001)
โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบหลังทบทวนความรู้
(M=45.93, SD=3.98) สูงกว่าคะแนนก่อนทบทวนความรู้
(M=42.95, SD=4.04)

ตาราง 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนก่อน (pre-test) และหลังทบทวนความรู้ (post-test)
คะแนนการทดสอบความรู้
ก่อนทบทวนความรู้ (pre-test)
หลังทบทวนความรู้ (post-test)

M
42.95
45.93

จากตาราง 3 ก่อนทบทวนความรูน้ กั ศึกษาสอบผ่าน
จำ�นวน 51 คน (ร้อยละ 36.2) และสอบไม่ผ่านจำ�นวน 90 คน
(ร้อยละ 63.8) หลังทบทวนความรู้นักศึกษาสอบผ่านจำ�นวน
94 คน (ร้อยละ 66.7) และสอบไม่ผ่าน จำ�นวน 47 คน
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SD
4.04
3.98

t
-8.99

p
<.001

df
140
140

(ร้อยละ 33.3) นักศึกษาสอบผ่านขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ในรายวิชาการผดุงครรภ์ผ่านทุกคน
(ร้อยละ 100) ดังตาราง 3

วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2562 หน้า 1-12
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ตาราง 3 จำ�นวน และร้อยละของผลการสอบก่อน-หลังทบทวนความรู้รายวิชาการผดุงครรภ์ (pre-post test) กับผล
การสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ในรายวิชาการผดุงครรภ์ (N=141)
การการทดสอบ
ก่อนทบทวนความรู้
ผ่าน
ไม่ผ่าน
หลังทบทวนความรู้
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผลการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯในรายวิชาการผดุงครรภ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีคา่ คะแนนเฉลีย่
หลังทบทวนความรูใ้ นรายวิชาการผดุงครรภ์สงู กว่าค่าคะแนน
เฉลี่ยก่อนสอบทบทวนความรู้ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .001 และทุกคนสามารถสอบผ่านการขึน้ ทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพฯ ในรายวิชาการผดุงครรภ์
การที่ นั ก ศึ ก ษาสามารถได้ ค ะแนนหลั ง เข้ า ร่ ว มทบทวน
ความรู้ สู ง ขึ้ น และสามารถสอบผ่ า นขึ้ น ทะเบี ย นและรั บใบ
อนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ในรายวิชาการผดุงครรภ์ได้
ทุกรายซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบ โดยการ
เตรียมความพร้อมด้วยตนเองของนักศึกษา นักศึกษาได้
วางแผนกำ�หนดเป้าหมายในการอ่านทบทวนความรู้ก่อน
เข้าทบทวนความรู้ด้วยตนเอง ไม่มีการจำ�กัดหนังสือ เอกสาร
ทีใ่ ช้ทบทวนความรู้ หรือรูปแบบการเตรียมพร้อมของนักศึกษา
แต่ละคน ในการเตรียมตนเองก่อนเข้าทบทวนซึ่งเป็นการนำ�
แนวคิดการเรียนรูท้ างปัญญาสังคม (social cognitive theory)
โดยการกำ�กับและตัดสินใจด้วยตนเองในการเรียนรู้ เพื่อให้
นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการเตรียมพร้อม
ในการสอบและสามารถวางแผนการเรี ย นและทั ก ษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างกระตือรือร้นซึ่งนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จ
ตามเป้าหมาย11,12 คือการเข้าทบทวนความรูท้ กุ ครัง้ และเมือ่ มี
การสอบก่อน (pre-test) และหลังทบทวนความรู้ (post-test)
ได้มกี ารประกาศผลให้ทราบ ทำ�ให้นกั ศึกษาสามารถประเมิน
ความรู้ของตนเองในรายวิชาการผดุงครรภ์และนำ�ไปสู่แรง
จูงใจในการพัฒนาตนเองเพื่อประสบความสำ�เร็จในการสอบ

จำ�นวน

ร้อยละ

51
90

36.2
63.8

94
47

66.7
33.3

141
0

100
0

ผ่านรายวิชาการผดุงครรภ์ สอดคล้องกับการเตรียมตัวสอบ
เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลราชชนนีอุตรดิตถ์13
ที่ได้ทำ�แบบทดสอบและแบบฝึกหัดต่างๆ โดยการทำ�ข้อสอบ
ซ้ำ�หลายครั้ง ทำ�ให้เกิดการเรียนรู้ในการฝึกการคิดวิเคราะห์
และได้แนวทางการอ่านหนังสือเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่รู้ ซึ่งเป็น
ไปตามกฎการฝึ ก หั ด ที่ ผู้ เ รี ย นจะประสบความสำ � เร็ จ ได้
ต้องมีการทำ�ซ้ำ�ๆ เป็นการกระทำ�ที่รับทราบผลจากการ
กระทำ�นั้นและมีแรงจูงใจให้เห็นคุณค่าและความสำ�เร็จในสิ่ง
ที่ทำ�อาจเป็นไปได้ว่านักศึกษาให้ ความสำ�คัญกับการสอบ
เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ
มากกว่ า การตั้ งใจทำ � ข้ อ สอบทบทวนความรู้ ก่ อ นและหลั ง
ในรายวิชาการผดุงครรภ์ในระหว่างการเรียนตามปกติ ทั้งนี้
เพราะการสอบเพือ่ ขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพฯเป็นเครื่องหมายแห่งความสำ�เร็จ และการสอบผ่าน
ในรอบแรกเป็นสิ่งสำ�คัญ รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่
วิชาชีพอย่างมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน และเป็นความคาดหวัง
ของตนเอง ครอบครัว สังคม และสถาบันการศึกษา14
2. การฝึกทำ�ข้อสอบเสมือนและการความถี่ ในการ
ทำ�ข้อสอบเสมือนนักศึกษาได้ฝึกทำ�ข้อสอบซ้ำ�ๆ จะเกิดการ
เรียนรูแ้ ละการได้ฝกึ ประสบการณ์ท�ำ ข้อสอบ13 จัดเป็นรูปแบบ
การเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานจากโจทย์คำ�ถาม ในการเลือก
พิจารณาคำ�ตอบที่ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
Newman15 ทีพ่ บว่า การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับข้อคำ�ถามในชุดข้อสอบเสมือน และ
ชุ ด เอกสารที่ ใ ช้ ท บทวนความรู้ ใ นรายวิ ช าการผดุ ง ครรภ์
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จัณทร์ปภัสร์ เครือแก้ว และคณะ

ผลของการทบทวนความรู้ก่อนสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษานำ�ไปสูก่ ารเกิดทักษะ
การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีเหตุมีผล และการคิดแบบมี
วิจารณญาณ ในขณะทบทวนความรูห้ ากนักศึกษาเลือกคำ�ตอบ
ที่ผิด อาจารย์จะให้แนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาจากโจทย์
ตัวเลือก ซึ่งช่วยทำ�ให้นักศึกษามีแนวทางในการทบทวน
ความรู้เพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นเพราะบ่งบอกว่านักศึกษายังขาด
ความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หาส่วนนัน้ ๆ สอดคล้องกับการศึกษา
Boonwart et al.16 ได้ศึกษาแบบแผนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การสอบขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพฯ
ของบัณฑิตพบว่าการทำ�ข้อสอบเสมือน เป็นการเตรียม
ความพร้อมที่ส่งเสริมการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพฯ มากทีส่ ดุ เพราะการทำ�ข้อสอบเสมือน
จะทำ�ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีจะกระตือรือร้นและใช้ปัญญา
ในการคิดวิเคราะห์เพื่อนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จ14,16 จึงเห็นได้ว่า
นักศึกษาสามารถสอบผ่านในรายวิชาการผดุงครรภ์
3. การทบทวนความรูโ้ ดยอาจารย์ ในการช่วยวิเคราะห์
ข้อสอบอย่างเป็นระบบ แก่นกั ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ที่ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพฯ ในรายวิชาการผดุงครรภ์ ขณะทบทวนความรู้
โดยใช้ชุดเอกสารที่ใช้ในการทบทวนความรู้จำ�นวน 3 ชุด
ที่เป็นชุดข้อสอบเสมือนตามแนวทางการออกข้อสอบของ
สภาการพยาบาล (blue print) ไม่มเี ฉลยหรือการอธิบายใดๆ
ดังนัน้ ในขณะทีน่ กั ศึกษาเข้าทบทวนความรู้ นักศึกษาต้องจด
บันทึกตามความเข้าใจและกลับไปทบทวนซ้ำ�แสดงให้เห็น
ว่าวิธีการทบทวนความรู้โดยอาจารย์นั้น นักศึกษาจะมีการ
อ่านหนังสือก่อนเข้าฟังและอ่านทบทวนอีกครั้งหลังเข้าฟัง
อาจารย์ ซึง่ เป็นปัจจัยหนึง่ ทีท่ �ำ ให้นกั ศึกษาประสบความสำ�เร็จ17
ในการสอบขึ้ น ทะเบี ย นและรั บใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบ
วิชาชีพฯ การทบทวนโดยอาจารย์เป็นลักษณะการโค้ช
(coaching) การสะท้อนคิด (reflection) และการตัง้ คำ�ถาม
ให้นักศึกษาได้คิด18 ในระหว่างทบทวนความรู้ ซึ่งจะช่วยให้
กระตุ้นนักศึกษาสนใจในการเรียนรู้และตรวจสอบความเข้าใจ
ของตนเอง18 ในขณะทบทวนความรู18,19
้ สอดคล้องกับการศึกษา
6
ของ Paorohit et al. และ Kruekaew et al.8 ที่พบว่า
การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา การทำ�ข้อสอบบ่อยๆ
และการทบทวนโดยอาจารย์ ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหา
และมีความมั่นใจในการทำ�ข้อสอบมากขึ้น สำ�หรับนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการ
ศึกษา 2560 ไม่มีการทบทวนความรู้โดยอาจารย์ก่อนสอบ
ประมวลความรอบรูท้ างการพยาบาลในรายวิชาการผดุงครรภ์
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จึงพบว่า นักศึกษามีการสอบผ่านในรายวิชาการผดุงครรภ์
ครั้งที่ 1 ร้อยละ 31.2 ซึ่งเป็นจำ�นวนน้อย และหากขาดการ
เตรียมความพร้อมในการสอบที่ดีอาจนำ�ไปสู่การสอบไม่ผ่าน
ในการสอบขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชา
ชีพฯ ในรายวิชาการผดุงครรภ์6,8,20 ภายหลังจากการทบทวน
ความรู้ ก่ อ นสอบเพื่ อ ขึ้ น ทะเบี ย นและรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น
ผู้ประกอบวิชาชีพฯ โดยอาจารย์ ช่วยวิเคราะห์ข้อสอบอย่าง
เป็นระบบ8 พบว่าก่อนทบทวนความรู้นักศึกษาสอบผ่าน
ร้อยละ 36.2 หลังทบทวนความรู้ในรายวิชาการผดุงครรภ์
นักศึกษาสอบผ่าน ร้อยละ 66.7 และสอบผ่านทุกคนร้อยละ
100 ในการสอบขึน้ ทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพฯ ในรายวิชาการผดุงครรภ์ จากผลการศึกษาของ
Lersthavorntham et al.20 พบว่า ปัจจัยในความสำ�เร็จของ
การเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาล
ราชชนนี ราชบุรี คือ การมีอาจารย์ช่วยทบทวนก่อนสอบ
ช่วยสรุปประเด็นการเรียนก่อนสอบ สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์จะทำ�ให้นักศึกษามีความสุขเกิดเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนรู้ จากรูปแบบการทบทวนความรู้ เพื่อสอบ
ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ รายวิชา
การผดุงครรภ์ โดยอาจารย์ผู้ที่นักศึกษามีความคุ้นชินตั้งแต่
การเรียนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการพยาบาลมารดา
ทารกและผดุงครรภ์ ส่งผลให้นักศึกษากล้าถามแลกเปลี่ยน
เรียนรูใ้ นระหว่างทบทวนความรูส้ ง่ ผลให้บรรยากาศการทบทวน
ความรู้ก่อนสอบขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพฯ ในรายวิชาการผดุงครรภ์ มีความสุข สนุกสนาน
และเกิดความกระตือรือร้นและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
สรุป

การนำ � รู ป แบบการทบทวนความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการ
ทำ�วิจัยมาใช้สำ�หรับการสร้างโปรแกรมเพื่อทบทวนความรู้
และการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลก่อนสอบ
เพื่ อ ขอขึ้ น ทะเบี ย นรั บใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
การพยาบาลและผดุงครรภ์ รายวิชาผดุงครรภ์ โดยการเตรียม
ความพร้อมด้วยตนเองของนักศึกษา การฝึกทบทวนความรู้
และการฝึกทำ�ข้อสอบโดยใช้เนื้อหาที่สอดคล้องกับแนวทาง
การออกข้อสอบของสภาการพยาบาล ตลอดจนการจำ�ลอง
บรรยากาศการสอบหลังทบทวนความรูใ้ นรายวิชาการผดุงครรภ์
ให้คล้ายคลึงกับการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ สามารถนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จในการ
สอบผ่านในรายวิชาการผดุงครรภ์
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ข้อเสนอแนะและการนำ�ไปใช้
1. สามารถนำ�รูปแบบโปรแกรมการทบทวนความรู้
ไปประยุกต์ใช้ทางด้านการศึกษาพยาบาลในการจัดทบทวน
ความรู้ เพื่อการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพฯ ในรายวิชาต่างๆ ที่ต้องสอบเพื่อขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ของนักศึกษา
2. ควรมีการจัดทำ�คลังข้อสอบตามหัวข้อเรื่อง blue
print สภาการพยาบาลในรายวิชาการผดุงครรภ์ตลอดจนการ
วิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ แล้วนำ�ข้อสอบมาใช้ พร้อมทั้งผล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ สอบเพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ภาพข้ อ สอบ
มีระดับความยากง่ายเหมาะสม มีความสามารถในการจำ�แนก
ผูส้ อบ เพือ่ พัฒนาข้อสอบทีด่ มี าใช้ในการวัดและประเมินคุณภาพ
ผูเ้ รียน ตลอดจนเป็นเอกสารทีใ่ ช้ประกอบการทบทวนความรู้
วั ด ความรู้ นั ก ศึ ก ษาก่ อ นสอบประมวลความรอบรู้ ท างการ
พยาบาล และสามารทำ�นายการสอบผ่านก่อนสอบ เพื่อขึ้น
ทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ในรายวิชา
การผดุงครรภ์
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