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Abstract 

Title : Readiness and Co-operation Among Military Nursing 

Academy and Police Nursing Academy   for  Professional 

Nurse Licensure Examination   

Author :  Wing Commander Dr. Watcharaporn Paorohit.  

Background : The main mission of military nursing academy 

and police nursing academy are to produce professional nurses 

with a high competency to serve the Armed Forces and social 

needs. Since Thailand Nursing Council determines quality 

criteria for the nursing academy as the results of successful 

rate at the first attempt for the licensure examination more over 

than 70%, the co-operation among military nursing academy 

and police nursing academy allowed them to have shared 

expertise which could enhance the ability of the student nurses 

to pass the licensure examination.  

Purpose : to examine the readiness, satisfaction of the co-

operation, and compare needs to  reality circumstance of the 

readiness  for the military nursing academy and  police nursing 

academy for   professional nurse  licensure examination  .                                       

Methods : 188 student nurses were randomly selected. 

Research instrument were questionnaires with five rating 

scales of the readiness  and satisfaction of the co-operation, 

needs and reality circumstance. Reliability were 0.9576 and 



0.8931 respectively.   Data were analyzed by t-test and 

ANOVA. 

Results : The readiness of the military nursing academy and 

police nursing academy   for   professional nurse  licensure 

examination  was mostly at a moderate  level  of 69.7 %. 

Satisfaction of the co-operation among the military nursing 

academy and police nursing academy were examined, 

x=4.1106; SD= 0.497 which was a high level. It was found that 

needs and reality circumstance of the readiness for the military 

nursing academy and police nursing academy were determined 

significantly different ;  t= 14.362  p< 0.01. 

 

Suggestions : The military nursing academy and police nursing 

academy  should continue their   co-operations for professional 

nurse  licensure examination, preparing textbooks, enhancing 

the student practice examination, enhancing tips for memory 

technique,  providing critical concepts , and share resources.    
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วิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ช้ันหนึง่     

62 

ตารางที ่

18 

เปรียบเทียบความต้องการและส่ิงที่เกิดข้ึนจริง 
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ทหาร- ต ารวจ ในการสอบข้ึนทะเบียนและรับ
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บทที ่ 1                                                                                                      

บทน า 

ความส าคญัและความเปน็มาของปญัหา 

 

กระทรวงกลาโหม  ก าหนดนโยบายด้านการศึกษาใหก้ าลังพล มีความรู้

ความสามารถ มีทศันคติ และมวีิสัยทัศน์ในการปฏิบตัภิารกิจที่กองทพั

มอบหมายไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ  

แผนพัฒนากองทพั  ตลอดจนสามารถปฏบิัตภิารกิจตามนโยบายความ

มั่นคงของประเทศรว่มกบัส่วนราชการ    รัฐวิสาหกิจ  และภาคเอกชนได้

ทุกมติิ   กระทรวงกลาโหมยังได้ก าหนดเจตนารมณ์ ด้านการบริหารจัด

การศกึษา  ยึดถือความร่วมมือกนัระหวา่งเหล่าทัพ  การใช้ทรัพยากรและ

ความช านาญทางวิชาการรว่มกนัเพือ่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  รวมถงึ

การแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการและการใช้ทรพัยากรรว่มกบั

สถานศึกษาอื่นๆ  ทัง้ภาครัฐ  เอกชน  และต่างประเทศ  

 

กองทพัไทย  ก าหนดนโยบายการศกึษาให้มีสนับสนนุการประสาน

ประโยชน ์ ด้านการศึกษารว่มกนัระหวา่ง        กองบัญชาการกองทพัไทย 

และเหล่าทพัอื่นๆ หรือมิตรประเทศเพื่อให้เกิดความรว่มมือ และ

ความสัมพันธ์อันด ี สามารตอบสนองการปฏิบตัภิารกิจของหน่วย วิทยาลัย

พยาบาลทหารอากาศ  วทิยาลัยพยาบาลกองทพับก  วิทยาลัยพยาบาล

กองทพัเรือ เป็นสถาบนัการศึกษาของกองทัพไทยซึง่การด าเนินการต้อง

อยู่ภายใต้ กรอบนโยบายการศึกษาทีใ่ห้มีสนับสนุนการประสานประโยชน ์ 

ด้านการศึกษาร่วมกนัระหว่าง   กองบญัชาการกองทัพไทย และเหล่าทพั

อื่นๆ 
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วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  วิทยาลยัพยาบาลกองทัพบก  วทิยาลัย

พยาบาลกองทัพเรือ และวทิยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้จัดการเรียนการสอน

หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิตย์   เพือ่ผลิตพยาบาลทหาร- ต ารวจ ที่มี

คุณภาพเพื่อตอบสนองต่อภารกิจเฉพาะของแต่ละเหล่าทพัและสนองต่อ

ความต้องการของสังคม  มคีณาจารย์ประจ าที่มศีักยภาพด้านการสอนทัง้

ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิมีการประสานความรว่มมือกันอย่างเปน็รปูธรรม 

อาทิ ชมรมพยาบาลส่ีเหล่าซึ่งด าเนินการทัง้ด้านงานวิชาการและการ

ใหบ้ริการแก่สังคม สถาบนัการศกึษาทัง้ส่ีแห่งมีภารกิจหลัก คือการจัดการ

เรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์  และมีองคก์รวิชาชีพเปน็ผู้ตรวจสอบ

คุณภาพการจัดการศึกษาเชิงวิชาชีพคอื สภาการพยาบาลแหง่ประเทศไทย   

 

เกณฑ์คุณภาพถูกก าหนดโดยสภาการพยาบาลแหง่ประเทศไทย    ซึ่ง

ก าหนดตัวช้ีวัดส าคัญไวว้่าสถานศึกษาพยาบาลทุกแหง่ต้องจัดการศึกษา

และให้ ผู้เรียนสามารถสอบผ่านการข้ึนทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปน็ผู้

ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และผดุงครรภ์ช้ันหนึ่ง ครั้งแรก  มากกว่า 

ร้อยละ 70 ของจ านวนผู้เรียนทัง้หมด  แต่จากวิเคราะห์ผลการสอบของ

นักเรียนพยาบาลทหาร-ต ารวจในปทีี่ผ่านมาคือ พ.ศ.  2553 พบว่า  วทิยา

พยาบาลทหาร-ต ารวจ มีจ านวนนักเรียนพยาบาล สอบผ่านการข้ึนทะเบียน

และรับใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และผดงุครรภ์

ช้ันหนึง่ครัง้แรก  ทุกสถาบันต่ ากว่ารอ้ยละ 70  จึงท าใหว้ิทยาลัยพยาบาล

ทหาร-ต ารวจต้องกลับมาทบทวนการจัดการเรียนการสอน และวิเคราะห์

ผู้เรียน  และจากการศกึษาพบว่าความพรอ้มของนักเรียนมีผลตอ่การสอบ

ผ่านการข้ึนทะเบียนฯ  แต่เนื่องจากธรรมชาติของผู้เรียนที่มคีวาม
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หลากหลาย  และแตกต่างกนัในแต่ละสถาบัน ความเช่ียวชาญของอาจารย์

พยาบาลแต่ละสถาบนั มคีวามแตกต่างกัน 

 

เพื่อตอบสนองต่อนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงกลาโหม และ

กองทพัไทย  ที่สนับสนนุ  ส่งเสรมิให้สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือ

กับสถาบนัศกึษาอืน่ในกองทัพ  นอกกองทัพ  ในประเทศและต่างประเทศ  

โดยเฉพาะเรือ่งที่เกี่ยวกับ  อาจารย์  นกัวิชาการ  หลักสูตร  การวิจัย และ

ทุนการศึกษา – วิจัย เพื่อประโยชนใ์นการพัฒนาการศกึษาและวิชาการ

ของกองทัพ การให้ความรว่มมอืทางวชิาการระหว่างวิทยาลัยพยาบาล

ทหาร- ต ารวจ โดยน าผู้เช่ียวชาญแต่ละสถาบัน มาท าการแลกเปลี่ยน

ทบทวนสาระส าคัญก่อนการสอบข้ึนทะเบียนฯ  จะสามารถช่วยพัฒนา

ความพรอ้มของนักเรียน ( วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์, 2554)  และส่งผลให้

นักเรียนสอบผ่านการข้ึนทะเบียนฯ ในรายวิชา การพยาบาลมารดาและ

ทารก   การผดงุครรภ์   การพยาบาลผู้ใหญ ่  การพยาบาลผู้สูงอายุ  การ

พยาบาลเด็กและวัยรุน่  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  การพยาบาล

อนามัยชุมชนและการรักษาเบื้องต้น กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ์และจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ในการ

สอบประจ าปี 2554   โดยคาดหมายว่า วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  วทิยาลัยพยาบาลกองทัพเรือและวิทยาลัย

พยาบาลต ารวจ ควรมีจ านวนผู้สอบผ่านการข้ึนทะเบียนฯ  เพิ่มข้ึนกว่าปี 

พ.ศ. 2553   
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วัตถปุระสงค ์

 

1. ศึกษาระดบัความพรอ้มของนักเรียนพยาบาลทหาร- ต ารวจในการสอบ

ข้ึนทะเบียนและรบัใบอนุญาต 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ช้ันหนึง่   

2. ศึกษาความพึงพอใจความรว่มมอืทางวชิาการระหว่างวิทยาลัย

พยาบาลทหาร- ต ารวจ ในการสอบข้ึนทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ช้ันหนึง่   

3. ศึกษาความต้องการและส่ิงที่เกดิข้ึนจรงิด้านการเตรียมความพร้อมของ

วิทยาลัยพยาบาลทหาร- ต ารวจ ในการสอบข้ึนทะเบียนและรบั

ใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์

ช้ันหนึง่   

 

 ค าถามการวจิยั 

  1    ความพร้อมของนักเรียนพยาบาลทหาร- ต ารวจในการสอบข้ึน

ทะเบียนและรับใบอนญุาต 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ช้ันหนึ่ง อยู่

ระดับใด 

2. ความพึงพอใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวทิยาลัยพยาบาล

ทหาร- ต ารวจ ในการสอบข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบ

วิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ช้ันหนึง่  อยู่ระดบัใด 
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3. ความต้องการและส่ิงที่เกิดข้ึนจริงด้านการเตรียมความพรอ้มของ

วิทยาลัยพยาบาลทหาร- ต ารวจ ในการสอบข้ึนทะเบียนและรบั

ใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์

ช้ันหนึง่แตกต่างกนัหรือไม ่  

  

     ขอบเขตการวจิยั 

การวิจัยครัง้นีมุ้่งเน้นการศึกษาในนักเรยีนพยาบาลทหาร-ต ารวจ ช้ันปีที ่ 

4   ในห้วงเวลาการเตรียมตัวเพื่อการสอบข้ึนทะเบียนและรับใบอนญุาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ช้ันหนึง่  ระหว่าง 

ธ.ค. 53-  ม.ีค. 54  ประจ าปีการศกึษา  2553   จ านวน  188  คน   

 

   นยิามค าศพัทท์ีใ่ชใ้นการวจิยั 

    นกัเรยีนพยาบาลหมายถงึ   บคุคลพลเรือนทีไ่ด้รบัการแตง่ตั้งจาก 

สถาบันการศกึษา   คอื     

    วทิยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และ

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ   ให้เปน็   

    นกัเรียนพยาบาล   

  

   อาจารยพ์ยาบาลหมายถงึ   ผู้ที่ไดร้บัการแตง่ตั้งให้เป็นอาจารย์ประจ า

และท าการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏบิัต ิ หลักสูตรพยาบาลศา

สตรบัณทติ  ในสังกัดวทิยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  วทิยาลัยพยาบาล

กองทพับก และวทิยาลัยพยาบาลต ารวจ    
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การสอบขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบวชิาชพีกาพยาบาล 

และการผดงุครรภช์ัน้หนึง่  หมายถงึ  การสอบตามมาตรฐานวิชาชีพการ

พยาบาลและผดงุครรภ์ช้ัน 1  ตามที่สภาการพยาบาลแหง่ประเทศไทย

ก าหนด เมื่อสอบผ่านแลว้สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยจึงออก

ใบอนุญาตให้สามารถเปน็ผู้ประกอบวชิาชีพการพยาบาลและผดงุครรภ์

ช้ัน  1  ไดต้ามกฎหมาย   

 

ความตอ้งการหมายถงึ  สถานการณ์หรอืสภาวการณ์ที่เป็นความต้องการ

หรือความรู้สึกต้องการของนักเรียนพยาบาล ในการเตรียมสอบข้ึน

ทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกาพยาบาล และการ

ผดุงครรภ์ช้ันหนึง่ 

 

ความรว่มมอืทางวชิาการหมายถงึ การที่คณาจารย์และนักเรียนพยาบาล 

ในสังกัดวทิยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  วทิยาลัยพยาบาลกองทพับก 

และวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มารว่มกนัสอน  ทบทวน อภิปราย หารือกัน 

รวมทัง้ให้นกัเรียนท าแบบฝึกหัด  เพือ่การเตรียมสอบข้ึนทะเบียนฯ 

 

          ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัจากการวจิยั 

1.  เป็นแนวทางการพัฒนาการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบข้ึน

ทะเบียนและรับ 

ใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพกาพยาบาล และการผดุงครรภ์

ช้ันหนึง่  ตามความตอ้งการของนกัเรียน 

2. เป็นแนวทางพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษา

พยาบาลทหาร- ต ารวจ  ทัง้ส่ีเหล่า  เพือ่การเตรียมการสอบข้ึน
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ทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกาพยาบาล 

และการผดุงครรภ์ช้ันหนึง่ 

3. ผลการวิจัยสามารถน าไปปรับปรงุรายวิชา เกี่ยวกบักลวิธีใน

การเตรียมการสอบข้ึนทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพกาพยาบาล และการผดงุครรภช้ั์นหนึง่  

 

  

 

 

บทที ่ 2 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นวิจัยเชิงพรรณนา ( descriptive research )  มี

จุดมุ่งหมายหลักคือศึกษาระดับความพร้อมของนักเรียนพยาบาลทหาร- 

ต ารวจ ความพึงพอใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยพยาบาล

ทหาร- ต ารวจ ศึกษาความต้องการและส่ิงที่เกิดข้ึนจริงด้านการเตรียม

ความพร้อมของวิทยาลัยพยาบาลทหาร- ต ารวจ ในการสอบข้ึนทะเบียน

และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์

ช้ันหนึ่ง  การทบทวนวรรณกรรมจึงประกอบด้วย  

        1. นโยบายด้านการศกึษา กระทรวงกลาโหม     

        2. นโยบายด้านการศกึษาของกองทพัไทย  
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        3. วทิยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหมและส านักงานต ารวจ

แห่งชาต ิ  

                 3.1   วทิยาลัยพยาบาลกองทพับก  

                 3.2   วทิยาลัยพยาบาลกองทพัเรอื   

                 3.3   วทิยาลัยพยาบาลทหารอากาศ   

                 3.4   วทิยาลัยพยาบาลต ารวจ    

       4   สภาการพยาบาลแหง่ประเทศไทย 

       5   การเรียนรู ้

       6.  ความจ า 

       7   ความพึงพอใจ 

       8   ความตอ้งการ 

       9   การประสานความรว่มมอื   

       10  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   

 

1   นโยบายดา้นการศกึษา กระทรวงกลาโหม               

                   เพื่อให้ก าลงัพล กระทรวงกลาโหม มีความรู้ความสามารถ 

ทัศนคติ และวิสัยทัศนใ์นการ   ปฏิบตัภิารกิจทีก่องทพัมอบหมายไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนพัฒนากองทัพ  

ตลอดจนสามารถปฏิบตัิภารกิจตามนโยบายความมัน่คงของประเทศรว่มกบั  

ส่วนราชการ    รัฐวิสาหกิจ  และภาคเอกชนไดทุ้กมิต ิ จึงให้ยกเลิกค าส่ัง

กระทรวงกลาโหม  (เฉพาะ)  ที ่ 146/36  ลงวนัที ่ 30  ธันวาคม  พ.ศ.  
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2536  เรื่อง  นโยบายพัฒนาการศกึษาของก าลังพล  และให้ส่วนราชการ

ในสังกัดกระทรวงกลาโหม  ด าเนินการด้านการศึกษาดงัต่อไปนี้  

 

เจตนารมณ ์

1.1  กองทพัต้องการใหก้ าลังพลที่มีคณุลักษณะรักการเรียนรู ้  

คิดเปน็  ท าเปน็  สามารถ 

แก้ปัญหาของงานทีร่ับผิดชอบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  มีค่านิยมในเชิง

สร้างสรรค ์ และบุคลิกภาพที ่  เหมาะสม   มีความเปน็ผู้น า  สามารถ

เสียสละได้แม้กระทั่งชีวติเพื่อประเทศชาติและราชบัลลังก ์ มีวนิัย        มีจติ

วิญญาณของความเปน็ทหารอาชีพ กลา้หาญ   ซื่อสัตย์  สุจรติ  เปน็ที่

ยอมรับของประชาชน และด ารงตน 

อยู่ในหลักธรรมของศาสนา 

 1.2  พัฒนากองทพัให้เปน็องคก์รแห่งการเรียนรูท้ี่ได้

มาตรฐาน  ส่งเสรมิการเรียนรู้       ของก าลังพลทกุระดบั  มีวัฒนธรรมแห่ง

การเรียนรู ้ การวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมัยในการ    เรียนรู ้ 

การปฏิบตั ิ การบริหารจัดการทางความรู้อย่างเป็นระบบ  เพือ่ให้ก้าวทนั

กับการเปลี่ยนแปลงของ  สังคม 

 1.3  มุ่งพัฒนาระบบการศึกษาและหลักสูตรให้สามารถสร้าง

ก าลังพลของกองทพัให้มคีุณลักษณะทีพ่ึงประสงค ์ โดยก าหนดปรัชญา

การศกึษาและออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับภารกิจของหนว่ยเปน็หลัก  

พรอ้มทั่งส่งเสริมก าลงัพลให้มีการศกึษาสูงข้ึนตามความสมารถของแต่ละ

บุคคลและ     พิจารณาให้มีการรับรองวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาชีพทีต่้อง

ปฏบิัตงิานร่วมกับภาครัฐและเอกชนตามความเหมาะสม  รวมทั้งมคีวามเป็น

สากลสามารถท างานรว่มกบัองค์กรระหว่างประเทศได้     

                        1.4  การบริหารจัดการศึกษา  ยึดถือความร่วมมือกนั

ระหว่างเหล่าทพั  การใช้    ทรพัยากรและความช านาญทางวิชาการ
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รว่มกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  รวมถึงการแสวงหาความ    ร่วมมือ

ทางวิชาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกับสถานศึกษาอืน่ๆ  ทัง้ภาครัฐ  

เอกชน  และต่างประเทศ 

 1.5  เพื่อจัดการศึกษาของกองทัพให้เปน็ไปตามมาตรฐานที่

กองทพัตอ้งการ  และให้มรีะบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ

อย่างตอ่เนื่อง 

 1.6  เพื่อน าผลการศึกษาของก าลังพลทุกหลักสูตรมา

พิจารณาประกอบในการเลื่อนยศ  เลื่อนต าแหนง่  และจัดการก าลังพลให้

ตรงกบัความสามารถของแต่ละบคุคล  รวมทัง้ให้พิจารณาสนับสนุนผู้    ที่

ปฏบิัตหิน้าที่ครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาของกองทพั  ได้ด ารง

ต าแหน่งที่ก้าวหน้าต่ออาชีพรับ ราชการอย่างสมเกียรติและฐานะ  เพือ่

สร้างแรงจูงใจใหก้ าลังพลที่มีความรู้ความสามารถได้หมนุเวียนปฏิบตัิ

หน้าที่ครู  อาจารย์  และผู้บริหารสถานศึกษาของกองทพั 

 

นโยบาย 

2.1  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

  2.1.1  ให้มีการจัดหลกัสูตรและการเรียนการสอนที่

ส่งเสริมให้ก าลงัพล            ของกองทพั  มีอุดมการณ์และคุณลักษณะของ

ทหารอาชีพ  มีความรบัผิดชอบต่อหน้าที่  มีความเปน็ผู้น าเห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวม  เปน็คนด ี มวีินัย  มคีุณธรรม  และจริยธรรม 

  2.1.2  ให้พัฒนารปูแบบและวิธีการสอนทีห่ลากหลาย  

เหมาะสมกับการ       พัฒนาก าลังพลให้เป็นผู้มีสติปญัญา  มวีิสัยทศัน ์ มี

ความคิดริเริ่ม คิดเป็น  ท าเปน็  แก้ไขปญัหาเปน็พึง่ตนเองได้  สามารถ

ท างานรว่มกบัผู้อืน่และมีความอดทน  อดกลั้น  เป็นผู้ใฝุรู้อยู่เสมอ  

ตลอดจนสามารถสร้างองค์ความรูใ้หมไ่ด ้
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       2.1.3   ให้จัดท าแผนพัฒนาการศกึษาก าลังพล  ก าหนด

วิธีการติดตาม      ประเมินผลผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตร  เพื่อ

น ามาปรับปรงุและพัฒนาหลกัสูตรตอ่ไป  พร้อมทัง้    รายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนงานดังกล่าวทุกส้ินปีงบประมาณ 

       2.1.4  สนับสนุน  ส่งเสริม  ปรับปรงุ  และพัฒนาหลักสูตร

การศกึษาให้  เหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงทางด้านวทิยาศาสตร์

เทคโนโลยี  หลกันิยมทางทหาร  วิชาการทหาร  และระบบการศึกษาทีไ่ด้

มาตรฐาน  สมารถน าไปเทียบโอนหนว่ยการเรียนกับสถาบันการศึกษาของ

พลเรอืนทั้งใน  ประเทศและต่างประเทศได ้ โดยเน้นการใหค้วามรู้  

ประสบการณ์  และการฝึกอบรมทีต่้องน าไปใช้ในการ   ยุทธร่วม  การยุทธ

ผสม  และการปฏิบตัิการทางทหารอืน่ทีไ่มใ่ช่สงคราม 

 2.2  การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู ้   

   

  2.2.1  พัฒนากองทัพให้เป็นองค์การบริหารแนวใหมท่ี่

สนับสนนุการเรียนรู้      ของก าลังพลแต่ละคนมีการถ่ายทอดความรู้

ระหว่างบคุคลและหนว่ยงานทัง้ในและนอกกองทพั  ส่งเสริม  พัฒนาขีด

ความสามารถของก าลังพลในทุกระดบัให้มคีวามคิดอย่างเปน็ระบบ  

เสริมสร้างการท างานที่  แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์รว่มกนัอย่างต่อเนื่อง  มี

ประสิทธิภาพ  มีความสามารถในการแข่งขันใหท้ันสมัยกบั  กระแสการ

เปลี่ยนแปลงและลดข้ันตอนการปฏิบตัติลอดจนกฎระเบียบทีไ่ม่จ าเป็น   

  2.2.2  สนับสนุน  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่

เสริมสร้างศักยภาพของ  ก าลังใหร้ักการเรียนรู ้ การท างานเป็นหมูค่ณะ  มี

ความคิดที่สมเหตุผลในเชิงสร้างสรรค์  รวบรวมแลกเปลี่ยน  และวิเคราะห์

ข้อมูลอย่างเปน็ระบบ  สามารถน าความรู้มาประยุกตใ์ช้กับการปฏบิัตงิาน

ได้อย่างเหมาะสม 
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  2.2.3  สนับสนุน  ส่งเสริม  ปรบัปรุง  และพัฒนา

หลักสูตรการศกึษาให้  สอดคลอ้งกับความตอ้งการใช้ก าลังพลของกองทัพ  

ให้สามารถสร้างผู้น าทีร่ับฟังความคิดทีแ่ตกต่างและ  หลากหลายของผู้อืน่  

มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  เปน็แบบย่างที่ดใีห้กบัผู้ใตบ้ังคับบัญชา  

มีวิสัยทัศน์   ที่กว้างไกลและเป็นผู้ที่มคีวามคิดอย่างมรีะบบเชิงบรูณาการ 

  2.2.4  สนับสนุน  ส่งเสริมให้ก าลงัพลของกองทัพมีขีด

ความสามารถทาง  เทคโนโลยี  เพือ่แสวงหาความรู้และสามารถจัดท า

ฐานข้อมูลที่มีอยู่เข้าสู่ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการ  พัฒนาทกัษะการ

ใช้คอมพวิเตอร์และภาษาต่างประเทศ 

  2.2.5  สนับสนุน  ส่งเสริมการพัฒนาระบบส านักหอสมุด

และแหล่งรวบรวม  ความรูท้ีท่ันสมัย  มรีะบบสืบคน้ข้อมูล  สร้างเครือข่าย

กับสถานศึกษาต่างๆ  ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  พรอ้มทั้งพัฒนาระบบ

การเรียนรู้ดว้ยตนเองที่สามารถเช่ือมโยงกันทัง้ระบบ  เพื่อเปน็แหลง่การ

เรียนรูต้ลอด  ชีวิตของก าลังพล 

 2.3  การจัดระบบการศึกษา 

  2.3.1  ให้ตระหนักถึงความส าคญัในการให้การศึกษา

แก่ก าลังพลดว้ยการจัด     ให้มรีะบบการศึกษาทีไ่ด้มาตรฐาน  สอดคลอ้ง

กับแผนพัฒนากองทพั  พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ    พ.ศ. 2542  

และกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ซึ่งออกตามความใน  พระราชบญัญตัิ

การศกึษาแหง่ชาตฉิบบั  ดังกล่าว  รวมถึงแนวทางการปฏบิัติด้าน

การศกึษาอืน่ๆ  เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  2.3.2  ให้มีการจัดการศกึษาในระดับพืน้ฐาน  ระดับ

อาชีวศึกษา ระดบัปริญญาตรี  ระดบับณัฑิตศึกษา  หลักสูตรการผลติและ

หลักสูตรเพิม่พนูความรู้ทัง้หลกัสูตรตามแนวทางรับราชการ        และ

หลักสูตรอืน่ๆ  ของกองทพัให้แก่ก าลังพล  ค านึงถึงประโยชนท์ี่ก าลังพล  

และหน่วยจะได้รบัโดยให้  ความส าคญักับความรู้ด้านการทหาร  
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ภาษาไทย  ประวตัิศาสตร ์ การเมือง  การปกครองในระบอบ  

ประชาธิปไตย  การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทย  ตลอดจน

คุณธรรม  จริยธรรม  และศาสนา     ในเนื้อหาที่เหมาะสม  เพื่อให้สามารถ

ปฏบิัตงิานได้อย่างมปีระสิทธิภาพและอยู่ร่วมกบัผู้อืน่ได้อย่างมคีุณค่า 

 2.3.3  ให้ปรับปรงุระบบการศึกษาตามแนวทางรับราชการ  

ให้มปีระสิทธิภาพ  และคุณภาพสูงข้ึน  เพื่อให้ก าลงัพลของ

กระทรวงกลาโหมมีพืน้ฐานความรู้เพียงพอที่จะปฏบิัตหิน้าที่และ  

บรหิารงานหน่วยในระดบัสูงข้ึนได้และมีมาตรฐานเดียวกัน 

  2.3.4  ให้ค านึงถึงมาตรฐานทางทหาร  ความเป็นสากล

ในด้านการศกึษาและ    การเทียบโอนการศกึษาระหว่างสถาบนัที่จัด

การศกึษาในสาขาวิชาชีพเดียวกนัหรือคล้ายคลึงกัน  ทัง้ในและ  นอก

กองทพั  เพื่อประโยชน์ในการเทียบโอนผลการศึกษา 

  2.3.5  ให้จัดระบบการศึกษาส าหรับผู้บงัคบับัญชาหน่วย

และฝุายอ านวยการ    ทุกระดบั  โดยค านึงถงึยุทธศาสตร์ชาต ิ ยุทธศาสตร์

ทหาร  หลักนิยมทางทหารของกองทพัไทยและ  ความสามารถในการยุทธ

ร่วม  ยุทธผสม  รวมทั้งการปฏบิัตภิารกจิต่างๆ  ที่จะต้องประสานการปฏิบตัิ

ทั้ง    สามเหล่าทพัและมติรประเทศ 

  2.3.6  พิจารณาจัดให้มรีะบบคลงัสมองของหน่วยและ

สถานศึกษาในระดบัที ่ เหมาะสม  โดยระดมความคดิจากบคุคลทัง้ภายใน

และภายนอกหนว่ยงาน  เพือ่ให้มีการพฒันาความรูท้าง  วิชาการ  

ประสบการณ์  ความรู้ทางยุทธศาสตร์  และหลักนิยมของกองทพัไทยอย่าง

ต่อเนือ่ง 

 2.4  การบรหิารการศึกษา 

  2.4.1  จัดให้มหีน่วยรับผิดชอบงานของสภาการศกึษา

วิชาการทหาร  กระทรวงกลาโหม  เพือ่ท าหน้าทีค่วบคุมก ากับดูแลการ

ปฏบิัตติามนโยบายการศกึษากระทรวงกลาโหม  วิเคราะห์  วิจัย และ
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รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา  การศกึษาเฉพาะทาง  การ

เทียบโอนหน่วย  การศกึษา  การด าเนนิงานเกี่ยวกบัใบประกอบอาชีพครู  

อาจารย์ของกองทพั  รวมทั้งการติดตามประเมนิผล  ผู้ส าเร็จการศกึษา

อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.4.2  สนับสนุน  ส่งเสริมให้สรง่เครือข่ายประสานความ

ร่วมมือกบั           สถาบนัศกึษาอืน่ในกองทัพ  นอกกองทพั  ในประเทศ

และต่างประเทศ  โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ  อาจารย์  นักวิชาการ  

หลักสูตร  การวิจัย และทุนการศึกษา – วิจัย เพื่อประโยชนใ์นการพัฒนา

การศกึษาและวิชาการ  ของกองทพั 

  2.4.3  สนับสนุน  ส่งเสริมให้มคีวามพรอ้มและสามารถ

จัดการศกึษาหลกัสูตร  ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก  ในสาขาที่

เกี่ยวกับกิจการทหาร  ความมัน่คง  และการบริหาร      ทรพัยากรเพื่อ

ปูองกันประเทศและการพัฒนาศักยภาพของก าลังพล 

  2.4.4  สนับสนุน  ส่งเสริมให้มคีวามคลอ่งตัวในการ

บรหิารวิชาการงาน         ก าลังพล  การเงนิ  และให้ความส าคัญในการ

จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสอดคล้องกับภารกิจของหน่วย  อย่าง

เหมาะสม      

  2.4.5  ให้ก าหนดคุณสมบตัิของผู้บรหิารสถานศึกษา

อย่างเปน็รปูธรรมชัดเจน  และวุฒิการศึกษาที่เหมาะสมกบัระดบัของ

สถานศึกษา  โดยจัดให้ทรีะบบการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา  เพื่อ

คุณภาพของการบรหิารงาน  และการจัดการศึกษา 

  2.4.6  สนับสนุน  ส่งเสริมให้มกีระบวนการผลติ  การ

พัฒนาและด ารงรักษา     ครู  อาจารย์ นักวิชาการทีม่ีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ  ให้ปฏิบตังิานในกองทพัให้ยืนนาน  และมีระบบการประเมนิ

ค่าก าลังพลที่ปฏิบตังิานด้านการศกึษาอย่างชัดเจน  เปน็ธรรม  และมี

ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
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  2.4.7  สนับสนุน  ส่งเสริมใหใ้ฝุหาความเป็นเลิศทาง

วิชาการ  การวิจัย  การบริหารงานวิจัยในสถานศกึษาให้มีประสิทธิภาพ  

และเพิ่มแหลง่เงนิทนุสนบัสนนุการวิจัย  และการสร้างเสริมความรู้ใน

สาขาวิชาต่างๆ  ตามภารกิจ  เพื่อการพัฒนาหน่วย  กองทพั  และประเทศ 

 2.5  คุณภาพการศกึษา 

  2.5.1  เรง่รดัด าเนนิการตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศกึษา  สถานศึกษากระทรวงกลาโหม ตามค าส่ัง

กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที ่36/44 ลงวนัที ่20 มนีาคม  2544  และ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศกึษาอย่างตอ่เนื่อง  ตลอดจนแตง่ตัง้

คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อก ากบัดูแลและด าเนนิงานให้

เป็นไปตามนโยบาย 

  2.5.2  ให้มีการด าเนนิการประกนัคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา  กระทรวงกลาโหมทกุข้ันตอน  เน้นการประสานงาน  การมี

ส่วนรว่มของก าลังพลทุกฝุาย  และให้มกีารเตรียม  ความพรอ้มเพื่อการ

ประกนัคุณภาพภายนอก  ในเวลาที่ก าหนดตามพระราชบัญญัตกิารศึกษา

แห่งชาต ิ      พ.ศ. 2542 

  2.5.3  ให้จัดท ารายงานผลการด าเนนิการประกนั

คุณภาพภายในให้เรียบร้อยก่อนเริม่ปกีารศกึษาใหม่ของทกุป ีพร้อมทัง้

เสนอแนวทางหรือแผนงานในการปรับปรงุและการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาปกีารศึกษาต่อไปต่อผู้บงัคับบัญชาตามล าดับช้ันและหนว่ยงานที่

เกี่ยวข้อง  รวมทัง้ให้มีการเผยแพร่  ข้อมูลและกิจกรรมการประกันคุณภาพ

การศกึษาของสถานศึกษาที่ไม่เป็นความลับของทางราชการต่อ

สาธารณชน 

  2.5.4  สนับสนุน  ส่งเสริมให้มกีารสร้างเครือข่ายการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา  ระหว่างสถานศึกษาในกองทพัและนอกกองทพั  

เพื่อติดตามความก้าวหน้าด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ความร่วมมือ
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ช่วยเหลือ  และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหไ้ด้

มาตรฐานสากล 

  2.5.5  ให้จัดท าระเบียบการวัดวดัและการประเมินผล

การศกึษาในแต่ละหลักสูตร  ให้เป็นไปตามระบบการวัดและการประเมินผล

การเรียนรูท้ีไ่ด้มาตรฐาน  และให้มีการประเมนิผลการเรียนรู ้ ตามสภาพ

จริงที่ครอบคลุมด้านสตปิัญญา  เจตคต ิ ทักษะ  และบคุลิกภาพ   

     

 2.6  การใช้ประโยชน์จากการศกึษา 

  2.6.1  สนับสนุน  ส่งเสริม  ให้ก าลงัพลเข้ารับการศึกษา

ต่อในหลักสูตรต่างๆ      ในสถานศึกษาของกองทพั  นอกกองทพั  ใน

ประเทศและต่างประเทศ  โดยพิจารณาถึงความรู้  ความสามารถ  ความ

พรอ้มที่จะเข้ารับการศกึษาตอ่  ตามโอกาสและความเหมาะสม  เพื่อที่จะได้

น าความรู้และประสบการณ์  มาใช้ในการปฏิบตัิงานให้กองทพัไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  2.6.2  ให้ใช้ความรูต้ามคุณวุฒิการศึกษาและผล

การศกึษาของก าลังพลในการบรรจุลงในต าแหน่งหรอืมอบหมายงานใน

หน้าที่  เพื่อใหก้ าลังพลสามารถปฏบิัตงิานไดต้รงตามความรู้  

ความสามารถที่ไดศ้ึกษามา  และเพื่อประโยชน์ของหนว่ยงานและกองทพั 

  2.6.3  สนับสนุน  ส่งเสริมให้ข้าราชการผลิตและ

เผยแพร่ผลงานวิจัย  ต ารา  บทความทางวิชาการทีไ่ม่เปน็ความลบัทาง

ราชการ  และใช้ผลงานทางวิชาการทีผ่ลิตออกมาประยุกต์ใช้ให ้   เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อหนว่ยงานและกองทพั 

  2.6.4  สนับสนุน  ส่งเสริมใหค้ร ู อาจารย์  และบุคลากร

ทางการศึกษาทุกระดับ  ให้มีโอกาสไดร้ับความก้าวหน้าในต าแหนง่ทาง

วิชาการ  และมคีวามเจริญในอาชีพที่เท่าเทียมกับก าลังพลอืน่ๆ  โดยจัดให้

มีระบบการหมนุเวียนก าลังพลอย่างเหมาะสม 
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  2.6.5  ส่งเสรมิการถ่ายทอดความรู ้ และเทคโนโลยีทาง

ทหารทีม่ิใช่ความลบั    ทางราชการทหารแก่สถาบันศึกษานอกกองทพัและ

ภาคเอกชน  เพือ่น าไปประยุกตใ์ช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่  กองทพัและ

ประเทศชาตติ่อไป 

 3.  ให้เรง่รัดพัฒนาก าลังพลในด้านการศึกษาตามนโยบายนี้ 

และรายงานผลการด าเนินงาน ต่อกระทรวงกลาโหม  ภายใน 30 วนัของ

ทุกส้ินปีงบประมาณ 

                   

2. นโยบายการศกึษาของกองทพัไทย 

นโยบายการศึกษาของกองทพัไทยกลา่วคือ 

1.1  กองทพัไทย  มภีารกิจที่ส าคัญย่ิงในการจัดเตรียมก าลงั

กองทพัไทย  การปูองกนั    

ราชอาณาจักร  ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม  

พ.ศ. 2551  เพื่อเป็นการ      เตรียมความพรอ้มให้กบัก าลังพลของกองทพั

ให้สามารถปฏิบตัภิารกิจตามนโยบายของรัฐบาล  นโยบาย        ความ

มั่นคงแหง่ชาต ิ และสอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารปูองกนัประเทศไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ                             จึงมคีวามจ าเปน็ต้องพัฒนาก าลังพลใหม้ี

ทักษะ  ความรู้ความสามารถ  และเสริมสร้างทัศนคติ                   ในความ

เป็นทหารอาชีพ  พรอ้มทั้งปลูกฝงัอุดมการณ์ของความรักชาติ 

 1.2  นโยบายการศกึษาของกองทพัไทย  ได้ก าหนดข้ึน  

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่

แก้ไขเพิม่เติม  (ฉบบัที ่ 2)  พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติจัดระเบียบ

ราชการกระทรวงกลาโหม  นโยบายดา้นการศึกษา  กระทรวงกลาโหม  

นโยบาย  การปรับปรงุและพัฒนาระบบการฝึก – ศกึษา  กองทัพไทย  พ.ศ. 

2549  พ.ร.ก.ว่าดว้ยหลักเกณฑ์          และวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมอืง
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ที่ดี  พ.ศ. 2546  มาตรา  11  และแผนแม่บทการปรบัปรุงโครงสร้าง  

กระทรวงกลาโหม  พ.ศ.  2550 

 2.  วัตถุประสงค ์

  2.1  เพื่อใหร้ะบบการศึกษาของกองทพัไทย  มุง่ไปสู่การ

เตรียมความพร้อมด้านก าลังพล  สามารถปฏบิัตงิานตามภารกิจหน้าทีท่ี่

รับผิดชอบ  ไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ            

2.2  เพื่อพัฒนาความรู้  ความสามารถ  และยกระดบัการศึกษาของก าลัง

พล ใหม้ีความรู้ด้านการทหาร  รวมทัง้วิชาการในสาขาอื่นๆ  โดยมี

มาตรฐานทางวิชาการเทียบเท่าหรอืสูงกว่า  การศึกษาของภาครัฐหรือ

ภาคเอกชน 

      2.3  เพือ่ให้เกิดความร่วมมือและมีการบรูณาการด้าน

การศกึษา  ในสถาบนัการศกึษา  ของกองทัพไทย  โดยหลักสูตรการศึกษา

ทางทหาร  ตอ้งมีองค์ความรู้ที่สอดประสานและมีมาตรฐานเดียวกัน 

 3.  นโยบายทั่วไป 

  3.1  พัฒนาก าลังพลให้มลีักษณะอันพงึประสงค์  ในการรกั

การเรียนรู ้ คิดเปน็  ท าเป็น  สามารถแก้ไขปญัหางานที่รบัผิดชอบไดอ้ย่าง

มีประสิทธิภาพ  มคีวามเป็นผู้น า  เสียสละ  มวีินัย                   มีจติ

วิญญาณของความเปน็ทหารอาชีพ   กล้าหาญ  ซือ่สัตย์  สุจรติ  มี

คุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภบิาล  ตลอดจนต้องปลกูฝังอดุมการณ์

และความรักชาต ิ รวมทัง้ยึดถือแนวทางตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

  3.2  มุ่งปรบัปรุงและพัฒนาระบบการศกึษาและหลักสูตร

ต่างๆ  ให้สามารถ  สร้างก าลังพลของกองทัพไทย  ใหม้ีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์  โดยก าหนดและออกแบบหลกัสูตร                           ให้

สอดคล้องกับภารกิจของกองทพัไทย  และให้เปิดการศึกษาเฉพาะ

สาขาวิชาที่จ าเป็นต่อการปฏิบตังิาน      ตามภารกิจ  รวมทัง้ให้น า
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เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศกึษา  เพือ่ให้เกิดความทันสมัย             

และน าไปสู่การปฏบิัตทิี่เปน็รูปธรรม 

  3.3  พัฒนากองทพัไทยให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรูท้ีไ่ด้

มาตรฐาน  ส่งเสรมิการเรียนรู้  ของก าลังพลทุกระดบั  มีวัฒนธรรมแหง่การ

เรียนรู ้ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่นัสมัย         ในการ

เรียนรู ้ การบรหิารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  เพื่อใหก้้าวทันกับความ

เปลี่ยนแปลงของสังคม 

  3.4  ให้ส่วนราชการด้านการศกึษาของกองทพัไทย  มี

การบรูณาการด้านการศึกษา      ในแต่ละหลักสูตร  โดยให้สามารถ

เทียบเคียงมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดบัระหว่าง         

เหล่าทพัได ้ และส่งเสริมใหใ้ช้ทรพัยากรทางด้านการศึกษาร่วมกนั ในการ

พัฒนาก าลังพลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  3.5  ใหม้ีระบบควบคุมคุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานที่

กองทพัไทยตอ้งการ              และมีการประกันคุณภาพการศกึษาในทุก

ระดับอย่างตอ่เนื่อง  ตาม  พ.ร.บ.  การศึกษาแหง่ชาต ิ              และ

กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

  3.6  ใหน้ าผลการศกึษาของก าลังพล  มาประกอบการ

พิจารณาการบรรจุ  แตง่ตัง้  และเลื่อนต าแหน่ง  เพื่อการบริหารจัดการ

ก าลังพลให้ตรงกับความรู ้ ความสามารถ  ของแต่ละบุคคล  รวมทั้ง  

พิจารณาสนบัสนนุผู้ปฏิบตัิหน้าทีค่รู  อาจารย์  และผู้บรหิารสถานศกึษา  

โดยจะต้องก าหนดแนวทาง          รบัราชการ  ให้มีความก้าวหน้า

เหมาะสมและชัดเจน  เป็นรูปธรรม   

         

 4.  นโยบายเฉพาะ 

  4.1  การปรบัปรุงและจัดการระบบการศึกษา 
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   4.1.1  การปรับปรงุระบบการศึกษา  ตอ้งค านึงถึง

คุณภาพและความเปน็  มาตรฐานทางการศึกษา  เพื่อความเป็นสากลทาง

วิชาการ  โดยพัฒนาหลักสูตรการศกึษาให้เหมาะสม          กับการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี  หลกันิยมทางทหาร  และ

วิชาการทหาร  สามารถ      น าไปเทียบโอนหนว่ยการเรียนกับสถานศกึษา

ของพลเรือนทัง้ในประเทศและต่างประเทศได้  โดยเนน้        การให้

ความรู้  ประสบการณ์  และการฝึกอบรมทีต่้องน าไปใช้ในการปฏิบตัิการ

ร่วมกัน  การยุทธผสม         และการปฏิบตัิการทางทหารอื่นทีไ่มใ่ช่

สงคราม 

   4.1.2  พัฒนาระบบการศึกษาให้มีเอกภาพ  ลดความ

ซ้ าซ้อน  เพือ่ให้ก าลงัพล      มีพืน้ฐานความรู้ในการร าไปประยุกตใ์ช้ใน

การปฏิบตัหิน้าที่และบริหารงานในระดบัที่สูงข้ึน  และ              เป็น

มาตรฐานเดียวกนั 

   4.1.3  จัดให้มีการศึกษาในระดับพื้นฐาน  ระดบัปริญญา

ตร ี ระดับ          บัณฑติศกึษา  หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ  

หลักสูตรเพิม่พนูความรู้  และหลักสูตรการผลติ            รวมทัง้หลกัสูตร

อื่นๆ  ของกองทัพไทยให้แก่ก าลงัพล โดยค านึงถึงประโยชน์ทีก่ าลังพลและ

ทางราชการจะไดร้ับ 

   4.1.4  การส่งเสริมการเรียนการสอนวชิา

ภาษาต่างประเทศ  โดยให้ผู้เข้ารบัการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ  ได้มกีาร

เรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  ตามความเหมาะสม                    และมี

ความส าคญัตอ่ทางราชการ 

   4.1.5  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน

การศกึษา  เพือ่เป็นการ  พัฒนาก าลังพลให้มคีวามรู ้ ความสามารถ  โดย

ด าเนินการ  ดงันี ้
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    4.1.5.1  การอบรมก าลงัพลใหม้ีความรูด้้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ      และส่งเสริมใหบุ้คลากรได้รบัการเรียนรู้จากส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์  (E-Learning) 

    4.1.4.2  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ประกอบการเรียนการสอน  ในห้องเรียน 

    4.1.4.3  การส่งเสริมก าลงัพลให้ไดร้ับการศกึษา

ด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศในระดับสูง  และสามารถถ่ายทอดความรู้

ให้กบัพลอื่นๆได้  ในโอกาสต่อไป 

   4.1.6  จัดให้มรีะบบการศึกษาส าหรับผู้บรหิารและฝุาย

อ านวยการ                 ทุกระดับ  เข้ารบัการศึกษา  อบรม  ดูงาน  เพิ่มเตมิ

วิสัยทัศน์  ประสบการณ์  องค์ความรู้ทางการปกครอง  และการบริหาร  

โดยค านงึถงึยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตรก์ารปูองกันประเทศ  ยุทธศาสตร์

ทหาร  หลักนิยมทางทหาร  ของกองทพัไทยและขีดความสามารถในการ

วางแผนและการปฏบิตัิการร่วม  การยุทธผสม รวมทัง้ การปฏบิัตภิารกิจ

อื่นๆ  ที่จะต้องมกีารประสานการปฏบิตัริะหว่างเหล่าทพั  กห. มติรประเทศ  

ส่วนราชการ  พลเรือน  และภาคเอกชน  

    

 4.1.7  พิจาณาจัดให้มรีะบบคลงัสมองของหน่วยและ

สถาบันการศกึษาตามความ  เหมาะสม  โดยระดมความคิดจากบุคลากรทั้ง

ภายในและภายนอกหน่วยงาน  เพื่อใหม้ีการพัฒนาความรู้     ทางวิชาการ  

ความรู้ทางยุทธศาสตร์และหลกันิยมของกองทพัอย่างตอ่เนื่อง 

 4.2  การพัฒนาสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

  4.2.1  พัฒนากองทัพไทยให้เปน็องค์กรบริหารแนวใหม่  

ตาม  พ.ร.ก. ว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวธีิการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

พ.ศ.2546  มาตรา11  ที่สนบัสนุนการเรียนรู้ของก าลังพล  ส่งเสรมิพัฒนา
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ขีดความสามารถของก าลังพลในทุกระดับให้มีความคิดอย่างเป็นระบบ  

และสามารถแข่งขันกับกระแสความเปลี่ยนแปลง  รวมทัง้ลดข้ันตอนการ

ปฏบิัต ิ ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ข  กฎ  ระเบียบ  ข้อบงัคบั  และค าส่ัง  ที่เปน็

อุปสรรคต่อการพัฒนา 

  4.2.2  สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้าง

ศักยภาพก าลังพล            โดยการสร้างจิตส านกึของการเรียนรู้  การ

ท างานเปน็หมูค่ณะ  มีความคิดที่สมเหตุสมผลเชิงสร้างสรรค ์      สร้าง

วิสัยทัศน์  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของก าลังพล  ให้มีความรู้ความสามารถ

ในวิชาการสมัยใหมต่ลอดเวลา  สามารถน าความรู้มาประยุกตใ์ช้กับการ

ปฏบิัตงิานได้อย่างมปีระสิทธิภาพและมคีุณธรรม 

  4.2.3 พัฒนาใหก้ าลังพลมีขีดความสามารถทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ            เพื่อแสวงหาความรู้และพัฒนารปูแบบ

ฐานข้อมูลให้สามารถเข้าสู่ระบบไดอ้ย่างสะดวก  และมปีระสิทธิภาพ 

 4.2.4  สร้างระบบการมีส่วนรว่มของก าลังพล    เพื่อให้

เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้   

ซึ่งกันและกนั  เรียนรูก้ารท างานเปน็ทมี  ระหว่างผู้บังคับบัญชา เพื่อน

ร่วมงาน และผู้ใตบ้ังคับบัญชา  เพื่อใหบ้รรลุวตัถปุระสงคต์ามภารกิจที่

ได้รบัมอบหมาย     

 4.2.5  สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาระบบส านักหอสมุด

และแหล่งรวบรวมความรู ้ ทีท่ันสมัย  มรีะบบสืบคน้ข้อมูล  สร้างระบบ

เครือข่ายตดิตอ่กับสถานศกึษาต่างๆ  ทัง้ในประเทศ                และ

ต่างประเทศ  รวมทัง้พัฒนาระบบการเรยีนรู้ดว้ยตนเอง  ให้สามารถ

เช่ือมโยงกนัไดท้ัง้ระบบ  เพื่อเปน็        แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของก าลังพล 

 4.3  การบรหิารการศึกษา 

  4.3.1  ให้มีหน่วยด าเนินการด้านการศกึษารับผิดชอบ

งานของ  สภาการศกึษาวิชาการทหารหระทรวงกลาโหม  เพื่อท าหน้าที่
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ควบคุมก ากับดูแลการปฏบิัตติามนโยบาย                 การศกึษา

กระทรวงกลาโหม วิเคราะหว์ิจัย  และรบัผิดชอบการประกนัคุณภาพ

การศกึษา  การศึกษา                       เฉพาะทาง  การเทียบโอนหน่วย

การศกึษา  การอนมุัตหิรอืเพกิถอนใบประกอบวิชาชีพอาจารย์  รวมทัง้      

การติดตามประเมินผลผู้ส าเร็จการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

                                 

  4.3.2  ให้หน่วยรับผิดชอบด้านการศึกษาของกองทัพ

ไทย  ประสาน             ความรว่มมือกบัสถานศึกษาอืน่ๆนอกกองทพั  ทัง้

ในประเทศและต่างประเทศ  โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ                 อาจารย์  

นักวิชาการ  หลกัสูตรการศึกษา  การวจัิยและพัฒนา  และทนุการศกึษา – 

วิจัย เพื่อประโยชน์ในการ    พัฒนาทรพัยากรมนุษย์และวิชาการของ

กองทพั 

  4.3.3  ให้หน่วยรับผิดชอบด้านการศึกษาของกองทัพ

ไทย  เตรียมความพร้อม     ให้สามารถจัดการศกึษาหลกัสูตรระดบั

ปริญญาโทและปริญญาเอก  ส าหรบัก าลังพล  ตลอดจนประชาชน       ที่

สนใจ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกบั กิจกรรมการทหาร ความมั่นคง การ

ปกครองและการบริหารทรพัยากรเพื่อการปอูงกันประเทศ  และการพัฒนา

ศักยภาพของก าลังพลในกองทพัไทย 

  4.3.4  ให้มีการวางแผนและจัดท างบประมาณด้าน

การศกึษา  โดยสอดคลอ้ง     กบัแผนงานการศึกษาของกองทัพไทย  และ

ยุทธศาสตร์การปอูงกนัประเทศ  

  4.3.5  ให้การสนับสนุน  ส่งเสริมกระบวนการผลติ  การ

พัฒนาและด ารงรักษา  คร ู อาจารย์  นกัวิชาการ  บุคลากรด้านการศึกษา

ที่มีคุณภาพ  ให้สามารถปฏิบตัิงานรว่มกันในกองทพัไทย    ได้ยืนนาน  

และมีระบบการประเมินค่าก าลังพลที่ปฏิบตัิงานด้านการศึกษาที่ชัดเจน  
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เป็นธรรม                   และมีค่าตอบแทนทีใ่กล้เคียงกบัสถานศึกษาอื่นนอก

กองทพัไทย 

  4.4  คุณภาพการศกึษา 

 4.4.1  ให้สถาบนัการศกึษาของกองทพัไทยด าเนนิการ

พัฒนาคุณภาพ            การศึกษา  ตามค าส่ังกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที ่

220/45  และมกีารพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ            การศึกษา

อย่างตอ่เนื่อง ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา 

เพื่อก ากบัดูแล และด าเนนิการให้เป็นไปตามระบบประกนัคุณภาพ

การศกึษาสถาบนัการศึกษาของกองทพั  พ.ศ. 2550 

   4.4.2  ให้จัดท ารายงานผลการด าเนนิการประกนั

คุณภาพการศึกษา  ให้เรียบร้อย  ก่อนเริ่มปกีารศึกษาของทกุป ี พร้อมทั้ง

เสนอแนวทางหรือระบบงานในการปรบัปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในปีการศึกษาต่อไป  ต่อผูบ้งัคับบัญชาตามล าดับช้ันและหน่วยงาน ที่

เกี่ยวข้อง 

   4.4.3  ให้มีการวัดและประเมนิผลการศกึษาในแต่ละ

หลักสูตร  ให้เปน็ไปตาม  ระบบการวดัและการประเมินผลการเรียนรูท้ี่ได้

มาตรฐาน  โดยสอดคล้องกับกระบวนการประกันคุณภาพการศกึษาของ

กองทพั 

 4.5  การใช้ประโยชน์จากการศกึษา 

    4.5.1  สนบัสนนุ  ส่งเสรมิให้ก าลงัพลเข้ารับการศกึษา

ต่อในหลักสูตรต่างๆ         ในสถานศึกษาของกองทัพไทยและนอกกองทพั

ไทย  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยพิจารณาถงึความรู ้ 

ความสามารถ  หน้าทีร่บัผิดชอบตามสายงานทีป่ฏิบตัิอยู่  และความพร้อมที่

จะเข้ารับการศึกษา               ตามโอกาสที่เหมาะสม  เพือ่จะไดน้ าความรู้

และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการปฏบิัตงิานไดต้รงตาม  ต าแหนง่

หน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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  4.5.2  ให้พิจารณาน าความรูต้ามคุณวฒิุการศกึษาและ

ผลการศึกษา ของก าลังพลในการบรรจุต าแหนง่หรือมอบหมายงานใน

หน้าที่  เพื่อใหก้ าลังพลสามารถปฏบิัตงิานได ้                           ตรงตาม

ความรู้ความและสามารถทีไ่ด้ศกึษามา  เพื่อประโยชน์ของหนว่ยงานและ

กองทพัไทย 

  4.5.3  สนับสนุน  ส่งเสริมให ้ครู  อาจารย์  และบุคลากร

ทางการศึกษาทุกระดับ  ให้มีโอกาสไดร้ับความก้าวหน้าในต าแหนง่ทาง

วิชาการ  และมคีวามเจริญเติบโตในอาชีพที่ดีข้ึน  โดยจัดให้ม ี ระบบ

หมุนเวียนก าลังพลอย่างเหมาะสม  ระหว่างก าลังพลทีป่ฏบิตัิหน้าที่ผู้บังคับ

หน่วย  อาจารย์              และฝุายอ านวยการ      

  4.5.4  สนับสนุน  ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และ

เทคโนโลยีด้านการทหาร             ที่มใิช่ความลับของทางราชการทหาร

แก่สถานศกึษานอกกองทัพไทยและภาคเอกชน  เพื่อน าไปประยุกตใ์ช้    

ให้เกิดประโยชน์ตอ่กองทพัไทยและประเทศต่อไป 

 4.6  กองบัญชาการกองทัพไทย  โดยสถาบันวิชาการ

ปูองกันประเทศ 

   4.6.1  จัดการศกึษาหลักสูตรทางทหารระดับสูง  เพื่อ

ตอบสนองกองทพัไทย        ทั้งด้านการปูองกนัประเทศและการพัฒนา

ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพในภารกิจที่ไดร้บัมอบหมาย                  ในทุก

สถานการณ์  และภัยคุกคามที่อาจเกิดข้ึนทัง้ในปัจจุบันและอนาคต  โดย

เน้นหนักในด้านการศึกษา  ระดบัยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ทหารและ

สถานการณ์โลกทีม่ีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของชาตใิน       ด้านต่างๆ  

รวมทัง้ให้ความส าคัญต่อปัญหาของชาติทัง้ด้านความมั่นคง  และการ

พัฒนาประเทศ 

  4.6.2  พัฒนาหลกัสูตรการศึกษาและเพิ่มขีดวามสามารถ

ในการจัดท า           เอกสาร  ต ารา  คูม่ือการฝึกการปฏิบตัิการรว่มทาง
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ทหารและรว่ม/ผสม  ทางด้านยุทธศาสตร ์ ยุทธการ  ตลอดจนปรบัปรุง

วิธีการด าเนินการวิจัยและพัฒนา  หลักนิยมการปฏิบตัิการรว่มของกองทพั

ไทยให้สามารถ  ปฏบิัตไิด้จริง เพือ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอ่ประเทศชาต ิ

  4.6.3  พัฒนารปูแบบการศกึษาให้ก าลงัพลไดใ้ช้ความคิด

ริเริ่มของตนเอง           โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ในรูปแบบการ

สัมมนาเชิงวิชาการ  สนบัสนุนส่งเสริมการจัดท าเอกสารวิจัย           ส่วน

บุคคล  ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัการปรับปรงุพัฒนาโครงสร้างกองทพัไทยให้

ทันสมัย  รวมทัง้การสนับสนนุ  การปฏบิัติการร่วม 

  4.6.4  พัฒนารปูแบบหลกัสูตรการศึกษา  โดยมุง่เนน้ให้

ผู้ส าเร็จการศึกษา            มีขีดความสามารถตามวตัถปุระสงคท์ี่ส าคัญ  คือ 

    4.6.4.1  สามารถเปน็ผู้น าในระดบัยุทธศาสตรไ์ด้ 

    4.6.4.2  มคีวามสามารถในการบรหิารทรพัยากร

ในด้านต่างๆ            เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การปอูงกนัประเทศที่ก าหนด 

    4.6.4.3  มีขีดความสามารถในการใหข้้อเสนอแนะ

ด้านบทบาท           ของกองทัพกับการก าหนดปัจจัยพลงัอ านาจแห่งชาติ  

และนโยบายความมัน่คง 

    4.6.4.4  สามารถวิเคราะหภ์ัยคกุคมและ

สถานการณ์โลกทีม่ี           ผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของชาติได้ 

  4.6.5  รบัผิดชอบด าเนินการด้านการประกันคุณภาพ

การศกึษา                       ของสถานศกึษาในกองทพัไทย  และรายงานผล

การด าเนนิงานประจ าปตี่อผูบ้ังคับบัญชาการทหารสูงสุด                 ให้

แล้วเสร็จก่อนส้ินปงีบประมาณ ผ่าน  กรมก าลงัพลทหาร 

  4.6.6  ก ากบั  ดูแลการศกึษาหลักสูตรตามแนวทางรับ

ราชการและหลักสูตร           เพิ่มพูนความรูใ้นสายงานต่างๆ  ทีห่น่วยเปิด

การศกึษา  ให้เปน็ปอย่างมปีระสิทธิภาพ  และเกิดผลดตี่อการ  เตรียมความ
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พรอ้มด้านบุคลากรใหก้ับหนว่ยงาน  โดยมีการประเมนิผลการศกึษาทีม่ี

ประสิทธิภาพ 

  4.6.7  พัฒนาการวัดและประเมนิผลการศึกษาหลักสูตร

ต่างๆให้มีความ         ทันสมัยเป็นมาตรฐานสากล  สอดคล้องกบัระบบ

การศกึษาในปัจจุบันและอนาคต 

  4.6.8 ปรบัปรุงและพัฒนาระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการใน

การคัดเลอืกก าลังพล       ของกองทัพไทย  เพื่อจัดส่งหรืออนุญาตให้ลาไป

ศึกษา  ณ  สถานศึกษาทั้งภายในประเทศ  และต่างประเทศ          ใหม้ี

ความรัดกมและด าเนินการดว้ยความเข้มงวด  โดยพิจารณาให้เข้ารับ

การศกึษาในสถานศึกษา                ที่เหมาะสม 

 4.7  กองทพับก 

  4.7.1  พัฒนาระบบการศึกษาของกองทัพบก เพือ่ให้ก าลงั

พลได้มีความรู้         ความเช่ียวชาญ  สามรถสนองภารกิจ  5  ประการ  

คือ  การปูองกนัประเทศ,  การรักษาความมั่นคงภายใน,  การรักษาความ

สงบเรียบร้อยในประเทศ,  การพัฒนาประเทศ และปฏบิัตภิารกิจอืน่ๆ  ทาง

ทหารทีม่ิใช่สงคราม 

  4.7.2  หลกัสูตรของสถาบันการศึกษาทุกระดับ  ต้องมี

ความสอดคล้องกับ         หลกันิยมการปฏบิัตกิารร่วมกองทพัไทย  หลัก

นิยมของกองทพับก  สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีการรบ     ทางภาคพื้น

สมัยใหม ่

  4.7.3  สนับสนุนก าลังพลในแต่ละหน่วย/เหล่าสาย

วิทยาการไดม้ีโอกาส             เข้ารับการศึกษาทางวิชาการ  และการฝึก

ศึกษาทางทหาร  ตามแนวทางรบัราชการของกองทพับก 

  4.7.4  สนับสนุนการประสานประโยชน ์ ด้านการศึกษา

ร่วมกันระหว่าง  กองบัญชาการกองทพัไทย  และเหล่าทพัอืน่ๆ หรอืมติร
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ประเทศ  เพื่อให้เกิดความร่วมมือ  และ          ความสัมพนัธ์อันดี  สามารถ

ตอบสนองการปฏิบตัิภารกิจของหน่วย 

 4.8  กองทพัเรอื 

  4.8.1  พัฒนาระบบการศึกษาของกองทัพเรือ  เพื่อให้

ก าลังพลของกองทพัเรอื         ได้มคีวามรู้ความสามารถในวิชาชีพ

ทหารเรือ มคีวามเช่ียวชาญเฉพาะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ

ทหารเรือ  สมัยใหม ่

  4.8.2  หลกัสูตรของสถาบันการศึกษาทุกระดับ  ต้องมี

ความสอดคล้องกับ        หลักนิยมการปฏบิัตกิารร่วมกองทพัไทย  หลัก

นิยมของกองทพัเรอื  สภาพแวดล้อม  และเทคโนโลยีการรบ        ทัง้ 3 มติิ  

ของกองทัพเรือ 

  4.8.3  สนับสนุนก าลังพลใน  พรรค/เหล่า  สายวทิยาการ  

ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาตามแนวทางรบัราชการของกองทพัเรอืทกุ

ระดับช้ัน 

  4.8.4  สนับสนุนการประสานประโยชน ์ ด้านการศึกษา

ร่วมกันระหว่าง  กองบัญชาการกองทพัไทย  และเหล่าทพัอืน่ๆ  หรือมติร

ประเทศ  เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และความสัมพนัธ์  อนัดี  สามาร

ตอบสนองการปฏิบตัิภารกิจของหน่วย 

 4.9  กองทพัอากาศ  

  4.9.1  พัฒนาระบบการศึกษาของกองทัพอากาศ  เพื่อให้

ก าลังพล                   ของกองทพัอากาศไดม้ีความรูค้วามสามารถใน

วิชาชีพทหารอากาศ  และมคีวามเช่ียวชาญเฉพาะเกี่ยวกับ  เทคโนโลยี

อวกาศและการบิน  ตลอดจนการรบทางอากาศสมัยใหม่ 

  4.9.2  หลกัสูตรของสถาบันการศึกษาทุกระดับ  ต้องมี

ความสอดคล้องกับ         หลกันิยมการปฏบิัตกิารร่วมกองทพัไทย  หลัก
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นิยมของกองทพัอากาศ  สภาพแวดลอ้ม  และเทคโนโลยี       ทางอากาศที

เปลี่ยนแปลงไป 

  4.9.3  สนับสนุนก าลังพลในเหล่าสายวิทยาการ  ได้มี

โอกาสรับการศึกษา          ตามแนวทางรับราชการของกองทพัอากาศทุก

ระดับช้ัน    

   4.9.4  สนับสนุนการประสานประโยชน ์ ด้านการศึกษา

ร่วมกันระหว่าง        กองบญัชาการกองทพัไทย และเหล่าทพัอืน่ๆ หรือ

มิตรประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และความสัมพันธ์อนัด ี สามารถ

ตอบสนองการปฏิบตัิภารกิจของหน่วย 

 นโยบายการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาสถาบนัการศกึษาของ

กระทรวงกลาโหม   

 เพื่อให้สถาบนัการศกึษาของกระทรวงกลาโหมและผู้ส าเร็จ

การศกึษา  มีคุณภาพและมาตรฐาน  การศึกษาตามที่กระทรวงกลาโหม

ต้องการ  และสอดคล้องกบัพระราชบัญญัติการศกึษาแหง่าต ิ พ.ศ.2542  

กระทรวงกลาโหม  จึงก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศกึษาสถาบนัการศึกษาของ  กระทรวงกลาโหม  ดังต่อนี้ 

 1. เรง่รัดการให้มรีะบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของ                                

กระทรวงกลาโหม เพือ่เป็นเครือ่งมือในการพัฒนาคุณภาพและรักษา

มาตรฐานการศกึษาสถาบนัการศึกษาของกระทรวงหลาโหมอย่างตอ่เนื่อง

โดยให้มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการข้ึนเพื่อบริหารและก ากบัดูแลงานด้าน  

มาตรฐานการศกึษา 

 2.  ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาของกระทรวงกลาโหมสามารถ

สร้างกลไกการประกนั            คุณภาพการศึกษา  โดยจัดให้มีระบบการ

ตรวจสอบและประเมนิผลการด าเนนิการข้ึนเป็นภายใน 

 3.  ให้สถาบันการศึกษาของกระทรวงกลาโหม  น ารปูแบบและ

วิธีการในการประกันคุณภาพการศึกษาที่กระทรวงกลาโหมก าหนดข้ึนเป็น
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แนวทางในการด าเนินการ  โดยปรบัปรุงหรอืพัฒนาไดต้ามความ  

เหมาะสม 

 4.  ด าเนินการให้แต่ละสถาบนัการศกึษาของกระทรวงกลาโหม  

ก าหนดแผนการด าเนนิงาน  ประกนัคณุภาพการศึกษาเพือ่เปน็แนวทางใน

การด าเนนิงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของกระทรวงกลาโหม  ให้

เป็นรูปธรรม         

 5.  ให้ส่วนราชการของกองบัญชาการทหารสูงสุดและเหล่าทัพ  ที่

มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัด         การศึกษาของก าลังพล  แต่งตัง้

คณะกรรมการข้ึน  เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานการ

ประกนั     คุณภาพการศกึษาภายในของแตล่ะสถาบันการศึกษา 

 6.  ใหม้ีการรายงานการด าเนนิการประกันคุณภาพการศึกษา  ของ

แต่ละสถาบนัการศึกษา           ไปตามล าดับช้ันจนถึงรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม  ทุกส้ินปีการศกึษา 

 7.  ส่งเสริมใหม้ีความรว่มมือ  และการมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน

สถาบันการศกึษาใน  กระทรวงกลาโหม  และหน่วยงานนอก

กระทรวงกลาโหม  ในกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา  อันจะน ามาซึง่  

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงกลาโหม  ใหม้ี

ความทันสมัยและเหมาะสมกับ  สถานการณ์โดยทัว่ไป  และพร้อมรับการ

ตรวจสอบคุณภาพจากภายนอก 

 8.  ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมประกันคุณภาพ

การศกึษาของสถาบันการศึกษาใน  กระทรวงกลาโหมต่อสาธารณชน 

 

3. วทิยาลยัพยาบาลในสงักดักระทรวงกลาโหมและส านกังานต ารวจ

แหง่ชาต ิ 
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การผลติบัณทิตทางการพยาบาลของวทิยาลัยพยาบาลในสังกัด

กระทรวงกลาโหมและส านกังานต ารวจแห่งชาติมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อ

ต้องการพยาบาลทหาร และพยาบาลต ารวจ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะด้านทีแต่

ละเหล่าทพัตอ้งการ      วทิยาลัยในสังกัดกระทรวงกลาโหมและส านักงาน

ต ารวจแหง่ชาตไิด้แก่   วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก  วิทยาลัยพยาบาล

กองทพัเรือ  วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  และวทิยาลัยพยาบาลต ารวจ    

 

         3.1 วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก 

ทีต่ัง้หนว่ย          

                เลขที่ 317/6  ถนนราชวิถ ี   แขวงทุง่พญาไท   เขตราชเทว ี

กรงุเทพฯ  10400   

โทรศพัท ์0-2354-7598,   0-2354-7600 ต่อ 93554     

http://www.rtanc.ac.th        ประวตัคิวามเปน็มา 

                วิทยาลัย พยาบาลกองทัพบก เดิมช่ือ “โรงเรียนพยาบาลผดุง

ครรภ์และอนามัยกองทพับก” ได้อนมุัตกิ่อตัง้ข้ึน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 

พ.ศ.2506 โดยผู้บัญชาการทหารบก ฯพณฯ  จอมพล สฤษดิ ์ ธนะรัชต ์

ในขณะนัน้ โดยมีวตัถปุระสงค ์เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพให้แกก่องทพับก 

และเป็นการ  แก้ปัญหาความขาดแคลนบคุลากรทางการพยาบาลของ

ประเทศ ภายหลังสงครามโลกครัง้ที ่ 2 ดังนัน้   วันที่ 19 สิงหาคมของทกุป ี

จึงถือเปน็วนัสถาปนาวทิยาลัยพยาบาลกองทพับก 

                วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ท าหน้าที่ผลติพยาบาลให้กบั

หน่วยงานกองทพับก และประเทศชาตโิดยเน้นคุณภาพบัณฑิตพยาบาลที่
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ผลิตออกมา ในฐานะโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ ์และอนามัยกองทพับก 

ได้ผลติพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพมาอย่างตอ่เนื่องโดยล าดบั ตั้งแต่ปี 

พ.ศ.2507 จนถงึป ีพ.ศ.2527 และใน พ.ศ.2527 ได้ยกฐานะเปน็ 

“วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก (วพบ.)”   ต่อมาในป ีพ.ศ.2528 ไดร้ับอนุมตัิ

ให้เข้าเปน็สถาบนัสมทบของมหาวทิยาลัยมหิดล ตามประกาศ   ของ

ทบวงมหาวทิยาลัย เมื่อวันที ่25 มิถนุายน พ.ศ.2529 ผู้ส าเร็จการศึกษา

จากหลักสูตรพยาบาลศาสตร ์ของวทิยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้รับ

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑติ (พย.บ.)    จากมหาวทิยาลัยมหดิล   

ดา้นการศกึษา   พ.ศ.2507 – 2516   ผลิตพยาบาลหลกัสูตร

ประกาศนียบัตรพยาบาลผดงุครรภ ์และอนามัยกองทัพบกหลักสูตร 4 ป ี

               พ.ศ.2517 – 2523   ผลิตพยาบาลหลักสูตรประกาศนียบัตรผดงุ

ครรภ ์และอนามัยกองทพับก   (เทียบเท่าอนปุริญญา) หลักสูตร 3 1/2 ป ี

                พ.ศ.2524 – 2527   ผลิตพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร ์

(เทียบเท่าปรญิญาตรี)    

หลักสูตร 4 ป ี 

                พ.ศ.2527 – ปัจจุบนั   ผลิตพยาบาลหลกัสูตรพยาบาลศาสตร ์

ระดับปรญิญาตร ีต่อมาป ีพ.ศ.2533 ได้ปรบัหลกัสูตรเป็นหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑติ (พย.บ.) จนถึงปัจจุบัน 

                พ.ศ.2544 – 2547   เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

(ต่อเนื่อง) 1 1/2  ป)ี จ านวน 3 รุ่น      นอก จากการผลิตพยาบาลใน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ  และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 

ต่อเนือ่ง (1 1/2 ป)ี แล้ว วทิยาลัยพยาบาลกองทพับก ยังมีภารกิจทางด้าน
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ในการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล โดยเปิดสอนหลกัสูตร

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2521 – 2544 

เป็นหลกัสูตรเฉพาะกาล ได้จัดท าเปน็โครงการผลิตเป็นระยะ ๆ เพื่อ

ตอบสนองตอ่ปัญหาการขาดแคลนบคุลากรระดับผู้ช่วยพยาบาล 

                ในป ีพ.ศ. 2544 เป็นตน้มาได้เปิดสอนหลกัสูตรการพยาบาล

เฉพาะทาง สาขาการพยาบาล   เช่น     สาขาการบริหารการพยาบาล 

สาขาการพยาบาลผู้ปุวยวกิฤต,  สาขาการพยาบาล     เวชปฏบิตัิเป็น

หลักสูตรระยะส้ันใช้เวลา 16 สัปดาห์  และอนุสาขาการให้การปรึกษาทาง

สุขภาพเปน็หลกัสูตรระยะส้ันเปน็เวลา  8 สัปดาห ์ ปีละ 2 หลักสูตร เพื่อ

เพิ่มพูนความรู้และทกัษะให้แก่บคุลากรทางการพยาบาลของกองทัพบก

และ ประเทศ   

               การบรหิารงานของวทิยาลยัพยาบาลกองทพับก  

                วิทยาลัยพยาบาลกองทพับกตระหนกัในคุณค่า และ

ความส าคญัของหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ด  ีในการบรหิารองค์กร

มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ เพื่อให้เกดิประสิทธิภาพในการบริหารงาน  ด้วยความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วนของวทิยาลัยพยาบาลกองทพับก จึงไดด้ าเนินการ

ร่วมกันวิเคราะห์องค์กร(SWOT Analysis) ก าหนดเปูาประสงค ์(Goal) 

และประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategy issue) ของวทิยาลัยพยาบาล

กองทพับก และได้จัดท าแผนยุทธศาสตรว์ิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

2551-2555 เพื่อให้เหน็ภารกิจ หรอืแนวทางการด าเนินงาน ในภาพรวมที่

ตอบสนองเปูาหมาย ของการด าเนินงานในอนาคต ซึ่งมีความสอดคลอ้ง
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และสัมพันธ์กบั พนัธกิจ วิสัยทัศน ์ ปรัชญา ค่านิยม เปูาประสงค ์และ

นโยบายขององค์กรและกองทพับก น ามาสู่การปฏิบตัิโดยจัดท ายุทธศาสตร์ 

แผนกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการและกิจกรรม ที่มตีัวช้ีวดัความส าเร็จ

ครอบคลมุ 4 มติิ คอื ด้านประสิทธิผล ด้านคุณภาพการบริการ ด้าน

ประสิทธิภาพ และด้านการพัฒนาองค์กร พรอ้มทั้งระบุผู้รับผิดชอบ

ด าเนินงาน เวลาในการด าเนนิงานและงบประมาณที่ใช้ เพื่อการพัฒนา

ปัจจัยส าคัญทีม่ีผลตอ่ความส าเร็จของยุทธศาสตร์  5 ด้าน ดังนี ้

                ยทุธศาสตรท์ี ่1 :  ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากร

ทางการพยาบาลให้มมีาตรฐานวิชาชีพระดับประเทศ  

                ยทุธศาสตรท์ี ่2 :  สร้างผลงานวิจัยและวิชาการที่มคีุณภาพเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนและสาขาที่เกีย่วข้อง 

                ยทุธศาสตรท์ี ่3 :  เป็นแหลง่บริการทางวิชาการ และสาขาที่

เกี่ยวข้องแก ่ทหาร ครอบครัว และประชาชน  

                ยทุธศาสตรท์ี ่4 :  ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแบบธรรม

เนียมทหาร ส่ิงแวดล้อมและการใช้ภูมปิญัญาไทย  

                ยทุธศาสตรท์ี ่5 :  พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้  

                ปรชัญา 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เช่ือว่าองค์กรทีไ่ด้รบัการพัฒนาสอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลง จะเพิ่มศกัยภาพในการผลิตบัณฑติ และพัฒนาบุคลากร

ทางการพยาบาล ให้มีคุณภาพไดม้าตรฐานสากล มวีินัย มีคุณลักษณะทาง

ทหาร ใฝุรู ้เพื่อเพิม่คุณค่าการบรกิารสุขภาพต่อมวลมนุษย์ และอยู่ใน

สังคมอย่างมีความสุข  
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               วสิยัทศัน ์

เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ช้ันน าของกองทัพ ทีม่ีความเปน็เลิศ ในการผลติ

บัณฑติพยาบาลทีไ่ด้มาตรฐานระดับประเทศ 

             พนัธกจิ 

                    1.ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล  

                    2.สร้างงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ  

                    3.ใหบ้รกิารวิชาการแกท่หาร ครอบครวั และ

ประชาชน                       

                    4.ท านบุ ารงุศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดลอ้มและภมูิปัญญาไทย 

            3.2   วทิยาลยัพยาบาลกองทพัเรอื 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ  กองการศึกษา  กรมแพทย์ทหารเรอืก่อตั้ง

และเปิดท าการสอนครั้งแรกในวันที่  5  กรกฎาคม  พ.ศ.2511  โดยมีช่ือว่า 

"โรงเรียนพยาบาล ผดงุครรภ ์และอนามัย" และเปลี่ยนช่ือเปน็วทิยาลัย

พยาบาลกองทัพเรือเมือ่วนัที ่24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532   ในปี 2536 สภา

มหาวทิยาลัยมหิดลอนุมตัใิหว้ิทยาลัยพยาบาลกองทพัเรอื เป็นสถาบนั

สมทบของมหาวทิยาลัยมหิดล 

                ปรชัญา  ปาณธิาณ 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เป็นสถาบนัอุดมศึกษา สังกัดกองทพัเรอื มี

ภารกิจในการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพือ่ใหบ้รกิารสุขภาพแกท่หารและ

ครอบครัว รวมทั้งประชาชนทั่วไปทัง้ในภาวะปกติ ฉุกเฉินและสงคราม 
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โดยเช่ือว่ามนุษย์เปน็บคุคลที่มศีักยภาพ และสามารถพัฒนาได้ในทุกด้าน 

ส่ิงส าคัญในการพัฒนาบุคคลให้เจริญงอก งาม คือ ความรอบรู้ด้าน

วิชาการ วิชาชีพและการส่งเสริมสนับสนุนที่ดีจากสังคม  วิชาชีพการ

พยาบาลมคีวามส าคญัและจ าเป็น อย่างย่ิงต่อสังคม  มีหน้าที่ให้บริการ

สุขภาพอย่างครอบคลุมทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การปอูงกันโรค การ

รักษาพยาบาลและการฟืน้ฟูสุขภาพ โดย เน้นการใช้ศาสตรท์างการ

พยาบาลมาประยุกตใ์ช้ในการดูแลบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมแบบ

องคร์วม โดยยึดผู้รับบรกิารเป็นศูนย์กลาง ปฎบิัตกิารพยาบาลดว้ยความ

เสมอภาค และค านึงถงึสิทธิของผู้ปุวย ความแตกต่างระหว่างบุคคล มี

คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ให้เปน็

ผู้ที่มีความเข้าใจมนุษย์ มีคุณธรรม จรยิธรรม มีความสามารถในการคดิ

อย่างมีวิจารณญาณ ใฝุรู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาองค์ความรูท้างการ

พยาบาลอย่างต่อเนื่อง มีคุณลักษณะทางทหารที่ดี มีความรบัผิดชอบใน

การพัฒนา 

คุณภาพชีวิตของตน และสังคม รวมทัง้สามารถด ารงชีวติอย่างสง่างามและ

มีความสุข 

                     วสิยัทศัน ์

เป็นสถาบนัช้ันน าระดบัประเทศในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มคีุณลักษณะ

ทางทหาร และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพยาบาลเวชศาสตรท์างทะเล  

                     พนัธกจิ     
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                      1. ผลิตบัณฑติพยาบาลศาสตร์ทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพ มคีุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทางทหาร 

                      2. ผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวตักรรมเพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน องค์ความรูท้างการพยาบาล และการ

พยาบาลเวชศาสตรท์างทะเล 

                      3.  ใหบ้ริการวิชาการแก่สังคม เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต

ของบคุลากรในสังกดักองทพัเรือ ครอบครัว และประชาชน 

                      4.  สร้างค่านิยมความจงรกัภกัดีตอ่ชาติ ศาสนา 

พระมหากษตัริย์ การใช้ชีวติอย่างพอเพียง การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

และขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ  

                      5.  สร้างแหลง่เรียนรู ้และเครือข่ายทางด้านการพยาบาล

เวชศาสตร์ทางทะเล 

                3.3   วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ 

ที่ตั้ง       เลขที่ 171/2 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม 

กรุงเทพฯ 10220 

              โทรศัพท์ 0-2534-2648  โทรสาร 0-2534-5168 

  e-mail address : rtafnc@maildozy.com  Web site : 

nc.rtaf.mi.th  และ  medical.rtaf.mi.th 

mailto:rtafnc@maildozy.com
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วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ  เป็นวทิยาลัยพยาบาลสังกัด กรมแพทย์

ทหารอากาศ มีหน้าที่ผลติบคุลากรทางด้านพยาบาลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสม 

มีความรู้ความสามารถที่จะท าหน้าทีพ่ยาบาล โดยเปน็สถาบนัสมทบของ 

มหาวทิยาลัยมหิดล   

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปน็สถาบันการศกึษาในสังกัดกรมแพทย์

ทหารอากาศ กองทพัอากาศ ไดร้ับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก

ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การ

มหาชน) ระดับ สถาบนั เมือ่วนัที ่28 สิงหาคม 2550 โดยมีวิสัยทัศน ์"เป็น

สถาบันช้ันน าระดบัชาต ิในการผลติบณัฑิตพยาบาลคุณภาพ มีคุณธรรม

น าความรู ้มีคุณลกัษณะทางทหารและพยาบาลเวชศาสตรก์ารบิน 

ใหบ้ริการพยาบาลด้วยหัวใจความเปน็มนุษย์" มีหน้าที ่ด าเนินการเกี่ยวกับ

การผลติบคุลากรทางการพยาบาล มีผู้อ านวยการวทิยาลัยพยาบาลทหาร

อากาศ เป็นผู้บงัคับบัญชารับผิดชอบ     

ปณิธาน 

วิชาการดี จริยธรรมเด่น เน้นวินัย ใฝุพัฒนาสู่สากล 

 

วิสัยทัศน์ 

   วิสัยทัศน์สถาบันในแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ พ.ศ. 2548-2551 

คือ           

               “ เป็นสถาบันที่ได้มาตรฐานระดับประเทศ มีศักยภาพในการผลติ

พยาบาลให้เป็นคนดี  เป็นเลิศทั้งด้านวิชาการและการบริการ ภายในปี 

พ.ศ.2551” 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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               วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ 

พ.ศ. 2552-2555 ดังนี้ 

  “ เป็นสถาบันช้ันน าระดับชาติในการผลิตพยาบาลคุณภาพ มี

คุณธรรมน าความรู้ มีคุณลักษณะทางทหารและพยาบาลเวชศาสตร์การบิน 

ให้บริการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ”   

 

พันธกิจ 

พันธกิจหลักของวิทยาลัยฯ ได้แก่ 

   1) ผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล 

การผดุงครรภ์และมาตรฐานสากล 

    2) ผลิตงานวิจัยและผลงานวิชาการ  

    3) บริการวิชาการแก่สังคม 

    4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

    5) บริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

โครงสรา้งการบรหิารจดัการ 

 วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ จ านวน 4 ชุด 

ได้แก่ 

            1 คณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 

   2 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 

   3 คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

           4 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
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หลกัสตูรทีเ่ปดิสอนในปจัจบุนั (ปกีารศกึษา 2554) 

2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 

ส าหรับนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ช้ันปทีี่ 1-4 มีวิชาที่เปิดสอนทัง้หมด 

52 วิชา 

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ.2553 ส าหรับนักเรียนจ่าอากาศ เหล่าทหารแพทย์ สาขาวิชาพยาบาล 

ช้ันปีที่ 1-2 มีวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 37  วิชา 

                     3.4  วทิยาลยัพยาบาลต ารวจ  

โรงพยาบาลต ารวจ สังกัด ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิเป็นสถาบนัสมทบ

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจุดประสงค์เพือ่ผลิตบุคลากรทางการ

พยาบาลแก่ส านกังานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานอืน่ๆ ทัง้ภาครัฐและ

เอกชน 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เดิมมีช่ือว่า "โรงเรียนพยาบาลผดงุครรภ์และ

อนามัย" สังกัดกองแพทย์ กรมต ารวจ โดยเริ่มเปิดด าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 

2512 เพื่อแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนพยาบาลในประเทศ รวมทั้ง ภายใน

โรงพยาบาลต ารวจด้วย กรมต ารวจจึงมีมตใิหก้องแพทย์ เปิดรบัสมัคร

นักเรียนพยาบาลรุน่แรกเมื่อวันที ่20 มีนาคม พ.ศ. 2513 โดยผู้ส าเร็จ

การศกึษาจะไดร้ับประกาศนียบตัรพยาบาลผดุงครรภ์อนามัยซึง่เทียบเท่า

ระดับอนุปริญญา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2512
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2512
http://th.wikipedia.org/wiki/20_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2513
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ต่อมา เมื่อวนัที ่26 เมษายน พ.ศ. 2522 ไดร้วมโรงเรียนที่ผลติบุคลากร

พยาบาลเข้าไว้ด้วยกนั ได้แก ่โรงเรียนพยาบาลผดงุครรภ์และอนามัย 

โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล โรงเรียนพยาบาลภาคสนาม และหลักสูตรอบรม

สายการแพทย์ เพื่อยกฐานะข้ึนเป็น "วทิยาลยัพยาบาลต ารวจ" รวมทัง้ มี

การปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถไดร้ับการบรรจุ

แต่งตั้งเป็น "ว่าทีร่้อยต ารวจตรี" โดยผู้ส าเร็จการศกึษาจะไดร้ับ

ประกาศนียบัตรช้ันสูงการพยาบาลและผดุงครรภ์ และได้เปลี่ยนหลักสูตร 

อีกครั้งเมือ่ป ีพ.ศ. 2526 โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะไดร้ับประกาศนียบัตร

พยาบาลศาสตร ์

เมื่อป ีพ.ศ. 2530 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้เข้าสมทบเปน็สถาบนัช้ันสูง

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทัง้ ได้เปลี่ยนหลักสูตรเป็นพยาบาลศา

สตรบัณฑติ ในป ีพ.ศ. 2532 โดยผู้ส าเร็จการศึกษาได้เข้ารบัพระราชทาน

ปริญญาบตัรพยาบาลศาสตรบัณฑติ รว่มกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปน็

ครัง้แรก เมื่อวันที ่15 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 

4. สภาการพยาบาล       

ประวตัสิภาการพยาบาล       

                สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จ

พระศรนีครินทราบรมราช ชนน ี ได้จัดท ายกร่างพระราชบัญญัตวิิชาชีพ

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ฉบับแรก ข้ึนเมื่อป ีพ.ศ.2514 เพื่อที่จะ

ผลักดันให้มอีงค์กรวิชาชีพทีท่ าหน้าทีค่วบคุมการประกอบ วิชาชีพการ

http://th.wikipedia.org/wiki/26_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2522
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2526
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2530
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2532
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/15_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2532
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พยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศไทย ซึ่งในป ีพ.ศ.2518 ที่ประชุม

ของการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครัง้ที่ 5  ได้มีมตใิห้เสนอกระทรวง

สาธารณสุขให้ปรับปรงุแกไ้ขพระราชบัญญตัิควบคุมการ ประกอบโรค

ศิลปะพุทธศักราช 2479 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาขาการพยาบาลและ

สาขาการผดุงครรภ ์เพื่อแสดง ความหมายและขอบเขตของพยาบาลและ

ผดุงครรภใ์ห้ชัดเจนและสมบูรณ์   ตามบทบาทหน้าทีท่ี่ได้เปลี่ยนแปลง

ไป และเสนอให้มกีารจัดตั้งสภาการพยาบาล เพื่อท าหน้าที่ควบคุมวิชาชีพ

นี ้ 

                พ.ศ.2521 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญตัิวชิาชีพการพยาบาลและการผดุง

ครรภ ์ข้ึนอีกคณะหนึง่เพื่อจัดท าร่างพระราชบัญญตัิวิชาชีพการพยาบาล

และการผดุง ครรภต์่อจนแล้วเสร็จ และน าเสนอเข้าสู่กระบวนการการออก

พระราชบัญญัตติามข้ัน ตอนนติิบญัญตั ิเมื่อวนัที ่20 สิงหาคม 2528 ไดร้ับ

พระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบญัญัตวิิชาชีพการพยาบาลและการ 

ผดุงครรภ ์พ.ศ.2528  ด้วยเหตุผลว่า “เนื่องจากในปัจจุบันการประกอบโรค

ศิลปะ แผนปัจจุบันในสาขาการพยาบาล และการผดุงครรภอ์ยู่ในความ

ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุการประกอบโรค ศิลปะ ซึง่มี

คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะท าหน้าทีค่วบคุมทัง้การ 

ประกอบโรคศิลปะ แผนปัจจุบนัในสาขาทันตกรรม เภสัชกรรม การ

พยาบาล การผดงุครรภ ์  กายภาพบ าบดั เทคนคิการแพทย์ และการ

ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณใน สาขาเวชกรรม  เภสัชกรรม การผดงุ
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ครรภ ์และในปัจจุบันมีผู้ประกอบโรคศลิปะแผน ปัจจุบนัในสาขาการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์เปน็จ านวนมากสมควรแยกการควบคุมการ 

ประกอบโรคศิลปะโดยจัดตัง้  “สภาการพยาบาล” ข้ึน ประกอบดว้ยผู้แทน

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึง่เปน็ผู้ประกอบวิชาชีพดงั กล่าว และผู้ประกอบ

วิชาชีพดังกล่าวได้รบัเลือกตัง้โดยผู้ประกอบวิชาชีพด้วย กันเองเปน็

กรรมการ เพื่อความคล่องตวัในการท าหน้าที่ควบคมุและส่งเสริม มาตรฐาน 

การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์โดยอิสระเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน”  พระราชบญัญัติดงักล่าวไดป้ระกาศในราช

กิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 102 ตอน 120   วันที ่ 5 กันยายน พ.ศ. 

2528  มีผลบังคับใช้ตัง้แตว่ันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2528 

 

ในระยะเริ่มแรกของการจัดตัง้สภาการพยาบาล  สภาการพยาบาลได ้รับ

ความอนุเคราะห์จากกระทรวงสาธารณสุข  ให้ใช้พื้นที่ของหน่วยงานของ

ส านัก งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วงัเทวะเวสม์  เขตพระนคร  กรุงเทพ 

โดยการใช้พืน้ที่ของ กองการประกอบโรคศิลปะ  กองการพยาบาล  และ

กองงานวิทยาลัยพยาบาล  เป็นสถานทีท่ าการช่ัวคราวของส านักงานสภา

การ พยาบาล ตามล าดับ  จนกระทัง่ในปี พ.ศ.2536   กระทรวง

สาธารณสุขได้ย้ายที่ท าการมายังจังหวดันนทบรุ ีสภาการพยาบาลไดร้ับ 

ความอนุเคราะห์จากกระทรวงใหใ้ช้พืน้ที ่อาคาร 6 ช้ัน 7 ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เป็นทีท่ าการของสภาการพยาบาล
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ช่ัวคราว   และต่อมาได้จัดสรรที่ดินภายในบริเวณกระทรวงส าหรับการ

ก่อสร้างสภา วิชาชีพ   สภาการพยาบาลจึงไดด้ าเนินการรณรงคห์าทนุ

ส าหรับการกอ่สร้างทีท่ าการถาวรของสภาการพยาบาลข้ึน และได้รบัพระ

มหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนพีระราชทาน

นามอาคารว่า  “อาคารนครินทรศร”ี ( นะ – ค – ริน – ทะ – ระ – ศร ี) และ

ได้รบัพระกรุณาจากสมเด็จพระเจ้าพีน่างเธอเจ้าฟูากัลยาณิวัฒนา กรม

หลวง      

                 นราธิวาสราชนครนิทร์ เสด็จทรงวางศลิาฤกษ์อาคารนครนิทร

ศร ีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2540 

ในป ีพ.ศ.2540 ได้มีการออกพระราชบญัญัตวิิชาชีพการพยาบาลและ การ

ผดุงครรภ ์(ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2540 เพื่อปรับปรงุแกไ้ขพระราชบญัญตัิ

วิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์พ.ศ.2528 และได้ประกาศในราช

กิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม่ 114 ตอนที ่75 ก เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 

พ.ศ. 2540 มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ ์ ที่ส าคัญหลาย ประการ ไดแ้ก่การก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษา

พยาบาลที่จะขอข้ึนทะเบียนเพื่อ รบัใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพนั้น

จะต้องสอบความรู้ผ่านตามเกณฑ์ที่สภาการ พยาบาลเป็นผู้ก าหนด และ

การก าหนดอายุใบอนญุาตใหม้ีอายุ 5 ป ี ทัง้พยาบาลและผดุงครรภ์ที่ขอ

ข้ึนทะเบียนรบัใบอนุญาตใหม ่ รวมทัง้พยาบาล และผดุงครรภร์ุน่เก่าที่เคย

มีใบอนญุาตประกอบโรคศิลปะ หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ อยู่เดิม 
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ที่ไม่ไดก้ าหนดวนัหมดอายุเอาไว ้ จะมีอายุใบอนุญาตต่อไปอกี 5 ปี 

นับตั้งแต่วนัที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2545 

วตัถปุระสงคใ์นการจดัตัง้สภาการพยาบาล 

  1. ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล  การผดุง

ครรภ ์ หรอืการพยาบาลและ 

การผดงุครรภ ์ให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ ์  

  2. ส่งเสริมการศึกษา  การบรกิาร การวิจัย และความก้าวหน้าในวิชาชีพ

การพยาบาลการผดุงครรภ ์  หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

  3. ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก 

  4. ช่วยเหลือ  แนะน า  เผยแพร ่และให้การศึกษาแกป่ระชาชน  และ

องคก์รอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกบัการพยาบาล การผดุงครรภ์  และการ

สาธารณสุข 

  5. ให้ค าปรกึษาหรือข้อเสนอแนะต่อรฐับาลเกี่ยวกบัปญัหาการ

พยาบาล การผดงุครรภ ์และการสาธารณสุข  

  6. เป็นตวัแทนของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดงุครรภ ์หรือ

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศไทย 

  7. ผดุงความเปน็ธรรมและส่งเสรมิสวสัดิการให้สมาชิก 
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อ านาจหนา้ทีข่องสภาการพยาบาล 

  1. รับข้ึนทะเบียนและออกใบอนญุาตให้แก่ผู้ขอข้ึนทะเบียนเปน็ผู้ประกอบ

วิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ ์หรอืการพยาบาลและการผดงุครรภ ์

  2. ส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือเพกิถอนใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ

พยาบาล  การผดุงครรภ ์หรอืการพยาบาลและการผดงุครรภ ์

  3. ให้ความเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุ

ครรภ ์ ในระดบั อุดมศกึษาของสถาบันการศกึษา ที่จะท าการสอนวิชาชีพ

การพยาบาล การผดงุครรภ ์หรือการพยาบาลและการผดงุครรภ ์เพื่อเสนอ

ต่อทบวงมหาวทิยาลัย 

  4. รับรองหลักสูตรต่างๆ ส าหรับการศกึษาในระดบั ประกาศนียบัตรของ

สถาบันที่จะท าการสอนวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์          

  5. รับรองหลักสูตรต่างๆ ส าหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและ

การผดงุครรภ ์ของสถาบันการศึกษาทีจ่ะท าการฝึกอบรมในวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ ์

  6. รับรองวิทยฐานะของสถาบันทีท่ าการสอน และฝึกอบรมตาม ข้อ 4 และ 

ข้อ 5  

  7. รับรองปริญญา  ประกาศนียบัตรเทยีบเท่า

ปริญญา   ประกาศนียบตัร  หรือวุฒิบตัรใน    วิชาชีพการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ์ของสถาบนัต่างๆ 

  8. ออกหนังสืออนุมตั ิหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้ หรอืความช านาญ

เฉพาะทาง และหนงัสือ   แสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
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ครรภ ์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล   การผดุงครรภ ์หรือการพยาบาล

และการผดุงครรภ ์

  9. ด าเนินการให้เปน็ไปตามวตัถปุระสงค์ของสภาการพยาบาล 

วสิยัทศันแ์ละพนัธกจิ 

วสิยัทศัน ์พ.ศ. 2549-2554 

       สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย มุ่งมั่นคุ้มครองสิทธิ

ผู้บริโภคด้านสุขภาพและผู้ให้บริการดา้นการพยาบาลและการผดงุครรภ์   

พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานของวิชาชีพทุกด้านอย่างตอ่เนื่อง ช้ีน าสังคม

ด้านสุขภาพ สร้างเสริมวิชาชีพให้มคีวามก้าวหน้าสู่สากล โดยการมีส่วน

ร่วมของสมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

พนัธกจิ 

      1. คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จากบริการการพยาบาลและการผดงุครรภ์ 

      2. พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ผู้ใหบ้ริการและระบบบรกิารพยาบาลและ

การผดงุครรภ ์

      3. ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงความเป็นธรรม ความก้าวหน้า และ

ภาวะผู้น าแก่มวลสมาชิก 

      4. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู ้การใช้และการเผยแพร่ เพื่อประโยชน์

ในการใหบ้รกิารการพยาบาล การผดงุครรภ์และคุณภาพการศกึษาใน

วิชาชีพ 
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บทบาทและภารกจิของสภาการพยาบาลต่อวชิาชพี 

     1. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์

ทั้งประเทศ ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกบัการพยาบาล การผดงุครรภ์ และการ

สาธารณสุข ต่อ  

         - รัฐบาล 

         - ประชาชน 

         - องค์กรต่าง ๆ 

     2. ส่งเสริมการศึกษา การบรกิาร การวิจัย 

     3. ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

     4. ส่งเสริมความสามคัค ีและผดุงเกยีรติของสมาชิก 

     5. ผดุงความเปน็ธรรมและส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิก 

บทบาทและภารกจิของสภาการพยาบาลตอ่สงัคม 

1. การคุม้ครองผู้บริโภคหรือผูใ้ช้บริการจากผู้ประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ 

2. ควบคุมก ากับให้ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ประพฤติปฏิบตัใิห้ถกูตอ้ง 

         - ตามขอบเขตที่กฎหมายบัญญัต ิ

         - ตามขอบเขตของจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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สามารถสรปุไดค้ือ สภาการพยาบาลมหีน้าที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกบัวทิยาลัย

พยาบาลทหาร-ต ารวจคอื ควบคุม ก ากบัและการรักษามาตรฐานการศกึษา

ของวิชาชีพการพยาบาล 

5.  การเรยีนรู ้   

  

 การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ส าคญัที่ช่วยให้เข้าใจพฤตกิรรมของ

มนุษย์  เปน็เครื่องมือที่ช่วยแก้ปญัหา 

ต่าง ๆ  ในการด ารงชีวติ  ทั้งในด้านการงานและด้านบุคลกิภาพอนัน ามา

ซึ่งการปรบัตวัทีด่ ี

 การเรียนรู้เกิดข้ึนตลอดเวลาทัง้ในทางตรงและทางออ้ม  การเรียนรู้

บางอย่างเกิดข้ึนได้เองโดยอตัโนมตัเปน็ไปตามกลไกของธรรมชาต ิ แต่

การเรียนรูบ้างด้านต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์เพือ่ให้เข้าใจการเรียนรูไ้ด้ดี

ข้ึนจึงควรศึกษาธรรมชาติของการเรียนรูไ้ว้เป็นพื้นฐานส าคัญดังนี ้

 

ความหมายของการเรยีนรู ้

  ฮิลการ์ด (Hilgard)  ไดใ้หค้วามหมายการเรียนรูว้่า “การเรียนรู ้ คือ

กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยการแสดงกริยาโต้ตอบต่อ

สถานการณ์อย่างใดอย่างหนึง่” (Learning is the process by which on 

activities changed through responding to a situation) 

 ครอนบาซท์ (Cronbach)  อธิบายว่า  “การเรียนรู ้ คือการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึง่เปน็ผลมาจาก 
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ประสบการณ์”  (learning shows by a change in behavior as a result 

of experiences) 

 มอรร์ิส (Morris)  อธิบายว่า “การเรียนรู้เปน็กระบวนการของ

ประสบการณ์ และการฝึกหัดกอ่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมอย่าง

ถาวร” 

 บาวเวอร์ (Bower)  อธบิายว่า “การเรียนรู้เป็นกระบวนการทีท่ าให้

เกิดหรอืเปลี่ยนแปลงกิจกรรม”  โดยเปน็ผลจากการตอบสนองต่อ

สถานการณ์  ไมใ่ช่ปฏิกริิยาตามธรรมชาติ  ไมใ่ช่วุฒิภาวะและไม่ใช่การ

เปลี่ยนแปลงเพราะความเหนื่อยล้าหรือฤทธิยา” 

 จากความหมายดังกล่าวสรปุได้ว่า “การเรียนรู”้  หมายถึง  

กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทีค่อ่นข้างถาวร  อันเป็นผลจาก

ประสบการณ์และการฝึกหดั  แตไ่มร่วมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม  อนั

เป็นผลของพัฒนาการและวุฒิภาวะ  ความเจ็บปวุย  ความเหนือ่ยล้า  

รวมทัง้ฤทธ์ิของยาและสารเคมีต่าง ๆ 

 

กระบวนการเรยีนรู ้ (Learning Process) 

 กระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนตอ่เนื่องและมี

ความสัมพันธ์กัน  มนีักจติวทิยาไดก้ล่าวถึง 

ไว้หลายแนวทาง โดยทั่วไปแลว้  กระบวนการเรียนรู้ของบคุคล

ประกอบดว้ยกระบวนการที่ส าคญั 5 ข้ันตอน ดังนี ้

 1.  ส่ิงเร้า  (Stimulus)  เปน็ส่ิงที่กระตุน้ให้เกิดความสนใจ 
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 2.  การสัมผัส (Sensation)  เมื่อสัมผัสกับส่ิงเร้าร่างกายเกิดการรับ

สัมผัส  และส่งกระแสสัมผัสนั้น 

ไปยังระบบประสาทส่วนกลาง 

 3.  การรับรู้ (Perception)  เป็นการท างานในระบบประสาทใน

ส่วนกลางเพื่อวิเคราะห์และแปลความหมายจากส่ือที่สัมผัสนัน้  โดยอาศัย

ประสบการณ์เดิมและปัจจัยอื่น ๆ  เช่น ความสามารถ  ความถนัด 

ความพรอ้ม และสติปญัญา  เปน็ตน้ 

 4.  มโนทศัน ์(Concept)  เปน็การสรุปความคิดทีต่นเข้าใจ 

 5.  การตอบสนอง (Response)  เมื่อสรุปความคิดทีร่วบความได้

ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรอืการมพีฤติกรรมที่ตอบสนอง  ซึ่ง

สามารถประเมินการเรียนรู้จากพฤติกรรมที่ตอบสนองนี้ 

 

ความแตกตา่งในการเรยีนรู ้

 การเรียนรู้ของบคุคลมีความแตกต่างกนั  ทัง้นี้ข้ึนอยู่กบัปัจจัยต่าง ๆ 

ที่มีอทิธิพลตอ่การเรียนรู้ ดังนี ้

1. ปัจจัยด้านตวัผู้เรียน 

2. ปัจจัยเกี่ยวกับส่ิงที่เรียนหรอืลักษะของงาน 

3. ปัจจัยเกี่ยวกับเทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู้ 

4. ปัจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

5. ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม 

เพื่อเปน็ที่เข้าใจความแตกต่างในการเรียนรู้  จึงขออธบิายปัจจัยแต่

ละด้านพอเป็นพืน้ฐาน เพื่อประกอบ 

ความเข้าใจ ดงันี ้
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 1.  ปัจจัยด้านตัวผู้เรียน  ผู้เรียน  หมายถึง  ทุกคนที่ก าลังศึกษาอยู่ใน

สถานศึกษา ผู้ที่ก าลังรบัการฝึก 

อบรม  รวมไปถงึผู้ที่ก าลังฝึกปฏบิัต ิในหน้าที่ใหม่ ๆ  ทีอ่ยู่ตามหนว่ยงาน

ต่าง ๆ  ปัจจัยส าคญั  ทีท่ าให้เกิดผลด ี

ต่อการเรียนรู้เกี่ยวกบัตวัผู้เรียน  ได้แก ่

                  1.1  ระบบสมองและประสาท  การเรียนรูต้้องผ่านกระบวนการ

รับสัมผัส  การรบัรู ้ การคิด และ 

การจ า  การเช่ือมโยงประสบการณ์ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ข้ึนอยู่กับการ

ควบคุมของระบบสมองและประสาท 

ทั้งส้ิน  ถ้าระบบสมองและระบบประสาทบกพร่องไป  ย่อมส่งผลโดยตรงต่อ

การเรียนรู ้

                 1.2  วุฒิภาวะ  เปน็ความพร้อมของบคุคลในการแสดง

พฤติกรรม  ซึง่ความพร้อมนีห้มายรวม 

ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  การเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้เมื่อมีวุฒิภาวะเท่านัน้ 

         1.3   ความพร้อม   หมายถึง  ความสามารถของบคุคลในการ

ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ซึ่งต้อง 

ประกอบดว้ยวุฒิภาวะประสมประสานกบัสถานการณ์อืน่ ๆ 

                   1.4  ประสบการณ์  ความรู้พืน้ฐานเป็นองค์ประกอบของการ

เรียนรู้ส่ิงใหม ่ๆ ให้เข้าใจชัดเจน 

และรวดเร็วข้ึน 

                    1.5  แรงจูงใจ  เปน็แรงกระตุน้ใหบุ้คคลอยากเรียนรู ้ เพื่อ

เปูาหมายทีต่้องการ เช่นต้องการเรียนรู้ 

เพื่อการประกอบอาชีพ  เพื่อไดร้ับค ายกย่องชมเชยหรอืเพือ่ความส าเร็จใน

ชีวิตของตนเอง เปน็ต้น 

                    1.6  ความบกพร่องทางรา่งกาย   ความพิการทางประสาท

สัมผัส  ท าให้เกิดการเรียนรูไ้ด้ช้า 
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หรือคลาดเคลือ่นไป  ย่ิงมีความบกพร่องด้านใดมากก็เปน็อปุสรรคต่อการ

เรียนรูม้ากเช่นกนั 

                    1.7  ความวติกกังวล  ความวิตกกงัวลจะเปน็ผลให้ขาดสมาธิ

ในการเรียนรู้  หากมคีวามวติกกงัวลในระดบัสูงจะเปน็อุปสรรคตอ่การ

เรียนรู ้ แตท่างตรงข้ามความวิตกกงัวลท าให้เกิดความตื่นตัว  หากไม่ม ี

ความวติกกังวลอยู่เลย  ก็จะไม่สามารถเรียนรูไ้ด้ด ี ฉะนัน้  ความวติกกังวล

ท าให้เกิดความตื่นตัวในระดบัพอด ี

จะท าให้เกิดการเรียนรูไ้ด้ด ี

        1.8   สตปิัญญา  ในการศึกษาระดับสูง  ต้องมีระดบัสตปิัญญาที่

สูงด้วย  แตท่ัง้นีใ้นการศึกษา 

ทั่ว ๆ ไป  ระดบัสติปญัญาต้องมีความขยันหมัน่เพียรประกอบอยู่ด้วยจึงจะ

เกิดการเรียนรู้ที่ด ี

              2.   บทเรียนหรอืลักษณะของงานที่เรียนรู้  บทเรียนที่จะเกดิการ

เรียนรูท้ี่ดนีั้นต้องประกอบด้วย 

                     2.1  การล าดบัเนื้อหาให้สอดคล้องกนั    โดยเริม่จากความรู้

เบื้องต้นไปจนถงึความรู้ทีซ่ับซ้อนมาก 

                     2.2  การล าดบัความยากเหมาะสมกับระดบัของผู้เรียน   

เพราะถ้ายากเกินไปผู้เรียนก็จะ 

ไม่เข้าใจ  แต่ถ้าง่ายเกินไปไม่เหมาะสมกับวุฒิภาวะผู้เรียนก็จะรู้สึกเบือ่

หน่าย  เพราะเปน็ทางไม่ท้าทายความ 

สามารถ 

                     2.3  เนื้อหามีความหมาย  เนื้อหาที่มีความหมายจะช่วยให้

ผู้เรียนสามารถน าความรู้เดิมมาช่วย 

ให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายข้ึน  เช่น  เปน็เรื่องที่สอดคลอ้งกบัชีวติประจ าวนั  

หรือข้อความที่ผู้เรียนเข้าใจ  จะท าให้เกิดการเรียนรู้และจดจ าไดด้ีข้ึน 
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                    2.4  ความยาวของบทเรยีน  ความสอดคล้องกบัระดบัความ

สนใจของผู้เรียน 

                   2.5  ส่ิงรบกวน   เปน็ส่ิงทีท่ าให้เกิดการเรียนรูไ้ด้ช้า  เช่น  ส่ิง

ที่เรียนมาก่อนหรือหลังตามมารบกวนส่ิงทีก่ าลังเรียน 

              3.  วิธีการเรียนและการสอน  เป็นเทคนิควิธีการถ่ายทอดการ

เรียนรู ้ เพื่อให้เกิดการเรียนรูไ้ด้เรว็ 

ได้แก ่           

3.1 การมีส่วนรว่มในกิจกรรมที่เรียนรู้ 

3.2 การสร้างแรงจูงใจ  หรือการใช้การเสรมิแรง 

3.3 การแนะแนวทางหาความรู้เพิ่มเติม 

3.4 วิธีการสอนที่สอดคล้องกบัเนือ้หา  และเหมาะสมกับระดับ

สติปัญญา และความสามารถ 

ของผู้เรียน 

        3.5 การฝึกปฏิบตัิภายหลังจากการเรียนรูท้ฤษฎี  การฝึกการ

ปฏบิัติจะช่วยความเข้าใจเนื้อหาและช่วยให้เกิดการจดจ าได้ดีข้ึน 

      4. ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้  เปน็การน าส่ิงที่

ผู้เรียนมคีวามรู้และประสบการณ์อยู่เดมิมาเช่ืองโยงกับการเรียนรู้ครั้งต่อไป  

อาจเป็นการถ่ายโยงทางบวก  เช่น  การเล่นดนตรีชนดิหนึง่ได้แล้ว  จะ

ช่วยให้เข้าใจการเลน่ดนตรีหนึ่งได้แลว้  จะช่วยให้เข้าใจการเลน่ดนตรี

ชนิดอื่นๆได้เร็วข้ึน  หรือการฝึกกฬีาย่ิงปืนมาก่อน  จะท าให้ฝึกกฬีายิงธนู

ได้เรว็ข้ึน  เปน็ต้น 

 การถ่ายโยงการเรียนรู้นี้จะส่งผลมากนอ้ยเพียงใด  ข้ึนอยู่กับความ

สอดคล้องคล้ายคลงึกบัส่ิงที่เรียนและยังข้ึนอยู่กบัความถนัดเฉพาะตัวของ

ผู้เรียนเปน็ส าคัญดว้ย  
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      5.  องค์ประกอบด้านส่ิงแวดลอ้ม   ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมมีส่วน

ขัดขวางหรือส่งเสริมการเรียนรูท้ี่ส าคญัแยกเป็น  3  ประการคือ 

  5.1  ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  ได้แก ่ บรรยากาศในสถานที่

เรียนรู ้ ระยะเวลาการเดินทาง  และสภาพแวดล้อมทางบ้าน 

  5.2  ส่ิงแวดล้อมด้านจิตใจ  ได้แก่  ความรู้สึกขณะที่เรียน  

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 

  5.3  ลกัษณะของวัฒนธรรมประเพณีในสังคม  ได้แก่  

สภาพแวดล้อมที่เปน็แบบแผนประเพณี  ความเช่ือ  ค่านิยมและทัศนคติของ

แต่สังคม  หากไม่สอดคล้องเหมาะสมจะเป็นอปุสรรคของการเรียนรู้ 

 6    ความจ า (Memory) 

 ในชีวติประจ าวนัของบุคคล มีส่ิงต่างๆมากมายทีบุ่คคลจะต้องจดจ า  

ซึ่งจะต้องใช้ในการแกป้ัญหาและการเรียนรู้ ถ้าบุคคลไม่สามารถจดจ าส่ิง

ต่างๆ ในชีวติประจ าวนัได้ ก็จะน าไปสู่ภาวะของการลมื ท าให้บคุคลนัน้

ต้องเสียเวลาในการเรียนรู้ใหม ่ในขณะที่บุคคลบางคนอาจจะสามารถ

จดจ าส่ิงต่างๆ ได้ด ี มปีัจจัยใดบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความจ าของบคุคล 

 ความหมายของความจ า 

 ความจ า (Memory) หมายถึง  กระบวนการที่สมองเกบ็รกัษาข้อมูลไว้

ได้  และเมื่อมคีวามจ าเป็นที่จะตอ้งใช้ข้อมูล  ก็สามารถดึงข้อมูลเหล่านี้

ออกมาใช้ได ้ รวมทัง้ข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถที่จะถูกลมืเลือนไปไดต้าม

ระยะเวลาที่ผ่านไป 

 รปูแบบของการจ า 

 Richard Shiffrin และ  Richard Atkinson (1969) ได้เสนอรูปแบบ

ของความจ าว่าเกี่ยวข้องกบักระบวนกรของข้อมูลใน 3 ระยะ  ได้แก ่
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1. ความจ าการรบัสัมผัส (Sensory  memory)  เป็นความจ าที่เกดิข้ึน

จากการรับสัมผัสซึง่มีช่วงเวลาเพียงส้ันๆ ตัง้แต่น้อยกว่า 1 วนิาท ีไป

จนถึงกระทั่งเป็นเวลานานหลายวนิาท ี

2. ความจ าระยะส้ัน (Short-term memory)  จากความจ าการรบัสัมผัส 

ถ้าบุคคลให้ความสนใจในข้อมูลนัน้ๆ ความจ าจากการรับสัมผัสก็จะ

เปลี่ยนไปเปน็ความจ าระยะส้ัน เช่น สามารถจดจ าเบอร์โทรศพัท์ที่จะ

โทรออกได ้

3. ความจ าระยะยาว (Long-term memory)  เป็นความจ าที่บคุคลเก็บ

รักษาไวไ้ด้เปน็ระยะเวลายาวนาน อาจตลอดชีวติของบคุคล เช่น 

การจ าช่ือของตนเองได ้

 

 

ชว่งความจ าในมนษุย ์

 เมื่อเปรียบเทียบความจ าของมนุษย์ ความจ าระยะส้ันจะมี

ความสามารถเกบ็รักษาข้อมูลได้อย่างจ ากัด ตวัอย่างเช่น ถ้าใหบุ้คคล

ทดลองอ่านตวัเลขต่อไปนี ้1 ครัง้ คือ 4,6,3,1,7,5,2 จากนั้นให้เขียน

ตัวเลขเหล่านี้ลงบนกระดาษจากความจ า โดยขณะเขียนห้ามมองดู

ตัวเลขเหล่านี้อีก  ถัดจากนัน้ให้อ่านตัวเลขต่อไปนีอ้ีก 1 ครัง้ คือ 

5,4,1,6,3,8,2,9,4,7,3  และกระท าเช่นเดิมคอื เขียนตัวเลขลงบน

กระดาษจากความจ า ผลการศึกษาไดพ้บว่า บคุคลอาจจะสามารถระลึก

ตัวเลขในครัง้แรกทัง้ 7 ตวัได้ แต่จะไมส่ามารถระลกึตวัเลขในกลุ่มที่มี

ถึง 11 ตวัได้ถูกต้องทัง้หมด การศึกษานี้ไดบ้อกว่า ช่วงความจ าของ

มนุษย์มีอยู่อย่างจ ากัด คือ อยู่ระหว่าง 5-9 ตัวอกัษร ซึ่งหนว่ยของ

ความจ า จะเรียกว่า Chunks หนว่ยความจ า 7 ช่วงจะเป็นจ านวนของ
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ข้อมูลในความจ าระยะส้ัน แต่ถ้าไมไ่ด้มกีารทบทวนซ้ า บคุคลจะเกบ็

รักษาข้อมูลความจ าระยะส้ันไม่ไดม้ากกว่า 20 วินาท ีแต่ถ้าบุคคลได้มี

การทบทวนซ้ าอยู่เรื่อยๆ บคุคลจะสามารถเกบ็รกัษาข้อมูลในความจ า

ระยะส้ันได้อย่างไม่จ ากัด 

  

กระบวนการของความจ า 

 ในการจัดการกบัข้อมูลในแต่ละระยะความจ า  อาจเทียบไดก้ับการ

ประมวลผลข้อมูลทางคอมพวิเตอร์  ซึ่งประกอบดว้ยการใส่รหัสข้อมูล

(Encoding)  การเก็บรักษาข้อมลู( Storage)  และการกู้ข้อมูลกลบัคนื

มา    

( Retrieval)  ซึ่งในการที่บคุคลไม่สามารถกู้ข้อมูลกลบัคนืมาได้  ก็จะ

เกิดการลมื  (Forgetting)  เกิดข้ึน 

 

 วธิกีารวดัความจ า 

 ในการวดัความจ าของบุคคล  สามารถมีวิธีในการวัดได้  3  วิธี คือ 

 1.  การระลึก  (Recall) หมายถึง  การที่บคุคลรื้อฟื้นความจ าใน

ขณะที่ไม่มีเหตกุารณ์นั้นปรากฏอยู่ตรงหน้า  ตัวอย่างเช่น  การสเกต

ใบหน้าคนร้ายจากค าบอกเล่า  การท าข้อสอบแบบอัตนัย  เปน็ตน้ 

 2.  การจ าได้ (Recognition)  หมายถึง การทีบุ่คคลสามารถจดจ าส่ิง

เร้าที่เคยประสบมาแล้วได้  เมื่อส่ิงเร้านัน้ไดม้าปรากฏอยู่ตรงหน้าอีกครัง้  

ตัวอย่างเช่น  การช้ีตวัคนร้าย  ข้อสอบแบบปรนัยที่เลือกตอบ (Multiple  

choice) 
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 3.  การเรียนซ้ า (Relearning)  เป็นวิธีการวัดความจ าโดยดูจาก

ความจ าที่ยังหลงเหลืออยู่  ดงันัน้  ถ้าบคุคลเคยเรียนรู้ส่ิงใดมาแล้ว  เมื่อ

มาเรียนส่ิงนั้นซ้ าใหม่ย่อมใช้เวลาในการจดจ าลดลง  ทัง้นี้เพราะยังมี

ความจ าหลงเหลอือยู่นัน่เอง  การหลงเหลือของความจ าจึงเปน็ผลมา

จากการเรียนซ้ าหรอืทบทวนบ่อยครัง้ซึง่ท าใหป้ระหยัดเวลาในการ

เรียนรูไ้ปได ้

 วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของการจ า 

แม้ว่าประสิทธิภาพของการจ า  จะข้ึนอยู่กับความสามารถของบุคคล  

นอกเหนือจากความสามารถทีไ่ด้มาจากพนัธุกรรมแล้ว  บคุคลสามารถ

ใช้เทคนิคเพื่อเพิ่มความสามารถของการจ าได้ดงันี ้คอื 

 1.  วิธี  SQ3R  (The SQ3R method) เป็นเทคนิคซึง่ใช้หลายวิธี

ประกอบเข้าด้วยกนั  ซึง่ได้แก ่ การส ารวจ  การตัง้ค าถาม  การทอ่งจ า  

และการทบทวนในรายละเอียดของบทเรียนข้อมูลในระดบัลึกได้  

ตัวอย่างเช่น  ในการอ่านหนังสือ  เพื่อให้จ าได้ดี  นกัศกึษาอาจจะใช้วิธี

ท่องจ าเขียนค านิยมทีไ่มคุ่้นเคยลงในกระดาษ  หรือทบทวนรายละเอียด

เพิ่มเตมิ  ตอ่มาเมื่อวัดผลจะพบว่า  นักศกึษาทีใ่ช้การทบทวน

รายละเอียดเพิ่มเติมจะจะจ าค านิยามไดม้ากกว่านักศึกษาที่ใช้วิธีการท่า

จ าเท่านั้น  ส าหรบัวิธี  SQ3R มีข้ันตอนตามล าดับคือ 

  1.1  ก่อนจะศึกษาเรื่องใดก็ตามจะต้องท าการส ารวจ (Survey) 

หัวข้อหลกั และหัวข้อรอง เพื่อใหท้ราบขอบเขตของกรอบงานทีบุ่คคล

ต้องการท าการศกึษา 

  1.2  ตัง้ค าถาม (Question)  ใหพ้ยายามตัง้ค าถามถามตนเอง  

แบะพยายามหาค าตอบเมื่อได้อ่านผ่านหัวข้อเหล่านั้น 

  1.3  อ่านเนือ้หาอย่างตัง้ใจ (Read) 
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  1.4  ภายหลงัจากการอ่านได้แต่ละส่วน  ใหพ้ยายามดูว่าตนเอง

เข้าใจส่วนไหนและไม่เข้าใจส่วนไหนบ้าง (Recite)  อย่าปล่อยส่วนนัน้

เลยไปจนกว่านักศกึษาจะเข้าใจส่วนทีก่ าลังศกึษานัน้แล้ว 

  1.5  ทบทวนส่ิงที่เรียนไปแลว้เป็นระยะๆ  (Review)  อาจท าได้

โดยการทดสอบและอ่านซ้ าในส่ิงที่ยังจ าไมไ่ด ้

 2.  การกระจายการฝึกหัด ( Distributed Practice)  เป็นวิธีที่

เหมาะสมกับการศึกษาบทเรียนที่เปน็ทางด้านวิชาการ  ตัวอย่างเช่น  ถ้า

นักศกึษามีเวลา  5  ช่ัวโมงที่จะท าการศึกษาบทเรียนต่างๆ  จะเปน็การ

ดีกว่าถ้านักศกึษาจะใช้เวลา  1  ช่ัวโมง  เพื่อศกึษาบทเรียนทมีีความ

แตกต่างกนั  5  อย่าง  แต่ถ้านักศึกษาใช้เวลา  5  ช่ัวโมง  ในการศึกษา

บทเรียนที่มีเนือ้หาเดียวกันทั้งหมดจะให้ผลไดไ้ม่ดีเท่ากรณีแรก  

นอกจากนี้  ควรมีการหยุดพักในระหวา่งบทเรียนที่ฝึกหัดดว้ยเพื่อช่วย

ในเรื่องความจ าของผู้เรียน 

 3.  วิธีการของโลซี(่ The method of Loci)  ค าว่า Loci  ในภาษา

ลาติน  หมายถงึสถานที่วิธีนี้จะเหมาะกบักรณีทีต่้องจดจ าบัญชีรายการ

ของส่ิงต่างๆ  โดยอาจจะจ าในลักษณะที่เปน็รปูธรรมโดยน าไปเช่ือมโยง

กับสถานที่  และทบทวนบญัชีรายการของส่ิงต่างๆ  ในขณะที่เดนิผ่าน

สถานที่เหล่านัน้  เช่น  เมื่อเดนิผ่านประตูบ้าน  ก็จดจ าเปน็ค าศัพท์ 1  

ค า  เป็นตน้ 

 4.  วิธีหมดุค า ( The  peg word method ) วิธีนี้จะเริ่มจาการจ า

บัญชีรายช่ือของค านามที่มีลักษณะเปน็รปูธรรมที่มีเสียงคล้องจองกับ

ตัวเลข  1,2,3….  และจะให้มกีารปฏิสัมพนัธ์กันระหว่างภาพพจน์ของ

วัตถทุี่เปน็หมุดค าและภาพพจน์ของวัตถุที่บคุคลจะระลึกถึง  

ตัวอย่างเช่น  ต้องการจะจดจ าบญัชีรายการส่ิงของก็อาจจะใช้
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จินตนาการ  ดังนี้  น้ าตาลจะไหลออกจากรองเท้า  เพื่อที่จะจดจ าให้ได ้ 

บุคคลก็ควรจินตนาการหมุดค าให้จบัคูก่ับตวัเลขโดยเฉพาะ  โดยที่

ตัวเลขเหล่านี้จะเป็นตวัช้ี  เพื่อให้สามารถน าความจ าในภาพพจน์ของ

วัตถทุี่มปีฏิสัมพนัธ์กับหมุดค านัน้คนืมาดังนัน้  ถ้าบุคคลจินตนาการถงึ

รองเท้า  ก็จะท าให้บคุคลสามารถจดจ าภาพพจน์ของน้ าตาลที่ก าลังไหล

ออกจากรองเท้าได้อย่างอัตโนมตั ิ

 5.  วิธีการเช่ือมโยง  (The link method) เทคนิควิธีนี้จะเกี่ยวข้องกบั

การเช่ือมโยง  เพื่อใหง้่ายแก่การจดจ า  รปูแบบทีน่ิยมใช้กัน  คือวิธีการ

เล่าเรื่องโดยใช้รายการค าทีไ่ม่เกี่ยวข้องกันแตไ่ด้น ามาเช่ือมโยงกันกบั

อีกส่ิงหนึ่งในเรื่องเล่าเพื่อให้จ าได้ง่ายข้ึน 

 จะเห็นไดว้่า  เทคนคิในการช่วยความจ านั้นมอียู่มากมายหลายวิธี  

ความเหมาะสมของแต่ละวิธีจะมคีวามแตกต่างกันไปในการน าไปใช้  

และข้ึนอยู่กับผู้เรียนรู้แต่ละคนดว้ย  วิธีที่เพิม่ความสามารถในการจ า

ของผู้เรียนคนหนึ่ง  อาจจะไม่สามารถน าไปเพิ่มความจ าใหก้ับผู้เรียน

อีกคนหนึ่งที่แตกต่างกนัได้  ทงันี ้ เพราะแต่ละบุคคลจะมีความเหมาะสม

กับเทคนคิวิธีทีไ่ม่เหมอืนกันจึงท าใหไ้มอ่าจกล่าวได้ว่าเทคนิควิธีใดให้

ผลได้ดทีี่สุด 

 

  7.  ความพึงพอใจ 

 พิกเกอร์และไมเออส์  (Pigor  and  Mayers,  1978  :  216)  กล่าว

ว่าหากบุคคลใดไม่พึงพอใจในส่ิงใดส่ิงหนึ่งแล้วก็จะเกิดปัญหาหลาย

ประการกับส่ิงนั้น  ดังนั้นการส่งเสริมความพึงพอใจให้เกิดกับบุคคลนั้น ๆ 

ถือเป็นการจูงใจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานนั้น ๆ  
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 สเตร้าส์  และเชย์เลส์  (Strauss  and  Sayles,  1966  อ้างตามดวง

แข  วิทยาสุนทรวงศ์ ,  2548)  กล่าวว่า  ความพึงพอใจเป็นเรื่อง

ละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์  ความต้องการและจิตใจของแต่

ละบุคคล  ดังนี้ 

1  บุคคลต้องได้รับความส าเร็จตามความนึกคิดของตน  (Self  

actualization)  คือบุคคลจะรู้สึกสมปรารถนาที่ได้แสดงบทบาท

อย่างเต็มขีดความสามารถที่มีอยู่ 

2 บุคคลซึ่งไม่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติจะไม่ประสบกับสภาพ

วุฒิภาวะทางจิตวิทยา  (Psychological  maturity)  หากกิจกรรม

นั้นเป็นที่น่าเบื่อหน่ายไม่ท้าทายและไม่ให้อิสระในการปฏิบัติ  จะ

ท าให้เกิดความเบื่อหน่าย  และส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบัติและ

บุคคลรอบข้าง 

3 บุคคลซึ่งไม่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติหรือส่ิงที่ได้รับจะเกิด

ความคับข้องใจ 

4 การขาดความพึงพอใจต่อส่ิงใด  จะท าให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติ

ในส่ิงนั้นลดลง 

 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 

 นักวิชาการได้พัฒนาทฤษฎีที่อธิบายองค์ประกอบของความพึงพอใจ  

และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับปัจจัยอื่น ๆ ไว้

หลายทฤษฎี 
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 โคร์แมน  (Korman,  A.K.,  1977  อ้างอิงในสมศักดิ์  คงเที่ยง  และ

อัญชลี  โพธ์ิทอง,  2542  :  161 – 162)  ได้จ าแนกทฤษฎีความพึง

พอใจในงานออกเป็น  2  กลุ่ม  คือ 

1 ทฤษฎีการสนองความต้องการ  กลุ่มนี้ถือว่าความพึงพอใจในงาน

เกิดจากความต้องการส่วน 

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อผลที่ ได้รับจากงานกับการประสบ

ความส าเร็จตามเปูาหมายส่วนบุคคล 

2 ทฤษฎีการอ้างอิงกลุ่มความพึงพอใจ  ในงานมีความสัมพันธ์ใน

ทางบวกกับคุณลักษณะของ 

งานตามความปรารถนาของกลุ่ม  ซึ่งสมาชิกให้กลุ่มเป็นแนวทางใน

การประเมินผลการท างาน 

 

8.  ความต้องการ 

Alderfer  (2002  :  112)  แสดงความเห็นว่า  ความต้องการของ

มนุษย์แยกเป็น  3  ประเภท  ได้แก่ 

1 ความต้องการการอยู่รอด  (Existence  Needs) 

เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความต้องการทางด้านร่างกายและปรารถนาอยาก

มีส่ิงของเครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่ง 

ชีวิตจริงในองค์การ  มีความต้องการค่าจ้าง  โบนัส  และผลตอบแทน  

ตลอดจนสภาพเงื่อนไขการท างานที่ดีและสัญญาการว่าจ้างเหล่านี้

ล้วนแต่เป็นเครื่องมือตอบสนองส่ิงจูงใจทั้งส้ิน 

2 ความต้องการความสัมพันธ์ทางสังคม  (Relatedness  Needs) 

เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ต่อกันระหว่าง

บุคคลในองค์การและ 
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ความสัมพันธ์เหล่านี้หมายถึงความต้องการทุกชนิดทีม่คีวามส าคญัใน

เชิงมนุษยสัมพันธ์  ซึ่งชีวิตจริงในองค์การ  ความต้องการของคนที่

ต้องการจะเป็นผู้น าหรือมียศฐานะเป็นหัวหน้า  ความต้องการที่จะเป็น

ผู้ตาม  และความต้องการอยากมีสายสัมพันธ์ทางมิตรภาพกับใคร ๆ 

ล้วนจัดอยู่ในความต้องการประเภทนี้ 

3 ความต้องการก้าวหน้าและเติบโต  (Growth  Needs) 

ความต้องการชนิดนี้เป็นความต้องการที่เกี่ยวกับเรื่องราวของการ

พัฒนาเปลี่ยนแปลงฐานะสภาพ   

และการเจริญเติบโตก้าวหน้าของคนท างาน  และในองค์การ  จะเป็น

ความต้องการมีความรับผิดชอบเพิ่ม  หรือความต้องการอยากได้

กิจกรรมใหม่ ๆ ที่มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถใหม่ ๆ และมี

โอกาสเข้าไปสัมผัสกับงานใหม่ ๆ ในหลาย ๆ ด้านได้มากข้ึน 

        7    ความรว่มมอืทางวชิาการ   

การรว่มมอื (Cooperation )  หมายถึง  การท ากิจกรรมอย่างใดอย่าง

หนึง่ของบุคคลทัง้  2 ฝุาย  เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายทีต่่างฝุายต่างยอมรบั  

การรว่มมอืจะมีผลให้สมาชิกของทกุฝุายเกิดความพงึพอใจ  แต่ในการ

ท างานโดยทัว่ไปจะพบความแตกต่างกนัของสมาชิกในการใหค้วาม

ร่วมมือ  บางคนให้ความร่วมมือมาก  บางคนให้ความรว่มมอืน้อย  

เนื่องจากสาเหตตุ่อไปนี ้

 1.  การอบรมเล้ียงด ู การที่นกัเรียนจะมีพฤติกรรมของการร่วมมือ

มาก  หรือนอ้ยข้ึนอยู่กบักลไกทางสังคมประกิตดงักล่าวแล้วในตอนต้นที่

จะปรับแตง่พฤตกิรรมเด็กด้วยการใช้หลักเงื่อนไขการเสรมิแรงและ

เงื่อนไขการลงโทษ  เช่น  การฝึกเด็กให้ร่วมมือกันประหยัดการใช้
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ไฟฟูา  เมื่อเดก็ปิดไฟทกุครั้งที่ออกจากห้องดว้ยการชมเชย  พ่อแม่ก็

เสริมแรงบวกเด็กที่จะให้ความรว่มมอืปดิไฟ 

 2. เงือ่นไขของผลการกระท าในปัจจุบนั  กล่าวคือในการท างานช้ิน

ใดช้ินหนึง่เมื่อบุคคลไดร้ับรู้ว่าถ้าเขาให้ความรว่มมือ  หลังจากงานเสร็จ

เรียบรอ้ยดีเขาจะได้รบัรางวลัเพิ่มข้ึน  เช่นเจ้าของบริษทัแบง่ก าไรเปน็

เปอร์เซ็นตใ์ห้กบัพนักงานทีใ่หค้วามร่วมมือในการท างานสูง 

 

ความรว่มมอืทางวชิาการ  คอืการที่อาจารย์ในวทิยาลัยพยาบาลอกอง

ทัพบก วทิยาลัยพยาบาลกองทพัเรอื  วทิยาลัยพยาบาลทหารอากาศและ

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ และนักเรียนพยาบาลทหารต ารวจ มาท า

กิจกรรมร่วมกัน ได้แก่การทบทวนเนื้อหาวิชาร่วมกนั  การแบ่งปัน

เนื้อหาวิชาจากการบันทึก หรือเอกสารประกอบการทบทวน   การที่

คณาจารย์ซึง่เปน็ผู้เช่ียวชาญไดร้่วมมอืกันเพื่อร่วมกันสอน  ทบทวน 

และใหท้ าแบบฝึกหัดร่วมกนั อภิปราย หารือกัน เพื่อการเตรียมสอบข้ึน

ทะเบียนฯจะช่วยให้นักเรียนฯ เกิดการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย และได้

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจได้ถกูตอ้ง   

     ผลดีของการร่วมมือที่เหน็ชัดเจน  คือ  ช่วยให้การท างานกลุ่มมี

ประสิทธิภาพสูง  นกัเรียนฯ มีขวัญและ    

     ก าลังใจ  มคีวามกระตือรือรน้  มีชีวติชีวา และมคีวามมุ่งมั่นมากข้ึน   

 

           เครือข่าย  (Network)  เปน็ส่วนหนึ่งของความรว่มมอื คือ  การ

เช่ือมโยงกลุ่มของคนหรือกลุ่มองคก์รทีส่มัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน  

หรือว่าท ากิจกรรมร่วมกันโดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนของ

มวลชนอกีด้วย  ความเปน็อิสระเท่าเทียมกันภายใตพ้ื้นฐานของความ

เคารพสิทธิ  เช่ือถือ  เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 
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          เครือข่าย (Network)  คือ  การเช่ือมระบบความประสานสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์  เพื่อให ้

ตอบสนองความตอ้งการตามวตัถปุระสงค์ 

         เครอืข่าย (Network)  คือ  การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

กับมนุษย์ 

         เครอืข่าย (Network)  คือ  กลุ่มของคนหรือองคก์รที่สมัครใจ

แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกัน หรือ 

ท ากิจกรรมรว่มกนั  โดยมีการจัดรูปหรอืระเบียบโครงสร้างที่คนหรือองคก์ร

สมาชิกยังคงมีความอิสระ 

 ดังนัน้  ประเด็นส าคญัของเครอืข่าย  คอื  ความสัมพนัธ์ของสมาชิก

ในเครือข่ายต้องเป็นไปโดยสมัครใจกิจกรรมทีท่ าในเครอืข่ายต้องมี

ลักษณะเท่าเทียมหรอืแลกเปลี่ยนซึง่กนัและกัน  และการเป็นสมาชิก

เครือข่ายไม่มีผลกระทบต่อความเปน็อสิระหรือความเป็นตวัของตัวเองของ

คนหรือองค์การ 

 คณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ  ได้จัดการเสวนาในเรื่องการ

พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาเพือ่ปวงชน  ได้ผลสรุปว่า  

รูปแบบการถ่ายทอดภูมิปญัญาซึ่งเป็นพื้นฐานการสร้างเครอืข่ายการเรียนรู้

ที่ส าคัญ มี 4 ประการ  ดังนี้  (การเสวนาเครือข่ายความรว่มมอืส่งเสริมภูมิ

ปัญญาไทยในการจัดการศึกษา,ส านักงานคณะกรรมการการศกึษา

แห่งชาต ิ (2540) 

 1.  การถ่ายทอดแบบตัวต่อตัว  เป็นวิธีการถ่ายทอดโดยการบอกล่าว

กับบคุคลที่เปน็ญาติสนทิกบั 

เพื่อนสนิท  หรอืเปน็ลูกหลานอยู่ในครอบครัวเดียวกัน  จะไม่ยอมถ่ายอด

ให้กบัคนอืน่ทีไ่มใ่ช่ญาติหรือเพื่อน 

ที่สนทิกนั  ความรูต้่าง ๆ ชาวบ้านถือว่าเป็นความลบัทีค่นอื่นจะรูไ้มไ่ด้ 
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 2.  การถ่ายทอดโดยการรวมกลุ่มกัน  เป็นวิธีที่ขยายผลได้ดีและ

แพรห่ลายทัว่ไป  เปน็วิธีการถ่ายทอดทีท่ าให้ทกุคนมีส่วนรว่ม  ทั้งนี้ จะ

ประสบความส าเร็จได ้ เพราะมีผูน้ าทีด่ชีาวบ้านสามัคคีกนั  กิจกรรมต่าง ๆ

ที่เกิดข้ึนจึงประสบความส าเร็จ 

 3.  การทดลองปฏบิัติโดยซักถามคนอืน่  เป็นการถ่ายทอดความรู้และ

ความเส่ียงสูง  เนื่องจากผูท้ดลองตอ้งมกีารลองผิดลองถกู  และท าใหไ้ม่

ประสบผลส าเร็จ 

 4.  การทดลองปฏบิัติโดยการพูดคุยแลกเปลี่ยน  ค้นคว้าจากเอกสาร  

ซึ่งจะประสบความส าเร็จดกีว่าการท าตามผู้อื่น  โดยขาดความรู้และ

ประสบการณ์ 

 ผลการสรปุของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  ในเรือ่ง

เดียวกัน  ยังพบว่าการเรียนรู้ของสมาชิกในชุมชนนัน้  มีอยู่ตลอดเวลา  

การเรียนรูบ้างอย่างกร็ับจากภายนอกเข้ามาเกือบทั้งหมด  แต่บางอย่างก็มี

การปรับและประยุกตใ์หใ้ช้ไดอ้ย่างเหมาะสมกัน  สภาวะเศรษฐกิจสังคม

และวัฒนธรรมของชุมชน สามารถสรุปเครือข่ายที่ส าคัญ ได้ดงันี้ 

1.  เครอืข่ายในระดับปัจเจกบคุคล  ซึง่เป็นการถ่ายทอดความรู้โดย

อาศัยความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล 

เป็นหลกั  เช่น  การถ่ายทอดความรู้เฉพาะญาติสนิท  และบุคคลใน

ครอบครัว 

 2.  เครอืข่ายในระดับชุมชน  เปน็การถา่ยทอดความรู้ให้แก่บคุคลที่

อยู่ในชุมชนเดียวกนัระหว่างปัจเจกบุคคลกับกลุ่มคนทั้งที่เปน็ทางการและ

ไม่เปน็ทางการ  เช่น  การถ่ายทอดโดยผู้น าชุมชนให้กบัชาวบ้าน หรือ

ให้กบัสมาชิกของกลุ่มที่ประกอบอาชีพเดียวกัน 

 3.  เครอืข่ายในระดับองค์กร  เปน็การถ่ายทอดองค์ความรู ้ จาก

หน่วยงานต่าง ๆ โดยอาจผ่านเข้ามาทางผู้น ากลุม่  หรือสมาชิกของกลุ่ม 
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 รูปแบบความสัมพันธ์ของเครือข่ายการเรียนรูด้ังกล่าว  สรปุไดว้่า  

ความสัมพันธ์ของเครือข่ายการเรียนรู้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกบัคน  

คนกบักลุม่  และกลุ่มกบักลุม่  ความสัมพันธ์ดงักล่าว  เปน็ความสัมพนัธ์เชิง

แลกเปลี่ยนความรู้รว่มกนั  หรืออาจกลา่วไดว้่ารปูแบบการสร้างเครือข่าย

การเรียนรู ้ม ี3 ระดับคือ ระดับปัจเจกบคุคล  ระดับชุมชน  และระดับองค์กร 

8    งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง   

กนิษฐา ค าใบ, กุลฤด ีจงเทพ, ญาดา จันทหาญ ,เนตรนภา ทนาฤทธ์ิ และ

คณะ ( 2552) การศกึษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบัการสอบขอข้ึนทะเบียน

รับใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์ช้ันหนึ่ง

ครัง้ที ่1/2552 ของผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

ปีการศึกษา 2551   วตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาปัจจัยที่มีผลต่อการสอบขอข้ึน

ทะเบียนรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุง

ครรภ์ช้ันหนึ่ง ครั้งที ่1/2552 ของผู้ส าเร็จการศึกษาจากวทิยาลัยพยาบาล

ศรีมหาสารคามปกีารศึกษา 2551โดยศึกษาเปน็ผู้ส าเร็จการศกึษาหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑติ รุ่นที ่23 ปีการศึกษา 2551 ที่สอบประเมินความรู้

เพื่อขอข้ึนทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

และการผดุงครรภ์ช้ันหนึง่ ครัง้ที ่1 / 2552 ของวทิยาลัยพยาบาลศรี

มหาสารคามจ านวน 108 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยวิจัย เป็น

แบบสอบถามม ี5 ส่วน ประกอบดว้ย ข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกรรมการ

เตรียมตัวสอบข้ึนทะเบียนใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ วัดแรงจูงใจใฝุ

สัมฤทธ์ิในการสอบ วัดทศันคตติ่อการสอบข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ 



72 
 

แบบสอบถามความคดิเห็นต่อการช่วยเหลือจากทางวิทยาลัย ไดค้วาม

เช่ือมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.89   

ผลการวจิยั  ระบ ุผลการสอบผ่านความรู้ผ่าน 8 วิชา 50  คน = 61.7, ผ่าน 

7 วิชา 19 คน= 23.5,ผ่าน 6 วิชา 7 คน = 8.6    ผ่าน 5 วิชา 4 คน = 4.6, 

ผ่าน 3 วิชา 1 คน = 1.23   

            พบว่าระดับพฤติกรรมการ เตรยีมตัวสอบข้ึนทะเบียนฯ  คือจัด

ตารางอ่านหนงัสือในแต่ละวนั มาก  อ่านหนังสือตามตารางที่จัดไว ้ ปาน

กลาง, อ่านทบทวนครบทั้ง 8 วิชาก่อนสอบ มาก,อ่านหนังสือเฉพาะวิชาที่

คิดว่ายาก  ปานกลาง, สามารถสรุปสาระส าคัญของแต่ละรายวิชาไดม้าก, 

มีสมาธิในการทบทวนความรู้มาก, อ่านหนงัสือเป็นกลุ่มและทบทวนเนือ้หา

กับเพือ่นๆ ปานกลาง, เข้ารับฟงัการทบทวนความรู้จากอาจารย์/

ผู้เช่ียวชาญ มาก, อ่านเนื้อหาแต่ละวิชาก่อนเข้ารบัฟงัการทบทวนจาก

อาจารย์/ผู้เช่ียวชาญปานกลาง ,อ่านหนังสือพรอ้มบนัทึก สรุปย่อเนื้อหาที่

ส าคัญ มาก, น าเนื้อหาที่ไม่เข้าใจไปซกัถามอาจารย์/ผู้รู้  ปานกลาง, 

ประเมนิความรูห้ลังอ่านจบแต่ละวิชา มาก  ทบทวนเนือ้หาจากเอกสาร 

ต ารา จากสถาบันการศกึษาอื่น ๆ ด้วย มาก  น าข้อสอบเก่าจากรุน่พี่มาอ่าน

ทบทวนมาก  ในช่วงเตรียมตวัสอบมกีารดูแลสุขภาพให้แข็งแรง มาก 

 

กลีบแกว้ จันทร์หงษ ์( 2552 )  ท าการศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ

ความส าเร็จของการสอบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและการ

ผดุงครรภ ์ของสภาการพยาบาล ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนน ีกรุงเทพ พบว่า ปัจจัยต่างๆ ทีม่ีผลต่อความส าเร็จของการสอบข้ึน
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ทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ของสภาการ

พยาบาล ปีการศกึษา 2551 ในภาพรวมคือ 

การมวีิสัยทัศน ์และเปูาหมายของโครงการรว่มกนัรวมถึงความต่อเนื่องใน

การด าเนนิงาน/นโยบาย การตัง้เปูาหมายของการสอบผ่านของแต่ละ

รายวิชาต้องสอบผ่านใหไ้ด ้ร้อยละ 90.0 ข้ึนไป จึงสามารถท าให้ผลการ

สอบในภาพรวม 8 รายวิชาผ่านร้อยละ 70.00 ข้ึนไปเพือ่บรรลุเปูาหมายที่

ต้องการ การประชุมช้ีแจงเพือ่สร้างความเข้าใจและทราบเปูาหมายรว่มกนั

แก่คณาจารย์ทุกท่านและนกัศกึษาพยาบาลศาสตร์ช้ันปีที่ 4 ทุกคน  

ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความส าเร็จ  

 

             1) ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน การมอบหมายให้อาจารย์ทีม่ีความ

ช านาญเฉพาะทางเปน็ตวัหลักในการทบทวนสาระความรู้ของแต่ละหัวข้อ

ของรายวิชา และอาจารย์เช่ียวชาญแตล่ะเรื่องช่วยกันเช่ือมโยงเนือ้หา

อย่างตอ่เนื่องโดยไม่แยกส่วน   สอนเสริมเนน้การสรปุเนื้อหา (concept)  

การฝึกหัดท าข้อสอบโดยให้มกีารวิเคราะห์ให้เข้าใจตรงประเดน็ของ

ค าถามและตัวเลือกของค าตอบ  การคน้หานกัศกึษาที่เรียนออ่นของแต่ละ

รายวิชา น ามาสอนเสรมิเพิ่มเติมในจุดที่อ่อนด้อย การสอนเสริมในหัวข้อที่

ไม่มใีนช่ัวโมงเรียน แต่มีสอบตาม test blue print ของสภาการพยาบาล  

อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาต่างๆ กระตุ้นเตือนนักศึกษาเป็นระยะๆ  

ความเช่ือใจ ความนับถอืซึง่กนัและกนั การมปีระสบการณ์ที่ดีในการ

ท างานรว่มกนั และการร่วมมือร่วมใจของอาจารย์ในสาขาวิชานั้นๆ  

              2) ปัจจัยด้านนกัศึกษา    การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ให้แก่

นักศกึษาพยาบาลศาสตร์โดยจัดใหม้ีการเสวนา เรื่อง”ร่วมสร้างทางรอด
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สอบสภา” โดยบัณฑติรุน่พี ่  การรับรู้สมรรถนะตนเองเกี่ยวกับการเรียน

โดยใหน้ักศึกษาท าแบบทดสอบนิสัยในการเรียนหนังสือ  การไดร้ับคูม่ือ

หัวใจนักศึกษาและการเรียนรูอ้ย่างถกูวิธี  

สภาพความพรอ้มทางด้านจิตใจโดยการฝึกสมาธิจากการเข้าค่ายธรรมะ  

กิจกรรมให้ก าลงัใจทีน่ักศึกษาช้ันปทีี ่               3  จัดใหรุ้่นพี่กอ่นสอบ

ของสภาการพยาบาล  สร้างขวัญก าลังใจโดยการสักการะพระบรมราชานุ

สาวรีย์สมเด็จย่าและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิที่เคารพนบัถือของวทิยาลัย  

3) ปัจจัยผู้บรหิารและปัจจัยที่สนบัสนนุการศกึษา   กฎระเบียบที่เคย

เปลี่ยนแปลงยาก จัดให้เปน็องค์กรทีม่คีวามยืดหยุ่น คล่องตวั และมุ่งหวัง

ผลส าเร็จเป็นหลัก   การปรบัเปลี่ยนแผนแม่บทการศกึษาเฉพาะของ

นักศกึษาพยาบาลศาสตร์ช้ันปทีี ่4  การจัดสอบและแจ้งผลสอบของการ

สอบข้อสอบเสมือนจรงิ (Pretest-Posttest) ซึง่ออกข้อสอบตาม blueprint 

ของสภาการพยาบาล แก่เพื่อใหน้ักศึกษารับรู้สมรรถนะตนเอง  

 การแจ้งผลสอบตามหัวเรื่องของแต่ละรายวิชาตาม Test blue Print ของ

สภาการพยาบาล เพื่อให้ทัง้อาจารย์และนักศกึษาไดรู้้ว่าข้อสอบเนน้หนัก

ในหัวเรื่องใด และรู้ว่านักศึกษาอ่อนดอ้ยในวิชาใดและหวัเรื่องใด  

การฝึกท าข้อสอบจากคลงัข้อสอบ พร้อมเฉลยข้อสอบโดยอาจารย์แต่ละ

รายวิชาร่วมช้ีแจงวิเคราะหใ์ห้เข้าใจตรงประเดน็ของค าถามและตัวเลอืก

ของค าตอบ  ติดตามนักศึกษาทั้งก่อนและหลังการสอบวิทยาลัยพยาบาล

เครือข่ายภาคกลาง 1 สถาบันพระบรมราชชนก และการสอบของสถาบัน

สมทบ ภาควิชาพยาบาลศาสตร ์คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบด ี

มหาวทิยาลัยมหิดล  การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลแบบรวบยอดโดยเนน้การ

วิเคราะห์กรณีศึกษา   การฝึกท าข้อสอบด้วยตนเองในระบบฐานข้อมูล 

intranet ของวทิยาลัย  การดูแลด้านสวัสดิการนักศึกษาหลงัส าเร็จ
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การศกึษาของวิทยาลัยโดยจัดให้ขยายเวลาพักในหอพักเพื่อเตรียมตัวสอบ

ข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ รวมทั้งการจัดอาหารทกุมื้อและอาหารว่าง

ระหว่างมื้อไวใ้ห้นักศึกษารับประทาน 

การวิเคราะหต์ิดตามประเมนิสถานการณ์ตลอดเวลาและปรบัเปลี่ยนรปูแบบ

การเตรียมความพรอ้มฯ ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ที่เกิดข้ึน โดยผู้บริหาร

มีส่วนส าคัญในการสนับสนุนในการแกป้ัญหาทีซ่ับซ้อนของสถานการณ์

นั้นๆ  

 

วัชราภรณ์   เปาโรหิตย์, นาตยา พึง่สวา่ง และ สุพัฒนศิร ิบญุญวัตร  

(2554)  ศึกษาการพัฒนากลวิธีเตรียมการสอบข้ึนทะเบียนใบประกอบ

วิชาชีพการพยาบาลและผดงุครรภ ์ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ และ

นักเรียนจ่าอากาศ   เหล่าทหารแพทย์ สาขาวิชาพยาบาล พบว่าการพัฒนา

กลวิธี 6 วิธีได้แก่การ 1.สร้างทศันคติในทางบวก 2.การสร้างแรงจูงใจใฝุ

สัมฤทธ์ิ ประกอบด้วยการเริ่มตน้อย่างมเีปูาหมาย   การสร้างวนิัยในตนเอง  

การให้สัญญากับตนเอง  การอย่าย่อทอ้ต่อความลม้เหลว  3.การใช้เทคนิค

ช่วยความ จ าประกอบด้วย  การอ่านทบทวนซ้ าบ่อยๆ  หัดท าข้อสอบบ่อยๆ 

4. การใช้เทคนิคการแข่งขัน 5. การใช้การจัดการความรู ้และ 6. การใช้

การสนบัสนุนทางสังคมคือ พี่ เพื่อน และอาจารย์  และพบว่า “พี่คือทีพ่ึ่ง”  

“ เพื่อนตอ้งช่วยกันเตือนเพื่อน “ อาจารย์เหมือนเทพ”  และในปีการศึกษา 

2550 นพอ. สามารถสอบผ่านการข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลและผดงุครรภ์ช้ันหนึง่ ได้มากกว่าในปกีารศึกษา 2549 โดยผู้ที่

สามารถสอบผ่านครั้งแรก ปกีารศึกษา 2550 คือ 46  คน  คิดเปน็ ร้อยละ 
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79.31  และ นจอ.  สามารถสอบผ่านการข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ

การพยาบาลและผดุงครรภ์ช้ันสอง โดยที่ผู้ที่สามารถสอบผ่านครัง้แรก ใน

ปีการศึกษา 2549  คือ 6 คน ในปกีารศึกษา 2550  คือ 11  คน  คิดเปน็ 

ร้อยละ 55  ซึ่งสามารถผ่านเกณฑต์ามที่สภาการพยาบาลก าหนด 

อัมพร  จันทรักษา ( 2554)  ไดใ้หท้ัศนะ เกี่ยวกบัปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผล

การสอบข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ ์   คอืปัจจัยส าคัญอันดบัแรกคือ คะแนน GPA ของนักศึกษา นั่น

หมายถึงความรูค้วามสามารถและทกัษะทั้งปวงทีต่กผลกึอยู่ในตัวของ

นักศกึษา มีความส าคัญที่สุดตอ่การที่จะสอบผ่านความรู้ฯ หรือไม่  ซึ่งเปน็

ส่ิงที่ครบูาอาจารย์ทั้งหลายไม่สามารถที่จะตกผลึกใหน้ักศกึษาได้ แต่

นักศกึษาตอ้งอ่าน ทบทวน ศกึษาเพิม่เติม ฝึกฝนจากCase และ

ประสบการณ์จรงิอย่างถ่องแทด้้วยตวัเองจึงจะท าให้เกิดการตกผลกึอย่าง

แน่นหนาในตัวนักศึกษาได ้ ปัจจัยอื่นในส่วนของส่ิงสนบัสนนุ ครูช่วยได้

เพียงการสนบัสนุนภายนอก ต่อให้เตรยีมดีอย่างไรกต็ามหากนักศกึษาไม่

สนใจที่จะท าให้เกิดการตกผลกึอย่าง ถูกต้องสมบรูณ์ข้ึนในตัวเองแลว้ก็จะ

มีผลต่อการเรียนรู้ในภาพรวม 

วิภาดา  คุณาวิกติกุล ( 2554)    ท าการศึกษา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัผลการ

สอบความรู้เพื่อข้ึนทะเบียนรบัใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพการพยาบาลและ

การผดงุครรภ์  พบว่า  1  ผลการสอบความรู้เพื่อข้ึนทะเบียนฯ ผ่านในครัง้

แรกของบัณฑิต เกี่ยวข้องอย่างมีนัยส าคัญกบัคะแนน GPA สุดท้ายของ

นักศกึษา คนทีไ่ด้คะแนน GPA สูงจะสอบผ่านได้มาก  2.พบว่า 
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ประสบการณ์ทางคลินกิของครมูีความส าคัญมากพอๆกันกับคุณวุฒิคร ู 3.

พบว่าสัดส่วนระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาก็มีผลตอ่ผลการสอบ   4.พบว่า

การเตรียมความพรอ้มนักศกึษาก็มีผลตอ่ผลการสอบด้วยเช่นกัน 

ดาริณี สุวภาพ , ปาริชาต ิเทวพทิักษ,์ ดวงพร ผาสุวรรณ  ( 2547)   ได้

ศึกษาปัจจัยที่มีอทิธิพลตอ่ผลการสอบประเมินความรู้เพื่อ ข้ึนทะเบียนและ

รับใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์ 

ช้ันหนึง่ของบัณฑิต  คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยรังสิต  โดยศกึษา

อ านาจการท านายของเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร เกรดเฉลี่ยก่อนเข้า

เรียน ผลการสอบรวบยอด กระบวนการเรียนการสอนและการเตรียมความ

พรอ้มก่อนสอบต่อผลการสอบความรู้เพือ่ ข้ึนทะเบียนและรับใบอนญุาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์ ช้ันหนึ่งของบัณฑติ

คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลัยรงัสิต ปีการศึกษา 2547 กลุ่มตวัอย่าง

เป็นบัณฑติรุน่ที ่16 จ านวน 63 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

1)แบบรวบรวมข้อมูลทั่วไป 2)แบบรวบรวมผลการสอบรวบยอดและผลการ

สอบประเมินความรู้เพือ่ข้ึนทะเบียนรับใบ อนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพ

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหนึ่ง 3)แบบสอบถามเกี่ยวกับ

กระบวนการเรียนการสอน 4)แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมก่อนการ

สอบ ค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือชุดที ่3และ 4 เท่ากับ 0.88และ 0.66 

ตามล าดับ เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ยและค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมตุิฐานใช้ Step-wise multiple 

regression   ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตวัอย่างมอีายุเฉลี่ย  23.05 ป ีเกรด
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เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรของกลุ่มตัวอย่างเท่ากบั 2.83 เกรดเฉลี่ยกอ่น

เข้าเรียนเฉลี่ย 2.59 การสอบรวบยอดของกลุ่มตัวอย่างพบว่าสามารถสอบ

ผ่านเฉลี่ย  1.51 รายวิชา(จาก 8 รายวชิา) ส่วนผลการสอบประเมนิ

ความรู้ฯของสภาการพยาบาลพบว่ากลุม่ตัวอย่างสามารถสอบ ผ่านโดย

เฉลี่ย 6.08 รายวิชา ด้านกระบวน การเรียนการสอน กลุ่มตวัอย่างให้

ความเหน็ต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร ์ว่าอยู่ใน

ระดับปานกลาง ( X=2.96)  กลุ่มตัวอย่างให้ความเหน็ต่อการเตรียมความ

พรอ้มก่อนสอบของตนเองอยู่ในระดบั ปานกลาง ( X=2.97)  ผลการวิจัย

พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรสามารถท านายผลการสอบประเมิน

ความรู้ฯของสภาการ พยาบาลไดร้้อยละ 38.9  ข้อเสนอแนะ คณะพยาบาล

ศาสตรค์วรมกีารพัฒนากระบวนการเรยีนใหม้ีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เพื่อ

พัฒนาใหบ้ัณฑติมคีวามพร้อมที่จะสอบประเมนิความรู้เพื่อข้ึนทะเบียนและ 

รับใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์ช้ันหนึ่ง

ของสภา การพยาบาล 

มาริสา  หะสาเมาะ  (2544) การศึกษาความคิดเห็นและปัจจัยที่มีผลต่อการ

สอบความรู้เพื่อข้ึนทะเบียนและ 

รับใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์  ช้ัน

สองของ ผู้ส าเร็จการศกึษาจากวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนียะลา  ปี

การศกึษา  2542  ประเภทการส ารวจแบบตัดขวาง มวีัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาความคดิเห็นและปัจจัยที่มีผลต่อการสอบความรู้เพื่อข้ึนทะเบียนและ

รับใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ช้ัน

สอง ของผู้ส าเร็จการศกึษาจากวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนียะลา ปี

การศกึษา 2542 รวมทัง้เพื่อเปรียบเทียบการประเมนิความคิดเหน็ต่อการ
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ใช้ความรูค้วามสามารถในการปฏบิัตงิานระหว่างผู้ส าเร็จการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร ์(ระดบัตน้) กบัผู้บงัคับบญัชา

ช้ันตน้ ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาความคิดเหน็ของผู้ส าเร็จการศึกษา  

เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ (ระดบัต้น) 

รุ่นที่ 55 ปีการศึกษา 2542 จากวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนียะลา 

จ านวน 67 คน ส าหรบัประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาความคิดเหน็ของ

ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นของผู้ส าเร็จการศกึษา เปน็ผู้บงัคบับญัชาช้ันตน้ใน

หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศกึษาปฏิบตังิาน จ านวน 67 คน เก็บรวบรวมข้อมูล

โดยใช้แบบสอบถาม 2 ชุด  ชุดแรก เปน็แบบสอบถามความคิดเหน็ของ

ผู้ส าเร็จการศึกษา และชุดที่ 2 เปน็แบบสอบถามความคิดเหน็ของ

ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นของผู้ส าเร็จการศกึษาด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม  

2543 – มกราคม 2544 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถติิเชิง

วิเคราะห์ได้แก่ สถติทิดสอบค่าท ีและสถิตทิดสอบความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ส าเร็จการศกึษาส่วนใหญ่สอบความรู้ผ่านครบทัง้ 8 

วิชาของสภาการพยาบาลแล้ว กว่าครึ่งหนึง่สอบความรู้ฯ ผ่านครบทัง้ 8 

วิชา 2 ครัง้  โดยเฉลี่ยเท่ากับ 2.46 ครัง้ จากการประเมนิความคิดเห็นของ

ผู้ส าเร็จการศึกษา พบว่า มีความคิดเหน็ตอ่หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

ของวทิยาลัยพยาบาล รวมทั้งความคิดเห็นต่อการใช้ความรู้ความสามารถ

ในการปฏบิัตงิานโดยรวมอยู่ในระดับด ีส าหรบัความคิดเห็นต่อการสอบ

ความรู้ฯ ของสภาการพยาบาลอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ส่วนการ

ด าเนินงานของวทิยาลัยพยาบาลอยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง โดยพบว่า 

ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบความรู้ฯ ด้านการ

ด าเนินของวทิยาลัยพยาบาลต่างกัน มผีลการสอบความรูฯ้แตกต่างกนั

อย่างมีนัยส าคญัทางสถติ ิ
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นอกจากนี้จากการประเมนิความคิดเหน็ของผู้บังคับบัญชาช้ันต้นต่อ

คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาพบวา่ โดยรวมอยู่ในระดับดีและระดับ

พอใช้ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกนัโดยประเมินด้านบุคลกิภาพของผู้ส าเร็จ

การศกึษาอยู่ในระดับด ีส่วนด้านการใช้ความรูค้วามสามรถในการ

ปฏบิัตงิานของผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่ในระดับพอใช้ อย่างไรกต็ามเมื่อ

เปรียบเทียบการประเมนิความคิดเห็นดา้นการใช้ความรูค้วามสามารถใน

การปฏิบตังิาน ระหว่างผู้ส าเร็จการศึกษากับผู้บงัคบับญัชาช้ันตน้ พบว่า 

ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นประเมนิความคิดเห็นต่อการใช้ความรู้ความสามารถ

ในการปฏบิัตงิานต่ ากว่าผู้ที่ส าเร็จการศึกษาประเมนิอย่างมนีัยส าคัญทาง

สถิต ิ

 

ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (2554)   

ได้ด าเนนิการจัดการเรียนการสอนที่พฒันาผลการสอบข้ึนทะเบียน

ใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์รายวิชาการ

พยาบาลเด็กและวัยรุน่-ปัจจัยที ่มีผลต่อการสอบ  ในกระบวนการจัดการ

ความรู้คือปัจจัยทีม่ีผลตอ่การสอบข้ึนทะเบียนของนักศึกษาอาจารย์ผู้สอน

ประชุมปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการสอบประมวลความรู้ในแต่

ละครัง้ เช่น    Sc-net ,มอและสภาฯรปูแบบการเรียนการสอนในรายวิชา

การพยาบาลบคุคลที่มปีัญหาสุขภาพ ภาคทฤษฎีและปฏบิัต ิ ตรวจสอบ

ความสอดคล้องของผังข้อสอบสภาการพยาบาลกบัเนื้อหารายวิชาฯ  

เทคนิคการท าข้อสอบ  รูปแบบในการทบทวนเนือ้หาในรายวิชาการ

พยาบาลเด็กและวัยรุน่  ความตัง้ใจและมุ่งมัน่ในการเตรียมตัวสอบข้ึน

ทะเบียนของนกัศกึษา การเช่ือมโยงเนือ้หาการสร้างเสริมสุขภาพเด็กสู่การ

ปฏบิัตงิาน  ด้านผู้สอน  ผู้สอนมรีูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย  

สามารถเช่ือมโยงเนื้อหาทฤษฎีและปฏบิัต ิ ผู้สอนมรีูปแบบที่น่าสนใจการ
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ทบทวนเนือ้รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นตามผงัข้อสอบสภาฯ ผู้สอน  

มีทศันคตทิี่ดใีนการเรียนและฝึกปฏบิัตใินรายวิชาการพยาบาลเดก็และ

วัยรุ่นและมุ่งมัน่ในการสอบข้ึนทะเบียน   

 

ขวัญตา บุญวาศ, อภฤิด ีนาคปทมุสวัสดิ์ , สาวิกา ใจบริสุทธิกุล ( 2008)    

ศึกษาแบบแผนการเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมที่ส่งเสรมิการสอบ ข้ึน

ทะเบียนและรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดงุครรภ์

ช้ันหนึง่ของบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ วิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนน ีนพรตัน์วชิระ ป ีการศึกษา 2551  งานวิจัยนี้มีวตัถปุระสงค์เพื่อ

ศึกษา แบบแผนการเรียนรู้และการเตรยีมความพรอ้มที่ส่งเสริมการสอบ 

ข้ึนทะเบียนและรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดงุครรภ์

ช้ันหนึง่ของบัณฑิต หลกัสูตร     พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 

2551 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีนพรตัน์วชิระ  ประชากรทั้งหมดคือ

กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 69 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ซึ่งหาความ

เช่ือมั่นโดยใช้  ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟุา  ของครอนบาค (Cronbach's 

Alpha Coefficient) ได้เท่ากับ 0.95  ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบแผนการ

เรียนรูท้ี่ส่งเสริมการสอบข้ึน ทะเบียนและรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ

การพยาบาลและผดุงครรภ์ช้ัน หนึ่ง ของบัณฑติ โดยรวม อยู่ในระดับมาก 

( x = 4.01, SD = .05) เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่า การใช้ประโยชน์จาก

ทรพัยากรและส่ิงสนบัสนุน การเรียนรู ้มีค่าสูงสุด อยู่ในระดบัมาก ( x = 

4.05, SD = .52) รองลงมาตามล าดับได้แก่ การบริหารจัดการตนเองการ

สนับสนนุและความรว่มมือจากบคุลากร และการเสรมิแรง อยู่ในระดบัมาก 

( x = 4.03, SD = .49, x = 4.02, SD = .51, x = 3.94, SD = .65) 2) 
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การเตรียมความพรอ้มที่ส่งเสรมิการสอบ ข้ึนทะเบียนและรบัใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดงุครรภ์ช้ันหนึง่ ของบัณฑติ โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก ( x = 4.05, SD = .29) เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่า การท า

ข้อสอบเสมือนมีค่าสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( x = 4.27, SD = .80) รองลงมา 

สาระทบทวน การเรียนรู้กลุ่มใหญ่กบัอาจารย์ การเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็น

กลุ่มย่อย อยู่ในระดับมาก( x = 4.23, SD = .57, x = 4.17, SD = .84, x = 

4.12, SD = .63, x = 4.01, SD = .69) และการ อ านวยความสะดวกด้าน

สถานที ่อยู่ในระดับ ปานกลาง 

ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ ่ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม ได้แบง่ปนัความรู้

เรื่องการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการสอบข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพของสภา

การพยาบาลในวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ   

รูปแบบ เพื่อใหก้ารติวสอบมปีระสิทธิภาพ  ควรจัดใหรุ้่นพีท่ี่พงึสอบผ่าน

สภาการพยาบาลมาติวรุน่น้อง  เพราะจะได้มีแนวในการท าข้อสอบผลการ

เรียนรู ้  การจัดการเรียนการสอน  ด้านผู้สอน  มีความรบัผิดชอบใน

กระบวนการสอน   มีการติดตามการสอน  ศึกษา Blue print ให้สอดคล้อง

กับแผนการสอน    อาจารย์ใหค้วามรู้แก่นักศึกษา โดยมีการแบง่เนือ้หา

ตามความเช่ียวชาญ   ประมวลรายวิชาของ สบช. กบั Blue print สภาการ

พยาบาลไมต่รงกนั  อาจต้องมีการทบทวนเนือ้หากอ่น  เพื่อดคูวาม

สอดคล้อง    วิธีการสอน  ควรมีการสอนที่ช่วยฝึกการคิดวิเคราะห์ของ

นักศกึษา เช่น PBL เป็นตน้   วิชาภาคปฏบิัต ิ   การมอบหมายงานให้

นักศกึษาอย่างเหมาะสม    การหมนุเวียน ward ของนกัศึกษาไมค่วรใหซ้้ า 
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ward   ควรมีการศึกษาดูงานในหน่วยงานอืน่ เช่น ENT     มีการ 

Conference ร่วมกนัในวันสุดท้ายของการฝึก   โดยปรับรูปแบบการ 

Conference มีการตั้ง Concept แบ่งเป็น Med & Surg  ท าใหน้ักศึกษามี

ส่วนรว่มในการเรียนรู้    การติวสอบ   การติวสอบ  มีการออกแบบการติว

ร่วมกัน  และควรมีหลากหลาย   ควรมคีลังข้อสอบ online เพื่อให้นกัศึกษา

ฝึกท าข้อสอบ    รองฝุายวิชาการควรแจก Blue print ของสภาการ

พยาบาลให้อาจารย์ทกุท่านรบัรู้เพื่ออาจารย์ที่สอนทัง้ภาคทฤษฎีและ 

ภาคปฏบิัติจะได้เปน็แนวในการวางแผนการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกับ 

Blue print ของสภาการพยาบาล   วัฒนธรรมของภาควิชา  ควรมีการ

พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเหน็  เพื่อเปน็การแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นภาควิชา 

โดยท าอย่างสม่ าเสมอ 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (2554)  แนวทางปฏิบตัใินการเตรียม

ความพรอ้มการสอบข้ึนทะเบียนเพือ่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดังนี ้

 1  การบ่งช้ีความรู ้ความรู้อาจารย์ในการเตรียมความพรอ้มของนกัศึกษา 

ความรู้ด้านการจัดเตรียมคลงัข้อสอบทางเครอืข่าย e-learning วิธีการ

ปฏบิัต ิท าการตรวจสอบความรูใ้นองคก์ร เพื่อหา Gap ความรูท้ี่มกีับ

ความรู้ทีต่้องใช้ โดยรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการร่วมกับ คณะกรรมการ

หลักสูตรและผู้เช่ียวชาญในการจัดการความรู ้ได้มกีารน าเรื่องการจัดการ

ความรู้มาพัฒนาระบบการด าเนินการจัดการเรียนการสอนและประชุม

อาจารย์กลุ่มวิชา ท า SWOT ทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกบัการ

เรียนการสอนสอนหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ  
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2. การสร้างและแสวงหาความรู ้  ภายใน และ  ภายนอก วิธีการปฏิบตั ิ  

ค้นคว้าจากเอกสาร งานวิจัยต าราวิชา การและ Internet ผู้เช่ียวชาญ

ภายในวทิยาลัย จัดการความรู้เกี่ยวกบัสาระทบทวน และการสร้างข้อสอบ

ทางการพยาบาล ที่มคีุณภาพ  

3. การจัดความรู้ให้เปน็ระบบ   รวบรวมความรู้เปน็หมวดหมู่และจัดท า

ฐานข้อมูลเปน็ Knowledge Base  

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู ้จัดการสานเสวนาเพือ่การกระตุ้นให้

หัวหน้ากลุ่มวิชาน าผลมาประกอบกับความรูท้ีแ่ฝงอยู ่(Tacit knowledge ) 

ของแต่ละคนมาสรุปเป็นแนวทางในการพัฒนาผลกการสอบเพื่อขอรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสภาการพยาบาล  

5. การเข้าถึงความรู ้   ประชุมกลุม่ย่อย ให้แต่ละกลุ่มวิชาพิจารณาเลือก

แนวทางที่ได้รบัไปสู่การปฏิบตั ิและน า ผลของการปฏิบตัิมาแลกเปลี่ยน

เรียนรู ้ในการ พัฒนานักศึกษาเพื่อไปใช้ในการเตรียมนักศกึษาในการ

สอบความรู้เพื่อขอข้ึนทะเบียนและรบัใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ  

6.เครง่ครัดใหม้ีวิธีการสอนที่หลากหลายเน้นการน าไปใช้และการ

วิเคราะห ์โดยเฉพาะอย่างย่ิงการกระตุน้การคิดและการแสวงหาความรู้

ของนกัศึกษา  ออกแบบจัดการเรียนการสอนใหค้รบถว้นตามสาระส าคญั

ของการสอบ ตาม Blueprint  

7. จัดตารางการเรียนการสอนเสริมใหม้ีช่วงเวลาส าหรับนักศึกษาในการ

เตรียมความพร้อมในการสอบฯ เป็นระยะทั้ง 8 กลุ่มวิชา  

8. ส่งอาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู/้ศึกษาดงูาน วิทยาลัยใน

สังกัดพระบรมราชชนก เพื่อหาแนวทางปฏิบตัทิี่ด ีตลอดทัง้มีการจัดสาย
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สอนเสริม ในสังกดัทกุรายวิชาที่มีการสอบความรู้เพื่อขอข้ึนทะเบียนและรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

 

การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้จัดท ากิจกรรมในแต่ละ COP ของกลุ่มวิชา, After 

Action Review  

1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกนัในกลุ่มวิชา โดยเฉพาะการจัดท า สร้าง

ข้อสอบของอาจารย์ มีการวิพากษ ์และการจัดท าแฟูมข้อสอบโดยการ

คัดเลือกข้อสอบในวิชาที่เคยสอบ ส่งฝุายวิชาการให้นกัศกึษาไดท้ดสอบ

ตนเองไวใ้นห้องสมุดทัง้ 8 รายวิชา  

2. ร่วมพัฒนาแบบทดสอบ โดยการจัดท าคลงัข้อสอบออนไลน์บน Web 

ของวทิยาลัยฯ ม ีเจ้าหน้าที ่IT จัดท าโปรแกรมการท าข้อสอบผ่านทาง

อิเลคโทรนิกส์  

 

การเรยีนรู ้ 

1.จัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โปรแกรมการท าข้อสอบผ่านทางอิเลคโทร

นิกส์ โดยการฝึกอบรม เสวนาและการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการ 

download ข้อมูลจาก Website  

2.สร้างบรรยากาศให้มีการสอบเสมือนจริง จัดให้สอบเสมือนจรงิตลอดจน 

และมีการสร้างขวัญก าลังใจในการสอบ เช่น การนัง่สมาธิ ร่วมกันระหว่าง

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑติช้ันปทีี ่4 รุ่น 25  
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3. จัดเวท ีใหม้ีการเรียนรูร้่วมกัน ระหวา่งอาจารย์ในแต่ละกลุ่มวิชา ตลอด

ทั้งอาจารย์แต่ละกลุ่มวิชาเฉลยและวิเคราะห์องคค์วามรูใ้นการสอบร่วมกบั

นักศกึษา และระบบการเตรียมนกัศึกษาเพื่อการสอบความรู้ฯ  

 

งานวจิยัตา่งประเทศ 

 

Arathuzik, D  and  Aber  C( 1998 ) . ศึกษาปัจจัยที่สัมพนัธ์กบั

ความส าเร็จของการสอบข้ึนทะเบียนฯของพยาบาลวิชาชีพ  มหาวทิยาลัย

ของรัฐในกลุ่ม ที่มีความหลากหลาย  ศกึษาในนักเรียนช้ันปทีี่ 4  จ านวน  

79  คน   และพบปัจจัยที่มคีวามสัมพนัธ์กับความส าเร็จของการสอบข้ึน

ทะเบียนคือ   คือคะแนนเฉลี่ยสะสม  การใช้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานทีบ่้าน    

การมีส่วนรว่มรับผิดชอบของครอบครวั  ภาวะเครียดทางอารมณ์และการ

จัดการกบัความเครียด    ความเมื่อยล้า  สถานภาพการเงนิ ความรู้สึก

เช่ือมั่นในความคดิอย่างมีวิจารณญาณ  การใช้ข้อมูลการศึกษาonline 

เพื่อการทบทวนและฝึกท าข้อสอบ  การฝึกฝนทักษะทางการพยาบาล  การ

หัดท าข้อสอบและการทบทวน 

 

Lachner K; Newman M;   Britt  R. (2006). ศึกษาตัวพยากรณ์

ความส าเร็จของการสอบข้ึนทะเบียนฯ โดยผ่านระบบการทดสอบดว้ย

คอมพิวเตอร์  ในป1ี996-1997 โดยศึกษาจากจ านวนนักเรียน  2809  คน 

ซึ่งผ่านการทดสอบโดยการท าแบบทดสอบผ่าน คอมพวิเตอรซ์ึ่งสามารถ

ให้ข้อมลูปูอนกลบัในผลการสอบและสามารถท านายโอกาสการสอบผ่าน 

การพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ฝึกฝนก่อนสอบจรงิจะช่วยพัฒนาความสามาร
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รถในการสอบข้ึนทะเบียนฯ ซึ่งมีความต่างจากาการทบทวนโดย  paper-

pencil ซึง่ไม่สามารถให้ข้อมูลปอูนกลบัไดท้นัท ี ประโยชน์ของการใช้

คอมพิวเตอร์สามารถท านายความเส่ียงการสอบตกและโอกาสการสอบผ่าน

ได้  แต่ยังคงต้องการศึกษาในนักศึกษากลุ่มอืน่ 

 

 Beeson S;  Kissling  G (  2001). ศกึษาตัวท านายความส าเร็จของการ

สอบข้ึนทะเบียนส าหรับการสอบครั้งแรกใน ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบั

ปริญญาตร ีในหลกัสูตรตอ่เนื่องและหลกัสูตรปกติ  ท าการศึกษาจาก

พยาบาลทางตอนใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 505 คน  โดย

ศึกษา  อายุ เพศ และ การเลือกลงเรียนรายวิชา นกัเรียนที่สอบผ่านมี GPA 

สูงกว่านักเรียนที่สอบไม่ผ่าน   ผู้ที่ไดค้ะแนนรายวิชาที่สอบได้เกรด  C 

สอบไดน้้อยกว่า นักเรียนที่สอบได้เกรด A และ B   และผู้ที่มีผลการทดสอบ 

Mosby Assess Test Score  ทีไ่ด้คะแนนสูงกว่าสอบไดม้ากกว่านักเรียน

ที่สอบได้คะแนนน้อยกว่า  นักเรียนที่มอีายุมากกว่ามกัสอบผ่านได้มากกว่า  

และตัวท านายรอ้ยละ  76   ของนักเรียนที่สอบไม่ผ่านมกัไม่ได้ข้อมูลเมื่อ

จบการศึกษาภาคเรียนที่หนึ่งในช้ันปทีีส่ี่   

 

Lima  M, London  L, Manieri  E (2011)  จากอดีตสู่การเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต  :  การศึกษา ย้อนหลัง ในนักศกึษาหลักสูตรต่อเนื่อง และการสอบ

ข้ึนทะเบียน ฯ การศึกษานี้เพื่อเปรียบเทยีบพยาบาลทีมีผลการสอบข้ึน

ทะเบียนไม่ผ่านและผ่าน  โดยศึกษาความสัมพันธ์หลายตวัแปร  ได้แก่

คะแนนสะสมกอ่นเข้าเรียน  GPA  คะแนนเมือ่จบตามหลกัสูตรพยาบาล
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ศาสตร ์ คะแนนสะสมภาคปฏิบตัิรายวชิา  คะแนนปลายภาค ผลการวิจัย

พบว่า การสอบไม่ผ่านและสอบผ่านการข้ึนทะเบียนฯ มีความสัมพนัธ์อย่าง

มีนัยส าคัญกบัผลการเรียนรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร ์  

 

Rees B. (2006)  ศึกษาการด ารงรกัษาและการเพิม่อัตราการสอบผ่านการ

ข้ึนทะเบียน  โดยการใช้โปรแกรมเพื่อการให้นกัเรียนพยาบาลคงอยู่ใน

หลักสูตร  หลงัจากการใช้พบว่ามีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเพิ่มข้ึน และมี

ผู้สอบผ่านการข้ึนทะเบียนมากข้ึน  โดยการออกแบบโปรแกรมเนน้ที่การ

สร้างสถานการณจ าลองที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ในคลนิิก และให้

นักเรียนเลือกตัดสินใจให้การพยาบาล  จากการตัดสินใจว่าอะไรส าคัญ

มากที่สุดและอะไรส าคัญนอ้ยที่สุดครูเสนอแนะและใหน้ักเรียนเรียนรู้

เพิ่มเตมิจนเกิดความเข้าใจ 

 

 Glick O, McClelland E  ( 1996)  ศกึษาตัวท านายความส าเร็จจากการ

เรียนในหลักสูตรและผลการสอบข้ึนทะเบียน  จ านวนตัวอย่างจ านวน 51  

คน จาก Midwestern University โดยเลือกศึกษา คะแนนการสอบเข้า

เรียน หรอืคะแนนแรกเข้าจากการบนัทกึและจัดเก็บข้อมูลโดยระบบ

คอมพิวเตอร์ และศกึษาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4 ปเีพื่อใช้จ าแนก

โอกาสความส าเร็จ  และพบว่าคะแนนในหมวดพืน้ฐานวิชาชีพ และวิชา

ชีววิทยามคีวามสัมพนัธ์กับการเรียนทางการพยาบาลในทกุรายวิชาและ

การสอบผ่านการข้ึนทะเบียน และคะแนนแรกเข้ามีความสัมพันธ์กบั

ความส าเร็จด้านการเรียน และเสนอแนะว่าควรพิจารณาคะแนนแรกเข้า

เพื่อคัดเลอืกผู้ที่มีโอกาสเรียนแลว้ประสบผลส าเร็จ   
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Heupel  C (1994) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคดัสรรบางประการ

เพื่อความส าเร็จในการสอบข้ึนทะเบียนวิชาชีพ ฯ และหาชุดของตวัท านาย

ที่ดีที่สุด( best  set)  ทีท่ าให้สอบผ่าน ตัวท านายนี้ยังสามารถบอกถงึความ

ล้มเหลวในการสอบข้ึนทะเบียน กลุ่มตวัอย่างคอืพยาบาลที่ส าเร็จการศึกษา

ในหลักสูตรปกติ 152  คน  ในป ี1985 และ1987  Large Midwestern 

University  วิเคราะห์ข้อมูลโดย multiple regression  เพื่อหาปัจจัยทมีี

อ านาจการท านายมากที่สุด  ผลการวิจัยพบว่าตัวท านายที่มอี านาจการ

ท านายมากที่สุดคอืการเรียนในช้ันปทีีส่อง ภาคทฤษฏีวิชาการพยาบาล 

และ การเรียนในช้ันปทีี่สามและปทีี่ส่ี ภาคทฤษฏวีิชาการพยาบาล ผู้ที่มี

คะแนนรายวิชาดีมีโอกาสสอบผ่านมากกว่าผู้ไดค้ะแนนรายวิชาทางการ

พยาบาลนอ้ยกว่า   ข้อเสนอแนะคือการเรียนภาคทฤษฏรีายวิชาการ

พยาบาลสามารถน ามาใช้เพือ่พัฒนาผลการสอบข้ึนทะเบียนวิชาชีพ ฯ 

 

Roa  M, Shipman D, Hooten  J and Carter M ( 2010)  ศึกษาคุณค่า

ของความล้มเหลวของการสอบข้ึนทะเบียน ฯ  ครั้งแรก  ผลการวิจัยพบว่า

หลักสูตรพยาบาลศาสตรท์ั่วประเทศที่มผู้ีส าเร็จการศึกษาและไม่สามารถ

สอบผ่านการข้ึนทะเบียนฯ ไดใ้นครั้งแรก จะมีผลตอ่ สถาบนั  โปรแกรม

การศกึษา  หลกัสูตร องคก์รสุขภาพ และมีผลกระทบในหลายด้าน รวมทั้ง

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    

 

McClelland E, Yang C, Orpha J  (1992)  ศึกษาผลตวัแปรทาง

การศกึษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรต์่อการสอบข้ึนทะเบียน ฯ  ผ่าน  โดย

ศึกษาจากพยาบาลที่ส าเร็จการศึกษาจาก  Iowa  จ านวน 1069  คน โดย
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ศึกษาจากตัวแปรคือคะแนนแรกเข้าและคะแนนเมือ่เรียนจบตามหลกัสูตร 

การวิเคราะห์ข้อมูลครอบคลมุองค์ประกอบหลกัสามประการคือ ประการ

แรกคะแนนแรกเข้ากบัและผลการสอบย่อยรายวิชาในหลักสูตรในการสอบ

เทียบมาตรฐานวิชาชีพ ประการที่สองคือผลการเรียนรายวิชาทางการ

พยาบาลสามารถท านายการสอบผ่าน ประการที่สามคือ การวิเคราะห์

เส้นทาง ( path analysis ) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

ผลการวิจัยพบว่าคะแนนแรกเข้า และคะแนนการสอบเทียบมาตรฐาน

รายวิชามีผลตอ่การสอบผ่านการข้ึนทะเบียนฯ  และเสนอแนะว่าตัวท านาย

ด้านความรู้สามารถก าหนดได้จากคะแนนแรกเข้าและการใช้แหลง่ทาง

การศกึษาพยาบาลจะช่วยพัฒนาความสามารถทางการพยาบาลซึง่จะช่วย

ให้เกิดความสามารถในการผ่านการข้ึนทะเบียน ฯ    
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บทที ่ 3 

 

วธิดี าเนนิการวจิยั 

 

การด าเนนิการวิจัยครัง้นี้เป็นวิธีการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 

research) เพื่อศกึษาระดบัความพร้อม  ความพึงพอใจความร่วมมือทาง

วิชาการ และ ความต้องการและส่ิงที่เกดิข้ึนจรงิด้านการเตรียมความ

พรอ้มของวทิยาลัยพยาบาลทหาร- ต ารวจ ในการสอบข้ึนทะเบียนและ

รับใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดงุครรภ์

ช้ันหนึง่   

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือนักเรียนพยาบาลทหาร- ต ารวจช้ันปี

ที่4   ที่เข้าร่วมในการเตรียมความพรอ้มเพื่อการสอบข้ึนทะเบียนและรับ

ใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์

ช้ันหนึง่   

 

การเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง      เลือกแบบ  Simple Random Sapling    ใน

นักเรียนพยาบาลทหาร- ต ารวจช้ันปทีี4่  ที่เข้าร่วมในการเตรียมความ

พรอ้มเพือ่การสอบข้ึนทะเบียนและรบัใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

การพยาบาล และการผดงุครรภ์ช้ันหนึง่  จ านวน 188   คน  

 

การสรา้งเครือ่งมอืและการเกบ็ขอ้มลู  
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ผู้วิจัยไดศ้ึกษาแนวคิดและทฤษฏทีี่เกี่ยวข้องและน ามาพัฒนาเปน็

เครื่องมือวิจัยดังนี้   

สว่นที ่1  

                 1.  แบบสอบถามความพร้อมการสอบข้ึนทะเบียนและรับ

ใบอนุญาตเปน็   

 ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ช้ันหนึง่  และ

ความสามารถรายวิชา 

สว่นที ่2  

                 2.   แบบ สอบถามความต้องการและส่ิงที่เกิดข้ึนจริงด้าน

การเตรียมความพรอ้มของวทิยาลัยพยาบาลทหาร- ต ารวจ ในการสอบ

ข้ึนทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และ

การผดงุครรภ์ช้ันหนึง่  จ านวน 35  ข้อ  

 

 

สว่นที ่3  

                 3.  แบบสอบถามความพงึพอใจในการทบทวนร่วมระหว่าง

สถาบัน จ านวน 10   ข้อ และค าถามปลายเปิด                          

การตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม 

 1. การหาความตรงตามเนือ้หาของแบบวดั (Validity) ผู้วิจัย

สร้างแบบสอบถามข้ึนและให้ผูท้รงคุณวุฒิที่มปีระสบการณ์ในด้าน

วิชาการคอือาจารย์พยาบาล  จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบเนื้อหา 

เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความครอบคลุมในเนื้อหาทีศ่ึกษา

แก้ไขเกี่ยวกับภาษา แล้วน ามาปรบัปรุงแก้ไขแบบสอบถามตาม
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ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วจงึน าแบบสอบถามไปหาความ

เที่ยง 

 2. การหาความเทีย่งของเครือ่งมอื (Reliability)  ผู้วิจัยน า

แบบสอบถามไปทดลองกบันกัเรียนพยาบาล จ านวน 30 คน แล้ว

น าผลมาค านวณหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามโดยใช้สูตรหา

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

alpha coefficient)   ได้ค่า เครื่องมอืวดัความพึงพอใจ  r = 

0.8931  เครื่องมือวัดความต้องการและส่ิงที่เกิดข้ึนจรงิด้านการ

เตรียมความพร้อมของวทิยาลัยพยาบาลทหาร- ต ารวจ ในการ

สอบข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการ

พยาบาล และการผดงุครรภ์ช้ันหนึ่ง  r= 0.9576 

 

การวเิคราะหข์อ้มลู   

                            1.  ความพึงพอใจ ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

วิทยาลัยพยาบาลทหาร- ต ารวจ ในการสอบข้ึนทะเบียนและรบั

ใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์

ช้ันหนึง่                           ใช้ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

                            2. เปรียบเทียบความต้องการและส่ิงที่เกิดข้ึนจริง

ด้านการเตรียมความพร้อมของวิทยาลยัพยาบาลทหาร- ต ารวจ ในการ

สอบข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

และการผดุงครรภ์ช้ันหนึง่ ใช้    dependent t-test   

                          3. เปรียบเทียบความต้องการและส่ิงที่เกิดข้ึนจริงด้าน

การเตรียมความพรอ้มของวทิยาลัยพยาบาลทหาร จ าแนกตามเหล่าทพั  
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ในการสอบข้ึนทะเบียนและรับใบอนญุาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการ

พยาบาล และการผดงุครรภ์ช้ันหนึ่ง  ใช้   ANOVA    

 

 

 

 

ลกัษณะแบบสอบถาม 

ลักษณะแบบสอบถาม เปน็มาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

scale) ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม เลือกได ้5 ระดับโดยมีเกณฑ์ดงันี ้

5 = มากที่สุด หมายถงึ ผู้ตอบเหน็ว่า ข้อความในประโยค

เกิดข้ึนจรงิกบัตวัท่านทุกครัง้  

4 = มาก หมายถึง ผู้ตอบเห็นว่า ข้อความในประโยค

เกิดข้ึนจรงิกบัตวัท่านเปน็ส่วนใหญ่ 

3 = ปานกลางหมายถึง ผู้ตอบเหน็ว่า ข้อความในประโยค

เกิดข้ึนจรงิกบัตวัท่านเปน็บางครั้ง 

2 = น้อย           หมายถงึ ผู้ตอบเห็นว่า ข้อความใน

ประโยคเกิดข้ึนจริงกับตัวท่านน้อย 

1 = น้อยที่สุด หมายถึง ผู้ตอบเห็นว่า ข้อความในประโยค

เกิดข้ึนจรงิกบัตวัท่านนอ้ยที่สุด 

หรือไม่เคยเกิดข้ึนเลย 

 การแปลผล  น าค่าคะแนนของผู้ตอบแต่ละคนมารวมกนั โดย

แยกตามตัวแปร แล้วหาค่าเฉลี่ยของแต่ละตวัแปร โดยใช้หลกัการ

แปลผลดังนี้  ประคอง กรรณสูตร (2538) 

ระดบัความพงึพอใจ 
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ระดับคะแนนเฉลี่ย   การแปลผล 

4.50 – 5.00         มีค่าอยู่ในระดับสูงมาก 

3.50 – 4.49                  มีค่าอยู่ในระดับสูง 

2.50 – 3.49         มีค่าอยู่ในระดับปานกลาง 

1.50 – 2.49         มีค่าอยู่ในระดับต่ า 

1.00 – 1.49        มีค่าอยู่ในระดับต่ ามาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่ 4 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

การศกึษาความรว่มมอืระหว่างวทิยาลัยพยาบาลทหาร- ต ารวจ เพือ่การ

สอบข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
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และการผดุงครรภ์ช้ันหนึง่  ไดก้ารด าเนินการในระหว่าง พ.ย.53- ก.พ. 

54 เพื่อศึกษาระดับความพร้อม  ความพึงพอใจความร่วมมอืทางวิชาการ 

และ ความต้องการและส่ิงที่เกิดข้ึนจรงิ ในการสอบข้ึนทะเบียนและรับ

ใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์

ช้ันหนึง่           ปีการศึกษา 2553  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอในรูป

ตารางดังนี้   

 

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ประชากร คอืนักเรียนพยาบาลทหาร-ต ารวจ ที่เข้ารว่มกิจกรรมการ

เตรียมความพร้อมของวทิยาลัยพยาบาลทหาร- ต ารวจ ในการสอบข้ึน

ทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการ

ผดุงครรภ์ช้ันหนึง่   

กลุม่ตวัอยา่งคอื  นักเรียนพยาบาลทหาร-ต ารวจ ที่เข้ารว่มกิจกรรมการ

เตรียมความพร้อมของวทิยาลัยพยาบาลทหาร- ต ารวจ ในการสอบข้ึน

ทะเบียนฯ  โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ  Simple Random  Sampling  

ได้ขนาดตัวอย่าง  188  คน   

 

ตารางที ่ 1  ร้อยละของนักเรียนพยาบาลจ าแนกตามสถาบนั    

 

สถาบนั  จ านวน (คน) รอ้ยละ 

วิทยาลัยพยาบาล

กองทพับก  
70 37.20 

วิทยาลัยพยาบาล

ทหารอากาศ  
65 34.6 
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วิทยาลัยพยาบาล

ต ารวจ  
53 28.2 

 

จากตารางที ่1  แสดงวา่รอ้ยละของนักเรียนพยาบาลจ าแนกตามสถาบัน

มากที่สุดคือ วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก  รอ้ยละ37.20 วิทยาลัย

พยาบาลวทิยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ร้อยละ34.6วิทยาลัยพยาบาล

ต ารวจ  ร้อยละ  28.2 

 

 

 

ตารางที ่ 2   ร้อยละระยะเวลาที่เตรียมตัวของนกัเรียนพยาบาลทหาร-

ต ารวจ     

 

ระยะเวลาทีเ่ตรยีมตวั 

 

จ านวน (คน) รอ้ยละ 

1-5 เดือน                                          167 88.8 

5 ข้ึนไป-10 เดือน 16 8.5 

10 เดือนข้ึนไป                 5 2.7 

 

จากตารางที ่2  แสดงว่าร้อยละระยะเวลาที่เตรียมตัว ของนักเรียน

พยาบาล ทหาร-ต ารวจ ที่ใช้ระยะเวลาที่เตรียมตัวมากที่สุดคือ 1-5 เดือน    
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ร้อยละ   88.8    5 ข้ึนไป-10 เดือน  ร้อยละ  8.5 10 เดือนข้ึนไป   

ร้อยละ  2.7                             

                                       

ตารางที ่ 3  ระดับความพรอ้มของนกัเรยีนพยาบาลทหาร-ต ารวจ ตอ่

การสอบข้ึนทะเบียน  และรบัใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการ

พยาบาล และการผดงุครรภ์ช้ันหนึ่ง     

 

ระดับความพรอ้มต่อ

การเรียนสอบข้ึน

ทะเบียนฯ 

จ านวน (คน) รอ้ยละ 

พรอ้มมากที่สุด 13 6.9 

พรอ้มมาก 24 12.8 

พรอ้มปานกลาง 131 69.7 

พรอ้มนอ้ย  13 6.9 

ไมพ่รอ้ม 7 3.7 

 

จากตารางที ่ 3  แสดงระดบัความพร้อมของนกัเรียนพยาบาลทหาร-

ต ารวจ ต่อการเรียนสอบข้ึนทะเบียน และรับใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบ

วิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ช้ันหนึง่    ส่วนใหญอ่ยู่ในระดบั

พรอ้มพร้อมปานกลาง ร้อยละ  69.7   ลองลงมาคอืพร้อมมาก ร้อยละ  

12.8 ไม่พร้อมร้อยละ 3.7  
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ตารางที4่    ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจของนักเรียนพยาบาลทหาร-ต ารวจ

ต่อความร่วมมือทางวิชาการ 

 ในการสอบข้ึนทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการ

พยาบาล และการผดงุครรภ์ช้ันหนึ่ง     

 

ล าดับ รายการ ความพึงพอใจ 

X 

(n=188) 

SD 

 

ระดับ 

1 การทบทวนรายวิชา

ของอาจารย์ 
4.2074 .60704 

มาก 

2 ความเช่ียวชาญในการ

ทบทวน 
4.2606 .62149 

มาก 

3 ส่ือประกอบการทบทวน 3.8670 .81324 มาก 

4 อุปกรณ์เครื่องเสียง 4.2660 .58822 มาก 

5 ห้องทีใ่ช้จัดบรรยาย 4.3617 .62653 มาก 

6 อาหารว่าง 3.910 .7789 มาก 

7 อาหารกลางวัน 3.9309 .73164 มาก 

8 บรรยากาศ การ

ทบทวนรายวิชา 
4.1383 .66383 

มาก 

9 ความสะดวกสบาย 4.2713 .61690 มาก 

10 สัมพันธภาพระหว่าง

สถาบัน   
3.8936 .85865 

มาก 

 ความพึงพอใจรวม   4.1106 .49747 มาก 
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จากตารางที4่     แสดงค่าเฉลี่ยความพงึพอใจความร่วมมือทาง

วิชาการของนักเรียนพยาบาลทหาร-ต ารวจต่อวทิยาลัยพยาบาล

ทหาร- ต ารวจ ในการสอบข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปน็ผู้

ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ช้ันหนึง่    ทกุข้ออยู่

ในระดับมาก  ได้ แกก่ารทบทวนรายวชิาของอาจารย์  ความ

เช่ียวชาญในการทบทวน ส่ือประกอบการทบทวน  อุปกรณ์เครื่อง

เสียง ห้องทีใ่ช้จัดบรรยาย อาหารว่าง  อาหารกลางวัน  บรรยากาศ 

การทบทวนรายวิชา  ความสะดวกสบาย สัมพนัธภาพระหว่างสถาบัน  

โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรวม  x= 4.1106  อยู่ในระดบัมาก   

 

 

 

 

ตารางที5่    ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจความร่วมมือทางวิชาการของ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

 ในการสอบข้ึนทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการ

พยาบาล และการผดงุครรภ์ช้ันหนึ่ง     

 

ล าดับ                              

รายการ 

ความพึงพอใจ 

  X 

(n=70) 

SD  

 

ระดับ 

1 การทบทวนรายวิชา

ของอาจารย์ 
4.2000 .52750 

มาก 

2 ความเช่ียวชาญในการ 4.0857 .58341 มาก 
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ทบทวน 

3 ส่ือประกอบการทบทวน 3.7000 .85719 มาก 

4 อุปกรณ์เครื่องเสียง 4.3857 .57213 มาก 

5 ห้องทีใ่ช้จัดบรรยาย 4.3571 .63783 มาก 

6 อาหารว่าง 3.8570 .7855 มาก 

7 อาหารกลางวัน 3.7857 .74001 มาก 

8 บรรยากาศ การทบทวน

รายวิชา 
4.2286 .61788 

มาก 

9 ความสะดวกสบาย 4.3143 .62654 มาก 

10 สัมพันธภาพระหว่าง

สถาบัน   
4.0571 .73987 

มาก 

 ความพึงพอใจรวม   4.0971 .42460 มาก 

 

  

จากตารางที5่    แสดงค่าเฉลี่ยความพงึพอใจความรว่มมือทาง

วิชาการของวทิยาลัยพยาบาลกองทพับก ในการสอบข้ึนทะเบียน

และรับใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุง

ครรภ์ช้ันหนึ่ง    ทุกข้ออยู่ในระดบัมาก  ได ้แก่การทบทวนรายวิชา

ของอาจารย์  ความเช่ียวชาญในการทบทวน ส่ือประกอบการ

ทบทวน  อปุกรณ์เครือ่งเสียง ห้องที่ใช้จัดบรรยาย อาหารว่าง  

อาหารกลางวัน  บรรยากาศ การทบทวนรายวิชา  ความ

สะดวกสบาย สัมพันธภาพระหว่างสถาบัน  โดยมคีะแนนเฉลี่ยความ

พึงพอใจรวม  x= 4. 0971 อยู่ในระดบัมาก   
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ตารางที ่6   ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจความร่วมมือทางวิชาการ

วิทยาลัยของพยาบาลทหารอากาศ 

 ในการสอบข้ึนทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการ

พยาบาล และการผดงุครรภ์ช้ันหนึ่ง     

 

ล าดับ                              

รายการ 

ความพึงพอใจ 

X 

(n=65) 

SD  

 

ระดับ 

1 การทบทวนรายวิชา

ของอาจารย์ 
3.9846 .62481 

มาก 

2 ความเช่ียวชาญในการ

ทบทวน 
4.1846 .60962 

มาก 

3 ส่ือประกอบการทบทวน 3.6154 .62979 มาก 

4 อุปกรณ์เครื่องเสียง 3.9538 .48188 มาก 

5 ห้องทีใ่ช้จัดบรรยาย 4.1692 .60128 มาก 

6 อาหารว่าง 3.8460 .6430 มาก 

7 อาหารกลางวัน 3.8000 .61745 มาก 

8 บรรยากาศ การทบทวน

รายวิชา 
3.8000 .61745 

มาก 

9 ความสะดวกสบาย 4.0615 .60922 มาก 

10 สัมพันธภาพระหว่าง

สถาบัน   
3.3231 .81217 

มาก 
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11 ความพึงพอใจรวม   3.8738 .41506 มาก 

 

จากตารางที ่6   แสดงค่าเฉลี่ยความพงึพอใจความรว่มมือทาง

วิชาการของวทิยาลัยพยาบาลทหารอากาศในการสอบข้ึนทะเบียน

และรับใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุง

ครรภ์ช้ันหนึ่ง ทุกข้ออยู่ในระดับมาก  ได้ แก่การทบทวนรายวิชา

ของอาจารย์  ความเช่ียวชาญในการทบทวน ส่ือประกอบการ

ทบทวน  อปุกรณ์เครือ่งเสียง ห้องที่ใช้จัดบรรยาย อาหารว่าง  

อาหารกลางวัน  บรรยากาศ การทบทวนรายวิชา  ความ

สะดวกสบาย สัมพันธภาพระหว่างสถาบัน  โดยมคีะแนนเฉลี่ยความ

พึงพอใจรวม  x= 3.8738  อยู่ในระดบัมาก   

 

 

 

ตารางที ่7   ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ ความร่วมมือทางวิชาการของ

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจในการสอบข้ึนทะเบียนและรับใบอนญุาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ช้ันหนึง่     

 

ล าดับ รายการ ความพึงพอใจ 

  x 

(n=53) 

SD  

 

ระดับ 

1 การทบทวนรายวิชา

ของอาจารย์ 
4.4906 .57588 

มาก 

2 ความเช่ียวชาญในการ 4.5849 .56955 มากที่สุด 
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ทบทวน 

3 ส่ือประกอบการทบทวน 4.3962 .71628 มาก 

4 อุปกรณ์เครื่องเสียง 4.4906 .57588 มาก 

5 ห้องทีใ่ช้จัดบรรยาย 4.6038 .56635 มากทีสุด 

6 อาหารว่าง 4.0570 .9076 มาก 

7 อาหารกลางวัน 4.2830 .74362 มาก 

8 บรรยากาศ การทบทวน

รายวิชา 
4.4340 .60477 

มาก 

9 ความสะดวกสบาย 4.4717 .54079 มาก 

10 สัมพันธภาพระหว่าง

สถาบัน   
4.3774 .65710 

มาก 

11 ความพึงพอใจรวม   4.4189 .52111 มาก 

 

จากตารางที ่7   แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ความร่วมมือทาง

วิชาการของวทิยาลยัพยาบาลต ารวจในการสอบข้ึนทะเบียน และรับ

ใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์

ช้ันหนึง่ ส่วนใหญอ่ยู่ในระดบัมาก  ได ้แก่การทบทวนรายวิชาของ

อาจารย์  ความ อปุกรณ์เครื่องเสียง อาหารว่าง  อาหารกลางวนั  

บรรยากาศ การทบทวนรายวิชา  ความสะดวกสบาย สัมพันธภาพ

ระหว่างสถาบนั  โดยมคีะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรวม  x=4.4189 

อยู่ในระดับมาก  ยกเวน้ เช่ียวชาญในการทบทวน ส่ือประกอบการ

ทบทวน   ห้องทีใ่ช้จัดบรรยาย อยู่ในระดับมากที่สุด  x=4.5849  

และ  4.6038  มากที่สุด   
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ตารางที ่8   การประเมนิตนเองของนักเรียนพยาบาลทหาร-ต ารวจ ด้าน

ความสามารถการเรียนรายวิชาการผดงุครรภ์   

 

ความสามารถการ

เรยีนรายวชิาการผดงุ

ครรภ ์  

จ านวน (คน) รอ้ยละ 

ดีมาก 23 12.2 

ดี 108 57.4 

พอใช้ 46 24.5 

อ่อน  11 5.9 

อ่อนมาก   - - 

 

จากตารางที ่8   แสดงการประเมนิตนเองของนักเรียนพยาบาลทหาร-

ต ารวจ  ด้านความสามารถการเรียนรายวิชาการผดุงครรภ์  ประเมิน

ตนเองในระดับ ดี มากที่สุด  ร้อยละ 57.4   ลองลงมาคือ พอใช้ รอ้ยละ 

24.5 นอ้ยที่สุดคอื ออ่น  ร้อยละ 5.9   
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ตารางที9่    .การประเมนิตนเองของนกัเรียนพยาบาลทหาร-ต ารวจ  

ด้านความสามารถการเรียนรายวิชาการพยาบาลมารดาและทารก  

 

ความสามารถการ

เรยีนรายวชิามารดา

ทารก 

จ านวน (คน) 

n= 188 

รอ้ยละ 

ดีมาก 26 13.8 

ดี 109 58.0 

พอใช้ 47 25.0 

อ่อน 6 3.2 

อ่อนมาก - - 

 

จากตารางที ่ 9 .แสดงการประเมนิตนเองของนักเรียนพยาบาลทหาร-

ต ารวจ  ด้าน ความสามารถการเรียนรายวิชาการพยาบาลมารดาและ
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ทารก  ประเมินตนเองในระดับดี  มากทีสุ่ด  รอ้ยละ 58.0  ลองลงมาคอื 

พอใช้ร้อยละ  25.0  น้อยที่สุดคือ อ่อน  ร้อยละ  3.2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่10  การประเมนิตนเองของนกัเรียนพยาบาลทหาร-ต ารวจ  

ด้าน ความสามารถการเรียนรายวิชาการพยาบาลเดก็และวัยรุ่น 

  

ความสามารถการ

เรยีนรายวชิาเดก็และ

วยัรุน่ 

จ านวน (คน) 

n= 188 

รอ้ยละ 

ดีมาก 18 9.6 



108 
 

ดี 78 41.5 

พอใช้ 71 37.8 

อ่อน 21 11.2 

อ่อนมาก - - 

 

จากตารางที ่  10 แสดงการประเมนิตนเองของนักเรียนพยาบาลทหาร-

ต ารวจ  ด้าน ความสามารถการเรียนรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

ประเมนิตนเองในระดบัดี  มากที่สุด  ร้อยละ41.5 ลองลงมาคือ   พอใช้

ร้อยละ 37.8  น้อยที่สุดคือ อ่อน  รอ้ยละ  11.2 
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ตารางที ่11  การประเมนิตนเอง ของนกัเรียนพยาบาลทหาร-ต ารวจ  

ด้าน ความสามารถการเรียนรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

 

ความสามารถการ

เรยีนรายวชิา

สุขภาพจติและจติเวช 

จ านวน (คน) 

n= 188 

รอ้ยละ 

ดีมาก 42 22.3 

ดี 87 46.3 

พอใช้ 48 25.5 

อ่อน 9 4.8 

อ่อนมาก 2 1.1 

 

จากตารางที ่ 11   แสดงการประเมินตนเอง ของนักเรียนพยาบาล

ทหาร-ต ารวจ  ด้าน ความสามารถการเรียนรายวิชาการพยาบาล

สุขภาพจิตและจิตเวช ประเมนิตนเองในระดบัดี  มากที่สุด  รอ้ยละ  46.3  

ลองลงมาคอื   พอใช้ร้อยละ 25.5  ดีมาก  ร้อยละ 22.3  น้อยที่สุดคอื 

อ่อนมาก  ร้อยละ  1.1  
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ตารางที ่ 12  การประเมินตนเอง ของนกัเรียนพยาบาลทหาร-ต ารวจ  

ด้าน ความสามารถการเรียนรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ ่ 

 

ความสามารถการ

เรยีนรายวชิาการ

พยาบาลผูใ้หญ ่

จ านวน (คน) 

n= 188 

รอ้ยละ 

ดีมาก 22 11.7 

ดี 73 38.8 

พอใช้ 78 41.5 

อ่อน 13 6.9 

อ่อนมาก 2 1.1 

 

จากตารางที ่12    แสดงการประเมินตนเองของนักเรียนพยาบาลทหาร-

ต ารวจ  ด้าน ความสามารถการเรียนรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ ่

ประเมนิตนเองในระดบัพอใช้   มากที่สุด  ร้อยละ  41.5  ลองลงมาคอื
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ระดับด ี    ร้อยละ   38.8     ดมีาก  ร้อยละ 11.7   อ่อนร้อยละ 6.9   

น้อยที่สุดคือ อ่อนมาก  ร้อยละ  1.1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่ 13   การประเมนิตนเอง ของนักเรียนพยาบาลทหาร-ต ารวจ  

ด้าน ความสามารถการเรียนรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ   

 

ความสามารถการ

เรยีนรายวชิาการ

พยาบาลผูส้งูอาย ุ

จ านวน (คน) 

n= 188 

รอ้ยละ 

ดีมาก 22 11.7 
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ดี 92 48.9 

พอใช้ 67 35.6 

อ่อน 6 3.2 

อ่อนมาก 1 .55 

 

จากตารางที ่13 .แสดงการประเมินตนเอง ของนักเรียนพยาบาลทหาร-

ต ารวจ  ด้าน ความสามารถการเรียนรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ   

ประเมนิตนเองในระดบัดีมากที่สุด  ร้อยละ 48.9  ลองลงมาคือ พอใช้ 

ร้อยละ35.6  นอ้ยที่สุดคือ อ่อนมาก  รอ้ยละ  .55 
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ตารางที ่14   การประเมินตนเอง ของนกัเรียนพยาบาลทหาร-ต ารวจ  

ด้าน ความสามารถการเรียนรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการ

รักษาเบือ้งต้น     

 

ความสามารถการ

เรยีนรายวชิาการ

พยาบาลอนามยัชมุชน

และการรกัษาเบือ้งตน้ 

จ านวน (คน) 

n= 188 

รอ้ยละ 

ดีมาก 11 5.9 

ดี 87 46.3 

พอใช้ 74 39.4 

อ่อน 11 5.9 

อ่อนมาก 5 2.7 

 

จากตารางที ่14 .แสดงการประเมินตนเอง ของนักเรียนพยาบาลทหาร-

ต ารวจ  ด้าน ความสามารถการเรียนรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

และการรกัษาเบื้องต้น  ประเมนิตนเองในระดับ ดีมากที่สุด  ร้อยละ 46.3   

ลองลงมาคอื พอใช้ ร้อยละ 39.4  น้อยที่สุดคือ อ่อนมาก  ร้อยละ  2.7    
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ตารางที ่15  .การประเมินตนเอง ของนกัเรียนพยาบาลทหาร-ต ารวจ  

ด้าน ความสามารถการเรียนรายวิชากฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและ

การผดงุครรภ์และจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง    

 

ความสามารถการ

เรยีนรายวชิา 

กฎหมายวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุง

ครรภ์และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ

และกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้อง 

จ านวน (คน) 

n= 188 

รอ้ยละ 

ดีมาก 20 10.6 

ดี 75 39.9 

พอใช้ 76 40.4 

อ่อน 14 7.4 
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อ่อนมาก 3 1.6 

 

จากตารางที ่15  .แสดงการประเมนิตนเองของนักเรียนพยาบาลทหาร-

ต ารวจ  ด้าน  ความสามารถการเรียนรายวิชากฎหมายวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์และจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้อง  ประเมนิตนเองในระดับ พอใช้ มากที่สุด  ร้อยละ 40.4   ลอง

ลงมาคอื ดี รอ้ยละ 39.9  น้อยที่สุดคือ อ่อน  ร้อยละ 7 .4  อ่อนมาก ร้อย

ละ 1.6  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่ 16  เปรียบเทียบความต้องการ ของนกัเรียนพยาบาลทหาร-

ต ารวจ  ด้าน  ด้านการเตรียมความพรอ้มของวิทยาลัยพยาบาลทหาร- 

ต ารวจ ในการสอบข้ึนทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

การพยาบาล และการผดงุครรภ์ช้ันหนึง่     
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สงักดั n X F P- value 

วิทยาลัยพยาบาล

กองทพับก  
70 

4.5106 

2.404 .093 
วิทยาลัยพยาบาล

ทหารอากาศ  
65 

4.3385 

วิทยาลัยพยาบาล

ต ารวจ  
53 

4.4803 

 

จากตารางที ่  16    แสดงการเปรียบเทยีบความต้องการ ด้านการเตรียม

ความพรอ้มของวทิยาลัยพยาบาลทหาร- ต ารวจ ในการสอบข้ึนทะเบียน

และรับใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์

ช้ันหนึง่ พบว่าไม่มคีวามแตกต่างกัน   
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ตารางที ่  17  เปรียบเทียบส่ิงที่เกิดข้ึนจริง ด้านการเตรียมความพร้อม

ของวทิยาลัยพยาบาลทหาร- ต ารวจ ในการสอบข้ึนทะเบียนและรบั

ใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์

ช้ันหนึง่     

 

สงักดั n X F P- value 

วิทยาลัยพยาบาล

กองทพับก  
70 

4.0086** 

6.966 .001 
วิทยาลัยพยาบาล

ทหารอากาศ  
65 

3.7262** 

วิทยาลัยพยาบาล

ต ารวจ  
53 

3.9563 

 

จากตารางที ่  17  แสดงการเปรียบเทียบส่ิงที่เกิดข้ึนจริง   ด้านการ

เตรียมความพร้อมของวทิยาลัยพยาบาลทหาร- ต ารวจ ในการสอบข้ึน

ทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการ

ผดุงครรภ์ช้ันหนึง่มคีวามแตกต่างกัน  และเมื่อเปรียบเทียบรายคูพ่บว่า 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกและวทิยาลัยพยาบาลทหารอากาศ มีส่ิงที่

เกิดข้ึนจรงิต่างกนั อย่างมนีัยส าคัญทางสถิต ิที ่.001 
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ตารางที ่18   เปรียบเทียบความต้องการและส่ิงที่เกิดข้ึนจริง ด้านการ

เตรียมความพร้อมของวทิยาลัยพยาบาลทหาร- ต ารวจ ในการสอบข้ึน

ทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการ

ผดุงครรภ์ช้ันหนึง่   

 

รายการ 
 

X (n=188) 

 

t-test 

 

p-value 

ความ 4.4426 14.362 0.001 
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ต้องการ 

 

ส่ิงที่เกิดข้ึน

จริง 

 

3.8962 

 

 

จากตารางที ่18    แสดงการ เปรียบเทยีบความต้องการและส่ิงที่เกิดข้ึน

จริง ด้านการเตรียมความพร้อมของวทิยาลัยพยาบาลทหาร- ต ารวจ ใน

การสอบข้ึนทะเบียนและรบัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ

พยาบาล และการผดงุครรภ์ช้ันหนึ่งพบว่ามีความแตกต่างกนั อย่างมี

นัยส าคัญทางสถติิ ที่  0.001  
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ตารางที ่19    เปรียบเทียบความตอ้งการและส่ิงที่เกิดข้ึนจริง ด้านการ

เตรียมความพร้อมของวทิยาลัยพยาบาลทหาร- ต ารวจ ในการสอบข้ึน

ทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการ

ผดุงครรภ์ช้ันหนึง่  จ าแนกรายข้อ    

 

รายการ 

 

ความ

ตอ้งกา

ร 

X 

(n=18

8) 

สิง่ที่

เกดิขึน้

จรงิ 

X  

(n=188) 

t-test 
P 

valve 

อาจารย์ในสถาบนัทบทวนทกุวิชา

ก่อนสอบ 
4.771

3 
4.1543 

11.4

31 
.000 

จัดหาหนงัสืออ่านเสริมทุกรายวิชาที่

ต้องสอบ 
4.537

2 
3.7660 

11.3

91 
.000 

เอกสารประกอบการทบทวนทุก

รายวิชาทีต่้องสอบ 
4.617

0 
3.6915 

13.9

41 
.000 

ทบทวนรว่มกบัเพือ่น 4.308

5 
3.8989 

5.89

9 
.000 

ทบทวนด้วยตนเอง 4.627

7 
4.0372 

9.05

5 
.000 
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ฝึกทักษะการท าข้อสอบทั่วไป 4.595

7 
3.7872 

12.8

53 
.000 

ฝึกทักษะการตอบค าถามพร้อม

อธิบายเหตุผล 
4.579

8 
3.6755 

14.6

32 
.000 

การแข่งขันกันท าข้อสอบกับเพื่อน 3.898

9 
3.3617 

7.66

4 
.000 

ท าข้อสอบเสมือนจรงิ  (  จ านวนข้อ

และเวลาเหมือนท าสอบจรงิ) 

4.569

1 
4.1489 

6.66

4 
.000 

ก าลังใจจากอาจารย์ 4.680

9 
4.4149 

5.41

8 
.000 

ก าลังใจจากเพือ่น 4.664

9 
4.4894 

3.56

5 
.000 

ก าลังใจจากผู้ปกครอง 4.776

6 
4.6702 

2.57

8 
.011 

พี่ที่เก่งเฉพาะทางใน  ward ทบทวน

ก่อนสอบ 

4.218

1 
3.4362 

9.79

4 
.000 

สอนเทคนคิการท าบันทึกย่อช่วยจ า 4.351

1 
3.5426 

10.6

90 
.000 

ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์และ

ตัวเลือก 
4.547

9 
3.9521 

9.39

8 
.000 

ฝึกทักษะการจ า 4.478 3.7234 10.5 .000 
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7 93 

อาจารย์กระตุน้เตือนเปน็ระยะ 4.361

7 
4.3830 -.304 .761 

รางวัลเล็กๆน้อยๆเมือ่ทบทวนราย

บางรายวิชาเสร็จส้ิน 
3.989

4 
3.3989 

6.62

2 
.000 

ค าช่ืนชมเมือทบทวนได้ตาม

เปูาหมายรายวิชา 
4.164

9 
3.6543 

6.14

2 
.000 

ตารางที ่ 19   ( ต่อ )  

 

รายการ 

 

ความ

ต้องกา

ร 

X 

(n=18

8) 

ส่ิงที่

เกิดข้ึน

จริง 

X 

(n=188) 

t-test 
P 

valve 

จัดเวลาใหท้บทวนก่อนสอบอย่าง

พอเพียง 
4.617

0 
3.6011 

11.7

47 
.000 

วางแผนเพื่อการทบทวนร่วมกันทั้ง

ช้ัน  
4.478

7 
4.0798 

5.78

7 
.000 

ทบทวนรว่มกบัสถาบนัอืน่ 4.138

3 
4.0798 .831 .407 

ทบทวนโดยอาจารย์ผู้เช่ียวชาญ 4.558 4.0372 9.03 .000 
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เฉพาะสาขาจากสถาบนัอื่น 5 9 

เพื่อนช่วยกระตุ้นเตือนให้อ่าน

หนงัสืออยู่เสมอ 
4.398

9 
4.0426 

5.62

5 
.000 

สถาบันจัดส่ิงสนับสนนุการเรียนรู ้

เช่น คอมพวิเตอร์เพื่อค้นหาข้อมูล 
4.409

6 
3.6968 

10.1

76 
.000 

เพื่อนจัดท าส่ืออิเลคโทรนิคเพื่อการ

ทบทวน 
4.308

5 
3.7606 

7.64

5 
.000 

มีการแนะน าความรู้ระหว่างเพื่อนใน

การเตรียมสอบ    
4.414

9 
3.9840 

6.82

5 
.000 

อาจารย์เสริมสร้างความเช่ือมัน่และ

ก าลังใจก่อนการสอบ 
4.590

4 
4.2447 

6.28

1 
.000 

อาจารย์มีการสอบถามความทกุข์สุข

ก่อนการสอบ 
4.478

7 
4.2074 

4.74

0 
.000 

มีส่ิงยึดเหนี่ยวเพื่อให้เกิดความมุง่มัน่

เพื่อการสอบ 
4.611

7 
4.3511 

5.38

9 
.000 

เพื่อนช่วยสร้างความมั่นใจในการ

สอบ 
4.430

9 
3.9947 

8.08

8 
.000 

เพื่อนต่างสถาบนัท าให้เกิดความ

กระตอืรอืรน้ในการเตรียมสอบ 
4.266

0 
3.8564 

6.69

8 
.000 

เพื่อนต่างสถาบนัช่วยเสนอแนะ

ความรู้บางรายวิชา   
4.202

1 
3.3245 

10.8

00 
.000 
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เพื่อนต่างสถาบนัแบง่ปนัเอกสาร

ประกอบการทบทวน 
4.398

9 
3.1862 

12.6

04 
.000 

อาจารย์ต่างสถาบนัให้แนวคิดที่

ชัดเจนในการทบทวนเนื้อหาวิชา     
4.446

8 
3.7340 

9.83

9 
.000 

 

จากตารางที่  19      แสดงว่าการเปรียบเทียบความต้องการและส่ิงที่

เกิดข้ึนจรงิ ด้านการเตรียมความพรอ้มของวทิยาลัยพยาบาลทหาร- 

ต ารวจ ในการสอบข้ึนทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

การพยาบาล และการผดงุครรภ์ช้ันหนึง่  m  ทุกรายข้อมีความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิ ที่ระดบั .01  ยกเว้น  อาจารย์กระตุ้นเตือน

เป็นระยะและ ทบทวนร่วมกับสถาบันอืน่ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคัญ

ทางสถติิ   
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ตารางที ่ 20    เปรียบเทียบความต้องการและส่ิงที่เกิดข้ึนจริง ด้านการ

เตรียมความพร้อมของวทิยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  ในการสอบข้ึน

ทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการ

ผดุงครรภ์ช้ันหนึง่   

 

รายการ 

 

ความ

ตอ้งกา

ร 

X  

(n=65

สิง่ที่

เกดิขึน้

จรงิ 

X 

(n=65) 

 

t-test 

 

P 

valve 
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) 

อาจารย์ในสถาบนัทบทวนทกุวิชา

ก่อนสอบ 
4.661

5 
3.7846 

9.84

4 
.000 

จัดหาหนงัสืออ่านเสริมทุกรายวิชาที่

ต้องสอบ 
4.553

8 
3.5846 

8.67

4 
.000 

เอกสารประกอบการทบทวนทุก

รายวิชาทีต่้องสอบ 
4.523

1 
3.4769 

9.28

1 
.000 

ทบทวนรว่มกบัเพือ่น 4.107

7 
3.8923 

1.72

3 
.090 

ทบทวนด้วยตนเอง 4.507

7 
3.6769 

6.18

2 
.000 

ฝึกทักษะการท าข้อสอบทั่วไป 4.446

2 
3.6154 

6.85

3 
.000 

ฝึกทักษะการตอบค าถามพร้อม

อธิบายเหตุผล 
4.415

4 
3.3846 

9.05

2 
.000 

การแข่งขันกันท าข้อสอบกับเพื่อน 3.692

3 
3.1231 

4.74

2 
.000 

ท าข้อสอบเสมือนจรงิ  (  จ านวนข้อ

และเวลาเหมือนท าสอบจรงิ) 

4.369

2 
3.8923 

4.10

3 
.000 

ก าลังใจจากอาจารย์ 4.600

0 
4.3538 

2.80

4 
.007 
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ก าลังใจจากเพือ่น 4.584

6 
4.4615 

1.82

0 
.073 

ก าลังใจจากผู้ปกครอง 4.676

9 
4.6308 .623 .536 

พี่ที่เก่งเฉพาะทางใน  ward ทบทวน

ก่อนสอบ 

4.030

8 
3.0154 

7.18

9 
.000 

สอนเทคนคิการท าบันทึกย่อช่วยจ า 4.261

5 
3.2615 

7.30

3 
.000 

ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์และ

ตัวเลือก 
4.415

4 
3.7692 

5.96

2 
.000 

ฝึกทักษะการจ า 4.353

8 
3.5692 

6.18

3 
.000 

อาจารย์กระตุน้เตือนเปน็ระยะ 

4.107

7 
4.2769 

-

1.25

9 

.213 

รางวัลเล็กๆน้อยๆเมือ่ทบทวนราย

บางรายวิชาเสร็จส้ิน 
3.846

2 
3.4308 

2.85

9 
.006 

ค าช่ืนชมเมือทบทวนได้ตาม

เปูาหมายรายวิชา 
4.046

2 
3.5385 

3.52

6 
.001 

ตารางที ่ 20   ( ต่อ )  
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รายการ 

 

ความ

ต้องกา

ร 

X 

(n=65

) 

ส่ิงที่

เกิดข้ึน

จริง 

X 

(n=65) 

 

t-test 

 

P 

valve 

จัดเวลาใหท้บทวนก่อนสอบอย่าง

พอเพียง 
4.492

3 
3.3846 

7.69

3 
.000 

วางแผนเพื่อการทบทวนร่วมกันทั้ง

ช้ัน  
4.307

7 
4.0154 

2.23

0 
.029 

ทบทวนรว่มกบัสถาบนัอืน่ 
3.892

3 
3.9538 -.541 .590 

ทบทวนโดยอาจารย์ผู้เช่ียวชาญ

เฉพาะสาขาจากสถาบนัอื่น 

4.415

4 
3.8000 

6.02

6 
.000 

เพื่อนช่วยกระตุ้นเตือนให้อ่าน

หนงัสืออยู่เสมอ 

4.307

7 
3.8154 

5.13

4 
.000 

สถาบันจัดส่ิงสนับสนนุการเรียนรู ้

เช่น คอมพวิเตอร์เพื่อค้นหาข้อมูล 

4.353

8 
3.4308 

7.64

7 
.000 

เพื่อนจัดท าส่ืออิเลคโทรนิคเพื่อการ

ทบทวน 

4.353

8 
3.8769 

4.34

1 
.000 

มีการแนะน าความรู้ระหว่างเพื่อนใน

การเตรียมสอบ 

4.307

7 
3.8923 

3.87

6 
.000 
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อาจารย์เสริมสร้างความเช่ือมัน่และ

ก าลังใจก่อนการสอบ 

4.553

8 
4.2154 

3.71

4 
.000 

อาจารย์มีการสอบถามความทกุข์สุข

ก่อนการสอบ 

4.446

2 
4.2923 

1.92

9 
.058 

มีส่ิงยึดเหนี่ยวเพื่อให้เกิดความมุง่มัน่

เพื่อการสอบ 

4.569

2 
4.3077 

3.72

1 
.000 

เพื่อนช่วยสร้างความมั่นใจในการ

สอบ 

4.400

0 
3.8769 

5.45

7 
.000 

เพื่อนต่างสถาบนัท าให้เกิดความ

กระตอืรอืรน้ในการเตรียมสอบ 

4.246

2 
3.6615 

5.24

0 
.000 

เพื่อนต่างสถาบนัช่วยเสนอแนะ

ความรู้บางรายวิชา 

4.184

6 
3.0462 

7.75

1 
.000 

เพื่อนต่างสถาบนัแบง่ปนัเอกสาร

ประกอบการทบทวน 

4.461

5 
2.8000 

9.92

6 
.000 

อาจารย์ต่างสถาบนัให้แนวคิดที่

ชัดเจนในการทบทวนเนื้อหาวิชา 

 

4.353

8 

 

3.3077 

 

7.50

4 

 

.000 

รวมทุกด้าน 
4.338

5 
3.7262 

9.92

5 
.000 

จากตารางที ่20   แสดงการเปรียบเทียบความตอ้งการและส่ิงที่เกิดข้ึน

จริงรายข้อ ด้านการเตรียมความพร้อมของวทิยาลัยพยาบาลทหาร

อากาศ  ในการสอบข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพ
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การพยาบาล และการผดงุครรภ์ช้ันหนึง่  พบว่า ส่วนใหญ่มีความ

แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิ ที่  0.01  ยกเว้น ทบทวนร่วมกับ

เพื่อน   ก าลังใจจากเพื่อน  ก าลังใจจากผู้ปกครอง  อาจารย์กระตุน้เตือน

เป็นระยะ  ทบทวนรว่มกบัสถาบนัอืน่   อาจารย์มีการสอบถามความทกุข์

สุขก่อนการสอบ  ไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่ 21   เปรียบเทียบความตอ้งการและส่ิงที่เกิดข้ึนจริง ด้านการ

เตรียมความพร้อมของวทิยาลัยพยาบาลทกองทัพบก    ในการสอบข้ึน

ทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการ

ผดุงครรภ์ช้ันหนึง่   

รายการ 

 

ความ

ตอ้งกา

ร 

X 

 

(n=70

) 

สิง่ที่

เกดิขึน้

จรงิ 

X 

 (n=70) 

 

t-test 

 

P 

valve 

อาจารย์ในสถาบนัทบทวนทกุวิชา

ก่อนสอบ 
4.885

7 
4.3857 

5.67

5 
.000 

จัดหาหนงัสืออ่านเสริมทุกรายวิชาที่

ต้องสอบ 
4.657

1 
3.8714 

7.18

3 
.000 

เอกสารประกอบการทบทวนทุก

รายวิชาทีต่้องสอบ 
4.785

7 
3.8000 

10.2

14 
.000 

ทบทวนรว่มกบัเพือ่น 4.514

3 
4.0286 

4.61

6 
.000 
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ทบทวนด้วยตนเอง 4.742

9 
4.3286 

4.49

7 
.000 

ฝึกทักษะการท าข้อสอบทั่วไป 4.685

7 
3.9571 

7.82

8 
.000 

ฝึกทักษะการตอบค าถามพร้อม

อธิบายเหตุผล 
4.671

4 
3.8429 

8.14

8 
.000 

การแข่งขันกันท าข้อสอบกับเพื่อน 3.800

0 
3.4000 

3.25

8 
.002 

ท าข้อสอบเสมือนจรงิ  (  จ านวนข้อ

และเวลาเหมือนท าสอบจรงิ) 

4.700

0 
4.4714 

2.56

5 
.012 

ก าลังใจจากอาจารย์ 4.714

3 
4.5000 

2.64

2 
.010 

ก าลังใจจากเพือ่น 4.714

3 
4.5571 

2.09

1 
.040 

ก าลังใจจากผู้ปกครอง 4.828

6 
4.7429 

1.42

5 
.159 

พี่ที่เก่งเฉพาะทางใน  ward ทบทวน

ก่อนสอบ 

4.242

9 
3.3286 

6.95

4 
.000 

สอนเทคนคิการท าบันทึกย่อช่วยจ า 4.385

7 
3.6429 

6.29

0 
.000 

ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์และ

ตัวเลือก 
4.685 4.1429 5.86 .000 
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7 6 

ฝึกทักษะการจ า 4.557

1 
3.7857 

6.90

2 
.000 

อาจารย์กระตุน้เตือนเปน็ระยะ 4.557

1 
4.5429 .148 .883 

รางวัลเล็กๆน้อยๆเมือ่ทบทวนราย

บางรายวิชาเสร็จส้ิน 
3.985

7 
3.2714 

4.86

1 
.000 

ค าช่ืนชมเมือทบทวนได้ตาม

เปูาหมายรายวิชา 
4.214

3 
3.7286 

3.35

1 
.001 

จัดเวลาใหท้บทวนก่อนสอบอย่าง

พอเพียง 
4.742

9 
3.6429 

7.87

2 
.000 

ตารางที ่ 21   ( ตอ่ )   

 

รายการ 

 

ความ

ต้องกา

ร 

X 

(n=70

) 

ส่ิงที่

เกิดข้ึน

จริง 

X 

(n=70) 

 

t-test 

 

P 

valve 

วางแผนเพื่อการทบทวนร่วมกันทั้ง

ช้ัน  
4.600

0 
4.1714 

4.43

3 
.000 

ทบทวนรว่มกบัสถาบนัอืน่ 4.157 4.2714 -.970 .336 
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1 

ทบทวนโดยอาจารย์ผู้เช่ียวชาญ

เฉพาะสาขาจากสถาบนัอื่น 
4.614

3 
4.1714 

5.18

2 
.000 

เพื่อนช่วยกระตุ้นเตือนให้อ่าน

หนงัสืออยู่เสมอ 
4.428

6 
4.2143 

1.83

6 
.071 

สถาบันจัดส่ิงสนับสนนุการเรียนรู ้

เช่น คอมพวิเตอร์เพื่อค้นหาข้อมูล 
4.457

1 
3.9429 

5.30

0 
.000 

เพื่อนจัดท าส่ืออิเลคโทรนิคเพื่อการ

ทบทวน 
4.357

1 
3.8571 

4.16

8 
.000 

มีการแนะน าความรู้ระหว่างเพื่อนใน

การเตรียมสอบ    
4.528

6 
4.1857 

3.98

4 
.000 

อาจารย์เสริมสร้างความเช่ือมัน่และ

ก าลังใจก่อนการสอบ 
4.671

4 
4.3429 

3.83

6 
.000 

อาจารย์มีการสอบถามความทกุข์สุข

ก่อนการสอบ 
4.585

7 
4.2286 

3.82

7 
.000 

มีส่ิงยึดเหนี่ยวเพื่อให้เกิดความมุง่มัน่

เพื่อการสอบ 
4.685

7 
4.4857 

2.66

5 
.010 

เพื่อนช่วยสร้างความมั่นใจในการ

สอบ 
4.428

6 
4.0714 

4.68

5 
.000 

เพื่อนต่างสถาบนัท าให้เกิดความ

กระตอืรอืรน้ในการเตรียมสอบ 
4.228

6 
3.9143 

3.91

8 
.000 
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เพื่อนต่างสถาบนัช่วยเสนอแนะ

ความรู้บางรายวิชา   
4.228

6 
3.4000 

6.60

8 
.000 

เพื่อนต่างสถาบนัแบง่ปนัเอกสาร

ประกอบการทบทวน 
4.342

9 
3.1714 

7.76

4 
.000 

อาจารย์ต่างสถาบนัให้แนวคิดที่

ชัดเจนในการทบทวนเนื้อหาวิชา     
4.485

7 
3.9000 

5.39

2 
.000 

รวมทุกด้าน 4.510

6 
3.8833 

10.9

57 
.000 

 

 

จากตารางที ่21     แสดงการเปรียบเทยีบความต้องการและส่ิงที่เกิดข้ึน

จริง ด้านการเตรียมความพร้อมของวทิยาลัยพยาบาลทกองทพับก    ใน

การสอบข้ึนทะเบียนและรบัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ

พยาบาล และการผดงุครรภ์ช้ันหนึ่ง  พบว่า ส่วนใหญม่ีความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิ ที่  0.01  ยกเว้น ก าลังใจจากเพื่อน  

ก าลังใจจากผู้ปกครอง  อาจารย์กระตุน้เตือนเปน็ระยะ    ทบทวนรว่มกบั

สถาบันอืน่   เพื่อนช่วยกระตุน้เตือนใหอ้่านหนังสืออยู่เสมอ   ไม่มคีวาม

แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถติ ิ
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ตารางที ่ 22    เปรียบเทียบความต้องการและส่ิงที่เกิดข้ึนจริง ด้านการ

เตรียมความพร้อมของวทิยาลัยพยาบาลต ารวจ    ในการสอบข้ึน

ทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการ

ผดุงครรภ์ช้ันหนึง่   



137 
 

 

รายการ 

 

ความ

ตอ้งกา

ร 

X 

 

(n=53

) 

สิง่ที่

เกดิขึน้

จรงิ 

X 

 (n=53) 

 

t-test 

 

P 

valve 

อาจารย์ในสถาบนัทบทวนทกุวิชา

ก่อนสอบ 
4.754

7 
4.3019 

4.74

2 
.000 

จัดหาหนงัสืออ่านเสริมทุกรายวิชาที่

ต้องสอบ 
4.358

5 
3.8491 

3.97

6 
.000 

เอกสารประกอบการทบทวนทุก

รายวิชาทีต่้องสอบ 
4.509

4 
3.8113 

5.02

6 
.000 

ทบทวนรว่มกบัเพือ่น 4.283

0 
3.7358 

4.18

4 
.000 

ทบทวนด้วยตนเอง 4.622

6 
4.0943 

5.31

7 
.000 

ฝึกทักษะการท าข้อสอบทั่วไป 4.660

4 
3.7736 

7.83

3 
.000 

ฝึกทักษะการตอบค าถามพร้อม

อธิบายเหตุผล 
4.660

4 
3.8113 

8.30

7 
.000 
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การแข่งขันกันท าข้อสอบกับเพื่อน 4.283

0 
3.6038 

5.81

9 
.000 

ท าข้อสอบเสมือนจรงิ  (  จ านวนข้อ

และเวลาเหมือนท าสอบจรงิ) 

4.641

5 
4.0377 

4.97

0 
.000 

ก าลังใจจากอาจารย์ 4.735

8 
4.3774 

4.18

9 
.000 

ก าลังใจจากเพือ่น 4.698

1 
4.4340 

2.24

1 
.029 

ก าลังใจจากผู้ปกครอง 4.830

2 
4.6226 

2.51

8 
.015 

พี่ที่เก่งเฉพาะทางใน  ward ทบทวน

ก่อนสอบ 

4.415

1 
4.0943 

2.61

2 
.012 

สอนเทคนคิการท าบันทึกย่อช่วยจ า 4.415

1 
3.7547 

4.81

3 
.000 

ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์และ

ตัวเลือก 
4.528

3 
3.9245 

4.45

2 
.000 

ฝึกทักษะการจ า 4.528

3 
3.8302 

5.12

3 
.000 

อาจารย์กระตุน้เตือนเปน็ระยะ 4.415

1 
4.3019 .846 .401 

รางวัลเล็กๆน้อยๆเมือ่ทบทวนราย

บางรายวิชาเสร็จส้ิน 
4.169 3.5283 3.67 .001 
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8 0 

ค าช่ืนชมเมือทบทวนได้ตาม

เปูาหมายรายวิชา 
4.245

3 
3.6981 

3.86

9 
.000 

ตารางที ่ 22    ( ต่อ )   

 

รายการ 

 

ความ

ต้องกา

ร 

X 

(n=53

) 

ส่ิงที่

เกิดข้ึน

จริง 

X 

(n=53) 

 

t-test 

 

P 

valve 

จัดเวลาใหท้บทวนก่อนสอบอย่าง

พอเพียง 
4.603

8 
3.8113 

4.68

9 
.000 

วางแผนเพื่อการทบทวนร่วมกันทั้ง

ช้ัน  
4.528

3 
4.0377 

3.67

0 
.001 

ทบทวนรว่มกบัสถาบนัอืน่ 4.415

1 
3.9811 

3.47

3 
.001 

ทบทวนโดยอาจารย์ผู้เช่ียวชาญ

เฉพาะสาขาจากสถาบนัอื่น 
4.660

4 
4.1509 

4.38

2 
.000 

เพื่อนช่วยกระตุ้นเตือนให้อ่าน

หนงัสืออยู่เสมอ 
4.471

7 
4.0943 

3.37

5 
.001 

สถาบันจัดส่ิงสนับสนนุการเรียนรู ้ 4.415 3.6981 4.82 .000 
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เช่น คอมพวิเตอร์เพื่อค้นหาข้อมูล 1 9 

เพื่อนจัดท าส่ืออิเลคโทรนิคเพื่อการ

ทบทวน 
4.188

7 
3.4906 

4.76

4 
.000 

มีการแนะน าความรู้ระหว่างเพื่อนใน

การเตรียมสอบ    
4.396

2 
3.8302 

4.00

6 
.000 

อาจารย์เสริมสร้างความเช่ือมัน่และ

ก าลังใจก่อนการสอบ 
4.528

3 
4.1509 

3.28

1 
.002 

อาจารย์มีการสอบถามความทกุข์สุข

ก่อนการสอบ 
4.377

4 
4.0755 

2.35

8 
.022 

มีส่ิงยึดเหนี่ยวเพื่อให้เกิดความมุง่มัน่

เพื่อการสอบ 
4.566

0 
4.2264 

3.06

3 
.003 

เพื่อนช่วยสร้างความมั่นใจในการ

สอบ 
4.471

7 
4.0377 

3.85

0 
.000 

เพื่อนต่างสถาบนัท าให้เกิดความ

กระตอืรอืรน้ในการเตรียมสอบ 
4.339

6 
4.0189 

2.49

5 
.016 

เพื่อนต่างสถาบนัช่วยเสนอแนะ

ความรู้บางรายวิชา   
4.188

7 
3.5660 

4.27

5 
.000 

เพื่อนต่างสถาบนัแบง่ปนัเอกสาร

ประกอบการทบทวน 
4.396

2 
3.6792 

4.41

3 
.000 

อาจารย์ต่างสถาบนัให้แนวคิดที่

ชัดเจนในการทบทวนเนื้อหาวิชา     
4.509

4 
4.0377 

4.17

3 
.000 
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รวมทุกด้าน 4.480

3 
3.9563 

6.37

5 
.000 

 

 

จากตารางที ่ 22  แสดงการเปรียบเทียบความตอ้งการและส่ิงที่เกิดข้ึน

จริง ด้านการเตรียมความพร้อมของวทิยาลัยพยาบาลต ารวจ    ในการ

สอบข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

และการผดุงครรภ์ช้ันหนึง่  พบว่า ส่วนใหญม่ีความแตกต่างกนัอย่างมี

นัยส าคัญทางสถติิ ที่  0.01  ยกเว้น  ก าลังใจจากเพื่อน   ก าลังใจจาก

ผู้ปกครอง    อาจารย์กระตุ้นเตือนเปน็ระยะ   อาจารย์มีการสอบถาม

ความทุกข์สุขก่อนการสอบ   เพื่อนต่างสถาบันท าให้เกิดความ

กระตอืรอืรน้ในการเตรียมสอบ    ไมม่คีวามแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญ

ทางสถติ ิ
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บทที ่ 5 

              อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 

การด าเนนิการวิจัยครัง้นี้เป็นวิธีการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 

research) เพื่อศกึษาระดบัความพร้อม  ความพึงพอใจความร่วมมือทาง

วิชาการ และ ความต้องการและส่ิงที่เกดิข้ึนจรงิด้านการเตรียมความ

พรอ้มของวทิยาลัยพยาบาลทหาร- ต ารวจ ในการสอบข้ึนทะเบียนและ

รับใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดงุครรภ์

ช้ันหนึง่  ปีการศึกษา  2533  โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 

นักเรียนพยาบาลทหารต ารวจ  จ านวน  188   คน   ที่เข้าร่วมกิจกรรม
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การเตรียมความพรอ้ม ในการสอบข้ึนทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ช้ันหนึง่   

 

สรปุผลการวจิยั   

1.ร้อยละของนกัเรียนพยาบาลจ าแนกตามสถาบนัมากที่สุดคอื 

กองทพับก  ร้อยละ37.20 วทิยาลัยพยาบาลวทิยาลัยพยาบาลทหาร

อากาศ ร้อยละ  34.6วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ร้อยละ  28.2 

 

2. รอ้ยละระยะเวลาที่เตรียมตัว ของนักเรียนพยาบาล ทหาร-ต ารวจ ที่

ใช้ระยะเวลาที่เตรียมตวัมากที่สุดคอื  

1-5 เดือน    ร้อยละ   88.8    5 ข้ึนไป-10 เดือน  ร้อยละ10 และ  10 

เดือนข้ึนไปร้อยละ  2.7       

                       

3.  ระดับความพร้อมของนักเรียนพยาบาลทหาร-ต ารวจ ต่อการเรียน

สอบข้ึนทะเบียนฯ  ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัพร้อมพร้อมปานกลาง ร้อยละ  

69.7   ลองลงมาคือพร้อมมาก ร้อยละ  12.8 ไม่พร้อมร้อยละ 3.7 

 

4. ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจความรว่มมือทางวิชาการระหว่างวทิยาลัย

พยาบาลทหาร- ต ารวจ ในการสอบข้ึนทะเบียนฯ  ทกุข้ออยู่ในระดับมาก  

ได้ แก่การทบทวนรายวิชาของอาจารย์  ความเช่ียวชาญในการทบทวน 

ส่ือประกอบการทบทวน  อุปกรณ์เครื่องเสียง ห้องทีใ่ช้จัดบรรยาย 

อาหารว่าง  อาหารกลางวัน  บรรยากาศ การทบทวนรายวิชา  ความ
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สะดวกสบาย สัมพันธภาพระหว่างสถาบัน  โดยมคีะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจรวม  x= 4.1106   

 

5. ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจความรว่มมือทางวิชาการของวทิยาลัย

พยาบาลกองทัพบก ในการสอบข้ึนทะเบียนฯ ทุกข้ออยู่ในระดับมาก  ได้ 

แก่การทบทวนรายวิชาของอาจารย์  ความเช่ียวชาญในการทบทวน ส่ือ

ประกอบการทบทวน  อุปกรณ์เครื่องเสียง หอ้งทีใ่ช้จัดบรรยาย อาหาร

ว่าง  อาหารกลางวนั  บรรยากาศ การทบทวนรายวิชา  ความ

สะดวกสบาย สัมพันธภาพระหว่างสถาบัน  โดยมคีะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจรวม  x= 4. 0971    

 

6. ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจความรว่มมือทางวิชาการของวทิยาลัย

พยาบาลทหารอากาศในการสอบข้ึนทะเบียนฯทุกข้ออยู่ในระดบัมาก  

ได้ แก่การทบทวนรายวิชาของอาจารย์  ความเช่ียวชาญในการทบทวน 

ส่ือประกอบการทบทวน  อุปกรณ์เครื่องเสียง ห้องทีใ่ช้จัดบรรยาย 

อาหารว่าง  อาหารกลางวัน  บรรยากาศ การทบทวนรายวิชา  ความ

สะดวกสบาย สัมพันธภาพระหว่างสถาบัน  โดยมคีะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจรวม  x= 3.8738    

 

7. ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ ความร่วมมือทางวิชาการของวทิยาลัย

พยาบาลต ารวจในการสอบข้ึนทะเบียนฯ  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  ได ้

แก่การทบทวนรายวิชาของอาจารย์  ความ อปุกรณ์เครื่องเสียง อาหาร

ว่าง  อาหารกลางวนั  บรรยากาศ การทบทวนรายวิชา  ความ

สะดวกสบาย สัมพันธภาพระหว่างสถาบัน  โดยมคีะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจรวม  x=4.4189 อยู่ในระดบัมาก  ยกเว้น เช่ียวชาญในการ
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ทบทวน ส่ือประกอบการทบทวน   ห้องที่ใช้จัดบรรยาย อยู่ในระดับมาก

ที่สุด  x=4.5849  และ  4.6038  มากทีสุ่ด   

 

8. การประเมินตนเองของนักเรียนพยาบาลทหาร-ต ารวจ  ด้าน

ความสามารถการเรียนรายวิชาการผดงุครรภ์  ประเมนิตนเองในระดบั 

ดี มากที่สุด  รอ้ยละ 57.4   ลองลงมาคอื พอใช้ ร้อยละ 24.5 น้อยที่สุด

คือ อ่อน  ร้อยละ 5.9   

 

9 . การประเมนิตนเองของนักเรียนพยาบาลทหาร-ต ารวจ  ด้าน 

ความสามารถการเรียนรายวิชาการพยาบาลมารดาและทารก  ประเมิน

ตนเองในระดับดี  มากทีส่ดุ  รอ้ยละ 58.0  ลองลงมาคอื พอใชร้้อยละ  

25.0  น้อยที่สุดคือ อ่อน  รอ้ยละ  3.2   

 

10.  การประเมนิตนเองของนักเรียนพยาบาลทหาร-ต ารวจ  ด้าน 

ความสามารถการเรียนรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน่ ประเมิน

ตนเองในระดับดี  มากที่สุด  ร้อยละ41.5 ลองลงมาคือ   พอใช้รอ้ยละ 

37.8  น้อยที่สุดคือ อ่อน  รอ้ยละ  11.2 

 

11. การประเมินตนเอง ของนักเรียนพยาบาลทหาร-ต ารวจ  ด้าน 

ความสามารถการเรียนรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

ประเมนิตนเองในระดบัดี  มากที่สุด  ร้อยละ  46.3  ลองลงมาคอื   พอใช้

ร้อยละ 25.5  ดมีาก  ร้อยละ 22.3  น้อยที่สุดคือ อ่อนมาก  ร้อยละ  1.1 
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12. การประเมินตนเองของนักเรียนพยาบาลทหาร-ต ารวจ  ด้าน 

ความสามารถการเรียนรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ประเมินตนเองใน

ระดับพอใช้   มากที่สุด  ร้อยละ  41.5  ลองลงมาคอืระดบัดี     ร้อยละ   

38.8     ดีมาก  ร้อยละ 11.7   อ่อนร้อยละ 6.9   น้อยที่สุดคือ อ่อนมาก  

ร้อยละ  1.1 

 

13. การประเมินตนเอง ของนักเรียนพยาบาลทหาร-ต ารวจ  ด้าน 

ความสามารถการเรียนรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ   ประเมนิตนเอง

ในระดับดมีากที่สุด  ร้อยละ 48.9  ลองลงมาคอื พอใช้ ร้อยละ35.6  

น้อยที่สุดคือ อ่อนมาก  ร้อยละ  .55 

 

14. การประเมินตนเอง ของนักเรียนพยาบาลทหาร-ต ารวจ  ด้าน 

ความสามารถการเรียนรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการ

รักษาเบือ้งต้น  ประเมนิตนเองในระดับ ดีมากที่สุด  ร้อยละ 46.3   ลอง

ลงมาคอื พอใช้ ร้อยละ 39.4  น้อยที่สุดคือ อ่อนมาก  ร้อยละ  2.7    

 

15. การประเมินตนเองของนักเรียนพยาบาลทหาร-ต ารวจ  ด้าน  

ความสามารถการเรียนรายวิชากฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ์และจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ประเมนิ

ตนเองในระดับ พอใช้ มากที่สุด  รอ้ยละ 40.4   ลองลงมาคอื ดี รอ้ยละ 

39.9  น้อยที่สุดคือ อ่อน  รอ้ยละ 7 .4  อ่อนมาก ร้อยละ 1.6 
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16. เปรียบเทียบความต้องการ ด้านการเตรียมความพรอ้มของวทิยาลัย

พยาบาลทหาร- ต ารวจ ในการสอบข้ึนทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ช้ันหนึง่ พบว่าไม่มี

ความแตกต่างกัน   

 

17. เปรียบเทียบส่ิงที่เกิดข้ึนจรงิ   ด้านการเตรียมความพรอ้มของ

วิทยาลัยพยาบาลทหาร- ต ารวจ ในการสอบข้ึนทะเบียนและรบั

ใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์

ช้ันหนึง่มคีวามแตกต่างกัน  และเมือ่เปรียบเทียบรายคู่พบว่า วทิยาลัย

พยาบาลกองทัพบกและวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ มีส่ิงที่เกิดข้ึนจริง

ต่างกัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิต ิที ่.001 

 

18. เปรียบเทียบความต้องการและส่ิงทีเ่กิดข้ึนจรงิ ด้านการเตรียมความ

พรอ้มของวทิยาลัยพยาบาลทหาร- ต ารวจ ในการสอบข้ึนทะเบียนและ

รับใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดงุครรภ์

ช้ันหนึง่พบว่ามีความแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถติ ิที ่ 0.01 

 

19 .  เปรียบเทียบความต้องการและส่ิงที่เกิดข้ึนจรงิ ด้านการเตรียม

ความพรอ้มของวทิยาลัยพยาบาลทหาร- ต ารวจ ในการสอบข้ึนทะเบียน

และรับใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์

ช้ันหนึง่  m  ทุกรายข้อมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิ ที่

ระดับ .01  ยกเว้น  อาจารย์กระตุ้นเตือนเป็นระยะและ ทบทวนรว่มกบั

สถาบันอืน่ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ   
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20. เปรียบเทียบความต้องการและส่ิงทีเ่กิดข้ึนจรงิรายข้อ ด้านการ

เตรียมความพร้อมของวทิยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  ในการสอบข้ึน

ทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการ

ผดงุครรภ์ช้ันหนึง่  พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถติิ ที ่ 0.01  ยกเว้น ทบทวนรว่มกับเพือ่น   ก าลังใจจากเพื่อน  

ก าลังใจจากผู้ปกครอง  อาจารย์กระตุน้เตือนเปน็ระยะ  ทบทวนรว่มกบั

สถาบันอืน่   อาจารย์มีการสอบถามความทุกข์สุขก่อนการสอบ  ไม่มี

ความแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิต ิ

 

21.  เปรียบเทียบความต้องการและส่ิงที่เกิดข้ึนจรงิ ด้านการเตรียมความ

พรอ้มของวทิยาลัยพยาบาลทกองทัพบก    ในการสอบข้ึนทะเบียนและ

รับใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดงุครรภ์

ช้ันหนึง่  พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถติ ิที ่ 

0.01  ยกเว้น ก าลังใจจากเพื่อน  ก าลังใจจากผู้ปกครอง  อาจารย์

กระตุน้เตือนเป็นระยะ    ทบทวนร่วมกบัสถาบันอื่น   เพือ่นช่วยกระตุ้น

เตือนใหอ้่านหนงัสืออยู่เสมอ   ไมม่ีความแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญ

ทางสถติ ิ

 

22. เปรียบเทียบความต้องการและส่ิงทีเ่กิดข้ึนจรงิ ด้านการเตรียมความ

พรอ้มของวทิยาลัยพยาบาลต ารวจ    ในการสอบข้ึนทะเบียนและรบั

ใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์

ช้ันหนึง่  พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถติ ิที ่ 

0.01  ยกเว้น  ก าลังใจจากเพือ่น   ก าลังใจจากผูป้กครอง    อาจารย์

กระตุน้เตือนเป็นระยะ   อาจารย์มีการสอบถามความทุกข์สุขก่อนการ
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สอบ   เพือ่นต่างสถาบนัท าให้เกดิความกระตอืรอืรน้ในการเตรียมสอบ    

ไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถติิ 

อภปิรายผลการวจิยั   

 

1   ระยะเวลาที่เตรียมตวั ของนักเรียนพยาบาล ทหาร-ต ารวจ ที่ใช้

ระยะเวลาที่เตรียมตัวมากที่สุดคือ  

1-5 เดือน    ร้อยละ   88.8    5 ข้ึนไป-10 เดือน  ร้อยละ10 และ  10 

เดือนข้ึนไปร้อยละ  2.7  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (2554)  ได้

เสนอว่าการเตรียมตัวของนกัเรียนมีความส าคัญมาก  จึงควรจัดเวที ให้

มีการเรียนรู้รว่มกนั ระหว่างอาจารย์ในแต่ละกลุ่มวิชา ตลอดทั้งอาจารย์

แต่ละกลุ่มวิชาเฉลยและวิเคราะห์องคค์วามรูใ้นการสอบรว่มกบันกัศกึษา 

และระบบการเตรียมนักศึกษาเพื่อการสอบความรูฯ้ตามแนวคิดของ 

อัมพร  จันทรรักษา ( 2554)    กล่าวถึงปัจจัยอื่นในส่วนของส่ิงสนบัสนุน 

คือครูช่วยได้เพียงการสนับสนนุภายนอก ต่อให้เตรียมดอีย่างไรก็ตาม

หากนกัศึกษาไม่สนใจที่จะท าให้เกิดการตกผลึกอย่างถูกต้องสมบรูณ์ข้ึน

ในตัวเองแล้วก็จะมีผลต่อการเรียนรูใ้นภาพรวมดังนั้น การกระตุน้เตอืน

นักเรียน  การสอนที่ท าใหน้ักเรียนเกดิการตกผลึกจึงเปน็ส่ิงที่ครู

จ าเป็นตอ้งสร้างให้เกดิข้ึนในตัวของนกัเรียนในข้ันการเตรียมตัวกอ่น

การสอบ  

  

2.  ระดับความพร้อมของนักเรียนพยาบาลทหาร-ต ารวจ ต่อการเรียน

สอบข้ึนทะเบียนฯ  ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัพร้อมพร้อมปานกลาง ร้อยละ  

69.7  ความพร้อมเป็นส่ิงที่สะทอ้นถงึความสามารถในการเรียนใน

รายวิชาทีต่้องสอบข้ึนทะเบียน ฯ  และการทบทวน  ซึง่กลบีแก้ว จันทร์

หงษ ์( 2552 )  ท าการศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลตอ่ความส าเร็จของการ

สอบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดงุครรภ์ ของสภา
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การพยาบาล ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี

กรงุเทพ พบว่า ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความส าเร็จของการสอบข้ึน

ทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของสภาการ

พยาบาล ปีการศกึษา 2551 ในภาพรวมคือการมวีิสัยทัศน ์และเปูาหมาย

ของโครงการร่วมกนัรวมถงึความตอ่เนือ่งในการด าเนนิงาน/นโยบาย 

การตั้งเปูาหมายของการสอบผ่านของแต่ละรายวิชาต้องสอบผ่านให้ได้ 

ร้อยละ 90.0 ข้ึนไป จึงสามารถท าให้ผลการสอบในภาพรวม 8 รายวิชา

ผ่านร้อยละ 70.00 ข้ึนไป ดงันั้นอาจารย์ผู้เช่ียวชาญรายวิชาจึงมี

บทบาทอย่างย่ิงในการท าใหร้ักเรียนเกดิความพร้อม   

 

3. ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจความรว่มมือทางวิชาการระหว่างวทิยาลัย

พยาบาลทหาร- ต ารวจ ในการสอบข้ึนทะเบียนฯ  ได้แก่การทบทวน

รายวิชาของอาจารย์  และความเช่ียวชาญในการทบทวนสามารถ

ส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจในรายวิชาที่ตอ้งสอบข้ึนทะเบียน  ส่วนส่ือ

ประกอบการทบทวนจะช่วยเพิ่มความสามารถในการบัรู้และการจดจ า  

อุปกรณ์เครื่องเสียง หอ้งทีใ่ช้จัดบรรยาย อาหารว่าง  อาหารกลางวัน  

บรรยากาศ การทบทวนรายวิชา  ความสะดวกสบาย สัมพันธภาพ

ระหว่างสถาบนั  ทกุข้ออยู่ในระดับมาก  ซึ่งนับได้ว่า ความรว่มมอืทาง

วิชาการบรรลุเปูาหมาย  ซึง่เปน็ไปตามวัตถปุระสงค ์ตามที ่ 

กระทรวงกลาโหมก าหนดนโยบายการศึกษา สนับสนนุ  ส่งเสรมิให้สรง่

เครือข่ายประสานความร่วมมือกบัสถาบันศึกษาอืน่ในกองทพั  นอก

กองทพั  ในประเทศและต่างประเทศ  โดยเฉพาะเรือ่งที่เกี่ยวกับ  

อาจารย์  นักวิชาการ  หลักสูตร  การวจัิย และทุนการศึกษา – วิจัย เพื่อ

ประโยชนใ์นการพัฒนาการศึกษาและวิชาการของกองทพั  
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4. ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจความรว่มมือทางวิชาการระหว่างวทิยาลัย

พยาบาลกองทัพบก ในการสอบข้ึนทะเบียนฯ ทุกข้ออยู่ในระดับมาก  ได้ 

แก่การทบทวนรายวิชาของอาจารย์  ความเช่ียวชาญในการทบทวน ส่ือ

ประกอบการทบทวน  อุปกรณ์เครื่องเสียง หอ้งทีใ่ช้จัดบรรยาย อาหาร

ว่าง  อาหารกลางวนั  บรรยากาศ การทบทวนรายวิชา  ความ

สะดวกสบาย สัมพันธภาพระหว่างสถาบัน  โดยมคีะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจรวม  x= 4. 0971  ซึง่เปน็ไปตามเปูาหมายความรว่มมอืทาง

วิชาการ ส่วน  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศในการสอบข้ึนทะเบียนฯทุกข้ออยู่ใน

ระดับมาก  เช่นกนั โดยมคีะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรวม  x= 3.8738  

และยังพบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนกัเรียนพยาบาลทหาร-ต ารวจ

ต่อ ความรว่มมือทางวิชาการระหว่างวทิยาลัยพยาบาลต ารวจในการ

สอบข้ึนทะเบียนฯ  ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก  ยกเวน้ เช่ียวชาญในการ

ทบทวน ส่ือประกอบการทบทวน   ห้องที่ใช้จัดบรรยาย อยู่ในระดับมาก

ที่สุด  x=4.5849  และ  4.6038  มากทีสุ่ด สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึก

ของนกัเรียนต่ออาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการทบทวนว่าเปน็ส่ิงที่ดีและ

สามารถส่งเสรมิให้เกิดการเรียนรูไ้ด้มากข้ึนกว่าการสอนที่เกิดข้ึน

ตามปกตใินสถาบนั  รวมทัง้ความรู้สึกพึงพอใจต่อส่ิงแวดล้อมใหม่ที่ช่วย

ให้เกิดการตืน่ตวัตอ่การทบทวนความรู ้  

 

5. การประเมินตนเองของนักเรียนพยาบาลทหาร-ต ารวจ  ด้าน

ความสามารถการเรียนรายวิชาการผดงุครรภ์  ประเมินตนเองในระดบั 

ดี มากที่สุด  รอ้ยละ 57.4   ลองลงมาคอื พอใช้ ร้อยละ 24.5 น้อยที่สุด

คือ อ่อน  ร้อยละ 5.9  ซึ่งถอืว่าการประเมินตนเองในวิชาการผดงุครรภ์

ในระดับด ี ยังมีจ านวนค่อนข้างน้อยไมถ่ึงร้อยละ  60  เมื่อพิจารราผล
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การสอบพบว่าจ านวนนักเรียนสอบวิชาการผดงุครรภ์ผ่านน้อยกว่ารอ้ย

ละ 70 และเปน็วิชาทีม่ีผู้สอบไม่ผ่านมีจ านวนค่อนข้างมาก  

 

การประเมนิตนเองของนักเรียนพยาบาลทหาร-ต ารวจ  ด้าน

ความสามารถการเรียนรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน่ ประเมิน

ตนเองในระดับดี  มากที่สุด  ร้อยละ41.5 ลองลงมาคือ   พอใช้รอ้ยละ 

37.8  น้อยที่สุดคือ อ่อน  รอ้ยละ  11.2  และจากผลการสอบวิชาการ

พยาบาล เดก็และวัยรุน่พบว่ายังมีจ านวนผู้สอบไม่ผ่านจ านวนหนึ่งแตไ่ม่

มากเท่าวิชาการผดงุครรภ ์ ภาควิชาการพยาบาลเดก็และวัยรุ่น 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  (2554)   ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน

ที่พัฒนาผลการสอบข้ึนทะเบียนใบอนญุาตประกอบ วิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น โดยการ

ฝึกเทคนิคการท าข้อสอบ  รปูแบบในการทบทวนเนื้อหาในรายวิชาการ

พยาบาลเด็กและวัยรุน่  ความตัง้ใจและมุ่งมัน่ในการเตรียมตัวสอบข้ึน

ทะเบียนของนกัศกึษา การเช่ือมโยงเนือ้หาการสร้างเสริมสุขภาพเด็กสู่

การปฏิบตังิาน  ด้านผู้สอน  ผู้สอนมรีูปแบบการเรียนการสอนที่

หลากหลาย  สามารถเช่ือมโยงเนื้อหาทฤษฎีและปฏิบตั ิ ผู้สอนมีรปูแบบ

ที่น่าสนใจการทบทวนเนื้อรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน่ตามผงั

ข้อสอบสภาฯผูส้อน  มีทัศนคตทิี่ดใีนการเรียนและฝึกปฏิบตัใินรายวิชา

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นและมุ่งมัน่ในการสอบข้ึนทะเบียน   

 

การประเมนิตนเองของนักเรียนพยาบาลทหาร-ต ารวจ  ด้าน

ความสามารถการเรียนรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

นักเรียนประเมินตนเอง  ในระดบัด ี มากที่สุด  รอ้ยละ  46.3  ลองลงมา

คือ   พอใช้ร้อยละ 25.5  ดีมาก  ร้อยละ 22.3  น้อยที่สุดคอื ออ่นมาก  
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ร้อยละ  1.1 และจากผลการสอบวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  

มีจ านวนผู้สอบจ านวนมากเนือ่งจากส่วนหนึ่งเปน็ผลของการทบทวน

ร่วมกัน และการฝึกท าข้อสอบเสมือนจริงจึงท าใหน้ักเรียนเกิดความรู้

ความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากข้ึน  จากการถอดบทเรียนการจัดการ

ความรู้เรื่อง  การเตรียมความพรอ้มนักศึกษาเพือ่การสอบข้ึนทะเบียน

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลปีการศึกษา 2553  กล่าวถงึการ

พยาบาลจิตเวชว่า การติวข้อสอบด้วยการอธบิายข้อสอบทีละข้อ 

เช่ือมโยงแนวคิดหลักใหน้ักศึกษาเข้าใจ การสรุป Concept  เป็น

แนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมทกัษะเพื่อการเตรียมความพรอ้มของ

นักเรียน    

 

การประเมนิตนเองของนักเรียนพยาบาลทหาร-ต ารวจ  ด้าน

ความสามารถการเรียนรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  นกัเรียนประเมิน

ตนเองในระดับพอใช้   มากที่สุด  ร้อยละ  41.5  ลองลงมาคอืระดบัดี     

ร้อยละ   38.8     ดีมาก  ร้อยละ 11.7   อ่อนร้อยละ 6.9   น้อยที่สุดคือ 

อ่อนมาก  ร้อยละ  1.1  ซึง่ในวิชานี้ยังมีนักเรียนสอบไม่ผ่านอกีจ านวน

ค่อนข้างมากเนื่องจากเนื้อหาวิชากว้าง  และจากแนวคดิของ ภาค

วิชาการพยาบาลผู้ใหญ ่ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  ได้เสนอรปูแบบ 

เพื่อให้การเตรียมสอบมีประสิทธิภาพ  ควรจัดให้รุน่พีท่ีพ่ึงสอบผ่านสภา

การพยาบาลตวิรุน่น้อง  เพราะจะได้มีแนวในการท าข้อสอบผลการ

เรียนรู ้  การจัดการเรียนการสอน  ด้านผู้สอน  มีวามรับผิดชอบใน

กระบวนการสอน  มีการตดิตามการสอน  ศึกษา Blue print ให้

สอดคล้องกับแผนการสอน    อาจารย์ให้ความรู้แกน่ักศึกษา โดยมีการ
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แบ่งเนือ้หาตามความเช่ียวชาญ ซึง่สามารถส่งผลให้ผลการสอบวิชาการ

พยาบาลผู้ใหญม่ีผู้สอบผ่านจ านวนมากข้ึน   

 

การประเมนิตนเองของนักเรียนพยาบาลทหาร-ต ารวจ  ด้าน

ความสามารถการเรียนรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุประเมินตนเองใน

ระดับดีมากที่สุด  ร้อยละ 48.9  ลองลงมาคือ พอใช้ ร้อยละ35.6  น้อย

ที่สุดคือ อ่อนมากร้อยละ  .55  ซึ่งในวชิานี้ยังมีนกัเรียนสอบผ่านจ านวน

มาก   วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ 

ข้อสอบมีส่วนทีว่ัดความจ า เช่น ทฤษฎผู้ีสูงอายุ และวัดความเข้า/

น าไปใช้ เช่น ถามเกี่ยวกบัการพยาบาล 

 การตอบข้อสอบควรใช้หลักการหรือ concept เช่น แนวทางการดูแล

ผู้สูงอายุมีหลักส าคัญที่การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือตน เองให้

มากที่สุด แนวคิดในการท าข้อสอบ ไดจ้ากการท าข้อสอบมากๆ และการ

เฉลยและอธิบายของอาจารย์ โดยข้อสอบตอ้งมีความหลากหลาย 

เพื่อให้ครอบคลมุเนื้อหาและไดรู้ร้ายละเอียดอย่างชัดเจน 

 

การประเมนิตนเองของนักเรียนพยาบาลทหาร-ต ารวจ  ด้าน

ความสามารถการเรียนรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการ

รักษาเบือ้งต้น  ประเมนิตนเองในระดับ ดีมากที่สุด  ร้อยละ 46.3   ลอง

ลงมาคอื พอใช้ ร้อยละ 39.4  น้อยที่สุดคือ อ่อนมาก  ร้อยละ  2.7  ผล

การสอบมีนักเรียนสอบผ่านจ านวนมาก   ฐานิกา (2011)  วิชาการรกัษา

โรคเบื้องตน้  ข้อสอบวัดความรูค้วามเข้าที่ไม่ลึกซึ้งมากนกั เป็นความรู้

จากการเรียนและทฤษฎี และการฝึกปฏบิัตวิิชาการรักษาโรคเบื้องตน้ 

และวิชาการพยาบาลบคุคลที่มปีัญหาสุขภาพ เนื้อหาทีค่วรเพิม่เติมให้

มากข้ึน คือ การวิเคราะห์ผล lab ในโรคต่างๆ 
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การประเมนิตนเองของนักเรียนพยาบาลทหาร-ต ารวจ  ด้าน

ความสามารถการเรียนรายวชิากฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการ

ผดงุครรภ์และจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ประเมนิ

ตนเองในระดับ พอใช้ มากที่สุด  รอ้ยละ 40.4   ลองลงมาคอื ดี รอ้ยละ 

39.9  น้อยที่สุดคือ อ่อน  รอ้ยละ 7 .4  อ่อนมาก ร้อยละ 1.6   ผลการ

สอบมีนกัเรียนสอบไม่ผ่านจ านวนคอ่นข้างมาก    ข้อสอบ วัดความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกบักฎหมาย ต้องใช้หลักกฎหมายในการตอบ โดยใช้

ความจ าและจับประเดน็โจทย์ใหไ้ด ้ว่าต้องการวัดข้อกฎหมายใด   ก่อน

การทบทวน นักเรียนควรอ่านเอกสารทีเ่รียนในช้ันเรียน เช่น พรบ 

วิชาชีพ และข้อกฎหมายทั่วไป 

และเป็นการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุผลทางจริธรรม ใช้

ความรู้ทางจริยศาสตร์ ในการตอบ ควรจ าเนื้อหาและเหตุผลทาง

จริยธรรมในการตอบ โดยพิจารณาตวัเลือกให้รอบคอบ ต้องพิจารณา

ค าที่เปน็ guide ในการตอบ  วิชานี ้มีนกัเรียนสอบไม่ผ่านเปน็จ านวน

มากกว่าวิชาอื่น จึงควรพิจารณาโจทย์และตัวเลือกอย่างรอบคอบ ซึ่งมี

ความแตกต่างกัน จากวิชากฎหมายต้องใช้หลกัการทีต่รง  

 

ดังนัน้จึงควรกระตุน้  หาแนวทางส่งเสรมิการเรียนรู้ และ ประเมินความ

พรอ้มในการสอบทุกวิชา การเชิญผู้เช่ียวชาญภายในวทิยาลัยมา

วิเคราะห์    การจัดการความรู้เกี่ยวกับสาระทบทวน และการสร้าง

ข้อสอบทางการพยาบาล   ที่มีคุณภาพ เครง่ครัดให้มวีิธีการสอนที่

หลากหลายเนน้การน าไปใช้และการวิเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ

กระตุน้การคิดและการแสวงหาความรูข้องนกัเรียน ออกแบบจัดการ

เรียนการสอนใหค้รบถว้นตามสาระส าคัญของการสอบ ตาม Blueprint  

จัดตารางการเรียนการสอนเสริมให้มีช่วงเวลาส าหรับนักศึกษาในการ
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เตรียมความพร้อมในการสอบฯ เป็นระยะทั้ง 8 กลุ่มวิชา จะสามารถ

ส่งเสริมความสามารถการสอบข้ึนทะเบยีนฯ  ได้   

 

6 เปรียบเทียบความตอ้งการ ด้านการเตรียมความพร้อมของวทิยาลัย

พยาบาลทหาร- ต ารวจ ในการสอบข้ึนทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ช้ันหนึ่ง พบว่าไม่มี

ความแตกต่างกัน  ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่านักเรียนพยาบาลทหาร-

ต ารวจมีความต้องการไม่แตกต่างกันในดา้น อาจารย์ในสถาบันทบทวน

ทุกวิชากอ่นสอบ   จัดหาหนงัสืออ่านเสริมทุกรายวิชาทีต่้องสอบ  

เอกสารประกอบการทบทวนทุกรายวิชาที่ตอ้งสอบ ทบทวนรว่มกบัเพื่อน  

ทบทวนด้วยตนเอง ฝึกทักษะการท าข้อสอบทัว่ไป  ฝึกทักษะการตอบ

ค าถามพรอ้มอธิบายเหตุผล การแข่งขันกันท าข้อสอบกับเพื่อน   ท า

ข้อสอบเสมือนจริง  (  จ านวนข้อและเวลาเหมือนท าสอบจรงิ)  ก าลังใจ

จากอาจารย์  ก าลังใจจากเพื่อน  ก าลังใจจากผู้ปกครอง  พีท่ี่เกง่เฉพาะ

ทางใน  ward ทบทวนกอ่นสอบ  สอนเทคนิคการท าบนัทกึย่อช่วยจ า  

ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์และตวัเลือก  ฝึกทักษะการจ า อาจารย์

กระตุน้เตือนเป็นระยะ  รางวัลเล็กๆน้อยๆเมื่อทบทวนรายบางรายวิชา

เสร็จส้ิน  ค าช่ืนชมเมือทบทวนไดต้ามเปูาหมายรายวิชา   จัดเวลาให้

ทบทวนก่อนสอบอย่างพอเพียง  วางแผนเพื่อการทบทวนร่วมกันทั้งช้ัน  

ทบทวนรว่มกบัสถาบนัอืน่  ทบทวนโดยอาจารย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขา

จากสถาบันอืน่  เพื่อนช่วยกระตุ้นเตือนให้อ่านหนังสืออยู่เสมอ  สถาบนั

จัดส่ิงสนับสนนุการเรียนรู ้เช่น คอมพวิเตอร์เพื่อค้นหาข้อมูล  เพื่อน

จัดท าส่ืออิเลคโทรนคิเพือ่การทบทวน  มีการแนะน าความรู้ระหว่างเพื่อน

ในการเตรียมสอบ    อาจารย์เสรมิสร้างความเช่ือมั่นและก าลังใจก่อน

การสอบ  อาจารย์มีการสอบถามความทุกข์สุขก่อนการสอบ  มีส่ิงยึด

เหนี่ยวเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นเพื่อการสอบ เพื่อนช่วยสร้างความมั่นใจ
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ในการสอบ  เพื่อนต่างสถาบันท าให้เกดิความกระตือรือรน้ในการเตรียม

สอบ  เพื่อนต่างสถาบนัช่วยเสนอแนะความรูบ้างรายวิชา  เพื่อนต่าง

สถาบันแบง่ปันเอกสารประกอบการทบทวน  อาจารย์ต่างสถาบันให้

แนวคดิที่ชัดเจนในการทบทวนเนื้อหาวิชา       

 

7.  เปรียบเทียบความตอ้งการและส่ิงที่เกิดข้ึนจรงิ ด้านการเตรียมความ

พรอ้มของวทิยาลัยพยาบาลทหาร- ต ารวจ ในการสอบข้ึนทะเบียนและ

รับใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดงุครรภ์

ช้ันหนึง่  ทกุรายข้อมคีวามแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิ ที่

ระดับ .01  ยกเว้น  อาจารย์กระตุ้นเตือนเป็นระยะและ ทบทวนรว่มกบั

สถาบันอืน่ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ  แสดงให้เหินว่า

อาจารย์ทุกสถาบนัต่างให้ความส าคัญกับการสอบของนกัเรียน จึงได้

กระตุน้เตือนใหน้ักเรียนทบทวนบทเรียนอย่างสม่ าเสมอ  การทบทวน

ร่วมกับสถาบันอืน่สอดคล้องกับการเสวนาเครอืข่ายความร่วมมือส่งเสริม

ภูมิปญัญาไทยในการจัดการศึกษา,ส านักงานคณะกรรมการการศกึษา

แห่งชาต ิ (2540)  ความสัมพนัธ์ของเครือข่ายการเรียนรู้ว่า

ความสัมพันธ์ของเครือข่ายการเรียนรู้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกบั

คน  คนกบักลุม่  และกลุ่มกบักลุม่   เปน็ความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน

ความรู้รว่มกนั ท าให้การเรียนรู้ของสมาชิกในชุมชนนัน้  มีอยู่

ตลอดเวลา   

 

8.  เปรียบเทียบความตอ้งการและส่ิงที่เกิดข้ึนจรงิรายข้อ ด้านการเตรียม

ความพรอ้มของวทิยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  ในการสอบข้ึนทะเบียน

และรับใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์

ช้ันหนึง่  พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถติ ิที ่ 

0.01  ยกเว้น ทบทวนร่วมกบัเพื่อน   ก าลังใจจากเพื่อน  ก าลังใจจาก
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ผู้ปกครอง  อาจารย์กระตุ้นเตือนเปน็ระยะ  ทบทวนร่วมกบัสถาบนัอื่น   

อาจารย์มีการสอบถามความทกุข์สุขก่อนการสอบ  ไม่มคีวามแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถติ ิแสดงถึง วพอ พอ มีการวางแผนเพือ่การ

เตรียมสอบฯ โดยการ ใหม้ีการทบทวนร่วมกับเพื่อน  และสถาบันอื่น 

และอาจารย์ยังมีการกระตุน้เตือนเป็นระยะ  ส่วนอาจารย์ในสถาบนั

ทบทวนทกุวิชาก่อนสอบ เปน็ประเด็นที ่วพอ.ฯ   ควรวางแผนเพื่อจัดสรร

เวลาใหอ้าจารย์ได้เข้าทบทวนทุกวิชา  การจัดหาหนังสืออ่านเสรมิทกุ

รายวิชาทีต่้องสอบ  เอกสารประกอบการทบทวนทุกรายวิชาที่ต้องสอบ  

เป็นงานที่ อาจารย์ประจ ารายวิชาควรช่วยกันจัดหาและจัดท าให้ครบทุก

รายวิชา  ส่วนการทบทวนด้วยตนเองยังพบข้อจ ากัดเนื่องจากการ

จัดสรรเวลาของนักเรียนยังไม่เปน็ระบบ  ซึง่อาจตอ้งใช้ระบบอาจารย์ที่

ปรึกษา     การกระตุน้เตอืนและแนะน าใหท้บทวนด้วยตนเองก่อนการ

ทบทวนรว่มจงึเปน็เรื่องที่ตอ้งเร่งด าเนนิการ   การฝึกทักษะการท า

ข้อสอบทัว่ไป  ฝึกทักษะการตอบค าถามพร้อมอธิบายเหตุผล ยังมีการท า

ในบางรายวิชาจึงควรให้ท าครอบคลุมทุกรายวิชา   การแข่งขันกันท า

ข้อสอบกับเพื่อน ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการเพราะการแข่งขันจะช่วยให้เกิด

ความกระตือรอืรน้ส่วน    การท าข้อสอบเสมือนจริง  (  จ านวนข้อและ

เวลาเหมือนท าสอบจรงิ)  ไดด้ าเนนิการในทกุรายวิชาแต่อาจมคีวาม

แตกต่างจากข้อสอบจรงิ  ก าลังใจจากอาจารย์  ก าลังใจจากเพื่อน  

ก าลังใจจากผู้ปกครอง  เป็นส่ิงทีน่ักเรียนไดร้ับอย่างสม่ าเสมอ พีท่ี่เกง่

เฉพาะทางใน  ward ทบทวนกอ่นสอบในบางรายวิชาเช่นวิชาการ

พยาบาลผู้ใหญ ่   สอนเทคนคิการท าบนัทกึย่อช่วยจ า ยังไมไดท้ าอย่าง

ชัดเจน การฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์และตัวเลอืก  ฝึกทักษะการ

จ า ท าเปน็บางส่วนในรายวิชา  ส่วนอาจารย์กระตุ้นเตือนเปน็ระยะได้ท า

ทุกรายวิชาท าเปน็ประจ า   รางวัล  เล็กๆน้อยๆเมือ่ทบทวนรายบาง

รายวิชาเสร็จส้ิน  ค าช่ืนชมเมือทบทวนได้ตามเปูาหมายรายวิชามบี้าง

บางรายวิชา   ส่วนการจัดเวลาใหท้บทวนกอ่นสอบอย่างพอเพียงนั้นได้
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มีการวางแผนและจัดเวลาให้เพียงพออยู่แล้ว  การวางแผนเพื่อการ

ทบทวนรว่มกนัทั้งช้ัน  และการทบทวนร่วมกับสถาบันอืน่ได้ถูกก าหนด

ไว้ลว่งหน้าตามแผนการเตรียมสอบ   ทบทวนโดยอาจารย์ผู้เช่ียวชาญ

เฉพาะสาขาจากสถาบนัอื่นได้ด าเนินการตามโครงการที่ก าหนด   และ

เพื่อนช่วยกระตุ้นเตือนให้อ่านหนังสืออยู่เสมอ  สถาบนัจัดส่ิงสนับสนนุ

การเรียนรู ้เช่น คอมพวิเตอร์เพื่อคน้หาข้อมูล  เพื่อนจัดท าส่ืออิเลคโทร

นิคเพื่อการทบทวนในหวัข้อทีร่ับผิดชอบในบางรายวิชา   มีการแนะน า

ความรู้ระหว่างเพื่อนในการเตรียมสอบส าหรับนักเรียนที่อยู้ภายในห้อง

เดียวกัน    อาจารย์มีการเข้าพบเพื่อการเสริมสร้างความเช่ือมัน่และ

ก าลังใจก่อนการสอบ  อาจารย์มีการสอบถามความทุกข์สุขก่อนการสอบ

เปน็ประจ า   นกัเรียนมีส่ิงยึดเหนี่ยวเพือ่ให้เกิดความมุง่มั่นเพื่อการสอบ 

เพื่อนช่วยสร้างความมั่นใจในการสอบวซึง่ข้ึนอยู่กบัความเช่ือของแต่ละ

บุคคล  การทบทวนร่วมกันกับเพื่อนต่างสถาบนัท าให้เกิดความ

กระตอืรอืรน้ในการเตรียมสอบ  เพื่อนต่างสถาบันช่วยเสนอแนะความรู้

บางรายวิชาซึง่เปน็ กลไกในการทบทวน   เพื่อนต่างสถาบนัแบง่ปนั

เอกสารประกอบการทบทวนในบางรายวิชา   อาจารย์ต่างสถาบนัให้

แนวคดิที่ชัดเจนในการทบทวนเนื้อหาวิชาที่ยังไม่สามารถเข้าใจได้    

    

9.  เปรียบเทียบความตอ้งการและส่ิงที่เกิดข้ึนจรงิ ด้านการเตรียมความ

พรอ้มของวทิยาลัยพยาบาลทกองทัพบก    ในการสอบข้ึนทะเบียนและ

รับใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดงุครรภ์

ช้ันหนึง่  พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถติ ิที ่ 

0.01      ยกเว้น ก าลังใจจากเพื่อน  ก าลังใจจากผูป้กครอง  อาจารย์

กระตุน้เตือนเป็นระยะ    ทบทวนร่วมกบัสถาบันอื่น   เพือ่นช่วยกระตุ้น

เตือนใหอ้่านหนงัสืออยู่เสมอ   ไมม่ีความแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญ

ทางสถติิ   ซึง่มีความสอดคล้องกับความต้องการและส่ิงที่เกิดข้ึนจริง 

ด้านการเตรียมความพร้อมของวิทยาลยัพยาบาลต ารวจ    พบว่า ส่วน
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ใหญม่ีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิที ่ 0.01  ยกเว้น  

ก าลังใจจากเพือ่น   ก าลังใจจากผูป้กครอง    อาจารย์กระตุน้เตอืนเป็น

ระยะ   อาจารย์มกีารสอบถามความทุกข์สุขก่อนการสอบ   เพื่อนต่าง

สถาบันท าให้เกิดความกระตือรอืรน้ในการเตรียมสอบ    ไมม่ีความ

แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถติ ิ จากการศึกษาของ   กนิษฐา ค า

ใบ, กุลฤด ีจงเทพ, ญาดา จันทหาญ ,เนตรนภา ทนาฤทธ์ิ และคณะ 

( 2552) การศึกษาปัจจัยที่มคีวามสัมพนัธ์กับการสอบขอข้ึนทะเบียนรับ

ใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์ช้ันหนึง่

ครัง้ที ่1/2552 ของผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลศรี

มหาสารคาม ปีการศึกษา 2551   พบวา่ระดับพฤติกรรมการ เตรียมตัว

สอบข้ึนทะเบียนฯ  คือจัดตารางอ่านหนงัสือในแตล่ะวัน มาก  อ่าน

หนงัสือตามตารางที่จัดไว ้ ข้ารับฟงัการทบทวนความรู้จากอาจารย์/

ผู้เช่ียวชาญ  อ่านเนื้อหาแต่ละวิชาก่อนเข้ารับฟงัการทบทวนจาก

อาจารย์/ผู้เช่ียวชาญ   สรุปย่อเนื้อหาทีส่ าคัญ มาก, ท่านน าเนื้อหาทีไ่ม่

เข้าใจไปซักถามอาจารย์/ผู้รู้ ประเมนิความรูห้ลังอ่านจบแต่ละวิชา มาก  

ทบทวนเนือ้หาจากเอกสาร ต ารา จากสถาบันการศึกษาอืน่ ๆ ด้วย  น า

ข้อสอบเก่าจากรุ่นพี่มาอ่านทบทวน  ในช่วงเตรียมตวัสอบ ซึง่ สอดคล้อง

กับพฤตกิรรมของ นักเรียนพยาบาลทหาร- ต ารวจ  

 

จากผลการศึกษาพบว่าเป็นไปในทศิทางเดียวกบัการศึกษาของ กลีบ

แก้ว จันทร์หงษ ์( 2552 )  ท าการศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ

ความส าเร็จของการสอบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและการ

ผดุงครรภ ์ของสภาการพยาบาล ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนน ีกรุงเทพ   เช่น สอนเสริมเน้นการสรปุเนื้อหา (concept)  
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การฝึกหัดท าข้อสอบโดยให้มกีารวิเคราะห์ให้เข้าใจตรงประเดน็ของ

ค าถามและตัวเลือกของค าตอบ  การคน้หานกัศกึษาที่เรียนออ่นของแต่

ละรายวิชา น ามาสอนเสรมิเพิ่มเติมในจุดที่อ่อนด้อย การสอนเสรมิใน

หัวข้อที่ไม่มีในช่ัวโมงเรียน แต่มีสอบตาม test blue print ของสภาการ

พยาบาล  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่างๆ กระตุน้เตือนนักศึกษาเปน็

ระยะๆ   และพบปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอนว่าผู้สอนควรมคีวามเช่ือใจ 

ความนับถอืซึง่กนัและกนั การมปีระสบการณ์ทีด่ีในการท างานร่วมกัน 

และการรว่มมอืรว่มใจของอาจารย์ในสาขาวิชานั้นๆ   ปัจจัยด้าน

นักเรียน พบว่า การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ให้แกน่ักศึกษา

พยาบาลศาสตรโ์ดยจัดให้มีการเสวนา เรื่อง”ร่วมสร้างทางรอดสอบสภา” 

โดยบัณฑติรุน่พี ่     ก่อนสอบของสภาการพยาบาล  สร้างขวัญก าลังใจ

โดยการสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จย่าและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิที่

เคารพนบัถือ ซึ่งจะช่วยให้นกัเรียนเกิดขวัญและก าลังใจมากข้ึน  ซึง่มี

บางสถาบนัได้ด าเนนิการแล้ว  

  

ในการเตรียมสอบข้ึนทะเบียน ฯ  ทุกสถาบันมีการจัดสอบเสมือนจรงิ  ซึง่

จะช่วยให้นกัเรียนเกิดความคุน้เคยในการท าข้อสอบ  ซึ่งออกข้อสอบ

ตาม Test Blue  Print ของสภาการพยาบาล แก่เพื่อใหน้ักศึกษารบัรู้

สมรรถนะตนเอง  ซึ่งเปน็ไปตามที่  กลบีแก้ว จันทรห์งษ ์( 2552 )  และ

การแจ้งผลสอบตามหวัเรื่องของแต่ละรายวิชาตาม Test blue Print 

ของสภาการพยาบาล เพื่อใหท้ั้งอาจารย์และนักศึกษาไดรู้้ว่าข้อสอบ

เน้นหนักในหัวเรื่องใด และรู้ว่านกัศกึษาอ่อนด้อยในวิชาใดและหัวเรื่อง

ใด  การฝึกท าข้อสอบจากคลังข้อสอบ พรอ้มเฉลยข้อสอบโดยอาจารย์

แต่ละรายวิชาร่วมช้ีแจงวิเคราะหใ์ห้เข้าใจตรงประเดน็ของค าถามและ

ตัวเลือกของค าตอบ    
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จากการศึกษาของ วภิาดา  คุณาวิกติกลุ ( 2554)    พบว่าการเตรียม

ความพรอ้มนกัศกึษาก็มีผลต่อผลการสอบด้วยเช่นกัน ซึ่งการเตรียมสอบ

ที่ดีจะช่วยให้นกัเรียนไดท้บทวนและเกดิความเข้าใจเนื้อหาได้ดีข้ึน ซึ่ง

สอดคล้องกับขวัญตา บุญวาศ, อภิฤด ีนาคปทุมสวัสดิ์ , สาวิกา ใจบริ

สุทธิกุล ( 2008)      ที่พบว่าสาระทบทวน การเรียนรู้กลุ่มใหญ่กบั

อาจารย์ การเรียนรู้ดว้ยตนเองเปน็กลุ่มย่อย  การบริหารจัดการตนเอง

การสนบัสนุนและความร่วมมือจากบุคลากร มีความส าคัญต่อการสอบ

และการเสริมแรงซึง่นักเรียนได้จากอาจารย์  เพื่อน และผู้ปกครอง 

 

วิทยาลัยพยาบาลทหาร- ต ารวจยังไมไ่ด้ร่วมกันพัฒนาแบบเรียนให้

นักเรียนเลือกตัดสินใจให้การพยาบาล ซึ่ง Rees B. (2006)   พบว่า

การออกแบบโปรแกรมเนน้ที่การสร้างสถานการณจ าลองที่ใกล้เคียงกับ

สถานการณ์ในคลนิิก และใหน้ักเรียนเลือกตัดสินใจใหก้ารพยาบาล  ว่า

อะไรส าคัญมากที่สุดและอะไรส าคญันอ้ยที่สุด  ครูเสนอแนะและให้

นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมจนเกิดความเข้าใจ จะเอื้อใหน้ักเรียนเกิดการ

เรียนรูท้ี่ด ี  

 

การพัฒนาความสามารถในการสอบข้ึนทะเบียนฯ เกิดจากการเรียนใน

รายวิชา หากนักเรียนเข้าใจและสามารถน าไปปฏบิัตไิด้ดีย่อมส่งผลให้

คะแนนสอบดซีึ่งเป็นไปตามที่   Lima  M, London  L, Manieri  E 

(2011)  ไดศ้ึกษาผลพบว่า การสอบไมผ่่านและสอบผ่านการข้ึนทะเบียน

มีความสัมพนัธ์อย่างมนีัยส าคัญกับผลการเรียนรายวิชาในหลักสูตร

พยาบาลศาสตร ์  
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การท าแบบทดสอบ  online จากโปรแกรมที่สามารถให้นกัเรียนฝึกท า

และมีการให้ข้อมลูปูอนกลบั  จะสามารถบอกถึงความสามารถที่เกิดข้ึน

ในขณะนัน้  หากผลการสอบไม่ดีก็จะส่งผลให้นกัเรียนเตรียมตวัมากข้ึน

และแก้ข้อจ ากัดในรายวิชาได้ดซีึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ     

Beeson S;  Kissling  G (  2001). ศึกษาตัวท านายความส าเร็จของ

การสอบข้ึนทะเบียนส าหรับการสอบครัง้แรกใน ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตร ีในหลกัสูตรตอ่เนื่องและหลกัสูตรปกติ  ใช้การทดสอบ 

Mosby AssessTest score  ท านายความส าเร็จของการสอบข้ึน

ทะเบียนฯได้  ซึง่สอดคลอ้งกับการศึกษาของ    Lachner K; Newman 

M;   Britt  R. (2006). ศึกษาตัวพยากรณ์ความส าเร็จของการสอบข้ึน

ทะเบียนโดยผ่านระบบการทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์  ซึง่สามารถให้

ข้อมูลปูอนกลบัในผลการสอบและสามารถท านายโอกาสการสอบผ่าน     

การพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ฝึกฝนก่อนสอบจรงิจะช่วยพัฒนาความสา

มารรถในการสอบข้ึนทะเบียนฯ  และยังสอดคลอ้งกบั  Arathuzik, D  

and  Aber  C( 1998 )ศึกษาปัจจัยที่สัมพนัธ์กับความส าเร็จของการ

สอบข้ึนทะเบียนของพยาบาลวิชาชีพ  มหาวทิยาลัยของรัฐในกลุ่ม ที่มี

ความหลากหลาย    การใช้ข้อมูลพืน้ฐานการศึกษาonline เพื่อการ

ทบทวนและฝึกท าข้อสอบ   

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (2554)   ได้เตรียมความพร้อม  โดย 

จัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โปรแกรมการท าข้อสอบผ่านทางอิเลคโทร

นิกส์ โดยการฝึกอบรม เสวนาและการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการ 

download ข้อมูลจาก Website นอกจากการหัดท าข้อสอบและการ

ทบทวน   และพบวา่  การฝึกฝนทักษะทางการพยาบาล  การมีส่วนรว่ม

ความรับผิดชอบของครอบครวั  ความรูสึ้กเช่ือมมั่นในความคิดอย่างมี
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วิจารณญาณมีผลต่อการสอบเช่นเดียวกัน ซึง่วทิยาลัยพยาบาลทหาร-

ต ารวจกใ็ห้ความส าคญักับการสนับสนนุจากครอบครัวและ ความรู้สึก

เช่ือมั่นในความคดิอย่างมีวิจารณญาณเช่นกัน   

 

การจัดใหรุ้่นพีท่ี่พงึสอบผ่านสภาการพยาบาลมาตวิรุน่นอ้ง  เพราะจะได้

มีแนวในการท าข้อสอบผลการเรียนรู้  ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลทหาร-

ต ารวจกไ็ด้ให้ความส าคัญการการเชิญรุ่นพี่มาทบทวนเช่นเดียวกัน ซึง่

สอดคล้องกับ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ ่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     

ส่วการทบทวนรว่มกนัก้จัด การจัดการเรียนการสอน โดยมีการแบ่ง

เนื้อหาตามความเช่ียวชาญ   

 

สรุป   

การวิจัยเรื่อง  ความพร้อมของนกัเรียนและความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างวทิยาลัยพยาบาลทหาร- ต ารวจ ในการสอบข้ึนทะเบียนและรบั

ใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์

ช้ันหนึง่  ให้ข้อคน้พบที่ส าคัญซึง่สามารถน าไปใช้กบัการเตรียมความ

พรอ้มในการสอบข้ึนทะเบียนฯ  ซึง่ผู้บริหารทกุสถาบนัไดใ้หค้วามส าคัญ

และสนับสนุนทุกด้าน การจะประสบผลส าเร็จไดต้้องเกิดจากปัจจัยทั้ง

ผู้สอนและนักเรียน ดังข้อเสนอแนะนี้   

 

ขอ้เสนอแนะ  

1. ด้านผู้สอน 

1.1 ควรมีการทบทวนเนื้อหารายวิชาให้  สอดคล้องกบั  

blueprint  ของสภาการพยาบาล 
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1.2 ท า SWOT ทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียน

การสอนสอนหลกัสูตร       พยาบาลศาสตร บัณฑติของ

พยาบาลทั้งส่ีเหล่า   

1.3 การจัดการเรียนการสอนเนน้วิธีการที่หลากหลาย  เน้นการ

น าไปใช้และการคิดวิเคราะห ์

1.4 มีการเสรมิแรงนกัศกึษาโดยการให้รางวัลเพิ่มมากข้ึน 

1.5 ผู้รับผิดชอบวิชาควรพัฒนาข้อสอบและจัดท าข้อสอบ  

online  ชนิดที่ม ี feedback  เพื่อให้นกัเรียนสามารถประเมนิ

ความสามารถของตนเองก่อนสอบจริง 

1.6 สอนเทคนคิการท าข้อสอบ  และเทคนคิการจ าแบบ  SQ3R     

1.7 จัดตารางการเรียนการสอนเสริมให้มีช่วงเวลาส าหรับ

นักศกึษาในการเตรียมความพรอ้มในการสอบฯ เป็นระยะทั้ง 8 

กลุ่มวิชา 

1.8 อาจารย์ทัง้ส่ีเหล่าควร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันใน

กลุ่มวิชา  หรือจัดเวท ีให้มีการเรียนรูร้ว่มกนั 

1.9 อาจารย์ทัง้ส่ีเหล่าควรจัดท าธนาคารข้อสอบเพือ่น ามาใช้ใน

การท าข้อสอบเสมือนจรงิ 

1.10 ควรมีการเฉลยข้อสอบทกุครั้งพรอ้มอธิบายเหตุและผล 

    2   ด้านนกัเรียน  

         2.1   อ่านทบทวนความรูก้่อนเข้ารับการทบทวนจากอาจารย์ 

         2.2   ฝึกคิดวิเคราะห์จากการท าข้อสอบให้มาก   

         2.3  มีวินัยในตนเองในการอ่านและทบทวนความรูอ้ย่างสม่ าเสมอ  

         2.4  ฝึกการจ าอย่างเป็นระบบและฝึกการท า  mind map 
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         2.5  ประสานอาจารย์อย่างสม่ าเสมอเกี่ยวกบัความก้าวหน้าด้าน

การทบทวน 

         2.6  ประเมินความก้าวหน้าของตนเองอย่างสม่ าเสมอ  

         2.7  ศึกษาคน้คว้าเพิ่มเติมที่หลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

มากข้ึน 

         2.8  ให้ก าลงัใจซึ่งกันและกันกบัเพื่อน 

         2.9  เตรียมร่างกายและจิตใจใหเ้ข้มแข็งเพื่อพรอ้มรับสถานการณ์

การสอบข้ึนทะเบียนฯ   

         2.10  ไม่ย่อทอ้ต่อความล าบาก   
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แบบสอบถาม 

ความต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลและผดุงครรภ์  

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

โปรดกรอกข้อมูลข้างล่างนี้ตามความเป็นจริง 

1.  สถาบันการศึกษา    วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 

                               วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

2.  ระยะเวลาที่เตรียมตัวแล้ว               1-5 เดือน                                         5 ขึ้นไป-10 เดือน        10 เดือนขึ้นไป                

3.  ความพร้อมต่อการเรียนสอบขึ้นทะเบียนฯ           พร้อมมากที่สุด       พร้อมมาก       พร้อมปานกลาง 

                พร้อมน้อย        ไม่พร้อม 

4.  ความสามารถในการเรียนรายวิชา 

    4.1  การผดงุครรภ์  ดีมาก           ดี      พอใช้    อ่อน                อ่อนมาก 

    4.2  การพยาบาลมารดา                 ดีมาก           ดี      พอใช้    อ่อน                อ่อนมาก 

          ทารก 

    4.3  การพยาบาลเด็ก                    ดีมาก                ดี                   พอใช้                อ่อน                อ่อนมาก  

           และวัยรุ่น                                                

    4.4  การพยาบาล  ดีมาก           ดี      พอใช้    อ่อน                อ่อนมาก 

           สุขภาพจิตและจิตเวช 

    4.5  การพยาบาลผู้ใหญ่  ดีมาก           ดี      พอใช้    อ่อน                อ่อนมาก 

    4.6  การพยาบาล  ดีมาก           ดี      พอใช้    อ่อน                อ่อนมาก 

          ผู้สูงอายุ 

    4.7 การพยาบาล                ดีมาก           ดี      พอใช้    อ่อน                 อ่อนมาก 

         อนามัยชุมชนฯ 

    4.8  กกหมาย                                 ดีมาก                ดี                  พอใช้                อ่อน                    อ่อนมาก  

         และจริยธรรม ฯ                   

ส่วนที่ 2  ข้อมูลส่วนสาระ 

โปรดท าเคร่ืองหมาย  /   ในช่องในส่วนที่ท่านต้องการ ได้รับจากการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบขึ้นทะเบียน ฯ  และส่ิง

ที่เกิดขึ้นจริง จากสถาบันการศึกษาของท่าน  

       หมายเลข 5  หมายถึง มากที่สุด 

     หมายเลข 4  หมายถึง มาก 

     หมายเลข 3  หมายถึง ปานกลาง 

     หมายเลข 2  หมายถึง น้อย 

     หมายเลข 1  หมายถึง น้อยที่สุด 

  

   

   

  

     

     

     

     

  

     

     

     

     



 

 
ล าดบั 

 
รายการ 

 

 
ความต้องการ 

 
สิ่งท่ีเกดิขึ้นจริง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 อาจารย์ในสถาบันทบทวนทุกวิชาก่อนสอบ           
2 จัดหาหนังสืออ่านเสริมทุกรายวิชาที่ต้องสอบ           
3 เอกสารประกอบการทบทวนทุกรายวชิาที่ต้องสอบ           
4 ทบทวนร่วมกับเพื่อน           
5 ทบทวนด้วยตนเอง           
6 ฝึกทักษะการท าข้อสอบทั่วไป           
7 ฝึกทักษะการตอบค าถามพร้อมอธิบายเหตุผล           
8 การแข่งขันกันท าข้อสอบกับเพื่อน           
9 ท าข้อสอบเสมือนจริง  (  จ านวนข้อและเวลาเหมือน

ท าสอบจริง) 
          

10 ก าลังใจจากอาจารย ์           
  11 ก าลังใจจากเพื่อน           
12 ก าลังใจจากผู้ปกครอง           
13 พี่ที่เกง่เฉพาะทางใน  ward ทบทวนก่อนสอบ           
14  สอนเทคนิคการท าบันทกึย่อช่วยจ า           
15 ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์และตัวเลือก           
16 ฝึกทักษะการจ า           
17 อาจารย์กระตุ้นเตือนเป็นระยะ           
18 รางวัลเล็กๆน้อยๆเมื่อทบทวนรายบางรายวชิาเสร็จสิ้น           
19 ค าชื่นชมเมือทบทวนได้ตามเป้าหมายรายวิชา           
20 จัดเวลาให้ทบทวนก่อนสอบอย่างพอเพยีง           
21 วางแผนเพื่อการทบทวนร่วมกนัทั้งชั้น            
22 ทบทวนร่วมกับสถาบนัอ่ืน           
23 ทบทวนโดยอาจารย์ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจาก

สถาบันอ่ืน 
          

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



ส่วนที่สาม  แบบสอบถามความพึงพอใจในการทบทวนร่วมระหว่างสถาบัน 

ล าดับ                              รายการ ความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

1 การทบทวนรายวิชาของอาจารย์      

2 ความเชี่ยวชาญในการทบทวน      

3 ส่ือประกอบการทบทวน      

4 อุปกรณ์เคร่ืองเสียง      

5 ห้องที่ใช้จัดบรรยาย      

6 อาหารว่าง      

7 อาหารกลางวัน      

8   บรรยากาศ การทบทวนรายวิชา      

9 ความสะดวกสบาย      

10 สัมพันธภาพระหว่างสถาบัน        

 

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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