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ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรม 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์วมิล พนัธุเวทย ์และรองศาสตราจารย ์กญัญดา อนุวงศ์ 
 

บทคดัย่อ 
การศกึษาวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต์อ่ผลสมัฤทธิข์องการสอบใบ

ประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 2 สว่น ไดแ้ก ่ การสอบขอ้เขยีนการบรูณาการความรูท้างเภสชัศาสตร ์ (MCQ, 
Multiple Choice Question) และการสอบทกัษะทางวชิาชพีเภสชักรรม (OSPE, Objective Structured 
Pharmaceutical Examination) และศกึษาปจัจยัทีส่ามารถทาํนายผลสมัฤทธิข์องการสอบดงักลา่ว โดยทาํ
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้และผา่นการทดลองใชพ้รอ้มทัง้ปรบัปรงุใหเ้หมาะ- 
สมแลว้เกบ็ขอ้มลูในกลุม่ประชากรนิสติเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีก่าํลงัศกึษาในหลกัสตูร
เภสชัศาสตรบณัฑติ ซึง่คาดวา่จะสาํเรจ็การศกึษาในปีการศกึษา 2553 และประสงคท์ีจ่ะเขา้สอบใบประกอบ
วชิาชพีเภสชักรรมในปี พ.ศ. 2554 

ผลการศกึษาวจิยั พบวา่ เพศและเกรดเฉลีย่สะสม (Grade Point Average, GPA) ของนสิติมผีลต่อ
คะแนนเฉลีย่ผลการสอบ MCQ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ ขณะทีเ่กรดเฉลีย่สะสมของนิสติเทา่นัน้ทีม่ผีลต่อ
คะแนนเฉลีย่การสอบ OSPE อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิและเมือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัสว่นบคุคล
และปจัจยัดา้นการศกึษาอืน่ของนสิติทีเ่ป็นขอ้มลูต่อเนื่อง (continuous data) กบัคะแนนผลการสอบทัง้สว่น 
MCQ และ OSPE โดยใชก้ารคาํนวณคา่สมัประสทิธส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson’s product moment 
correlation coefficient) พบวา่ เกรดเฉลีย่สะสม จาํนวนวธิทีีน่สิติใชใ้นการเตรยีมความพรอ้มกอ่นสอบ MCQ 
และระดบัทศันคตติอ่การสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัคะแนนผลการสอบ
สว่น MCQ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิโดยมคีา่สมัประสทิธส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นัเป็น .803, .385 และ .309 
ตามลาํดบั (p-value < .05) ในขณะทีเ่กรดเฉลีย่สะสมเพยีงปจัจยัเดยีวมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัคะแนนผล
การสอบสว่น OSPE อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ โดยมคีา่สมัประสทิธส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นัเป็น .654 (p-
value < .05)  

สาํหรบัปจัจยัทีส่ามารถใชท้าํนายคะแนนผลการสอบสว่น MCQ ไดอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั
นยัสาํคญั .05 คอื เกรดเฉลีย่สะสมของนิสติ และจาํนวนวธิทีีน่สิติใชใ้นการเตรยีมความพรอ้มกอ่นสอบ MCQ 
โดยสมการทาํนายหรอืโมเดลทีม่เีฉพาะตวัแปรเกรดเฉลีย่สะสมของนิสติเป็นตวัแปรทาํนายเพยีงตวัเดยีว 
สามารถอธบิายความแปรปรวนของคะแนน MCQ ไดถ้งึรอ้ยละ 63.8 (Model 1’s F = 95.989, p-value 
.000, Adjusted R-square .638) สว่นสมการทาํนายทีม่ที ัง้เกรดเฉลีย่สะสมของนสิติ และจาํนวนวธิทีีน่ิสติใช้
ในการเตรยีมความพรอ้มกอ่นสอบ MCQ เป็นตวัแปรทาํนายนัน้ สามารถอธบิายความแปรปรวนของคะแนน
ผลการสอบสว่น MCQ เพิม่ขึน้เลก็น้อยไดเ้ป็นรอ้ยละ 67.3 (Model 2’s F = 56.451, p-value .000,  
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Adjusted R-square .673) สาํหรบัการทาํนายผลการสอบ OSPE นัน้ ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู 
พบวา่ เกรดเฉลีย่สะสมของนิสติ สามารถอธบิายความแปรปรวนของคะแนนผลการสอบสว่น OSPE ไดร้อ้ย
ละ 41.6 (Model F = 38.782, p-value .000, Adjusted R-square .416) 

จากผลการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ สถาบนัการศกึษาเภสชัศาสตรส์ามารถวางแนวทางเบือ้งตน้ในการ
สง่เสรมิ สนบัสนุนใหน้สิติมกีารเตรยีมพรอ้มกอ่นการสอบมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กรณทีีนิ่สติมเีกรด
เฉลีย่สะสมคอ่นขา้งตํ่า ทัง้น้ี เพือ่เพิม่จาํนวนบณัฑติทีส่อบผา่นการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมในครัง้
แรก อนัจะนําไปสูก่ารบรรลุเป้าหมายของการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม พรอ้มกบัการเสรมิสรา้งให้
นิสตินักศกึษาเภสชัศาสตรม์ทีศันคตเิชงิบวกต่อการเรยีนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรแ์ละต่อวชิาชพีเภสชั-
กรรมมากยิง่ขึน้ระหว่างศกึษาในหลกัสูตรเภสชัศาสตร ์

 
คาํสาํคญั 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน, การสอบใบประกอบวชิาชพี, เกรดเฉลีย่สะสม, ทศันคต,ิ ภาวะสุขภาพจติ 
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Factors Affecting Achievement of Pharmacy License Examination 
Asst. Prof. Wimon Phuntuwate and Assoc. Prof. Kunyada Anuwong 

 
Abstract 

The purposes of this research were to study the factors that relate to the achievement of 
pharmacy license examination in 2 parts including multiple choice question (MCQ) and objective 
structured pharmaceutical examination (OSPE), and to study the factors that could be used to 
predict this achievement. Data were obtained from the questionnaires which were developed, 
tried out and suitably adjusted. The data of pharmacy students from Srinakharinwirot University 
who were studying in pharmacy program, expected to graduate in the academic year of 2010 
and intended to take pharmacy license examination in 2011, were used for analysis. 

Results of the study showed that sex and grade point average (GPA) of pharmacy 
students significantly affected to MCQ average score.  While only GPA significantly affected to 
OSPE average score. The study of the relationship between personal and academic factors 
which were continuous data and average scores of both MCQ and OSPE by using Pearson’s 
product moment correlation coefficient showed that GPA, the number of methods of examination 
preparedness before MCQ examination and the level of attitude towards pharmacy license 
examination had the positive significant relationships with MCQ average score with Pearson’s 
correlation coefficients at .803, .385 and .309, respectively (p-value < .05). Meanwhile, only GPA 
had the positive significant relationship with OSPE average score with Pearson’s correlation 
coefficient at .654 (p-value < .05). 

The significant predictive factors of MCQ score were GPA and the number of methods 
of examination preparedness before MCQ examination (p-value < .05). The predictive Model 1’s 
with only GPA as the predictive factor could explain the variance of MCQ score at 63.8% 
(Model 1’s F = 95.989, p-value .000, Adjusted R-square .638). The predictive Model 2’s with both 
GPA and the number of methods of examination preparedness before MCQ examination as the 
predictive factors could increasingly explain the variance of MCQ score at 67.3% (Model 2’s F = 
56.451, p-value .000, Adjusted R-square .673). Using the regression analysis, the predictive 
factor of OSPE score was only GPA which could explain the variance of OSPE score at 41.6% 
(Model F = 38.782, p-value .000, Adjusted R-square .416). 
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From this finding, the Institutes of Pharmacy Education could set policy to promote and 
support the students’ preparedness for pharmacy license examination, especially for the student 
with rather low GPA, in order to increase the number of students who pass this examination at the 
first time and convey to successfully achieve the target of pharmacy license examination. As well 
as, the positive attitudes towards learning in pharmacy program and pharmacy profession should be 
increasingly implemented during learning in pharmacy program. 
 
Keywords 
learning achievement, pharmacy license examination, grade point average (GPA), attitude, 
mental health status 
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ตารางที ่21  คา่เฉลีย่ระดบัคะแนนการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมสว่น MCQ   47 

จาํแนกตามปจัจยัสว่นบุคคลและปจัจยัทางการศกึษาของนิสติ 
ตารางที ่22   คา่เฉลีย่ระดบัคะแนนการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมสว่น OSPE   49 

จาํแนกตามปจัจยัสว่นบุคคลและปจัจยัทางการศกึษาของนิสติ 
ตารางที ่23  ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัสว่นบคุคล ปจัจยัดา้นการศกึษา ทศันคต ิ  51 

และสขุภาพจติตอ่ผลการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมสว่น MCQ 
ตารางที ่24  ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัสว่นบคุคล ปจัจยัดา้นการศกึษา ทศันคต ิ  52 

และสขุภาพจติตอ่ผลการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมสว่น OSPE 
ตารางที ่25 โมเดลทาํนายผลการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมสว่น MCQ   54 
ตารางที ่26 โมเดลทาํนายผลการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมสว่น OSPE  54 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

หลกัการและเหตผุล 
 ปจัจุบนัสงัคมและประชาชนทีม่ารบับรกิารจากเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในวชิาชพีเภสชักรรม มคีวาม
คาดหวงัต่อเภสชักรในดา้นการใหบ้รกิารรวมทัง้มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมสงูขึน้ เชน่ เภสชักรมหีน้าทีใ่น
การใหค้าํปรกึษา วางแผน และแนะนําขอ้มลูยาใหก้บัประชาชน ประเมนิผลการรกัษาผูป้ว่ย ตดิตามผล
การใชย้า ผลขา้งเคยีง หรอืปฏกิริยิาระหวา่งยาทีผู่ป้ว่ยไดร้บั และใหข้อ้มลูยาแก่บุคคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสขุอื่นๆ ในการเลอืกใชย้าใหเ้หมาะสมในผูป้ว่ยแต่ละราย 

สภาเภสชักรรมพจิารณาเหน็ว่า  การพฒันาวชิาชพีเภสชักรรมใหเ้ป็นที่ยอมรบัของประชาชน
และสงัคม จําเป็นจะต้องกําหนดมาตรฐานการปฏิบตัิงานของเภสชักรและความรู้ความสามารถทาง
วชิาชีพที่เป็นปจัจุบนัอนัเภสชักรทุกคนจําเป็นต้องยดึถือและพยายามปฏิบตัิร่วมกนั  เพื่อเป็นกลไก
สาํคญัทีจ่ะผลกัดนัใหว้ชิาชพีมบีทบาททีส่ามารถสรา้งประโยชน์ใหแ้ก่ประชาชนโดยตรง  และทาํใหส้งัคม
เกิดความเชื่อมัน่ว่าเภสชักรในวิชาชีพมมีาตรฐานในการปฏิบตัิที่จะให้บรกิารและดูแลเรื่องยาให้กบั
ประชาชน ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดจากวชิาชพีเภสชักรรม สภาเภสชักรรมเป็นองค์กรวชิาชพีที่มหีน้าที่
ควบคุมดูแลการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม ไดเ้หน็ความสําคญัและตระหนักถงึของความคาดหวงัของ
สงัคมและประชาชนที่มีต่อเภสชักร จึงควบคุมให้เภสชักรที่เริ่มเข้าสู่วิชาชีพต้องมีสมรรถนะในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมซึ่งถือเป็นความรู้
ความสามารถหลกัทางวิชาชีพสําหรบัผู้ที่จะเริม่เขา้สู่การประกอบวชิาชีพเภสชักรรมในประเทศไทย  
สามารถบูรณาการความรูท้ี่เรยีนมาเพื่อใชใ้นการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม กอปรกบัพฤตกิรรมและ
จรยิธรรมการทํางานของวชิาชพี สภาเภสชักรรมจงึใช้การสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบ
วชิาชพีเภสชักรรมเป็นเครื่องมอืหน่ึงในการประกนัคุณภาพของเภสชักรที่ผลิตจากสถาบนัการศกึษา
เภสชัศาสตรต่์างๆ โดยสภาเภสชักรรมไดอ้อกขอ้บงัคบัสภาเภสชักรรมกําหนดใหม้กีารสอบใบประกอบ
วชิาชพีเภสชักรรมทัง้บณัฑติเภสชัศาสตรท์ีส่าํเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัของภาครฐับาลและเอกชน 
เริม่ในปี พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นการสรา้งมาตรฐานการประกอบวชิาชพี และเพื่อสภาเภสชักรรมใชเ้ป็นแนว
ทางการพจิารณามาตรฐานการจดัการเรยีนการสอน การฝึกอบรม และประเมนิผลของสถาบนัทีม่หีน้าที่
ผลติเภสชักร 

นอกจากน้ี ประกาศสภาเภสชักรรมที ่12/2551 เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการรบัรองสถาบนั
ผลติบณัฑติและเหน็ชอบหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ วนัที ่18 สงิหาคม พ.ศ. 2551 ในหวัขอ้การ
ประกนัคุณภาพการศกึษากําหนดใหพ้จิารณาจากจํานวนผูส้อบผ่านในการสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีน
เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรมของผูส้าํเรจ็การศกึษา โดยนบัจากจาํนวนผูเ้ขา้สอบครัง้แรก ตอ้งไมต่ํ่า
กวา่รอ้ยละ 50 หากผลการสอบผา่นตํ่ากวา่รอ้ยละ 50 แต่ไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 25 สภาเภสชักรรมจะลดระดบั
การรบัรองสถาบนัลงมาเป็นการรบัรองแบบมเีงื่อนไข โดยคณะจะตอ้งพฒันาคุณภาพการผลติบณัฑติ
เพือ่ใหจ้าํนวนผูส้อบผา่นไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 50 ใหไ้ดภ้ายใน 3 ปี หากไมส่ามารถทาํไดส้ภาเภสชักรรมอาจ



 - 2 - 

เพกิถอนการรบัรองสถาบนัและการรบัรองปรญิญา และหากผลการสอบผา่นตํ่ากว่ารอ้ยละ 25 ตดิต่อกนั 
2 ปี สภาเภสชักรรมอาจพจิารณาเพกิถอนการรบัรองสถาบนัและการรบัรองปรญิญา ดงันัน้ผลสมัฤทธิ ์
ของการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมจงึสะทอ้นใหเ้หน็ถงึคุณภาพของการจดัการศกึษาเภสชัศาสตร์
ในแต่ละสถาบนั และจดัเป็นหน่ึงในตวัชีว้ดัของการประกนัคุณภาพการศกึษา รวมทัง้การประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานขององค์กร เช่น สํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) และ
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.) อกีดว้ย ผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพี
เภสชักรรมจงึเป็นสิง่กระตุน้ใหค้ณะเภสชัศาสตร ์สถาบนัต่าง ๆ ทัง้ในภาครฐับาลและเอกชนพยายามมุ่ง
รกัษาและพฒันาคุณภาพการศกึษาเภสชัศาสตรข์องสถาบนัตนอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นสถาบนัการศกึษาสาขาเภสชัศาสตร์ใน
ภาครฐับาล ซึ่งมภีาระกจิหลกัในการผลติบณัฑติเภสชัศาสตรใ์นระดบัปรญิญาตร ีปจัจุบนัคณะเปิดสอน
หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ ซึง่ใชร้ะยะเวลาศกึษา 5 ปี หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ (บรบิาลทางเภสชั
กรรม) ซึง่ใชร้ะยะเวลาศกึษา 6 ปี และหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2552) ซึง่
ใชร้ะยะเวลาศกึษา 6 ปี สาํหรบัในรอบ 3 ปีทีผ่า่นมา ตัง้แต่ปีการศกึษา 2550-2552 ผลการสอบผา่นของ
บณัฑติเภสชัศาสตร ์มศว ทีเ่ขา้สอบครัง้แรก เท่ากบั 45.10%, 50.00% และ 64.50% ตามลําดบั ซึง่คณะ
ไดต้ัง้เป้าหมายของอตัราการสอบผา่นใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมของบณัฑติเภสชัศาสตร ์มศว ทีเ่ขา้
สอบครัง้แรก มากกวา่หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 80 การบรรลุเป้าหมายทีก่ําหนดไวจ้าํเป็นทีต่อ้งมกีารศกึษาและ
วเิคราะหข์อ้มูลและปจัจยัต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม ใน
การน้ีคณะผูว้จิยัไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมของ
บณัฑติเภสชัศาสตร ์มศว ซึ่งสะทอ้นใหเ้หน็ถงึคุณภาพของบณัฑติเภสชัศาสตรท์ี่กําลงัจะเขา้สู่วชิาชพี
เภสชักรรม จงึเป็นเหตุทีจ่ะศกึษาถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 
รวมทัง้ศึกษาปจัจยัที่สามารถทํานายผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวิชาชพีเภสชักรรม เพื่อนํา
ผลการวจิยัทีไ่ดไ้ปใชใ้นการส่งเสรมิ สนับสนุนใหจ้ํานวนบณัฑติทีส่อบผ่านการสอบใบประกอบวชิาชพี
เพิม่ขึน้ และไปประยุกตใ์ชใ้นการปรบัปรุงการจดัการศกึษาเภสชัศาสตรใ์นระดบัปรญิญาตรใีหม้คีุณภาพ 
และประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 
วตัถปุระสงคข์องโครงการวิจยั 

เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมและ
ปจัจยัทีส่ามารถทาํนายผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 
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ตวัแปรท่ีศึกษา 
ตวัแปรทีศ่กึษาในงานวจิยัน้ี ไดแ้ก่  
1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  

 เพศ 
 หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติทีศ่กึษา 
 สาขาโครงงานวจิยัทางเภสชัศาสตรใ์นหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ 
 ประสบการณ์การฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ  
 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ 
 สาขาการประกอบวชิาชพีเภสชักรรมทีมุ่่งหวงัหลงัสาํเรจ็การศกึษา 
 การเตรยีมความพรอ้มก่อนสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม  
 รูปแบบของการเตรยีมความพรอ้มก่อนสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 
 การรบัรูข้อ้มลูเกีย่วกบัการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 
 ทศันคตต่ิอวชิาชพีเภสชักรรม 
 ทศันคตต่ิอการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 
 ทศันคตต่ิอการเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ 
 ภาวะสุขภาพจติก่อนเขา้สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม  

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม ซึง่แบ่งออกเป็น 2 
สว่น คอื ผลสมัฤทธิข์องการสอบขอ้เขยีนการบรูณาการความรูท้างเภสชัศาสตร ์ (MCQ, 
Multiple Choice Question) และผลสมัฤทธิข์องการสอบทกัษะทางวชิาชพีเภสชักรรม 
(OSPE, Objective Structured Pharmaceutical Examination) 
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การจาํแนกลกัษณะตวัแปรและการวดัตวัแปร 
ตวัแปร ลกัษณะตวัแปร การวดั 

ตวัแปรอิสระ 

 เพศ ขอ้มลูเชงิกลุม่ (categorical data) 
ในรปูชาย หรอืหญงิ 

Nominal scale 

 หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติทีศ่กึษา ขอ้มลูเชงิกลุม่ (categorical data) 
ในรปูประเภทหลกัสตูร 

Nominal scale 

 สาขาโครงงานวจิยัทางเภสชัศาสตรใ์นหลกัสูตร
เภสชัศาสตรบณัฑติ 

ขอ้มลูเชงิกลุม่ (categorical data) 
ในรปูสาขาโครงงานวจิยัทางเภสชัศาสตร์ 

Nominal scale 

 ประสบการณ์การฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีใน
หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ 

ขอ้มลูแบบต่อเน่ือง (continuous data) 
ในรปูจาํนวนชัว่โมง 

Ratio scale 

 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในหลกัสูตร 
     เภสชัศาสตรบณัฑติ 

ขอ้มลูแบบต่อเน่ือง (continuous data) 
ในรปูเกรดเฉลีย่สะสม  

(Grade Point Average, GPA) 

Ratio scale 

 สาขาการประกอบวชิาชพีเภสชักรรมที่มุ่งหวงั
หลงัสาํเรจ็การศกึษา 

ขอ้มลูเชงิกลุม่ (categorical data) 
ในรปูสาขาการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 

Nominal scale 

 การเตรยีมความพรอ้มก่อนสอบใบประกอบ
วชิาชพีเภสชักรรม 

ขอ้มลูแบบต่อเน่ือง (continuous data) 
ในรูปจาํนวนกจิกรรมเตรยีมความพรอ้ม 

ขอ้มลูเชงิกลุม่ (categorical data) 
ในรูปจาํนวนชัว่โมงต่อวนั และจาํนวนวนัต่อ
สปัดาห์ที่ใชใ้นกจิกรรมเตรยีมความพรอ้ม 

 Ratio scale 
 
Nominal scale 

 รูปแบบของการเตรยีมความพรอ้มก่อนสอบใบ
ประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 

ขอ้มลูแบบต่อเน่ือง (continuous data) 
ในรปูจาํนวนรปูแบบการเตรยีมความพรอ้ม 

Ratio scale 
 

 การรบัรูข้อ้มลูเกีย่วกบัการสอบใบประกอบ
วชิาชพีเภสชักรรม 

ขอ้มลูแบบต่อเน่ือง (continuous data) 
ในรปูคะแนนรวมของการรบัรูข้อ้มลู 

Ratio scale 

 ทศันคตทิีม่ตี่อวชิาชพีเภสชักรรม ขอ้มลูเชงิปรมิาณ (quantitative data) 
ในรปูระดบัความคดิเหน็ 

Rating scale 

 ทศันคตติ่อการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชั
กรรม 

ขอ้มลูเชงิปรมิาณ (quantitative data) 
ในรปูระดบัความคดิเหน็ 

Rating scale 

 ทศันคตติ่อการเรยีนการสอนในหลกัสตูร
เภสชัศาสตรบณัฑติ 

ขอ้มลูเชงิปรมิาณ (quantitative data) 
ในรปูระดบัความคดิเหน็ 

Rating scale 

 ภาวะสุขภาพจติก่อนเขา้สอบใบประกอบ
วชิาชพีเภสชักรรม 

ขอ้มลูเชงิปรมิาณ (quantitative data) 
ในรปูสภาพที่ประสบและรบัรู ้

Rating scale 

ตวัแปรตาม 

 ผลสมัฤทธิข์องการสอบขอ้เขยีนการบรูณาการ
ความรูท้างเภสชัศาสตร ์(MCQ) 

ขอ้มลูแบบต่อเน่ือง (continuous data) 
ในรปูคะแนนผลการสอบ 

Ratio scale 

 ผลสมัฤทธิข์องการสอบทกัษะทางวชิาชพีเภสชั
กรรม (OSPE) 

ขอ้มลูแบบต่อเน่ือง (continuous data) 
ในรปูคะแนนผลการสอบ 

Ratio scale 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 4-5 

 นิสติ หมายถงึ ผูท้ีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ คณะเภสชัศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

 วชิาชพีทางเภสชักรรม หมายถงึ วชิาชพีทีเ่กีย่วกบัการกระทาํในการเตรยีมยา การผลติยา การ
ประดษิฐย์า การเลอืกสรรยา การวเิคราะหย์า การควบคุมและการประกนัคุณภาพยา การปรงุ
และการจา่ยยาตามใบสัง่ยาของผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม หรอืผูป้ระกอบวชิาทนัตกรรม หรอื
ผูป้ระกอบการบาํบดัโรคสตัว ์รวมทัง้การดาํเนินการปรงุยาและขายยาตามกฎหมายวา่ดว้ยยา  

 ใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม หมายถงึ ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการวชิาชพีเภสชักรรมจาก
สภาเภสชักรรม ซึง่ออกโดยสภาเภสชักรรมเพือ่เป็นการแสดงวา่บุคคลนัน้มสีทิธใินการประกอบ
วชิาชพีเภสชักรรมในประเทศไทยได ้ 

 การสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม หมายถงึ การสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบ
วชิาชพีเภสชักรรม ซึง่จดัสอบโดยศนูยส์อบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชั
กรรม สภาเภสชักรรม การสอบประกอบดว้ย 2 สว่น ไดแ้ก่ สว่นที ่1 การสอบขอ้เขยีนการบรูณา
การความรูท้างเภสชัศาสตร ์ (MCQ, Multiple Choice Question) และสว่นที ่ 2 การสอบทกัษะ
ทางวชิาชพีเภสชักรรม (OSPE, Objective Structured Pharmaceutical Examination) 

 ผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม หมายถงึ คะแนนผลการสอบใบประกอบ
วชิาชพีเภสชักรรมทัง้ 2 สว่น คอื คะแนนสอบขอ้เขยีนการบรูณาการความรูท้างเภสชัศาสตร ์
(MCQ) และคะแนนสอบทกัษะทางวชิาชพีเภสชักรรม (OSPE) 

 การสอบผา่นการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม หมายถงึ การทีผู่เ้ขา้สอบมผีลการสอบผา่น
ทัง้ 2 สว่น คอื สอบผา่นการสอบขอ้เขยีนการบรูณาการความรูท้างเภสชัศาสตร ์ (MCQ) โดยผู้
เขา้สอบตอ้งไดค้ะแนนสอบในสว่นน้ี มากกวา่หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 60 และสอบผา่นการสอบทกัษะ
ทางวชิาชพีเภสชักรรม (OSPE) โดยผูเ้ขา้สอบตอ้งไดค้ะแนนสอบในสว่นน้ี มากกวา่หรอืเทา่กบั
รอ้ยละ 80  

 หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติทีศ่กึษา หมายถงึ หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ ซึง่ใชร้ะยะเวลา
ศกึษา 5 ปี และหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ (บรบิาลทางเภสชักรรม) ซึง่ใชร้ะยะเวลาศกึษา 6 ปี 

 สาขาโครงงานวจิยัทางเภสชัศาสตรใ์นหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ หมายถงึ โครงงานวจิยัทาง
เภสชัศาสตรท์ีท่าํระหวา่งเรยีนในหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ โดยสาขาโครงงานวจิยัทางเภสชั
ศาสตรแ์บ่งออกเป็น 3 สาขา ดงัน้ี  

o สาขาทางดา้นผูป้ว่ย หมายถงึ โครงงานวจิยัทางเภสชัศาสตรท์ีม่เีน้ือหาเกีย่วขอ้งกบัการ
ใชย้าในผูป้่วย ฤทธิแ์ละพษิวทิยา การใชย้าอย่างใชเ้หตุผล อาการอนัไม่พงึประสงค์ที่
เกี่ยวกับยา  รวมทัง้ระบบการรายงาน เภสชัจลนศาสตร์ และโครงงานวิจัยอื่นๆที่
เกีย่วขอ้ง 

o สาขาทางด้านผลิตภณัฑ์ หมายถึง โครงงานวิจยัโครงงานวิจยัทางเภสชัศาสตร์ที่มี
เน้ือหาเกี่ยวข้องกบัเคมีภัณฑ์ สารสกดัสมุนไพรและชีววตัถุต่างๆที่นํามาใช้เป็นยา 
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วทิยาศาสตรแ์ละวทิยาการของยา การผลติและประดษิฐ์ยา การประกนัคุณภาพ ชวีสม
มูลย์ กระบวนการเก็บรักษาและกระจายยา การวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมยา และ
โครงงานวจิยัอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

o สาขาทางด้านเภสชัศาสตร์สงัคมและการบรหิารเภสชักจิ หมายถึง โครงงานวจิยัทาง
เภสชัศาสตร์ที่มีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านนโยบายยาและ
สขุภาพ แผนพฒันาสขุภาพแหง่ชาต ิแผนพฒันาระบบยา แผนพฒันาวชิาชพีเภสชักรรม 
การบรหิารจดัการระบบยา การคุม้ครองผูบ้รโิภค สาธารณสขุ เภสชัสาธารณสขุ และการ
สร้างเสริมสุขภาพ เภสัชเศรษฐศาสตร์และระบาดวิทยาทางยา กฎหมาย และ
จรรยาบรรณในการประกอบวชิาชพี และโครงงานวจิยัอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

 ประสบการณ์การฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ หมายถงึ การฝึก
ปฏบิตังิานวชิาชพีระหว่างเรยีนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติในสาขาต่าง ๆ ไดแ้ก่ สาขา
เภสชักรรมโรงพยาบาล สาขาเภสชักรรมชุมชน และสาขาเภสชัอุตสาหกรรม โดยวดัเป็น
จาํนวนชัว่โมงของการฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีในสาขาดงักล่าว 

 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ หมายถงึ ผลการเรยีนทีเ่ป็นเกรดเฉลีย่
สะสม (Grade Point Average, GPA) ตัง้แต่ชัน้ปีที ่ 1 จนถงึชัน้ปีสดุทา้ยของหลกัสตูรเภสชั-
ศาสตรบณัฑติทีส่าํเรจ็ศกึษา  

 สาขาการประกอบวชิาชพีเภสชักรรมทีมุ่่งหวงัหลงัสาํเรจ็การศกึษา หมายถงึ สาขาการ
ประกอบวชิาชพีเภสชักรรมทีต่้องการเป็นอนัดบัแรกหลงัสาํเรจ็การศกึษา ซึ่งแบ่งเป็น 7 สาขา 
ไดแ้ก่ เภสชักรรมโรงพยาบาล เภสชักรรมชุมชน เภสชัอุตสาหกรรม เภสชักรรมการตลาด 
การคุม้ครองผูบ้รโิภค การวจิยัและพฒันายา การศกึษาเภสชัศาสตร ์

 การเตรยีมความพรอ้มก่อนสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม หมายถงึ การเตรยีมตวัในการ
สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมในช่วง 3 เดอืนก่อนสอบ ไดแ้ก่ การทบทวนความรูจ้าก
แหล่งความรูต่้างๆ เชน่ คูม่อืทกัษะตามเกณฑค์วามรูค้วามสามารถทางวชิาชพีของผูป้ระกอบ
วชิาชพีเภสชักรรม เอกสารการสอน หนงัสอื ตําราทางวชิาการต่างประเทศ (text book) 
บทความและวารสารทางวชิาการ ขอ้สอบเก่า วดิทิศัน์ทกัษะทางวชิาชพีเภสชักรรม การฝึก
ปฏบิตัทิกัษะทางวชิาชพีเภสชักรรมในหอ้งพฒันาทกัษะทางเภสชักรรม และการฝึกปฏบิตัทิกัษะ
ทางวชิาชพีเภสชักรรมในสถานปฏบิตังิานจรงิ นอกเหนือจากทีจ่ดัใหใ้นหลกัสตูรเภสชัศาสตร
บณัฑติทีศ่กึษา เช่น รา้นยา โรงพยาบาล เพือ่เตรยีมตวัในการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชั
กรรม โดยวดัเป็นจาํนวนกจิกรรมทีใ่ชเ้ตรยีมตวั แหล่งความรู ้3 ลาํดบัแรก ทีนิ่สติเลอืกทบทวน 
จาํนวนชัว่โมงต่อวนั และจาํนวนวนัต่อสปัดาห ์ (ความถี่) ทีใ่ชใ้นกจิกรรมเตรยีมความพรอ้ม
ดงักล่าว  

 รูปแบบของการเตรยีมความพรอ้มก่อนสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม หมายถงึ วธิกีารที่
ใชเ้ตรยีมตวัในการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม ไดแ้ก่ การเตรยีมตวัคนเดยีว การเตรยีม
ตวัรว่มกบัเพือ่น ฝึกฝนตามวดิทิศัน์แสดงทกัษะทางวชิาชพีเภสชักรรม การตวิโดยเภสชักรรุน่พี ่
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การฝึกปฏบิตัทิกัษะทางวชิาชพีเภสชักรรมในหอ้งพฒันาทกัษะทางเภสชักรรม การฝึกปฏบิตัิ
ทกัษะทางวชิาชพีเภสชักรรมในสถานปฏบิตังิานจรงิ นอกเหนือจากทีจ่ดัใหใ้นหลกัสตูรเภสชั-
ศาสตรบณัฑติทีศ่กึษา เช่น รา้นยา โรงพยาบาล โดยวดัเป็นจาํนวนกจิกรรมทีใ่ชเ้ตรยีมตวั 
และรูปแบบของการเตรยีมความพรอ้ม 3 ลาํดบัแรกทีนิ่สติเลอืกทบทวน 

 การรบัรูข้อ้มลูเกีย่วกบัการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม หมายถงึ การรบัรูข้อ้มลูเกีย่วกบั
การสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม ไดแ้ก่ วตัถุประสงคข์องการสอบใบประกอบวชิาชพี
เภสชักรรม ลกัษณะและรปูแบบการสอบ ขอบเขตเน้ือหาและสดัสว่นของขอ้สอบ วธิกีารตอบ
ขอ้สอบ คะแนนสอบ เกณฑก์ารตดัสนิผา่น วนั เวลาทีส่อบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม การ
สง่เอกสารหลกัฐานการสาํเรจ็การศกึษาไปยงัศนูยส์อบความรูฯ้ แหล่งขอ้มูล (web site) ที่
สามารถเขา้สบืคน้เกีย่วกบัการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม หน่วยงานทีร่บัผดิชอบต่อ
การสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม และสถานทีต่ดิต่อ โดยวดัเป็นรู ้ (1 คะแนนต่อขอ้) 
หรอืไม่รู ้ (0 คะแนนต่อขอ้) ขอ้มูลดงักล่าวจากการประเมนิตนเอง จาํนวน 10 ขอ้ คะแนนรวม
ทัง้หมด 10 คะแนน  

 ทศันคตต่ิอวชิาชพีเภสชักรรม หมายถงึ ความคดิเหน็ ความรูส้กึนึกคดิ ความรูส้กึโน้มเอยีง หรอื
ความรบัรูท้ีม่ต่ีอวชิาชพีเภสชักรรม ซึง่เป็นไปในเชงิบวก หรอืเชงิลบ โดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น 
ดงัน้ี 

o ดา้นคา่นิยมของสงัคม เชน่ มเีกยีรต ิ เป็นทีย่อมรบัของสงัคม เป็นทีต่้องการของสงัคม 
และเป็นประโยชน์ต่อสงัคม เป็นต้น 

o ดา้นลกัษณะงานในวชิาชพีเภสชักรรม เชน่ มคีวามรบัผดิชอบสูง มคีวามมัน่คงใน
วชิาชพี มคี่าตอบแทนสูง สามารถยกฐานะทางเศรษฐกจิของตนเองและครอบครวัใหด้ี
ขึน้ ทาํใหเ้กดิความภูมใิจที่ไดช้่วยเหลอืผูอ้ื่น เป็นต้น 

o ดา้นการปฏบิตังิานในวชิาชพีเภสชักรรม เชน่ ต้องใชใ้บประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 
และถูกควบคมุดว้ยกฎหมายประกอบโรคศลิปะสาขาวชิาชพีเภสชักรรม มกีารนําความรู้
ไปใชใ้นการปฏบิตังิาน ต้องการทกัษะในการประกอบวชิาชพี เช่น ทกัษะทางวชิาชพี 
ทกัษะทางการสื่อสาร มคีวามทา้ทายอยู่เสมอ ไม่น่าเบื่อ เสีย่งต่อการตดิเชื้อโรคต่างๆ 
เสีย่งต่อการถูกฟ้องรอ้ง มคีวามหลากหลายของการประกอบอาชพี เป็นต้น 

o ดา้นบุคคลากรทีร่ว่มปฏบิตังิานในวชิาชพีเภสชักรรม เชน่ มบีทบาทสาํคญัต่อทมี
บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ทาํใหเ้กดิความสมัพนัธ์ในลกัษณะทีเ่ป็นมติร
ต่อผูป้่วย ญาต ิและบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข เป็นต้น 

 ทศันคตต่ิอการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม หมายถงึ ความคดิ ความรูส้กึ และแนวโน้ม
ทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมทีม่ต่ีอการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมในดา้นต่างๆ ซึง่เป็นไปใน
เชงิบวก หรอืเชงิลบ เช่น การรบัรูถ้งึความสาํคญั ประโยชน์ และคุณค่าของการสอบใบ
ประกอบวชิาชพีเภสชักรรม มคีวามคดิวา่การสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมใหผ้่านเป็นสิง่
ทีย่าก มคีวามคดิวา่การเขา้สอบในครัง้แรกเป็นการลองขอ้สอบ มคีวามคดิวา่จะสอบใบประกอบ
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วชิาชพีเภสชักรรมผา่นในการสอบครัง้แรก มคีวามเชือ่มัน่วา่ตนเองสอบใบประกอบวชิาชพีผา่น 
รูส้กึภาคภูมใิจทีส่อบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมผ่าน เป็นต้น  

 ทศันคตต่ิอการเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ หมายถงึ การแสดงความคดิเหน็
เกี่ยวกบัการเรยีนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ ซึง่เป็นไปในเชงิบวก หรอืเชงิลบ ในดา้น
ต่างๆ ดงัน้ี 

o ดา้นความคาดหวงัต่อการเรยีนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ ไดแ้ก่ สามารถนํา
ความรูไ้ปใชใ้นการประกอบวชิาชพี มทีกัษะในการประกอบวชิาชพี  

o ดา้นแผนการศกึษาทีก่าํหนดขึน้เพื่อดาํเนินการจดัการดา้นการเรยีนการสอนใหต้รง
กบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ ไดแ้ก่ มกีารจดักจิกรรมการเรยีน
การสอนทัง้ในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งและไม่เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษาในหลกัสูตรเภสชัศาสตร
บณัฑติอย่างเหมาะสม ทาํใหนิ้สติมทีกัษะ ประสบการณ์ คุณธรรม และจรยิธรรม
สาํหรบัการปฏบิตังิานในวชิาชพีเภสชักรรม 

o ดา้นสภาพแวดลอ้มต่อการเรยีนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ ไดแ้ก่ อาจารย ์ มี
สภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ เชน่ หอ้งเรยีน 
หอ้งสมดุ หอ้งคอมพวิเตอร ์เหมาะสม และเอือ้ประโยชน์ต่อการเรยีน 

 ภาวะสุขภาพจติก่อนเขา้สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม หมายถงึ สภาพทีป่ระสบและรบัรู้
ในระดบัจติสํานึกในระยะ 2-3 สปัดาหท์ีผ่ ่านมา โดยประเมนิจากการทําแบบประเมนิ
สุขภาพจติดว้ยตนเองจาํนวน 2 ครัง้ คอื ครัง้ที ่1 ในช่วง 1 สปัดาหก์่อนการสอบ MCQ และ 
ครัง้ที ่2 ในช่วง 1 สปัดาหก์่อนการสอบ OSPE ซึ่งในการวจิยัน้ีใชแ้บบคดักรองภาวะ
สุขภาพจติฉบบัภาษาไทย (Thai General Health Questionnaire-12, Thai GHQ-12) 
จาํนวน 12 ขอ้ทีไ่ดพ้ฒันาจาก GHQ ของ Goldberg (1972) โดย ธนา นิลชยัโกวทิย ์และคณะ 

 Thai GHQ-12 หมายถงึ แบบคดักรองภาวะสุขภาพจติฉบบัภาษาไทย จํานวน 12 ขอ้ทีไ่ด้
พฒันาจาก GHQ ของ Goldberg (1972) โดย ธนา นิลชยัโกวทิย ์และคณะ6 เพื่อใชใ้นการคดั
กรองปญัหาสุขภาพจติของประชากรในชุมชน ซึง่สามารถคดักรองปญัหาสาํคญั 2 ประการ คอื 
1) การไม่สามารถดําเนินชวีติในดา้นต่างๆ ไดอ้ย่างปกตสิุขตามทีค่วรจะเป็น และ 2) การมี
ปญัหาทีท่ําใหเ้กดิความทุกขใ์จ โดยเน้นถงึปญัหาทีผ่ดิไปจากสภาวะปกตขิองบุคคลต่างๆ เช่น 
ปญัหาบุคลกิภาพ โดย Thai GHQ-12 มคี่าความเชื่อถอืไดแ้ละความแม่นตรงอยู่ในเกณฑด์ ี
ไดแ้ก่ ความสอดคลอ้งภายใน (Internal consistency) ของขอ้คาํถามมคี่า Cronbach’s alpha 
coefficient ตัง้แต่ 0.84 ถงึ 0.94 และมคี่าความไว (Sensitivity) ตัง้แต่รอ้ยละ 78.1 ถงึ 85.3 และ
ความจาํเพาะ (Specificity) ตัง้แต่รอ้ยละ 84.4 ถงึ 89.7 
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สมมุติฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจยั  
สมมุติฐานงานวิจยั  

1. นิสติชายและนิสติหญงิมผีลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมแตกต่างกนั 
2. นิสติทีศ่กึษาหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติต่างกนัมผีลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพี

เภสชักรรมแตกต่างกนั 
3. นิสติทีท่าํโครงงานวจิยัทางเภสชัศาสตรใ์นหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติสาขาต่างกนัมี

ผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมแตกต่างกนั 
4. นิสติทีม่ปีระสบการณ์การฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติต่างกนัมี

ผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมแตกต่างกนั 
5. นิสติทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติต่างกนัมผีลสมัฤทธิข์องการ

สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมแตกต่างกนั 
6. นิสติทีต่อ้งการประกอบวชิาชพีเภสชักรรมสาขาต่างกนัมผีลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบ

วชิาชพีเภสชักรรมแตกต่างกนั 
7. นิสติทีม่กีารเตรยีมความพรอ้มก่อนสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมต่างกนัมผีลสมัฤทธิข์อง

การสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมแตกต่างกนั 
8. นิสติทีม่รีูปแบบของการเตรยีมความพรอ้มก่อนสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมต่างกนัมี

ผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมแตกต่างกนั 
9. นิสติทีม่กีารรบัรูข้อ้มลูเกีย่วกบัการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมต่างกนัมผีลสมัฤทธิข์อง

การสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมแตกต่างกนั 
10. นิสติทีม่ทีศันคตต่ิอวชิาชพีเภสชักรรมต่างกนัมผีลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชั

กรรมแตกต่างกนั 
11. นิสติทีม่ทีศันคตต่ิอการเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติต่างกนัมผีลสมัฤทธิข์อง

การสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมแตกต่างกนั 
12. นิสติทีม่ทีศันคตต่ิอการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมต่างกนัมผีลสมัฤทธิข์องการสอบใบ

ประกอบวชิาชพีเภสชักรรมแตกต่างกนั 
13. นิสติทีม่ภีาวะสุขภาพจติก่อนเขา้สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมต่างกนัมผีลสมัฤทธิข์อง

การสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมแตกต่างกนั 
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กรอบแนวความคิดของการวิจยั 
 

ตวัแปรอิสระ   

 
- เพศ 
- หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติทีศ่กึษา 
- สาขาโครงงานวจิยัทางเภสชัศาสตรใ์นหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ 
- ประสบการณ์การฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ  
- ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ 
- สาขาการประกอบวชิาชพีเภสชักรรมทีมุ่่งหวงัหลงัสาํเรจ็การศกึษา 
- การเตรยีมความพรอ้มก่อนสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม  
- รูปแบบของการเตรยีมความพรอ้มก่อนสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 
- การรบัรูข้อ้มลูเกีย่วกบัการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 
- ทศันคตต่ิอวชิาชพีเภสชักรรม 
- ทศันคตต่ิอการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 
- ทศันคตต่ิอการเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ 
- ภาวะสุขภาพจติก่อนเขา้สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม  
 

 
 
 

ตวัแปรตาม 

 
- ผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม ซึง่แบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื  
ผลสมัฤทธิข์องการสอบขอ้เขยีนการบรูณาการความรูท้างเภสชัศาสตร ์(MCQ)  

และผลสมัฤทธิข์องการสอบทกัษะทางวชิาชพีเภสชักรรม (OSPE) 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั และหน่วยงานท่ีนําผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 

 ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั คอื การเผยแพรผ่ลงานวจิยัในวารสารเพือ่การใชป้ระโยชน์ สาํหรบั
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และการนําผลงานวจิยัไปจดลขิสทิธิ ์

 หน่วยงานทีนํ่าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ ไดแ้ก่ คณะเภสชัศาสตร ์ มศว และคณะเภสชัศาสตร์
สถาบนัอื่น ๆ 
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บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

ในการศกึษาวจิยัเรือ่ง ปจัจยัทีม่ผีลต่อผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 
ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทบทวนวรรณกรรมและนําเสนอในประเดน็ต่อไปน้ี 

1. การสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 
2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
3. องคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
4. งานวจิยัทีศ่กึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม และปจัจยัทีม่ผีลต่อการ

ประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 
 
การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรม1-5 

การสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม หมายถงึ การสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบ
วชิาชพีเภสชักรรม ซึง่จดัสอบโดยศนูยส์อบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรม สภา
เภสชักรรม โดยเน้ือหาทีใ่ชใ้นการสอบตามเกณฑก์ารสอบความรูข้อขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบวชิาชพี
เภสชักรรม แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การจา่ยยา แนะนํา และตดิตามการใชย้า 2) การผลติยา และ 
3) เภสชัศาสตรส์งัคมและการบรหิารเภสชักจิ รปูแบบการสอบแบง่ออกเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ สว่นที ่1 การ
สอบขอ้เขยีนการบรูณาการความรูท้างเภสชัศาสตร ์ (MCQ, Multiple Choice Question) และสว่นที ่ 2 
การสอบทกัษะทางวชิาชพีเภสชักรรม (OSPE, Objective Structured Pharmaceutical Examination) 
ซึง่สอดคลอ้งกบัความรูค้วามสามารถทีก่าํหนดตามเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรมของ
สภาเภสชักรรม  พ.ศ. 2545  ซึง่เกณฑก์ารตดัสนิการสอบผา่น คอื ผูเ้ขา้สอบตอ้งมผีลการสอบสว่นที ่1 
ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 60 และมผีลการสอบสว่นที ่2 ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 

ดว้ยสภาเภสชักรรมเหน็วา่ เพือ่เป็นการควบคุมใหเ้ภสชักรทีเ่ริม่จะเขา้สูว่ชิาชพีตอ้งมสีมรรถนะ
ในการประกอบวชิาชพีเภสชักรรมตามทีส่งัคมคาดหวงั สามารถบรูณาการความรูท้ีเ่รยีนมาเพือ่ใชก้บัการ
ทาํงานในการดแูลผูป้ว่ย สภาเภสชักรรมจงึใชก้ารสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบวชิาชพี
เภสชักรรมเป็นเครือ่งมอืหน่ึงในการประกนัคุณภาพเภสชักรทีผ่ลติจากสถาบนัการศกึษาเภสชัศาสตรต่์าง 
ๆ ทัง้ในภาครฐับาลและเอกชน สภาเภสชักรรมจงึไดอ้อกขอ้บงัคบัสภาเภสชักรรมกาํหนดใหม้กีารสอบใบ
ประกอบวชิาชพีเภสชักรรมทัง้บณัฑติจากมหาวทิยาลยัของภาครฐัและเอกชน เริม่ในปี พ.ศ. 2546 จนถงึ
ปจัจุบนั ตามขอ้บงัคบัสภาเภสชักรรม วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารสอบความรูเ้พือ่รบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ
วชิาชพีเภสชักรรม พ.ศ. 2546  
 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน7-9 
 Good VC และคณะ7 ไดใ้หค้วามหมายของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวา่ ความรูห้รอืทกัษะอนัเกดิ
จากการเรยีนรูใ้นวชิาต่าง ๆ ทีไ่ดเ้รยีนมาแลว้ ซึง่ไดจ้ากการทดสอบของผูส้อน  
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 ไพศาล หวงัพานิช8 กล่าววา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ คุณลกัษณะและประสบการณ์
การเรยีนรูท้ีเ่กดิจากการฝึกอบรมหรอืการสอน จงึเป็นสิง่ตรวจสอบความสามารถหรอืความสมัฤทธิผ์ล
ของผูเ้รยีนวา่เรยีนรูไ้ดเ้ทา่ไร หรอืมคีวามสามารถเป็นอยา่งไร 
 จริาภรณ์ เมอืงพรรณ9 กล่าววา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ ความรู ้ความสามารถ ทกัษะ 
และสมรรถภาพดา้นต่างๆของสมองทีพ่ฒันาขึน้หลงัจากการเรยีนวชิาต่าง ๆ โดยพจิารณาจากคะแนน
สอบ หรอืผลงานของผูเ้รยีนทีผู่ส้อนมอบหมายให ้หรอืจากทัง้สองอยา่ง 
 
องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน10-19 
 Klausmier HI10 ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวา่มทีัง้หมด 6 
ดา้น คอื 

1. คุณลกัษณะของผูเ้รยีน ไดแ้ก่ ความพรอ้มทางดา้นรา่งกาย และสตปิญัญา ความสามารถ
ทางดา้นทกัษะทางรา่งกาย คุณลกัษณะทางจติใจ เชน่ ความสนใจ แรงจงูใจ ทศันคต ิ คา่นิยม 
ความรูส้กึนึกคดิต่อตนเอง ความเขา้ใจสถานการณ์ อาย ุเพศ 

2. คุณลกัษณะของผูส้อน ไดแ้ก่ สตปิญัญา ระดบัการศกึษา ความรูใ้นวชิาทีส่อน การพฒันาความรู ้
ทกัษะทางรา่งกาย คุณลกัษณะทางจติใจ เชน่ ทศันคต ิคา่นิยม ความรูส้กึนึกคดิต่อตนเอง ความ
เขา้ใจสถานการณ์ สขุภาพรา่งกาย อาย ุเพศ 

3. พฤตกิรรมระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน ไดแ้ก่ ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งการดาํเนินการสอนต่าง เชน่ วธิี
สอน ปฏสิมัพนัธท์างดา้นความรูแ้ละความคดิ 

4. คุณลกัษณะของกลุ่ม ไดแ้ก่ โครงสรา้ง ทศันคต ิความสามคัค ีและการเป็นผูนํ้า 
5. คุณลกัษณะของพฤตกิรรมเฉพาะตวั ไดแ้ก่ การตอบสนองเครือ่งมอื อุปกรณ์ 
6. แรงผลกัดนัจากภายนอก ไดแ้ก่ ครอบครวั สิง่แวดลอ้มทางสงัคม  

Bloom S11 กล่าววา่ สิง่ทีม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมทีัง้หมด 3 ดา้น คอื  
1. พฤตกิรรมดา้นความรูส้กึและความคดิ หมายถงึ ความรูค้วามสามารถและทกัษะต่างๆของผูเ้รยีน

ทีม่มีาก่อน 
2. คุณลกัษณะทางจติใจ หมายถงึ แรงจงูใจทีท่าํใหผู้เ้รยีนเกดิความอยากเรยีน เกดิความอยาก

เรยีนรูใ้นสิง่ใหม่ๆ  ทศันคตต่ิอเน้ือหาวชิาและสถาบนั  
3. คุณภาพการเรยีนการสอน หมายถงึ ประสทิธภิาพการเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนไดร้บั 

สภุาพรรณ โคตรจรสั12 รายงานวา่ องคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนม ี2 ดา้น 
ดงัน้ี 

1. องคป์ระกอบดา้นคุณลกัษณะเกีย่วกบัตวัผูเ้รยีน ประกอบดว้ย 
1.1 องคป์ระกอบดา้นปญัญา ไดแ้ก่ เชาวป์ญัญา ความถนดั ความรูพ้ืน้ฐานหรอืความรูเ้ดมิของ 
     ผูเ้รยีน 
1.2 องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ ไดแ้ก่ แรงจงูใจในการเรยีน ความสนใจ ทศันคต ินิสยัในการเรยีน  
     ความนึกคดิเกีย่วกบัตนเอง การปรบัตวัและลกัษณะทางบุคคลกิภาพอื่น ๆ 
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2. องคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ วฒันธรรมเฉพาะกลุ่ม สิง่แวดลอ้มทางครอบครวั ฐานะ
เศรษฐกจิทางครอบครวั ความคาดหวงัของบดิามารดา บรรยากาศของสถานทีเ่รยีน รวมทัง้
หลกัสตูรและคุณภาพการสอน 

 
ทศันคตใินการเรยีนถอืเป็นตวัแปรหน่ึงทีม่คีวามสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ซึง่ใน

ความหมายของทศันคต ิชยัวฒัน์ แสงศรี13 กล่าววา่ ทศันคตเิป็นความรูส้กึ ความคดิทีบุ่คคลมต่ีอสิง่ใดสิง่
หน่ึงทีเ่ป็นผลมาจากประสบการณ์หรอืสิง่แวดลอ้ม ความรูส้กึ และความคดิดงักล่าวเป็นไปไดใ้นทางชอบ
หรอืไมช่อบ เหน็ดว้ยหรอืไมเ่หน็ดว้ย อนัมแีนวโน้มทีจ่ะใหบุ้คคลแสดงปฏกิริยิา และกระทาํต่อสิง่นัน้ ๆ 
ทัง้ในการสนบัสนุนและต่อตา้น ทศันคต ิ เป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถมองเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจน การทีเ่ราจะทราบ
ทศันคตขิองบุคคลหน่ึงไดก้ต็อ้งใชว้ธิแีปลความหมายของการแสดงออก ซึง่อาจจะเป็นแบบหน่ึงของ
องคป์ระกอบของทศันคตกิไ็ด ้ 

สว่น วชิชุดา เตยีวสกุล14 กล่าวถงึ ทศันคตทิางการเรยีนวา่เป็น ความรูส้กึ และความคดิเหน็ทีม่ี
ต่อความรู ้ ต่อการศกึษา ทัง้ทางดา้นการเรยีนการสอน คอืยอมรบัตวัครแูละคณุคา่ทางการศกึษา ซึง่
สอดคลอ้งกบั สดุฤทยั มขุยวงศา15 ทีอ่ธบิายทศันคตใินการเรยีนวา่เป็นสภาพทางอารมณ์ ความรูส้กึ 
ความคดิ ความเชื่อ และพฤตกิรรมทีแ่สดงออก เพือ่ตอบสนองต่อคร ู โรงเรยีน และระบบการศกึษา เกดิ
จากประสบการณ์และการเรยีนรู ้ซึง่แสดงออกมาได ้2 ดา้น คอื 

  1. ทศันคตใินทางทีด่ต่ีอการเรยีน นกัเรยีนจะแสดงออกในลกัษณะของความพงึพอใจ สนใจมา
เรยีนสมํ่าเสมอ ยอมรบัความสามารถ และวธิกีารของคร ูเหน็คุณคา่ของการศกึษา 

  2. ทศันคตใินทางทีไ่มด่ต่ีอการเรยีน นกัเรยีนจะแสดงออกในลกัษณะของความไมพ่งึพอใจ ไม่
เหน็ดว้ย ไมช่อบคร ูไมต่ัง้ใจเรยีน ขาดเรยีนบ่อย ๆ ไมเ่หน็คุณคา่ของการศกึษา         

นภาพร เมฆรกัษาวนิช16 ศกึษาเรือ่ง ความสมัพนัธร์ะหวา่งนิสยัในการเรยีน ทศันคตใินการเรยีน
กบัผลสมัฤทธก์ารเรยีน โดยใชแ้บบสาํรวจนิสยัในการเรยีนและทศันคตใินการเรยีนของวลิเลยีม เอฟ 
บราวน์ และเวน เอช โฮลซแ์มน ไดใ้ชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนในเขตพระ
นคร จาํนวน 400 คน ผลการวจิยั พบวา่ นิสยัในการเรยีนและทศันคตใินการเรยีน มคีวามสมัพนัธก์บั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 นกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูมี
นิสยัในการเรยีนและทศันคตใินการเรยีนดกีวา่นกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิก์ารเรยีนตํ่า นกัเรยีนชายและหญงิมี
นิสยัในการเรยีนและทศันคตใินการเรยีนดไีมแ่ตกต่างกนั 
          สวุมิล วอ่งวาณชิ17 ศกึษาเรือ่ง สหสมัพนัธพ์หคุณูระหวา่งองคป์ระกอบดา้นเชาวน์ปญัญา ปญัหา
สว่นตวั นิสยั และทศันคตใินการเรยีนกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 
จาํนวน 1,175 คน ผลการวจิยั พบวา่ เมือ่ใชเ้ชาวน์ปญัญา ปญัหาสว่นตวั นิสยั และทศันคตใินการเรยีน
เป็นตวัทาํนาย สหสมัพนัธพ์หคุณูระหวา่ง ตวัทาํนายทัง้ 3 ตวักบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมนียัสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 และพบวา่ นกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนด ีสว่นใหญ่มนิีสยัในการเรยีนด ี เป็นตน้
วา่ มวีธิทีาํงานด ี มกีารทบทวนบทเรยีนทีเ่รยีนไปแลว้เสมอ มกีารจดบนัทกึยอ่ หรอืสง่งานตามทีค่รู
มอบหมายตามกาํหนด เพราะมองเหน็วา่การศกึษาจะชว่ยใหต้นเองประสบความสาํเรจ็ในชวีติได ้
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เทอด แกว้ครีี18 ศกึษาเรือ่ง ความสมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบของนิสยัทางการเรยีน และ
ทศันคตต่ิอการเรยีนกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 โดย
ใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 การศกึษา 2526 จาํนวน 606 คน ผลการวจิยั พบวา่ 
องคป์ระกอบของนิสยัทางการเรยีนทีม่คีวามสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรอ์ยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติริะดบั .01 ม ี 6 องคป์ระกอบ คอื องคป์ระกอบสมาธใินการทาํงาน การหลกีเลีย่งขอ้
ตําหนิ การควบคุมอารมณ์ การแกป้ญัหาการเรยีน แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ และความสมบรูณ์ของแบบอยา่ง 
องคป์ระกอบของนิสยัทางการเรยีนทีส่ามารถรว่มกนัทาํนายผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรไ์ดอ้ยา่ง
มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ม ี 5 องคป์ระกอบ โดยเรยีงตามลาํดบัความสาํคญัของการทาํนาย คอื 
องคป์ระกอบการหลกีเลีย่งขอ้ตําหนิ แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ การแกไ้ขปญัหาการเรยีน การคน้ควา้และการ
วางแผนการเรยีน การควบคุมอารมณ์ 

สรุยี ์ ประกายจนัทร์19 ศกึษาเรือ่ง ความสมัพนัธร์ะหวา่งนิสยัทางการเรยีนทศันคตทิางการเรยีน 
และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในกลุ่มวชิาสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5 
โรงเรยีนเทศบาลเมอืงอุตรดติถ ์ จงัหวดัอุตรดติถ ์ พบวา่ นิสยัทางการเรยีน ทศันคตทิางการเรยีน มี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน กล่าวคอื ถา้ผูเ้รยีนมนิีสยัทางการเรยีน ทศันคติ
ทางการเรยีนทีด่ ีมแีนวโน้มทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ในการเรยีนสงู 

จากงานวจิยัดงักล่าวขา้งตน้ สรปุวา่ ทศันคตเิป็นความรูส้กึ ความคดิของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่
หน่ึงเป็นผลมาจากประสบการณ์ในทางการเรยีน นกัศกึษาจะแสดงออกในลกัษณะของความพงึพอใจ 
และสนใจเรยีนอยา่งสมํ่าเสมอ จงึสง่ผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีด่ ี มแีนวโน้มประสบความสาํเรจ็ใน
การศกึษาสงู  

กล่าวโดยสรปุ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสามารถวดัไดจ้ากการตรวจสอบความสามารถหรอืผล
ทางการเรยีนของผูเ้รยีน ซึง่จะมอีงคป์ระกอบดา้นต่าง ๆ ทีม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เชน่ 
ทศันคต ิความสนใจในการเรยีน คุณภาพการเรยีนการสอน เป็นตน้ 
 
งานวิจยัท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรม และปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ประกอบวิชาชีพเภสชักรรม20-24 
 จากการทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศ มรีายงานการศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อการ
สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม ไดแ้ก่ การศกึษาวจิยัของ McCall KL และคณะ20 พบว่า grade 
point average (GPA), Pharmacy College Admission Test (PCAT) และ California Critical 
Thinking Skill Test (CCTST) มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัการสอบใบประกอบวชิาชพีฯ [North 
American Pharmacist Licensure Examination (NAPLEX) test] นอกจากน้ี Hill-Besinque K และ
คณะ21 ซึ่งศกึษาปจัจยัทาํนายความสาํเรจ็ของ California Board of Pharmacy Licensure 
Examination (CSB exam) พบว่า GPA เป็นปจัจยัสาํคญัในการทาํนายความสาํเรจ็ของการสอบใบ
ประกอบวชิาชพี 
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ในประเทศไทยมรีายงานการศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อการสอบใบประกอบวชิาชพี
เภสชักรรม ไดแ้ก่ การศกึษาวจิยัของระพพีรรณ ฉลองสุข และคณะ22 เรื่อง ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและผลการสอบความรูเ้พือ่ขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรม ซึง่
วเิคราะหข์อ้มลูของนกัศกึษาคณะเภสชัศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศลิปากร และมหาวทิยาลยัเชยีงใหมท่ีเ่ขา้
สอบใบประกอบวชิาชพีฯในปีการศกึษา 2548 พบว่า การเรยีนสาขาเน้นไม่สมัพนัธ์กบัการสอบใบ
ประกอบวชิาชพีฯ แต่ผลสมัฤทธิข์องการเรยีน (GPA สะสม) สมัพนัธท์างบวกกบัการสอบผา่น  สมการ
ความสมัพนัธท์ีไ่ด ้ คอื Ln (odds ของการสอบผา่น) = 3.29  GPA สะสม – 7.567 ผลการทดสอบ
สมการกบัขอ้มลูผลสอบของนกัศกึษาในปี 2548 พบวา่ สมการทาํนายผลการสอบไดถู้กตอ้งสงูถงึรอ้ยละ 
82.1 และการศกึษาวจิยัของอุษณยี ์ คาํประกอบ และคณะ23 เรือ่ง ปจัจยัทาํนายผลการสอบวดัความรู้
ความสามารถของผูข้อขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรมของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
พบวา่ ผลการเรยีนสะสมเฉลีย่วชิาเอกบงัคบัในกลุ่มวชิาโรคและการใชย้า  ผลการเรยีนสะสมเฉลีย่
วชิาเอกเลอืกทีน่กัศกึษาเลอืกเรยีนตามแผนการศกึษาทีส่นใจ และแผนการศกึษาทีน่กัศกึษาเลอืกเรยีน
เป็นตวัแปรทาํนายของผลการสอบตามสถานการณ์กาํหนดทีพ่บในการปฏบิตังิานวชิาชพี และผลการ
เรยีนสะสมเฉลีย่วชิาเอกบงัคบัในกลุ่มวชิาเภสชัชุมชนและการบรหิารจดัการเภสชักจิเป็นปจัจยัทาํนาย
ของผลการสอบทกัษะจาํเป็นทางวชิาชพี จากการศกึษาวจิยัของดนิตา ภาณุจรสั และคณะ24 เรือ่ง 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งการเรยีนสาขาเน้นกบัการประกอบวชิาชพีเภสชักรรมของเภสชัศาสตรบณัฑติที่
สาํเรจ็การศกึษาในปีการศกึษา 2547 โดยศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งสาขาเน้นในการเรยีนเภสชัศาสตร ์
ไดแ้ก่ สาขาเน้นวทิยาศาสตรเ์ภสชักรรม สาขาเน้นบรบิาลทางเภสชักรรม และสาขาเน้นเภสชัศาสตร์
สงัคมและการบรหิาร กบัการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม ซึง่เกบ็ขอ้มลูจากมหาวทิยาลยัของรฐัทัง้ 9 แหง่ 
พบวา่ ผูท้ีเ่รยีนสาขาเน้นต่างกนัมกีารประกอบวชิาชพีเภสชักรรมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั  
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บทท่ี 3 
วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 
รปูแบบการศึกษา 

การวจิยัน้ีเป็นการศกึษาวจิยัเชงิสหสมัพนัธ ์(correlational study) 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นิสติเภสชัศาสตร ์มศว ซึง่กาํลงัศกึษาในหลกัสตูร
เภสชัศาสตรบณัฑติ ซึง่ใชร้ะยะเวลาศกึษา 5 ปี จาํนวน 55 คน และหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ 
(บรบิาลทางเภสชักรรม) ซึง่ใชร้ะยะเวลาศกึษา 6 ปี จาํนวน 3 คน รวมทัง้หมดจาํนวน 58 คน โดยใน
จาํนวนนิสติดงักล่าวมนิีสติ 55 คน ทีค่าดวา่จะสาํเรจ็การศกึษา ในปีการศกึษา 2553 และมคีวามประสงค์
ทีจ่ะเขา้สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม ในปี พ.ศ. 2554 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัน้ีเป็นแบบสมัภาษณ์ (interview schedule) และแบบสอบถามชนิดตอบ
ดว้ยตนเอง (self-administered questionnaire) 

1. แบบสมัภาษณ์ (interview schedule) ซึง่มลีกัษณะการสมัภาษณ์แบบกึง่มโีครงสรา้ง คอื มี
การกําหนดประเด็นและตัง้คําถามต่าง ๆ ขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสมัภาษณ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งแบบ
สมัภาษณ์น้ีจะใชส้มัภาษณ์บณัฑติเภสชัศาสตรท์ีผ่า่นการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมแลว้ จาํนวน 
5 คน เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัปจัจยัทีส่นใจศกึษากบัผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพี
เภสชักรรม ก่อนสรา้งเครือ่งมอืวจิยั ซึง่แสดงรายละเอยีดในภาคผนวก ก  

2. แบบสอบถามชนิดตอบดว้ยตนเอง (self-administered questionnaire) ซึง่มลีกัษณะเป็นขอ้
คาํถามแบบตรวจรายการ (check list) แบบเขยีนตอบ และแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (rating scale) 
ซึง่แสดงรายละเอยีดในภาคผนวก ค 

แบบสอบถามซึง่มลีกัษณะเป็นขอ้คาํถามแบบตรวจรายการ (check list) ใชเ้กบ็ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบั
เพศ หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติทีศ่กึษา สาขาโครงงานวจิยัทางเภสชัศาสตรท์ีท่ําระหว่างเรยีนใน
หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ สาขาการประกอบวชิาชพีเภสชักรรมทีมุ่่งหวงัหลงัสาํเรจ็การศกึษา การ
เตรยีมความพรอ้มก่อนสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม รูปแบบของการเตรยีมความพรอ้มก่อนสอบ
ใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม การรบัรูข้อ้มลูเกีย่วกบัการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 

แบบสอบถามซึ่งมลีกัษณะเป็นแบบเขยีนตอบ ใช้เก็บข้อมูลที่เกี่ยวกบัประสบการณ์การฝึก
ปฏบิตังิานวชิาชพีในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในหลกัสูตรเภสชัศาสตร
บณัฑติ การเตรยีมความพรอ้มก่อนสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 

แบบสอบถามซึง่มลีกัษณะเป็นขอ้คาํถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า (rating scale) แบ่งเป็น
ระดบั ใชเ้กบ็ขอ้มลูเกี่ยวกบัทศันคตต่ิอวชิาชพีเภสชักรรม ทศันคตติ่อการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชั
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กรรม ทศันคตติ่อการเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ และภาวะสุขภาพจติก่อนเขา้สอบ
ใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 
 
ขัน้ตอนการสร้างเครื่องมือ 

ผูว้จิยัสรา้งเครือ่งมอืเพือ่รวบรวมขอ้มลู โดยมขี ัน้ตอน ดงัน้ี 
1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. นําขอ้มลูทีศ่กึษาคน้ควา้มาสรา้งเป็นแบบสอบถาม โดยกาํหนดขอบเขตและเน้ือหาให้

ครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
3. นําแบบสอบถามฉบบัรา่งสง่ใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบสอบถามกบั

วตัถุประสงคข์องงานวจิยั ความถูกตอ้ง ความเทีย่งตรงของเน้ือหา (content validity) ความ
เหมาะสมของภาษา รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะต่าง ๆ   

4. นําผลการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญไปปรบัปรงุแบบสอบถาม เพือ่ปรบัแบบสอบถามให้
ถูกตอ้งสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

5. นําแบบสอบถามทีป่รบัปรงุแลว้นําไปทดลองใช ้(try out) กบักลุ่มตวัอยา่งทีม่ลีกัษณะคลา้ย
กลุ่มตวัอยา่งจรงิ คอื นิสติเภสชัศาสตรช์ัน้ปีที ่4 ก่อน จาํนวน 87 คน แลว้นําไปวเิคราะห์
องคป์ระกอบเบือ้งตน้ดว้ยวธิ ีPrinciple component analysis และหาคา่ความเชื่อมัน่ของ
แบบสอบถาม โดยหาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา่ (-coefficient) ของครอนบราค (Cronbach) 
เฉพาะตวัแปรทางจติวทิยา 

6. ปรบัปรงุแบบสอบถามตามผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบและคา่ความเชื่อมัน่ 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
ผูว้จิยัอธบิายรายละเอยีดของโครงการวจิยั วตัถุประสงค์ ประโยชน์ของโครงการวจิยัและการ

กรอกแบบสอบถามใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการวจิยัทราบ จากนัน้ดําเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลของประชากร
และกลุ่มตวัอยา่งทีก่าํหนดจากการกรอกแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูในกลุ่มประชากร
เป็นจาํนวน 2 ครัง้ คอื ครัง้ที ่1 ในวนัที ่27 มกราคม 2554 และครัง้ที ่2 ในวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2554 ซึง่
เป็นช่วงเวลาภายใน 1 สปัดาหก่์อนการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมส่วน MCQ และ OSPE 
ตามลําดบั  โดยการเกบ็ขอ้มูลครัง้ที ่1 ประกอบดว้ยขอ้มูล 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
จาํนวน 10 ขอ้ สว่นที ่2 ทศันคตต่ิอวชิาชพีเภสชักรรม จาํนวน 15 ขอ้ ทศันคตติ่อการสอบใบประกอบ
วชิาชพีเภสชักรรม จํานวน 5 ขอ้ และทศันคตติ่อการเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ 
จาํนวน 9 ขอ้ และสว่นที ่3 แบบคดักรองภาวะสุขภาพจติฉบบัภาษาไทย จาํนวน 12 ขอ้ สว่นการเกบ็
ขอ้มลูครัง้ที ่2 ประกอบดว้ยขอ้มลู 2 สว่น ไดแ้ก่ สว่นที ่1 ขอ้มลูสว่นบุคคล จาํนวน 2 ขอ้ คอื ขอ้ที ่8 การ
เตรยีมตวัก่อนเขา้สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมส่วน OSPE ของนิสติ และขอ้ที่ 9 รูปแบบการ
เตรยีมตวัก่อนเขา้สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมสว่น OSPE ของนิสติ และสว่นที ่3 แบบคดักรอง
ภาวะสุขภาพจติฉบบัภาษาไทย จาํนวน 12 ขอ้ ก่อนเขา้สอบสว่น OSPE และเกบ็รวบรวมผลการสอบ
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ใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม ครัง้ที ่1/2554 ของบณัฑติเภสชัศาสตร ์มศว ทีเ่ขา้สอบเป็นครัง้แรก จาก
ศูนยส์อบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรม สภาเภสชักรรม ทีส่ง่มายงัคณะเภสชั
ศาสตร ์มศว ประมาณเดอืนเมษายน พ.ศ. 2554  
 
การวิเคราะหข้์อมลู 

ดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม และผลสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม และ
วเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัที่สนใจศกึษากบัผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชั
กรรม รวมทัง้วเิคราะหป์จัจยัทีส่ามารถทาํนายผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม  

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

แบบสอบถามเกี่ยวกบัทศันคตต่ิอวชิาชพีเภสชักรรม ทศันคตติ่อการสอบใบประกอบวชิาชพี
เภสชักรรม ทศันคตติ่อการเรยีนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ ซึ่งมลีกัษณะเป็นขอ้คําถามแบบ
มาตราสว่นประมาณคา่ (rating scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั 

ขอ้ความเชงิบวกของระดบัความคดิเหน็ 
o ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ ระดบัคา่คะแนน  1 
o ไมเ่หน็ดว้ย   ระดบัคา่คะแนน  2 
o ไมแ่น่ใจ   ระดบัคา่คะแนน   3 
o เหน็ดว้ย    ระดบัคา่คะแนน   4 
o เหน็ดว้ยอยา่งยิง่   ระดบัคา่คะแนน   5 

ขอ้ความเชงิลบของระดบัความคดิเหน็ 
o ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ ระดบัคา่คะแนน  5 
o ไมเ่หน็ดว้ย   ระดบัคา่คะแนน  4 
o ไมแ่น่ใจ   ระดบัคา่คะแนน   3 
o เหน็ดว้ย    ระดบัคา่คะแนน   2 
o เหน็ดว้ยอยา่งยิง่   ระดบัคา่คะแนน   1 

 
แบบสอบถามเกี่ยวกบัสุขภาพจติก่อนเขา้สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม ซึง่มลีกัษณะเป็น

ขอ้คาํถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (rating scale) แบ่งเป็น 4 ระดบั  
ขอ้ความเชงิบวกของระดบัความคดิเหน็ 

o น้อยกวา่ปกตมิาก  ระดบัคา่คะแนน  1 
o น้อยกวา่ปกต ิ  ระดบัคา่คะแนน  2 
o เหมอืนปกต ิ   ระดบัคา่คะแนน   3 
o มาก (ด)ี กวา่ปกต ิ ระดบัคา่คะแนน   4 
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ขอ้ความเชงิลบของระดบัความคดิเหน็ 
o ไมเ่ลย    ระดบัคา่คะแนน  4 
o ไมม่ากกวา่ปกต ิ  ระดบัคา่คะแนน  3 
o คอ่นขา้งมากกวา่ปกต ิ ระดบัคา่คะแนน   2 
o คอ่นขา้งมากกวา่ปกตมิาก ระดบัคา่คะแนน   1 

 
สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั  

1. การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (descriptive statistics) ใชว้เิคราะห ์
    ขอ้มลูเพือ่อธบิายลกัษณะประชากร ไดแ้ก่ คา่รอ้ยละ (percentage) คา่เฉลีย่ (mean)  
    คา่พสิยั (range) คา่ฐานนิยม (mode) คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation)  
2. การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน (inferential statistics) ใชว้เิคราะหข์อ้มลู 
    เพือ่ทดสอบสมมตุฐิาน ทีร่ะดบันยัสาํคญั () เทา่กบั 0.05 

2.1 สถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson product-moment  
     correlation coefficient) สาํหรบัหาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร 2 ตวัทีเ่ป็น 
     อสิระต่อกนั ในกรณทีีข่อ้มลูตวัแปรทัง้สองอยูบ่นมาตรวดัเดยีวกนั และใช ้ 
     ANOVA (Analysis of variance) ในกรณทีีต่วัแปรตน้อยูบ่นมาตรวดั  
     Nominal scale 
2.2 สถติ ิt-test, Mann-Whitney U test และ Kruskall-Wallis test สาํหรบัการทดสอบ    
     สมมตฐิานความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่หรอืคา่กลางของคะแนนสอบระหวา่งกลุ่ม 
     นิสติ (ตามความเหมาะสมกบัขนาดของตวัอยา่งในแต่ละกลุ่ม) 
2.3 สถติกิารวเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณู (Stepwise multiple regression  
     analysis) สาํหรบัวเิคราะหป์จัจยัทีส่ามารถทาํนายผลสมัฤทธิข์องการสอบ 
     ใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม  

 
สถานท่ีในการดาํเนินงานวิจยั 

คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
 การศกึษาเรื่องปจัจยัที่มผีลต่อผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมครัง้น้ี มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม
และปจัจยัทีส่ามารถทํานายผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม ทําการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจ ัยพฒันาขึ้นและผ่านการทดลองใช้พร้อมทัง้ปรบัปรุงให้สามารถสื่อ
ความหมายทีต่อ้งการและมคีวามเหมาะสมทีจ่ะใชง้านในกลุ่มนิสติ แลว้เกบ็ขอ้มูลในวนัที ่27 มกราคม 
2554 จากกลุ่มประชากรนิสติเภสชัศาสตร์ มศว ที่กําลงัศึกษาในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ ซึ่งใช้
ระยะเวลาศกึษา 5 ปี จาํนวน 55 คน และหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ (บรบิาลทางเภสชักรรม) ซึง่ใช้
ระยะเวลาศกึษา 6 ปี จาํนวน 3 คน รวมทัง้หมด 58 คน โดยนิสติดงักล่าวคาดว่าจะสาํเรจ็การศกึษา ในปี
การศกึษา 2553 และมคีวามประสงคท์ีจ่ะเขา้สอบเพือ่ขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรม ใน
ปี พ.ศ. 2554 ทัง้น้ีมนิีสติ 55 คนทีเ่ขา้สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมส่วน MCQ ในวนัที ่ 5-6 
กุมภาพนัธ ์ 2554 และมนิีสติ 54 คนทีเ่ขา้สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมสว่น OSPE ในวนัที ่ 4 
มนีาคม 2554 โดยมผีลการศกึษาดงัแสดงไวเ้ป็น 5 สว่น ดงัน้ี 
 สว่นที ่1 ขอ้มลูสว่นบุคคลและการเตรยีมความพรอ้มก่อนสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 
 สว่นที ่2 ทศันคตขิองนิสติต่อวชิาชพีเภสชักรรม การสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม และ 
   การเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ 
 สว่นที ่3 ภาวะสุขภาพจติของนิสติก่อนเขา้สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 

สว่นที ่4 ผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมและ 
 ปจัจยัทีม่ผีลต่อผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม  

สว่นที ่5 ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัสว่นบุคคล ปจัจยัดา้นการศกึษา ทศันคต ิและสขุภาพจติต่อ 
 ผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 

 
ส่วนท่ี 1  ข้อมลูส่วนบคุคลและการเตรียมความพร้อมก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรม 

นิสติเกอืบทัง้หมดศกึษาในหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ 5 ปี (94.8%)  สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ 
(79.3%) มเีกรดเฉลีย่สะสม (GPA) เกนิ 2.50 โดยมคีา่เฉลีย่ของทัง้กลุ่มเทา่กบั 3.02 (SD 0.40) และทาํ
โครงงานวจิยัเน้นทางดา้นผลติภณัฑ ์ (75.9%) สาขาการประกอบวชิาชพีเภสชักรรมทีน่ิสติต้องการ
ปฏบิตังิาน 2 ลาํดบัแรก คอื เภสชักรรมโรงพยาบาล (33.3%) เภสชักรรมการตลาด (22.8%) และใน
ลาํดบัที ่ 3 ตอ้งการปฏบิตังิานในสาขาเภสชักรรมชุมชนและเภสชัอุตสาหกรรมในสดัส่วนทีเ่ท่ากนั 
(19.3%) ดงัแสดงในตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของนิสติ 
 

ข้อมูล จาํนวน 
คน ร้อยละ 

เพศ (n=58) 

 ชาย 12 20.7 

 หญงิ 46 79.3 

หลกัสตูรท่ีสาํเรจ็การศึกษา (n=58) 

 เภสชัศาสตรบณัฑติ 5 ปี 55 94.8 

 เภสชัศาสตรบณัฑติ (บรบิาลทางเภสชักรรม) 6 ปี 3 5.2 

เกรดเฉล่ียสะสม (GPA) (n=58) 

 2.00-2.49 7 12.1 

 2.50-2.99 21 36.2 

 3.00-3.49 20 34.5 

  3.50 10 17.2 

สาขาโครงงานวิจยัทางเภสชัศาสตรท่ี์ทาํระหว่างเรียน (n=58) 

 เน้นทางดา้นผูป้ว่ย (patient) 6 10.30 

 เน้นทางดา้นผลติภณัฑ ์(product)  44 75.9 

 เน้นทางดา้นเภสชัศาสตรส์งัคมและการบรหิารเภสชักรรม (social) 8 13.8 

สาขาการประกอบวิชาชีพเภสชักรรมท่ีต้องการปฏิบติังานเป็นลาํดบัแรก (n=57) 

 เภสชักรรมโรงพยาบาล  19 33.3 

 เภสชักรรมชุมชน  11 19.3 

 เภสชัอุตสาหกรรม  11 19.3 

 เภสชักรรมการตลาด  13 22.8 

 การคุม้ครองผูบ้รโิภค 1 1.8 

 การศกึษาเภสชัศาสตร ์(อาจารย)์  0 0 

 อื่น ๆ ไดแ้ก่ ศกึษาต่อ เป็นอุบาสกิา 2 3.5 
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นิสติทุกคน คอืทัง้ 58 คนไดผ้า่นการฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีระหว่างเรยีนในหลกัสตูรเภสชัศาสตร
บณัฑติ โดยทุกคนผ่านการฝึกปฏบิตังิานตามขอ้กําหนดของทุกสถาบนัในสาขาเภสชักรรมโรงพยาบาล
และเภสชักรรมชุมชน (แต่มนิีสติ 1 คนไม่ตอบขอ้คําถามในส่วนน้ี) ส่วนใหญ่เป็นจํานวนแห่งละ 200 
ชัว่โมงตามขอ้ตกลง โดยมนิีสติในหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ (บรบิาลทางเภสชักรรม) ซึง่ใชร้ะยะเวลา
ศกึษา 6 ปี ฝึกปฏบิตังิานในสาขาเภสชักรรมโรงพยาบาลเป็นจํานวนชัว่โมงมากกว่านิสติทีศ่กึษาใน
หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ (5 ปี) คอื เกนิ 1,500 ชัว่โมง นอกจากนัน้นิสติในหลกัสตูร 5 ปี ไดเ้ลอืกฝึก
ปฏบิตังิานตามความถนัดและความสนใจเพิม่เตมิ โดยปรากฏว่ามจีํานวนนิสติที่เลอืกฝึกปฏบิตังิานใน
สาขาต่าง ๆ จากมากไปหาน้อย คอื สาขาเภสชักรรมการตลาด เภสชัอุตสาหกรรม และคุม้ครองผูบ้รโิภค 
ตามลําดบั เมื่อพจิารณาจากจํานวนชัว่โมงเฉลี่ยในการฝึกปฏบิตังิาน พบว่า ในภาพรวมนิสติมจีํานวน
ชัว่โมงการฝึกปฏบิตังิานในสาขาเภสชักรรมโรงพยาบาลสูงทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลี่ย 313.6 (SD 378.2) 
ชัว่โมง ตามดว้ยสาขาเภสชักรรมชุมชน [ค่าเฉลี่ย 228.5 (SD 81.4)] และเภสชักรรมการตลาด [ค่าเฉลี่ย 
138.1 (SD 147.8)] รายละเอยีดขอ้มลูการฝึกปฏบิตังิานของนิสติแสดงในตารางที ่2  
  เมือ่สอบถามนิสติเกีย่วกบัแหล่งความรูท้ีนิ่สติใชท้บทวนก่อนเขา้สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชั
กรรม พบวา่ นิสติทุกคนใชข้อ้สอบเก่าในการทบทวน และแหล่งความรูอ้กี 3 ลาํดบัตน้ ๆ ทีนิ่สติใชม้าก 
คอื เอกสารการสอนจากในหอ้งเรยีน (89.7% ของนิสติ) คูม่อืทกัษะตามเกณฑค์วามรูค้วามสามารถทาง
วชิาชพีของผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรม (75.9%) และหนงัสอื (67.2%) สว่นแหล่งความรูอ้ืน่ ๆ ทีนิ่สติ
ใชใ้นการเตรยีมความพรอ้มรว่มดว้ย ไดแ้ก่ หนงัสอืสรปุของเพือ่น อาศยัเพือ่นชว่ยตวิ หอ้งพฒันาทกัษะ
ทางเภสชักรรมของคณะ ชทีทีจ่ดัทาํขึน้มาเพือ่ตวิเอง การซอ้มสอบ เอกสารทีจ่ดัทาํเองในรุน่ เอกสารทีใ่ช ้
ตวิจากมหาวทิยาลยัอื่น ดงัแสดงในตารางที ่3 
  นิสติส่วนใหญ่ใชเ้วลาศกึษาทบทวนเนื้อหาต่าง ๆ ทีจ่ะสอบเป็นเวลา 3-5 วนัต่อสปัดาห ์
(71.9%) และวนัละประมาณ 3-5 ชัว่โมง (64.9%) ส่วนจาํนวนความถี่ทีใ่ชใ้นการฝึกปฏบิตัเิพื่อเตรยีม
สอบทกัษะทางวชิาชพี (OSPE) ของนิสติส่วนใหญ่ คอื น้อยกว่า 3 วนัต่อสปัดาห ์(61.5%) และไม่มี
นิสติทีฝ่ึกปฏบิตัมิากกว่า 5 วนัต่อสปัดาห  ์และนิสติส่วนใหญ่ฝึกปฏบิตันิ้อยกว่า 3 ชัว่โมงต่อวนั 
(69.2%) ดงัแสดงในตารางที ่4 สําหรบัรูปแบบการเตรยีมตวัก่อนเขา้สอบใบประกอบวชิาชพี พบว่า 
นิสติทุกคนมกีารเตรยีมความพรอ้มร่วมกบัเพื่อน และเกอืบทัง้หมดจะเตรยีมตวัเองดว้ย (94.8%) 
นิสติประมาณหน่ึงในสามของทัง้หมดมเีภสชักรรุ่นพีช่่วยเหลอืใหค้ําแนะนําในการเตรยีมตวั (37.8%)  
และมกีารฝึกปฏบิตัิทกัษะทางวชิาชพีเภสชักรรมในหอ้งพฒันาทกัษะทางเภสชักรรม หรอืหอ้ง active 
learning ทีค่ณะจดัให  ้(34.5%) นิสิตอีก 1 คนมรีูปแบบการเตรียมตวัในแบบอื่น ๆ ได้แก่ ให้เพื่อน
แนะนํา ดงัแสดงในตารางที ่5 
  นิสติทุกคนที่ตอบแบบสอบถามการรบัทราบขอ้มูลเกี่ยวกบัการสอบใบประกอบวชิาชพีใน
ประเดน็ต่าง ๆ 10 ประเดน็ (57 คน) พบว่า นิสติมกีารรบัรูข้อ้มูลลกัษณะและรูปแบบการสอบ 
ขอบเขตเน้ือหา และสดัส่วนขอ้สอบ นิสติเกอืบทุกคน (56 คน) ทราบเรื่องวธิกีารตอบขอ้สอบ คะแนน
สอบและเกณฑก์ารตดัสนิ และแหล่งขอ้มูลเวบไซดท์ี่สามารถสบืคน้ขอ้มูลเกี่ยวกบัการสอบ อย่างไรก็
ตาม ประมาณครึง่หน่ึงของนิสติระบุว่าไม่ทราบเรื่องหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการสอบและสถานที่
ตดิต่อ ดงัแสดงในตารางที่ 6
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ตารางท่ี 2  จาํนวนชัว่โมงฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีของนิสติระหว่างเรยีนในหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ 
 

จาํนวนชัว่โมงท่ีนิสิตฝึกปฏิบติังานวิชาชีพ จาํนวน 
คน ร้อยละ 

สาขาเภสชักรรมโรงพยาบาล1 (n=57) 

  200 ชัว่โมง 1 1.8 

 200-400 ชัว่โมง 49 86.0 

  400 ชัว่โมง 7 12.3 

สาขาเภสชักรรมชุมชน2 (n=57)  

  200 ชัว่โมง 3 5.3 

 200-400 ชัว่โมง 47 82.5 

  400 ชัว่โมง 7 12.3 

สาขาเภสชัอุตสาหกรรม3 (n=11)  

  200 ชัว่โมง 9 81.8 

 200-400 ชัว่โมง 2 18.2 

  400 ชัว่โมง 0 0 

สาขาเภสชักรรมการตลาด4 (n=29) 

  200 ชัว่โมง 0 0 

 200-400 ชัว่โมง 26 89.6 

  400 ชัว่โมง 3 10.3 

สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค5 (n=2) 

  200 ชัว่โมง 1 50.0 

 200-400 ชัว่โมง 1 50.0 

  400 ชัว่โมง 0 0 
1 พสิยั 184-1880 ค่าเฉลี่ย 313.6 (SD 378.2) ฐานนิยม 200 ชัว่โมง 
2 พสิยั 140-500 ค่าเฉลี่ย 228.5 (SD 81.4) ฐานนิยม 200 ชัว่โมง 

3 พสิยั 0-240 ค่าเฉลี่ย 33.1(SD 70.3) ฐานนิยม 0 ชัว่โมง (ไม่ไดฝึ้กดา้นน้ี 47 คน หรอื 81.0%) 

4 พสิยั 0-520 ค่าเฉลี่ย 138.1 (SD 147.8) ฐานนิยม 0 ชัว่โมง (ไม่ไดฝึ้กดา้นน้ี 29 คน หรอื 50.0%) 
5 พสิยั 0-240 ค่าเฉลี่ย 5.9 (SD 33.9) ฐานนิยม 0 ชัว่โมง (ไม่ไดฝึ้กดา้นน้ี 56 คน หรอื 96.6%) 
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ตารางท่ี 3  แหล่งความรูท้ีท่บทวนก่อนเขา้สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม (n=58) 
 

แหล่งความรู ้* จาํนวน 
คน ร้อยละ 

1. ขอ้สอบเก่า  58  100.0  
2. เอกสารการสอน 52 89.7 
3. คูม่อืทกัษะตามเกณฑค์วามรูค้วามสามารถทางวชิาชพีของผู้

ประกอบวชิาชพีเภสชักรรม  
44 75.9 

4. หนงัสอื  39 67.2 
5. วดิทิศัน์แสดงทกัษะทางวชิาชพีเภสชักรรม 5 8.6 
6. ตําราทางวชิาการต่างประเทศ (textbook) 3 5.2 
7. บทความ และวารสารทางวชิาการ  2 3.4 
8. แหล่งความรูอ้ืน่ ๆ ไดแ้ก่ หนงัสอืของเพือ่น อาศยัเพือ่นชว่ยตวิ 

หอ้งฝึกทกัษะของคณะ ชทีทีจ่ดัทาํขึน้มาเพือ่ตวิเอง การซอ้มสอบ 
เอกสารทีจ่ดัทาํเองในรุน่ เอกสารตวิจากมหาวทิยาลยัอื่น 

23 39.7 

* สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
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ตารางท่ี 4  เวลาทีใ่ชใ้นการเตรยีมตวัก่อนเขา้สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 
 

เวลาการเตรียมตวัก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรม จาํนวน 
คน ร้อยละ 

จาํนวนชัว่โมงต่อวนัท่ีใช้ทบทวน (n=57) 

  3 ชัว่โมงต่อวนั 18 31.6 

 3-5 ชัว่โมงต่อวนั 37 64.9 

  5 ชัว่โมงต่อวนั 2 3.5 

จาํนวนวนัต่อสปัดาห์ (ความถ่ี) ท่ีใช้ทบทวน (n=57) 

  3 วนัต่อสปัดาห ์  7 12.3 

 3-5 วนัต่อสปัดาห ์ 41 71.9 

  5 วนัต่อสปัดาห ์ 9 15.8 

จาํนวนชัว่โมงต่อวนัท่ีใช้ฝึกปฏิบติัจริงสาํหรบัเตรียมสอบทกัษะทางวิชาชีพเภสชักรรม (OSPE) 
(n=52) 

  3 ชัว่โมงต่อวนั 36 69.2 

 3-5 ชัว่โมงต่อวนั 14 26.9 

  5 ชัว่โมงต่อวนั 2 3.8 

จาํนวนวนัต่อสปัดาห์ (ความถ่ี) ท่ีใช้ฝึกปฏิบติัจริงสาํหรบัเตรียมสอบทกัษะทางวิชาชีพเภสชักรรม 
(OSPE) (n=52) 

  3 วนัต่อสปัดาห ์  32 61.5 

 3-5 วนัต่อสปัดาห ์ 20 38.5 

  5 วนัต่อสปัดาห ์ 0 0 
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ตารางท่ี 5  รปูแบบการเตรยีมตวัก่อนเขา้สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมของนิสติ (n=58) 
 
รปูแบบการเตรียมตวัก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรม* จาํนวน 

คน ร้อยละ 
1. เตรยีมตวัรว่มกบัเพือ่น เชน่ อา่นหนงัสอืรว่มกนั มกีารตวิดว้ยกนั 58 100.0 
2. เตรยีมตวัคนเดยีว 55 94.8 
3. มเีภสชักรรุน่พีค่อยชว่ยเหลอืในการใหค้าํแนะนํา 22 37.9 
4. ฝึกปฏบิตัทิกัษะทางวชิาชพีเภสชักรรมในหอ้งพฒันาทกัษะทาง

เภสชักรรม หรอืหอ้ง active learning 
20 34.5 

5. ฝึกปฏบิตัทิกัษะทางวชิาชพีเภสชักรรมในสถานปฏบิตังิานจรงิ 
เช่น รา้นยา โรงพยาบาล 

13 22.4 

6. ฝึกฝนตามวดีทิศัน์แสดงทกัษะทางวชิาชพีเภสชักรรม 7 12.1 
7. รปูแบบอื่น ๆ ไดแ้ก่ ใหเ้พือ่นแนะนํา 1 1.7 

* สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 
 
ตารางท่ี 6 การรบัทราบขอ้มลูเกีย่วกบัการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมจากการประเมนิตนเอง
(n=57) 
 

ข้อมลูเก่ียวกบัการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรม จาํนวนคน (ร้อยละ) 
ทราบ ไม่ทราบ 

วตัถุประสงคข์องการสอบ 55 (96.5) 2 (3.5) 
ลกัษณะและรปูแบบการสอบ  57 (100.0) 0 (0) 
ขอบเขตเน้ือหา 57 (100.0) 0 (0) 
สดัสว่นขอ้สอบ  57 (100.0) 0 (0) 
วธิกีารตอบขอ้สอบ 56 (98.2) 1 (1.8) 
คะแนนสอบ เกณฑก์ารตดัสนิผา่น  56 (98.2) 1 (1.8) 
วนั เวลาทีส่อบ 52 (91.2) 5 (8.8) 
การสง่เอกสารหลกัฐานการสาํเรจ็การศกึษาไปยงัศนูยส์อบความรู ้ฯ  51 (89.5) 6 (10.5) 
แหล่งขอ้มูล (web site) ทีส่ามารถเขา้สบืคน้เกีย่วกบัการสอบ 56 (98.2) 1 (1.8) 
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบต่อการสอบ และสถานทีต่ดิต่อ 29 (50.9) 28 (49.1) 
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ส่วนท่ี 2 ทศันคติของนิสิตต่อวิชาชีพเภสชักรรม การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรม และ
การเรียนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต 

แบบสอบถามทศันคติของนิสติต่อวชิาชพีเภสชักรรม ทศันคติต่อการสอบใบประกอบวชิาชพี
เภสชักรรม และทศันคตต่ิอการเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ มลีกัษณะเป็นขอ้คําถาม
แบบมาตราสว่นประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั สาํหรบัขอ้ความเชงิบวก จาก “ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
(1)” ไปสู่ “เหน็ดว้ยอย่างยิง่ (5)” ขณะทีข่อ้ความเชงิลบ จาก “เหน็ดว้ยอย่างยิง่ (1)” ไปสู่ “ไม่เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ (5)” ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามเมื่อใชเ้กบ็ขอ้มลูในประชากรนิสติครัง้น้ีทีค่ํานวณจาก
สมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบคั (Cronbach’s -coefficient) เป็น 0.6210, 0.6187 และ 0.5363 
สาํหรบัคาํถามในส่วนทีส่อบถามถงึทศันคตขิองนิสติต่อวชิาชพีเภสชักรรม (15 ขอ้) ทศันคตติ่อการสอบ
ใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม (5 ข้อ) และทศันคตติ่อการเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตร
บณัฑติ (9 ขอ้) ตามลําดบั ซึ่งอยู่ในระดบัทีพ่อใชไ้ดส้ําหรบัเครื่องมอืทีถู่กพฒันาขึน้ใหม่และนํามาใช้
งานเป็นครัง้แรก 

ในภาพรวมนิสติมทีศันคตทิีค่่อนไปในเชงิบวกต่อวชิาชพีเภสชักรรม โดยเกนิรอ้ยละ 80.0 
ของนิสติแสดงความเหน็ดว้ยหรอืเหน็ดว้ยอย่างยิง่ในประเดน็ขอ้ความทศันคตทิีเ่ขยีนในเชงิบวกต่อ
วชิาชพีในเกอืบทัง้หมดของประเดน็ทีเ่ป็นเชงิบวก (9 จาก 11 ประเดน็ทีเ่ป็นขอ้ความเชงิบวก หรอื 
81.8% ของขอ้ความเชงิบวก) โดยมสีดัส่วนผูท้ีเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่มากเป็น 3 ลําดบัแรกในประเดน็ 
“การประกอบวชิาชพีเปิดโอกาสใหเ้ลอืกปฏบิตังิานไดห้ลากหลายสาขา” (เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 54.4%) 
“การปฏบิตังิานทาํใหเ้กดิความภูมใิจทีไ่ดช้่วยเหลอืผูอ้ื่น” (เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 46.6%) และ “วชิาชพีมี
เกยีรต ิและเป็นทีย่อมรบัของสงัคม” (เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 32.8%) ซึ่งทัง้สามประเดน็มคี่าเฉลี่ยของระดบั
ทศันคตสิูงสุดเป็น 3 ลําดบัแรกดว้ยเช่นกนั (ค่าเฉลี่ย 4.47, 4.46 และ 4.33 ตามลําดบั) และใน
ภาพรวม นิสติมรีะดบัคะแนนเฉลี่ยต่อประเดน็ทีเ่ป็นขอ้ความเชงิบวกสูงกว่า 3.50 เกอืบทุกประเดน็ 
(ช่วงคะแนนเฉลี่ยทัง้หมดต่อคาํถามเชงิบวก 3.69- 4.47) โดยมเีพยีงหน่ึงประเดน็เชงิบวกทีม่คีะแนน
เฉลี่ยทศันคตติํ่ากว่า 3.50 คอืประเดน็ “การปฏบิตังิานไดร้บัค่าตอบแทนสูง สามารถยกฐานะทาง
เศรษฐกจิของตนเองและครอบครวัใหด้ขีึน้” ทีม่คีะแนนเฉลี่ย 3.49 นอกจากน้ี นิสติส่วนใหญ่ไม่ค่อย
เหน็ดว้ยในประเดน็ขอ้ความทีแ่สดงความคดิเหน็เชงิลบต่อวชิาชพี ซึ่งมทีัง้หมด 4 ประเดน็ ไดแ้ก่ 
“การปฏบิตังิานมคีวามเหน็ดเหน่ือยอย่างมาก ต้องใชแ้รงงานมากกว่าความคดิ” “การปฏบิตังิานต้อง
ใชใ้บประกอบวชิาชพีเภสชักรรมเสมอเป็นสิง่ทียุ่่งยาก” “การปฏบิตังิานมคีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้โรค
ต่าง ๆ สูง” และ “การปฏบิตังิานมคีวามเสีย่งสูงต่อการถูกผูป้่วยฟ้องรอ้ง” และมคีะแนนระดบัทศันคติ
เฉลี่ยตํ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยในประเดน็ทศันคตทิีเ่ป็นบวกต่อวชิาชพี คอือยู่ในช่วง 2.40-3.29 คะแนน 
โดยนิสติเกนิรอ้ยละ 60.0 ไม่เหน็ดว้ยหรอืไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ในประเดน็ “การปฏบิตังิานต้องใชใ้บ
ประกอบวชิาชพีเภสชักรรมเสมอเป็นสิง่ทียุ่่งยาก” และ “การปฏบิตังิานมคีวามเหน็ดเหน่ือยอย่างมาก 
ต้องใชแ้รงงานมากกว่าความคดิ” รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที ่7 และ 8 
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 ตารางท่ี 7  จาํนวนคนและรอ้ยละนิสติทีแ่สดงทศันคตต่ิอวชิาชพีเภสชักรรมในระดบัต่าง ๆ  
 

ทศันคติต่อวิชาชีพเภสชักรรม 
จาํนวนคนท่ีแสดงระดบัความคิดเหน็ 

(ร้อยละ) 
เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 
วชิาชพีมเีกยีรต ิและเป็นที่ยอมรบัของสงัคม (n=58) 19 

(32.8) 
39 

(67.2) 
0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

วชิาชพีเป็นที่ตอ้งการของสงัคม และเป็นประโยชน์ต่อ
สงัคม (n=58) 

18 
(31.0) 

39 
(67.2) 

1 
(1.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

วชิาชพีมคีวามมัน่คงในการทาํงาน (n=58) 15 
(25.9) 

40 
(69.0) 

3 
(5.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

วชิาชพีมโีอกาสก้าวหน้าในการทาํงาน (n=58) 9 
(15.5) 

40 
(69.0) 

8 
(13.8) 

1 
(1.7) 

0 
(0) 

วชิาชพีมคีวามทา้ทาย ไม่น่าเบื่อ (n=58) 6 
(10.3) 

29 
(50.0) 

22 
(37.9) 

1 
(1.7) 

0 
(0) 

การประกอบวชิาชพีเปิดโอกาสใหเ้ลอืกปฏบิตังิานได้
หลากหลายสาขา (n=57) 

31 
(54.4) 

23 
(40.4) 

2 
(3.5) 

1 
(1.8) 

0 
(0) 

การปฏบิตังิานไดร้บัค่าตอบแทนสูง สามารถยกฐานะทาง
เศรษฐกจิของตนเองและครอบครวัใหด้ขี ึน้ (n=57) 

3 
(5.3) 

28 
(49.1) 

21 
(36.8) 

4 
(7.0) 

1 
(1.8) 

การปฏบิตังิานทาํใหเ้กดิความภูมใิจทีไ่ดช้่วยเหลอืผูอ้ื่น 
(n=58) 

27 
(46.6) 

31 
(53.4) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

การปฏบิตังิานมคีวามเหน็ดเหน่ือยอย่างมาก ตอ้งใช้
แรงงานมากกว่าความคดิ (n=58) 

0 
(0) 

6 
(10.3) 

17 
(29.3) 

31 
(53.4) 

4 
(6.9) 

การปฏบิตังิานตอ้งใชใ้บประกอบวชิาชพีเภสชักรรมเสมอ
เป็นสิง่ทียุ่่งยาก (n=58) 

3 
(5.2) 

5 
(8.6) 

11 
(19.0) 

32 
(55.2) 

7 
(12.1) 

การปฏบิตังิานมคีวามเสีย่งต่อการตดิเชื้อโรคต่างๆ สูง 
(n=58) 

0 
(0) 

18 
(31.0) 

15 
(25.9) 

25 
(43.1) 

0 
(0) 

การปฏบิตังิานมคีวามเสีย่งสูงต่อการถูกผูป้่วยฟ้องรอ้ง 
(n=58) 

1 
(1.7) 

25 
(43.1) 

23 
(39.7) 

8 
(13.8) 

1 
(1.7) 

เภสชักรมบีทบาทสาํคญัต่อทมีบุคลากรทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข (n=58) 

14 
(24.1) 

41 
(70.7) 

3 
(5.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

การปฏบิตังิานในวชิาชพีเภสชักรรมทาํใหเ้กดิ
ความสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอผูป้่วยและญาต ิ(n=58) 

14 
(24.1) 

36 
(62.1) 

7 
(12.1) 

1 
(1.7) 

0 
(0) 

การปฏบิตังิานทาํใหเ้กดิความสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอบุคลากรทาง
การแพทยแ์ละสาธารณสุข (n=58) 

8 
(13.8) 

41 
(70.7) 

9 
(15.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 



 - 30 -

ตารางท่ี 8  คา่เฉลีย่คะแนนทศันคตขิองนิสติต่อวชิาชพีเภสชักรรม 
 

 
ทศันคติต่อวิชาชีพเภสชักรรม 

คะแนน 

ค่าเฉล่ีย SD 
วชิาชพีมเีกยีรต ิและเป็นที่ยอมรบัของสงัคม1  (n=58)  4.33 0.47 
วชิาชพีเป็นที่ต้องการของสงัคม และเป็นประโยชน์ต่อสงัคม1  (n=58) 4.29 0.50 
วชิาชพีมคีวามมัน่คงในการทาํงาน1 (n=58) 4.21 0.52 
วชิาชพีมโีอกาสกา้วหน้าในการทาํงาน1  (n=58)  3.98 0.61 
วชิาชพีมคีวามทา้ทาย ไม่น่าเบื่อ1  (n=58) 3.69 0.68 
การประกอบวชิาชพีเปิดโอกาสใหเ้ลอืกปฏบิตังิานไดห้ลากหลายสาขา1  
(n=57) 

4.47 0.66 

การปฏบิตังิานไดร้บัค่าตอบแทนสูง สามารถยกฐานะทางเศรษฐกจิของ
ตนเองและครอบครวัใหด้ขีึน้1  (n=57) 

3.49 0.78 

การปฏบิตังิานทาํใหเ้กดิความภูมใิจทีไ่ดช้่วยเหลอืผูอ้ื่น1  (n=58) 4.46 0.50 
การปฏบิตังิานมคีวามเหน็ดเหน่ือยอย่างมาก ต้องใชแ้รงงานมากกว่า
ความคดิ2  (n=58) 

2.43 0.77 

การปฏบิตังิานต้องใชใ้บประกอบวชิาชพีเภสชักรรมเสมอเป็นสิง่ทียุ่่งยาก2  
(n=58) 

2.40 0.99 

การปฏบิตังิานมคีวามเสีย่งต่อการตดิเชื้อโรคต่างๆ สูง2  (n=58) 2.88 0.86 

การปฏบิตังิานมคีวามเสีย่งสูงต่อการถูกผูป้่วยฟ้องรอ้ง2  (n=58) 3.29 0.79 

เภสชักรมบีทบาทสาํคญัต่อทมีบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข1  
(n=58) 

4.19 0.51 

การปฏบิตังิานในวชิาชพีเภสชักรรมทาํใหเ้กดิความสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอผูป้่วย
และญาติ1  (n=58) 

4.09 0.66 

การปฏบิตังิานทาํใหเ้กดิความสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอบุคลากรทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข1  (n=58) 

3.98 0.55 

1 ขอ้ความเชงิบวก คะแนนมคีา่ 1-5 จากไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ไปสูเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่  
2 ขอ้ความเชงิลบ คะแนนมคีา่ 1-5 จากเหน็ดว้ยอยา่งยิง่ไปสูไ่มเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่  
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ในภาพรวม นิสติมทีศันคตใินเชงิบวกต่อการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม โดยนิสติส่วน
ใหญ่ (เกนิ 75.0%) เหน็ดว้ยหรอืเหน็ดว้ยอย่างยิง่ในประเดน็ “การสอบผ่านเป็นสิง่ทีน่่าภาคภูมใิจ” 
(96.5% ของนิสติ) “การสอบเป็นสิง่สาํคญัและมปีระโยชน์” (86.2%) และ “การสอบผา่นในการสอบครัง้
แรกเป็นเรือ่งทีจ่าํเป็นอยา่งยิง่” (82.7%) โดยประเดน็ทัง้สามเป็นประเดน็ทีม่คีะแนนเฉลี่ยระดบัทศันคติ
สุงสุดเรยีงตามลาํดบั (เฉลี่ย 4.55, 4.24 และ 4.12 คะแนน ตามลาํดบั) นอกจากน้ี นิสติรอ้ยละ 77.6 
มคีวามเหน็ดว้ยหรอืเหน็ดว้ยอย่างยิง่ในประเดน็ “การสอบผา่นจะทาํใหส้ามารถปฏบิตังิานในวชิาชพี
เภสชักรรมไดเ้ป็นอย่างด”ี และรอ้ยละ 91.4 ไม่เหน็ดว้ยหรอืไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ในประเดน็ “การเขา้
สอบครัง้แรกเป็นการลองขอ้สอบ” (คะแนนเฉลี่ย 1.71) รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที่ 9 และ 10 

ในภาพรวม นิสติมทีศันคตต่ิอการเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติในเชงิบวก 
โดยนิสติส่วนใหญ่แสดงความเหน็ดว้ยหรอืเหน็ดว้ยอย่างยิง่ในประเดน็ทีเ่ป็นขอ้ความในเชงิบวก และ
ไม่เหน็ดว้ยหรอืไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ในประเดน็ทีเ่ป็นความคดิเหน็เชงิลบต่อหลกัสูตร ฯ นิสติเกนิรอ้ย
ละ 90.0 เหน็ดว้ยหรอืเหน็ดว้ยอย่างยิง่ต่อประเดน็ “การเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ
ทาํใหนิ้สติมคีวามรู ้ ทกัษะ และประสบการณ์ สาํหรบัการปฏบิตังิานในวชิาชพีเภสชักรรม” (ค่าเฉลี่ย
ระดบัทศันคต ิ 4.34) “การเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติทาํใหนิ้สติสามารถนําความรู้
และทกัษะไปใชป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรมไดจ้รงิ” (ค่าเฉลี่ยระดบัทศันคต ิ 4.26) และ “การเรยีนการ
สอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติทาํใหนิ้สติมคีุณธรรม และจรยิธรรม สาํหรบัการปฏบิตังิานใน
วชิาชพีเภสชักรรม” (ค่าเฉลี่ยระดบัทศันคต ิ4.22) โดยทัง้สามประเดน็มคี่าเฉลี่ยระดบัทศันคตสิูงสุด 3 
ลาํดบัแรกดว้ย สาํหรบัประเดน็ทีม่นีิสติไม่เหน็ดว้ยสูงสุดม ี 2 ประเดน็ ซึ่งเป็นขอ้ความทศันคตเิชงิลบ
ต่อหลกัสูตร ฯ ไดแ้ก่ “การเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติมเีน้ือหาโดยรวมของรายวชิา
ยากเกนิไป” (นิสติไม่เหน็ดว้ยและไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 39.6% และค่าเฉลี่ย 2.81) และ “อาจารยม์ี
ความเคร่งครดัต่อการเรยีนการสอน และการประเมนิผลการเรยีนมากเกนิไป” (นิสติไม่เหน็ดว้ย 
20.7% และค่าเฉลี่ย 3.34) รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที ่11 และ 12 
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ตารางท่ี 9  จาํนวนและรอ้ยละของนิสติทีแ่สดงทศันคตต่ิอการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมใน
ระดบัต่าง ๆ (n=58) 
 

 
ทศันคติต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพ 

เภสชักรรม 

จาํนวนคนท่ีแสดงระดบัความคิดเหน็ 
(ร้อยละ) 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

เหน็ด้วย ไม่
แน่ใจ 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 
การสอบเป็นสิง่สาํคญัและมปีระโยชน์ 16 

(27.6) 
34 

(58.6) 
7 

(12.1) 
1 

(1.7) 
0 
(0) 

การเขา้สอบในครัง้แรกเป็นการลองขอ้สอบ 0 
(0) 

2 
(3.4) 

3 
(5.2) 

27 
(46.6) 

26 
(44.8) 

การสอบผา่นในการสอบครัง้แรกเป็นเรือ่งที่
จาํเป็นอยา่งยิง่ 

30 
(51.7) 

18 
(31.0) 

5 
(8.6) 

4 
(6.9) 

1 
(1.7) 

การสอบผา่นจะทาํใหส้ามารถปฏบิตังิานใน
วชิาชพีเภสชักรรมไดเ้ป็นอย่างด ี

16 
(27.6) 

29 
(50.0) 

5 
(8.6) 

7 
(12.1) 

1 
(1.7) 

การสอบผ่านเป็นสิง่ทีน่่าภาคภูมใิจ 35 
(60.3) 

21 
(36.2) 

1 
(1.7) 

1 
(1.7) 

0 
(0) 

 
 
ตารางท่ี 10  คา่เฉลีย่คะแนนทศันคตขิองนิสติต่อการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม (n=58) 
 

ทศันคติต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรม คะแนน 

ค่าเฉล่ีย SD 
การสอบเป็นสิง่สาํคญัและมปีระโยชน์1 4.12 0.68 
การเขา้สอบในครัง้แรกเป็นการลองขอ้สอบ2 1.71 0.86 
การสอบผา่นในการสอบครัง้แรกเป็นเรือ่งทีจ่าํเป็นอยา่งยิง่1 4.24 1.00 
การสอบผา่นจะทาํใหส้ามารถปฏบิตังิานในวชิาชพีเภสชักรรมไดเ้ป็นอย่างดี1 3.90 1.00 
การสอบผ่านเป็นสิง่ทีน่่าภาคภูมใิจ1 4.55 0.63 
1 ขอ้ความเชงิบวก คะแนนมคีา่ 1-5 จากไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ไปสูเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่  
2 ขอ้ความเชงิลบ คะแนนมคีา่ 1-5 จากเหน็ดว้ยอยา่งยิง่ไปสูไ่มเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางท่ี 11  จาํนวนและรอ้ยละของนิสติทีแ่สดงทศันคตต่ิอการเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตร
บณัฑติในระดบัต่าง ๆ (n=58) 
 

 
ทศันคติต่อการเรียนการสอน 
ในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต 

จาํนวนคนท่ีแสดงระดบัความคิดเหน็ 
(ร้อยละ) 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

เหน็ด้วย ไม่
แน่ใจ 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 
การเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติทาํ
ใหนิ้สติมคีวามรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ สาํหรบั
การปฏบิตังิานในวชิาชพีเภสชักรรม 

22  
(37.9) 

34 
(58.6) 

2 
(3.4) 

0 
(0) 

0 
(0) 

การเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติทาํ
ใหนิ้สติมคีุณธรรม และจรยิธรรม สาํหรบัการ
ปฏบิตังิานในวชิาชพีเภสชักรรม 

16  
(27.6) 

39 
(67.2) 

3 
(5.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

การเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติทาํ
ใหนิ้สติสามารถนําความรูแ้ละทกัษะไปใชใ้นการ
ประกอบวชิาชพีเภสชักรรมไดจ้รงิ 

20  
(34.5) 

33 
(56.9) 

5 
(8.6) 

0 
(0) 

0 
(0) 

การเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติมี
การจดัโครงสรา้งรายวชิาและเน้ือหารายวชิาอย่าง
เหมาะสม 

8  
(13.8) 

24 
(41.4) 

21 
(36.2) 

3 
(5.2) 

2 
(3.4) 

การเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติมี
เน้ือหาโดยรวมของรายวชิายากเกนิไป 

3 
(5.2) 

7 
(12.1) 

25 
(43.1) 

22 
(37.9) 

1 
(1.7) 

อาจารยม์คีวามเอาใจใส่ต่อนิสติในดา้นการเรยีน 
หรอืดา้นอื่น ๆ นอกเหนือจากการเรยีน 

7 
(12.1) 

39 
(67.2) 

11 
(19.0) 

1 
(1.7) 

0 
(0) 

อาจารยม์คีวามเป็นกนัเองทาํใหนิ้สติสามารถเขา้ขอ
คาํปรกึษาเมื่อมปีญัหา 

11 
(19.0) 

34 
(58.6) 

11 
(19.0) 

2 
(3.4) 

0 
(0) 

อาจารยม์คีวามเคร่งครดัต่อการเรยีนการสอน และ
การประเมนิผลการเรยีนมากเกนิไป 

5 
(8.6) 

22 
(37.9) 

19 
(32.8) 

12 
(20.7) 

0 
(0) 

การเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติมี
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทัง้ในส่วนที่
เกี่ยวขอ้งและไม่เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษา (เช่น กฬีาส)ี 
ในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติอย่างเหมาะสม 

10 
(17.2) 

40 
(69.0) 

6 
(10.3) 

1 
(1.7) 

1 
(1.7) 
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ตารางท่ี 12   คา่เฉลีย่คะแนนของทศันคตต่ิอการเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ (n=58) 
 

ทศันคติต่อการเรียนการสอน 
ในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต 

คะแนน 

ค่าเฉล่ีย SD 
การเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติทาํใหนิ้สติมคีวามรู ้
ทกัษะ และประสบการณ์ สาํหรบัการปฏบิตังิานในวชิาชพีเภสชักรรม1 

4.34 0.55 

การเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติทาํใหนิ้สติมคีุณธรรม 
และจรยิธรรม สาํหรบัการปฏบิตังิานในวชิาชพีเภสชักรรม1 

4.22 0.53 

การเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติทาํใหนิ้สติสามารถนํา
ความรูแ้ละทกัษะไปใชใ้นการประกอบวชิาชพีเภสชักรรมไดจ้รงิ1 

4.26 0.61 

การเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติมกีารจดัโครงสรา้ง
รายวชิาและเน้ือหารายวชิาอย่างเหมาะสม1 

3.57 0.92 

การเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติมเีน้ือหาโดยรวมของ
รายวชิายากเกนิไป2 

2.81 0.87 

อาจารยม์คีวามเอาใจใส่ต่อนิสติในดา้นการเรยีน หรอืดา้นอื่น ๆ
นอกเหนือจากการเรยีน1 

3.90 0.61 

อาจารยม์คีวามเป็นกนัเองทาํใหนิ้สติสามารถเขา้ขอคาํปรกึษาเมื่อมี
ปญัหา 

3.93 0.72 

อาจารยม์คีวามเคร่งครดัต่อการเรยีนการสอน และการประเมนิผลการ
เรยีนมากเกนิไป2 

3.34 0.91 

การเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติมกีารจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนทัง้ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งและไม่เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษา (เช่น 
กฬีาส)ี ในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติอย่างเหมาะสม1 

3.98 0.71 

1 ขอ้ความเชงิบวก คะแนนมคีา่ 1-5 จากไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ไปสูเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่  
2 ขอ้ความเชงิลบ คะแนนมคีา่ 1-5 จากเหน็ดว้ยอยา่งยิง่ไปสูไ่มเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ส่วนท่ี 3  ภาวะสุขภาพจิตของนิสิตก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรม 
ในการวจิยันี้ใชแ้บบคดักรองภาวะสุขภาพจติฉบบัภาษาไทย (Thai General Health 

Questionnaire-12, Thai GHQ-12) จาํนวน 12 ขอ้ทีไ่ดพ้ฒันาจาก GHQ ของ Goldberg (1972) โดย 
ธนา นิลชยัโกวทิย ์และคณะ เป็นแบบวดัสุขภาพจติของนิสติภายในระยะเวลา 1 สปัดาหก์่อนเขา้สอบ
ใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมทัง้ 2 ส่วน โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูในกลุ่มประชากรเป็นจาํนวน 2 ครัง้ คอื
ครัง้ที ่1 ก่อนการสอบขอ้เขยีนการบูรณาการความรูท้างเภสชัศาสตร ์(MCQ) พรอ้มกบัการเกบ็ขอ้มูล
คาํถามในสว่นอื่น ๆ ในวนัที ่27 มกราคม 2554 และครัง้ที ่2 ก่อนการสอบทกัษะทางวชิาชพีเภสชักรรม 
(OSPE) ในวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2554 จากการวเิคราะหแ์บบคดักรองดงักล่าว พบว่าแบบคดักรองมคี่า
ความเชื่อมัน่ทีว่ดัจากความสอดคลอ้งภายใน (internal consistency) ของขอ้คําถามซึ่งแสดงดว้ย 
Cronbach’s alpha coefficient เท่ากบั 0.7984 และ 0.8612 ตามลําดบั แบบคดักรองน้ีมลีกัษณะเป็นขอ้
คาํถาม 12 ขอ้ แบบมาตราสว่นประมาณค่า (rating scale) 4 ระดบั จาก 1-4 หรอื “น้อยกว่าปกตมิาก” 
ไปสู่ “มาก (ด)ี กว่าปกต”ิ สาํหรบัประเดน็เชงิบวก และจาก 1-4 หรอื “ค่อนขา้งมากกว่าปกตมิาก” ไปสู ่
“ไมเ่ลย” สาํหรบัประเดน็เชงิลบ 

ในช่วงก่อนการสอบส่วน MCQ ประมาณ 1 สปัดาห ์นิสติจํานวน 57 คนตอบแบบสอบถามใน
ส่วนน้ี ในจํานวนน้ีมนิีสติ 2 คนทีต่อบแบบสอบถามแต่ไม่ไดเ้ขา้สอบ ซึง่นิสติดงักล่าวไดม้กีารเตรยีมตวั
สอบพรอ้มกบัเพื่อนในรุ่น ในภาพรวมนิสติส่วนใหญ่มภีาวะสุขภาพจติในระดบัทีเ่ป็นปกตแิละค่อนไปใน
ทศิทางทีด่ ีโดยมสีดัสว่นของนิสติทีต่อบคาํถามในทศิทางทีบ่่งสภาพทางจติทีด่สีงูเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวน
นิสติทัง้หมดจนถงึกว่า 90% และมคี่าเฉลีย่คะแนนของภาวะสุขภาพจติก่อนเขา้สอบใบประกอบวชิาชพี
เภสชักรรมส่วน MCQ อยู่ในช่วงระหว่าง 2.60 ถงึ 3.39 คะแนน อย่างไรกต็าม มนิีสติประมาณรอ้ยละ 
20.0-45.0 ซึ่งเป็นสดัส่วนทีค่่อนขา้งมาก รูส้กึว่าตนเอง “ตงึเครยีดอยู่ตลอดเวลาค่อนขา้งมากกว่าปกต”ิ 
(45.6%) “สามารถมคีวามสขุกบักจิกรรมในชวีติประจาํวนัไดน้้อยกว่าปกต”ิ (35.1%) “สามารถมสีมาธจิด
จ่อกบัสิง่ทีก่ําลงัทําอยู่ไดน้้อยกว่าปกต”ิ (24.7%) “มคีวามสุขด ีตามสมควร เมื่อดูโดยรวม ๆ น้อยกว่า
ปกต”ิ (21.1%) และ “ไมม่คีวามสุขและเศรา้หมองค่อนขา้งมากกว่าปกต”ิ (19.3%) รวมทัง้มนิีสติบางคน 
(1-2 คน) ทีม่สีุขภาวะทางจติดน้ีอยกว่าปกตมิาก ในประเดน็ “รูส้กึว่าสามารถตดัสนิใจในเรื่องต่าง ๆ ได”้ 
และ “สามารถที่จะเผชญิหน้ากบัปญัหาต่าง ๆ ของตวัเองได้” (น้อยกว่าปกติมาก 3.5% และ 1.8% 
ตามลําดับ) นอกจากน้ียังมีนิสิตที่ “รู้สึกตึงเครียดอยู่ตลอดเวลา” “ไม่สามารถที่จะเอาชนะความ
ยากลาํบากต่าง ๆ ได”้ และ “รูส้กึเสยีความมัน่ใจในตวัเองไป” โดยแต่ละประเดน็ทัง้ 3 ประเดน็น้ี มผีูต้อบ
ว่ามคีวามรูส้กึมากกว่าปกตมิาก 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.8 รายละเอยีดขอ้มลูดงัแสดงในตารางที ่13 และ 
14 
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ตารางท่ี 13  ภาวะสุขภาพจติของนิสติก่อนเขา้สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมส่วน MCQ (n=57) 
 

 
ภาวะสุขภาพจิตด้านบวก 

จาํนวนคนท่ีตอบตามสภาพท่ีประสบและรบัรู้ 
(ร้อยละ) 

มาก (ดี) 
กว่าปกติ 

เหมือน
ปกติ 

น้อยกว่า
ปกติ 

น้อยกว่า
ปกติมาก 

สามารถมสีมาธจิดจ่อกบัสิง่ทีก่าํลงัทาํอยู่ได ้ 1  
(1.8) 

34  
(59.6) 

22  
(24.7) 

0 
(0) 

รูส้กึว่าไดท้าํตวัใหเ้ป็นประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ 4  
(7.0) 

50  
(87.7) 

3  
(5.3) 

0 
(0) 

รูส้กึวา่สามารถตดัสนิใจในเรือ่งต่าง ๆ ได ้ 2  
(3.5) 

48  
(84.2) 

5  
(8.8) 

2  
(3.5) 

สามารถมคีวามสขุกบักจิกรรมในชวีติประจาํวนั
ตามปกตไิด ้

0 
(0) 

37  
(64.9) 

20  
(35.1) 

0 
(0) 

สามารถทีจ่ะเผชญิหน้ากบัปญัหาต่าง ๆ ของตวัเองได ้ 1  
(1.8) 

50  
(87.7) 

5  
(8.8) 

1  
(1.8) 

รูส้กึมคีวามสขุด ีตามสมควร เมือ่ดโูดยรวม ๆ 3  
(5.3) 

42  
(73.3) 

12  
(21.1) 

0 
(0) 

 
ภาวะสุขภาพจิตด้านลบ 

จาํนวนคนท่ีตอบตามสภาพท่ีประสบและรบัรู้ 
(ร้อยละ) 

ไม่เลย ไม่มาก 
กว่าปกติ 

ค่อนข้าง
มากกว่า
ปกติ 

ค่อนข้าง
มากกว่า
ปกติมาก 

นอนไม่หลบัเพราะกงัวลใจ 19  
(33.3) 

25  
(43.9) 

13  
(22.8) 

0 
(0) 

รูส้กึตงึเครยีดอยูต่ลอดเวลา 5  
(5.6) 

25  
(43.9) 

26  
(45.6) 

1  
(1.8) 

รูส้กึวา่ไมส่ามารถทีจ่ะเอาชนะความยากลาํบากต่าง ๆ 
ได ้

27  
(47.4) 

26  
(45.6) 

3  
(5.3) 

1  
(1.8) 

รูส้กึไมม่คีวามสขุและเศรา้หมอง 18  
(31.6) 

28  
(49.1) 

11  
(19.3) 

0 
(0) 

รูส้กึเสยีความมัน่ใจในตวัเองไป 20  
(35.1) 

27  
(47.4) 

9  
(15.8) 

1  
(1.8) 

คดิวา่ตวัเองเป็นคนไรค้า่ 50  
(87.7) 

5  
(5.6) 

2  
(3.5) 

0 
(0) 
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ตารางท่ี 14  คา่เฉลีย่คะแนนของภาวะสุขภาพจติก่อนเขา้สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมส่วน 
MCQ1 (n=57) 
 

 
ภาวะสุขภาพจิตด้านบวก2 

คะแนน 
ค่าเฉล่ีย SD 

สามารถมสีมาธจิดจ่อกบัสิง่ทีก่าํลงัทาํอยู่ได ้ 2.63 0.52 
รูส้กึว่าไดท้าํตวัใหเ้ป็นประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ 3.01 0.35 
รูส้กึวา่สามารถตดัสนิใจในเรือ่งต่าง ๆ ได ้ 2.88 0.50 
สามารถมคีวามสขุกบักจิกรรมในชวีติประจาํวนัตามปกตไิด ้ 2.65 0.48 
สามารถทีจ่ะเผชญิหน้ากบัปญัหาต่าง ๆ ของตวัเองได ้ 2.89 0.41 
รูส้กึมคีวามสขุด ีตามสมควร เมือ่ดโูดยรวม ๆ 2.84 0.49 

 
ภาวะสุขภาพจิตด้านลบ3 

คะแนน 
ค่าเฉล่ีย SD 

นอนไม่หลบัเพราะกงัวลใจ 3.11 0.75 
รูส้กึตงึเครยีดอยูต่ลอดเวลา 2.60 0.68 
รูส้กึวา่ไมส่ามารถทีจ่ะเอาชนะความยากลาํบากต่าง ๆ ได ้ 3.39 0.67 
รูส้กึไมม่คีวามสขุและเศรา้หมอง 3.12 0.71 
รูส้กึเสยีความมัน่ใจในตวัเองไป 3.16 0.75 
คดิวา่ตวัเองเป็นคนไรค้า่ 2.84 0.49 
1 คะแนนเฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 1-4 บ่งชีส้ภาวะสขุภาพจติทีไ่มด่จีนถงึดมีาก 
2 คะแนนแต่ละขอ้ 1-4 จาก “น้อยกวา่ปกตมิาก” ไปสู ่“มาก (ด)ี กวา่ปกต”ิ  
3 คะแนนแต่ละขอ้ 1-4 จาก “คอ่นขา้งมากกวา่ปกตมิาก” ไปสู ่“ไมเ่ลย”  
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ก่อนการสอบ OSPE ประมาณ 3 วนัไดม้กีารเกบ็ขอ้มลูภาวะสขุภาพจติของนิสติซํ้าดว้ยแบบวดั
เดมิ และมนิีสติจาํนวน 53 คนตอบแบบสอบถามทุกขอ้ (จากนิสติทีเ่ขา้สอบสว่น OSPE ทัง้หมด 54 คน) 
ยกเวน้ประเดน็ “สามารถทีจ่ะเผชญิหน้ากบัปญัหาต่าง ๆ ของตวัเองได”้ มนิีสติตอบคาํถามในประเดน็น้ี 
52 คน ในภาพรวมนิสติในสดัสว่นทีส่งู คอื เกนิกวา่รอ้ยละ 60.0 ถงึรอ้ยละ 100.0 มสีขุภาวะทางจติที่
เหมอืนปกต ิดกีวา่ปกต ิหรอืไมม่คีวามรูส้กึทางลบ และมคีา่เฉลีย่ระดบัคะแนนของภาวะสุขภาพจติก่อน
เขา้สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมส่วน OSPE ตัง้แต่ 2.77 ถงึ 3.71 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนทีเ่กนิ
ระดบัปานกลางและค่อนขา้งสูง อย่างไรกต็าม มนิีสติประมาณรอ้ยละ 20.0 ถงึรอ้ยละ 32.0 ทีรู่ส้กึว่า
ตนเอง “สามารถมสีมาธจิดจ่อกบัสิง่ที่กาํลงัทาํอยู่ได”้ น้อยกว่าปกตถิงึน้อยกว่าปกตมิาก (22.7%) 
“รูส้กึตงึเครยีดอยูต่ลอดเวลา” และ “นอนไม่หลบัเพราะกงัวลใจ” (สดัสว่นนิสติทีต่อบคอ่นขา้งมากและ
มากกวา่ปกต ิ32.1% และ 20.8 % ตามลาํดบั)   ดงัแสดงในตารางที ่15 และ 16  

เมือ่เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ระดบัคะแนนของภาวะสุขภาพจติก่อนเขา้สอบใบประกอบวชิาชพี
เภสชักรรมส่วน MCQ และ OSPE ของนิสติ พบว่าไม่มคีวามแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจติ
ก่อนเขา้สอบสองส่วนน้ีในประเดน็ภาวะสุขภาพจติส่วนใหญ่ (9 จาก 12 ประเดน็) ยกเวน้ 3 ประเดน็ 
ไดแ้ก่ “สามารถมคีวามสขุกบักจิกรรมในชวีติประจาํวนัตามปกตไิด”้ มกีารเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ [คา่เฉลีย่ 
(SD) เป็น 2.65 (0.48) และ 2.86 (0.44) สาํหรบัชว่งก่อนสอบ MCQ และ OSPE ตามลาํดบั, p-value 
.004] ประเดน็ “รูส้กึวา่ไมส่ามารถทีจ่ะเอาชนะความยากลาํบากต่าง ๆ ได”้ มกีารเปลีย่นแปลงทีแ่ยล่ง 
[คา่เฉลีย่ (SD) เป็น 3.44 (0.57) และ 3.19 (0.59) สาํหรบัชว่งก่อนสอบ MCQ และ OSPE ตามลาํดบั, 
p-value .006] และประเดน็ “คดิวา่ตวัเองเป็นคนไรค้า่” มกีารเปลีย่นแปลงทีแ่ยล่ง [คา่เฉลีย่ (SD) เป็น 
3.86 (0.40) และ 3.71 (0.46) สาํหรบัชว่งก่อนสอบ MCQ และ OSPE ตามลาํดบั, p-value .019] ดงั
แสดงในตารางที ่17 
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ตารางท่ี 15  ภาวะสุขภาพจติของนิสติก่อนเขา้สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมส่วน OSPE 
(n=53*) 

 
ภาวะสุขภาพจิตด้านบวก 

จาํนวนคนท่ีตอบตามสภาพท่ีประสบและรบัรู้ 
(ร้อยละ) 

มาก (ดี) 
กว่าปกติ 

เหมือน
ปกติ 

น้อยกว่า
ปกติ 

น้อยกว่าปกติมาก 

สามารถมสีมาธจิดจ่อกบัสิง่ทีก่าํลงัทาํอยู่ได ้ 2  
(3.8) 

39  
(73.6) 

11  
(20.8) 

1  
(1.9) 

รูส้กึว่าไดท้าํตวัใหเ้ป็นประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ 4  
(7.5) 

43  
(81.1) 

6  
(11.3) 

0 
(0) 

รูส้กึวา่สามารถตดัสนิใจในเรือ่งต่าง ๆ ได ้ 1  
(1.9) 

44  
(83.0) 

8  
(15.1) 

0 
(0) 

สามารถมคีวามสขุกบักจิกรรมในชวีติประจาํวนั
ตามปกตไิด ้

1  
(1.9) 

45  
(84.9) 

6  
(11.3) 

1  
(1.9) 

สามารถทีจ่ะเผชญิหน้ากบัปญัหาต่าง ๆ ของ
ตวัเองได*้ 

0 
(0) 

47  
(90.4) 

5  
(9.6) 

0 
(0) 

รูส้กึมคีวามสขุด ีตามสมควร เมือ่ดโูดยรวม ๆ 0 
(0) 

46  
(86.8) 

6  
(11.3) 

1  
(1.9) 

 
ภาวะสุขภาพจิตด้านลบ 

จาํนวนคนท่ีตอบตามสภาพท่ีประสบและรบัรู้ 
(ร้อยละ) 

ไม่เลย ไม่มาก 
กว่าปกติ 

ค่อนข้าง
มากกว่าปกติ 

ค่อนข้างมากกว่า
ปกติมาก 

นอนไม่หลบัเพราะกงัวลใจ 20  
(37.7) 

22  
(41.5) 

10  
(18.9) 

1  
(1.9) 

รูส้กึตงึเครยีดอยูต่ลอดเวลา 6  
(11.3) 

30  
(56.6) 

16  
(30.2) 

1  
(1.9) 

รูส้กึวา่ไมส่ามารถทีจ่ะเอาชนะความยากลาํบาก
ต่าง ๆ ได ้

16  
(30.2) 

32  
(60.4) 

5  
(9.4) 

0 
(0) 

รูส้กึไมม่คีวามสขุและเศรา้หมอง 15  
(28.3) 

32  
(60.4) 

5  
(9.4) 

1  
(1.9) 

รูส้กึเสยีความมัน่ใจในตวัเองไป 10  
(18.9) 

35  
(66.0) 

8  
(15.1) 

0 
(0) 

คดิวา่ตวัเองเป็นคนไรค้า่ 38  
(71.7) 

15  
(28.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

* จาํนวนนิสติตอบแบบสอบถาม 53 คนทุกขอ้ ยกเวน้ ขอ้ความที่ปรากฏสญัลกัษณ์ * ทา้ยขอ้ความที่
มนิีสติตอบ 52 คน 
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ตารางท่ี 16  คา่เฉลีย่คะแนนของภาวะสุขภาพจติก่อนเขา้สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมส่วน 
OSPE1 (n=53) 
 

 
ภาวะสุขภาพจิตด้านบวก2 

คะแนน 
ค่าเฉล่ีย SD 

สามารถมสีมาธจิดจ่อกบัสิง่ทีก่าํลงัทาํอยู่ได ้ 2.79 0.53 
รูส้กึว่าไดท้าํตวัใหเ้ป็นประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ 2.96 0.44 
รูส้กึวา่สามารถตดัสนิใจในเรือ่งต่าง ๆ ได ้ 2.87 0.39 
สามารถมคีวามสขุกบักจิกรรมในชวีติประจาํวนัตามปกตไิด ้ 2.87 0.44 
สามารถทีจ่ะเผชญิหน้ากบัปญัหาต่าง ๆ ของตวัเองได ้ 2.90 0.30 
รูส้กึมคีวามสขุด ีตามสมควร เมือ่ดโูดยรวม ๆ 2.85 0.41 

 
ภาวะสุขภาพจิตด้านลบ3 

คะแนน 
ค่าเฉล่ีย SD 

นอนไม่หลบัเพราะกงัวลใจ 3.15 0.79 
รูส้กึตงึเครยีดอยูต่ลอดเวลา 2.77 0.67 
รูส้กึวา่ไมส่ามารถทีจ่ะเอาชนะความยากลาํบากต่าง ๆ ได ้ 3.21 0.60 
รูส้กึไมม่คีวามสขุและเศรา้หมอง 3.15 0.66 
รูส้กึเสยีความมัน่ใจในตวัเองไป 3.04 0.59 
คดิวา่ตวัเองเป็นคนไรค้า่ 3.71 0.45 
1 คะแนนเฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 1-4 บ่งชีส้ภาวะสขุภาพจติทีไ่มด่จีนถงึดมีาก 
2 คะแนนแต่ละขอ้ 1-4 จาก “น้อยกวา่ปกตมิาก” ไปสู ่“มาก (ด)ี กวา่ปกต”ิ  
3 คะแนนแต่ละขอ้ 1-4 จาก “คอ่นขา้งมากกวา่ปกตมิาก” ไปสู ่“ไมเ่ลย”  
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ตารางท่ี 17  เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่คะแนนของภาวะสุขภาพจติก่อนเขา้สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชั
กรรมส่วน MCQ และ OSPE1 (n=522) 
 

 
ภาวะสุขภาพจิตด้านบวก3 

ค่าเฉล่ียคะแนน (SD) Paired  
t 

statistic 

p-value 
ก่อนสอบ 

MCQ 
ก่อนสอบ 

OSPE 
สามารถมสีมาธจิดจ่อกบัสิง่ทีก่าํลงัทาํอยู่ได ้ 2.69 (0.51) 2.81 (0.53) -1.629 .110 
รูส้กึว่าไดท้าํตวัใหเ้ป็นประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ 3.02 (0.37) 2.96 (0.44) 0.724 .472 
รูส้กึวา่สามารถตดัสนิใจในเรือ่งต่าง ๆ ได ้ 2.86 (0.49) 2.86 (0.40) 0.000 1.000 
สามารถมคีวามสขุกบักจิกรรมในชวีติประจาํวนั
ตามปกตไิด ้

2.65 (0.48) 2.86 (0.44) -3.060 .004* 

สามารถทีจ่ะเผชญิหน้ากบัปญัหาต่าง ๆ ของ
ตวัเองได้2 

2.90 (0.30) 2.90 (0.30) 0.000 
 

1.000 

รูส้กึมคีวามสขุด ีตามสมควร เมือ่ดโูดยรวม ๆ 2.85 (0.46) 2.85 (0.41) 0.000 1.000 
 

ภาวะสุขภาพจิตด้านลบ4 
ค่าเฉล่ียคะแนน (SD) Paired  

t 
statistic 

p-value 

ก่อนสอบ 
MCQ 

ก่อนสอบ 
OSPE 

นอนไม่หลบัเพราะกงัวลใจ 3.10 (0.75) 3.17 (0.78) -0.782 .438 
รูส้กึตงึเครยีดอยูต่ลอดเวลา 2.63 (0.69) 2.77 (0.67) -1.264 .212 
รูส้กึวา่ไมส่ามารถทีจ่ะเอาชนะความยากลาํบาก
ต่าง ๆ ได ้

3.44 (0.57) 3.19 (0.59) 2.897 .006* 

รูส้กึไมม่คีวามสขุและเศรา้หมอง 3.15 (0.70) 3.15 (0.67) 0.000 1.000 
รูส้กึเสยีความมัน่ใจในตวัเองไป 3.20 (0.70) 3.02 (0.58) 1.564 .124 
คดิวา่ตวัเองเป็นคนไรค้า่ 3.86 (0.40) 3.71 (0.46) 2.414 .019* 
1 คะแนนเฉลีย่สขุภาพจติอยูร่ะหวา่ง 1-4 บ่งชีส้ภาวะสขุภาพจติทีไ่มด่จีนถงึดมีาก 
2 จาํนวนนิสติ 52 คนทุกขอ้ ยกเวน้ ขอ้ความทีป่รากฏสญัลกัษณ์ 2 ทา้ยขอ้ความทีม่นิีสติตอบ 51 คน 
3 คะแนนแต่ละขอ้ 1-4 จาก “น้อยกวา่ปกตมิาก” ไปสู ่“มาก (ด)ี กวา่ปกต”ิ  
4 คะแนนแต่ละขอ้ 1-4 จาก “คอ่นขา้งมากกวา่ปกตมิาก” ไปสู ่“ไมเ่ลย”  
* คะแนนเฉลีย่สขุภาพจติแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95%
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ส่วนท่ี 4  ผลสมัฤทธ์ิของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิ
ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรม  

หลงัจากนิสติทาํการตอบแบบสอบถามแลว้ นิสติไดเ้ขา้สูก่ระบวนการสอบใบประกอบวชิาชพี
เภสชักรรมตามกาํหนดการของศนูยส์อบความรูฯ้ สภาเภสชักรรม ในปี พ.ศ. 2554 ซึง่การสอบ
ประกอบดว้ย 2 สว่น ไดแ้ก่ สว่นที ่ 1 การสอบขอ้เขยีนการบรูณาการความรูท้างเภสชัศาสตร ์ (MCQ, 
Multiple Choice Question) กาํหนดสอบในวนัที ่5-6 กุมภาพนัธ ์2554 (มนิีสติเขา้สอบในสว่นน้ี 55 คน) 
และสว่นที ่ 2 การสอบทกัษะทางวชิาชพีเภสชักรรม (OSPE, Objective Structured Pharmaceutical 
Examination) กาํหนดสอบในวนัที ่4 มนีาคม 2554 (มนิีสติทีเ่ขา้สอบในสว่นน้ี 54 คน) ทัง้น้ี นิสติตอ้ง
สอบผา่นสว่น MCQ ก่อนจงึสามารถเขา้สอบสว่น OSPE ได ้ และการสอบผา่นการสอบใบประกอบ
วชิาชพีเภสชักรรมนัน้ผูเ้ขา้สอบตอ้งมผีลการสอบผา่นทัง้ 2 สว่น คอื สอบผา่นการสอบขอ้เขยีนการบรู
ณาการความรูท้างเภสชัศาสตร ์ (MCQ) โดยผูเ้ขา้สอบตอ้งไดค้ะแนนผลการสอบในสว่นน้ี มากกวา่หรอื
เทา่กบัรอ้ยละ 60 (60 คะแนน) และสอบผา่นการสอบทกัษะทางวชิาชพีเภสชักรรม (OSPE) โดยผูเ้ขา้
สอบตอ้งไดค้ะแนนผลการสอบในสว่นน้ี มากกวา่หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 80 (80 คะแนน) ทัง้น้ี ขอ้มลูผลการ
สอบทัง้สองสว่นเป็นคะแนนทีไ่ดป้รบัใหเ้ป็นฐานคะแนนเป็นสว่นละ 100 คะแนน 

ผลการศกึษาพบผลสมัฤทธิข์องการสอบขอ้เขยีนการบรูณาการความรูท้างเภสชัศาสตร ์ (MCQ) 
และผลสมัฤทธิข์องการสอบทกัษะทางวชิาชพีเภสชักรรม (OSPE) ดงัน้ี นิสติ 54 คน หรอืเกอืบทัง้หมดที่
เขา้สอบ MCQ สอบผา่นเกณฑ ์ (98.18%) ยกเวน้นิสติ 1 คนทีไ่ดค้ะแนน 58.0 คะแนน จงึไมผ่า่นเกณฑ ์
60.0 คะแนน นิสติสว่นใหญ่ (89.1%) มคีะแนนในชว่ง 60-79 คะแนน คะแนนตํ่าสดุ-สงูสดุของการสอบ 
MCQ มคีา่ 58.0-84.0 คะแนน และมคีา่เฉลีย่ 71.40 (SD 6.56) คะแนน และไมม่นิีสติคนใดทีม่ี
ผลสมัฤทธิข์องการสอบ MCQ มากกวา่หรอืเทา่กบั 90 คะแนน สาํหรบัผลการสอบ OSPE มนิีสติทีผ่า่น
เกณฑก์ารสอบ MCQ เขา้สอบสว่น OSPE ทัง้หมด 54 คน มผีูส้อบผา่นเกณฑก์ารสอบ OSPE 48 คน 
โดยมคีะแนนมากกวา่หรอืเทา่กบั 80 คะแนน และสอบไมผ่า่นเกณฑ ์ 6 คน (11.1% ของผูเ้ขา้สอบ
ทัง้หมด 54 คน) ระดบัคะแนนตํ่าสดุ-สงูสดุสาํหรบัผลการสอบ OSPE ของนิสติทกุคนมคีา่ระหวา่ง 77.0-
91.0 คะแนน และมคีา่เฉลีย่ 85.76 (SD 4.04) คะแนน รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที ่18 

เมือ่จาํแนกผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมทัง้ 2 สว่น (คะแนนผา่นเกณฑ-์
คะแนนไมผ่า่นเกณฑ)์ ตามปจัจยัสว่นบุคคลและการศกึษาของนิสติ พบวา่ นิสติทัง้ทีเ่ป็นชายและหญงิมี
รอ้ยละการสอบผา่นเกณฑค์อ่นขา้งสงู (หญงิ 86.0% และชาย 91.6%) นิสติทีศ่กึษาในหลกัสตูรเภสชัศา
สตรบณัฑติ (บรบิาลทางเภสชักรรม) 6 ปี จาํนวน 3 คน สอบผา่นทุกคน เชน่เดยีวกบันิสติทีม่เีกรดเฉลีย่
สะสม 3.0 ขึน้ไป (30 คน) และนิสติทีเ่ลอืกสาขาโครงงานวจิยัเน้นทางดา้นผูป้ว่ย (5 คน) สอบผา่นทุกคน
เชน่กนั รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที ่ 19 สาํหรบันิสติทีม่กีารเตรยีมความพรอ้มก่อนสอบ MCQ ไมว่า่
จะใชเ้วลาต่อวนั และเวลาต่อสปัดาหม์ากหรอืน้อย กม็ผีลการสอบ MCQ ผา่นเกณฑ ์ ในสดัสว่นทีส่งู 
(97.1%-100%) สว่นการเตรยีมตวัก่อนสอบ OSPE นัน้ พบวา่ นิสติทีร่ายงานวา่ใชเ้วลาเตรยีมตวัน้อย
กวา่ 3 ชัว่โมงต่อวนั และน้อยกวา่ 3 วนัต่อสปัดาห ์ สอบ OSPE ผา่นเกณฑ ์ รอ้ยละ 90.9 และรอ้ยละ 
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92.9 ตามลาํดบั ในขณะทีนิ่สติทีเ่ตรยีมตวั 3-5 ชัว่โมงต่อวนั และ 3-5 วนัต่อสปัดาห ์ สอบผา่นเกณฑ ์
รอ้ยละ 84.6 และรอ้ยละ 85.0 ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางที ่20  

 
ตารางท่ี  18  ผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม จาํแนกตามชว่งคะแนน 
 

ผลสมัฤทธ์ิของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรม 
 

จาํนวน 
คน ร้อยละ 

ผลสมัฤทธ์ิของการสอบส่วน MCQ1 (n=55) 

  60 คะแนน 1 1.8 

 60-69 คะแนน 21 38.2 

 70-79 คะแนน 28 50.9 

 80-89 คะแนน 5 9.1 

  90 คะแนน 0 0 

ผลสมัฤทธ์ิของการสอบส่วน OSPE2 (n=54) 

  80 คะแนน 6 11.1 

 80-84 คะแนน 12 22.2 

 85-89 คะแนน 27 50.0 

  90 คะแนน 9 16.7 
1 คะแนนตํ่าสดุ-สงูสดุ 58.0-84.0 คา่เฉลีย่ 71.40 คะแนน (SD 6.56)  

สอบ MCQ ผา่นเกณฑ ์   จาํนวน 54 คน 
สอบ MCQ ไมผ่า่นเกณฑ ์60 คะแนน  จาํนวน 1 คน 

2 คะแนนตํ่าสดุ-สงูสดุ 77.0-91.0 คา่เฉลีย่ 85.76 คะแนน (SD 4.04) 
สอบ OSPE ผา่นเกณฑ ์   จาํนวน 48 คน 
สอบ OSPE ไมผ่า่นเกณฑ ์80 คะแนน  จาํนวน 6 คน  
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ตารางท่ี 19  ผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม ทัง้ MCQ และ OSPE จาํแนกตาม
เพศและปจัจยัดา้นการศกึษา 
 

 
ปัจจยั 

ผลสมัฤทธ์ิของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรม 
คะแนนผา่นเกณฑ ์ คะแนนไม่ผา่นเกณฑ ์ รวม 
จาํนวน
คน 

ร้อยละ จาํนวน
คน 

ร้อยละ จาํนวน
คน 

ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 11 91.6 1 8.4 12 100.0 
หญงิ 37 86.0 6 14.0 43 100.0 

รวม 48 87.3 7 12.7 55 100.0 
หลกัสตูรท่ีสาํเรจ็การศึกษา 
หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ 
5 ปี 

45 86.5 7 13.5 52 100.0 

หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ 
(บรบิาลทางเภสชักรรม) 6 ปี 

3 100.0 0 0 3 100.0 

รวม 48 87.3 7 12.7 55 100.0 
เกรดเฉล่ียสะสม (GPA) 

2.00-2.49 4 80.0 1 20.0 5 100.0 
2.50-2.99 14 70.0 6 30.0 20 100.0 
3.00-3.49 20 100.0 0 0 20 100.0 

 3.50 10 100.0 0 0 10 100.0 

รวม 48 87.3 7 12.7 55 100.0 
สาขาโครงงานวิจยัทางเภสชัศาสตร ์
เน้นทางดา้นผูป้ว่ย (patient) 5 100.0 0 0 5 100.0 

เน้นทางดา้นผลติภณัฑ ์
(product) 

36 85.7 6 14.3 42 100.0 

เน้นทางดา้นเภสชัศาสตร์
สงัคมและการบรหิารเภสชั
กรรม (social) 

7 87.5 1 12.5 8 100.0 

รวม 48 87.3 7 12.7 55 100.0 
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ตารางท่ี 20  ผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม จาํแนกตามการเตรยีมความพรอ้ม
ก่อนสอบสว่น MCQ และ OSPE 
 
การเตรียมความพร้อม 

ก่อนสอบ 
ผลสมัฤทธ์ิของการสอบใบประกอบวิชาชีพ 

คะแนนผา่นเกณฑ ์ คะแนนไม่ผา่นเกณฑ ์ รวม 
จาํนวนคน ร้อยละ จาํนวนคน ร้อยละ จาํนวนคน ร้อยละ 

จาํนวนชัว่โมงต่อวนัท่ีใช้ทบทวนสาํหรบัเตรียมสอบ MCQ 

  3 ชัว่โมงต่อวนั  17 100.0 0 0 17 100.0 

 3-5 ชัว่โมงต่อวนั 34 97.1 1 2.9 35 100.0 

  5 ชัว่โมงต่อวนั 2 100.0 0 0 2 100.0 

รวม 53 98.1 1 1.9 54 100.0 
จาํนวนวนัต่อสปัดาห์ (ความถ่ี) ท่ีใช้ทบทวนสาํหรบัเตรียมสอบ MCQ 

  3 วนัต่อสปัดาห ์ 6 100.0 0 0 6 100.0 

 3-5 วนัต่อสปัดาห ์ 38 97.4 1 2.6 39 100.0 

  5 วนัต่อสปัดาห ์ 9 100.0 0 0 9 100.0 

รวม 53 98.1 1 1.9 54 100.0 
จาํนวนชัว่โมงต่อวนัท่ีใช้ฝึกปฏิบติัจริงสาํหรบัเตรียมสอบทกัษะทางวิชาชีพเภสชักรรม (OSPE) 

  3 ชัว่โมงต่อวนั  30 90.9 3 9.1 33 100.0 

 3-5 ชัว่โมงต่อวนั 11 84.6 2 15.4 13 100.0 

  5 ชัว่โมงต่อวนั 2 100.0 0 0 2 100.0 

รวม 43 89.6 5 10.4 48 100.0 
จาํนวนวนัต่อสปัดาห์ (ความถ่ี) ท่ีใช้ฝึกปฏิบติัจริงสาํหรบัเตรียมสอบทกัษะทางวิชาชีพเภสชักรรม 
(OSPE) 

  3 วนัต่อสปัดาห ์ 26 92.9 2 7.1 28 100.0 

 3-5 วนัต่อสปัดาห ์ 17 85.0 3 15.0 20 100.0 

  5 วนัต่อสปัดาห ์ 0 0 0 0 0 0 

รวม 43 89.6 5 10.4 48 100.0 
หมายเหตุ ผูเ้ขา้สอบใบประกอบวชิาชพีส่วน MCQ ทัง้หมด 55 คน  

 สอบผ่านเกณฑ ์54 คน และสอบไม่ผ่านเกณฑ ์1 คน 
ผูเ้ขา้สอบใบประกอบวชิาชพีส่วน OSPE ทัง้หมด 54 คน  
 สอบผ่านเกณฑ ์48 คน และสอบไม่ผ่านเกณฑ ์6 คน 
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เพือ่วเิคราะหป์จัจยัสว่นบุคคลและปจัจยัทางการศกึษาทีม่คีวามสมัพนัธก์บัคะแนนการสอบใบ
ประกอบวชิาชพีทัง้สว่น MCQ และ OSPE ผูว้จิยัไดเ้ปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ระดบัคะแนนการสอบของนิสติ
แต่ละกลุ่มยอ่ยทีม่กีารจาํแนกตามปจัจยัดงัต่อไปน้ี คอื เพศ หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติทีศ่กึษา เกรด
เฉลีย่สะสม (GPA) สาขาโครงงานวจิยัทางเภสชัศาสตร ์ สาขาการประกอบวชิาชพีทีต่อ้งการปฏบิตังิาน
เป็นลาํดบัแรก จาํนวนชัว่โมงทีใ่ชเ้ตรยีมตวัสอบต่อวนั และจาํนวนวนัทีใ่ชเ้ตรยีมตวัสอบต่อสปัดาห ์ โดย
ทดสอบสมมตฐิานความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ หรอืคา่กลางของคะแนนสอบระหวา่งกลุ่มนิสติ โดยใช้
สถติ ิt-test, Mann-Whitney U test และ Kruskall-Wallis test (ตามความเหมาะสมกบัขนาดของตวัอยา่ง
ในแต่ละกลุ่ม) ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 พบวา่ เพศและเกรดเฉลีย่สะสมของนิสติมผีลต่อคะแนนเฉลีย่ผลการ
สอบ MCQ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ (p-value .009 และ .000 ตามลาํดบั) สว่นปจัจยัอืน่ ๆ ไมม่ี
ความสมัพนัธก์บัคะแนนเฉลีย่การสอบ MCQ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ โดยนิสติเพศชายมคีะแนนการ
สอบเฉลีย่สงูกวา่เพศหญงิ [คา่เฉลีย่ (SD): 75.75 (4.83) และ 70.19 (6.51) ตามลาํดบั] และนิสติทีม่เีกรด
เฉลีย่สะสม 3.50 ขึน้ไป มคีะแนนเฉลีย่ผลการสอบ MCQ สงูกวา่นิสติทีม่เีกรดเฉลีย่สะสมน้อยกวา่อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติ ิและนิสติทีม่เีกรดเฉลีย่สะสม 3.0 ขึน้ไป มคีะแนนเฉลีย่ผลการสอบ MCQ สงูกวา่นิสติ
ทีม่คีะแนนเฉลีย่สะสมน้อยกวา่อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิดงัแสดงในตารางที ่21 

สาํหรบัผลการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ระดบัคะแนนการสอบ OSPE ของนิสติแต่ละกลุ่มยอ่ยทีม่กีาร
จาํแนกตามปจัจยัดงัต่อไปน้ี คอื เพศ หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติทีศ่กึษา เกรดเฉลีย่สะสม สาขา
โครงงานวจิยัทางเภสชัศาสตร ์ สาขาการประกอบวชิาชพีทีต่อ้งการปฏบิตังิานเป็นลาํดบัแรก จาํนวน
ชัว่โมงทีใ่ชเ้ตรยีมตวัสอบต่อวนั และจาํนวนวนัทีใ่ชเ้ตรยีมตวัสอบต่อสปัดาห ์ พบเพยีงปจัจยัเกรดเฉลีย่
สะสมของนิสติเทา่นัน้ทีม่ผีลต่อคะแนนเฉลีย่การสอบ OSPE (p-value .000) โดยนิสติที่มเีกรดเฉลี่ย
สะสม 3.0 ขึน้ไป มคีะแนนเฉลี่ยการสอบ OSPE สงูกวา่กลุ่มอืน่ ๆ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั
นยัสาํคญั .05 ดงัแสดงในตารางที ่22 
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ตารางท่ี 21  คา่เฉลีย่ระดบัคะแนนการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมสว่น MCQ จาํแนกตามปจัจยั
สว่นบุคคลและปจัจยัทางการศกึษาของนิสติ  
  

ปัจจยั คะแนนเฉล่ียของ 
ผลการสอบ MCQ (SD) 

ค่าสถิติ1 p-value 

เพศ  
     ชาย (n=12) 
     หญงิ (n=43) 

 
75.75 (4.83) 
70.19 (6.51) 

131.00 
 

.009* 

หลกัสตูรท่ีสาํเรจ็การศึกษา 
     หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ 5 ปี (n=52) 
     หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ 6 ปี (n=3) 
     (บรบิาลทางเภสชักรรม)  

 
71.06 (6.53) 
77.33 (4.51) 

36.5 .123 

เกรดเฉล่ียสะสม (GPA)2 

     2.00-2.49 (n=5) 

     2.50-2.99 (n=20) 

     3.00-3.49 (n=20) 

      3.50 (n=10) 

 
63.40 (4.16) 
67.20 (4.07) 
73.95 (5.32) 
78.70 (2.79) 

30.819 .000* 

สาขาโครงงานวิจยัทางเภสชัศาสตร ์
     เน้นทางดา้นผูป้ว่ย (n=5) 
     เน้นทางดา้นผลติภณัฑ ์(n=42) 
     เน้นทางดา้นเภสชัศาสตรส์งัคมและ 
     การบรหิารเภสชักรรม (n=8) 

 
71.60 (6.88) 
72.21 (6.49) 
67.00 (5.70) 

4.475 .107 

สาขาการประกอบวิชาชีพเภสชักรรม 
ท่ีต้องการปฏิบติังานเป็นลาํดบัแรก  
     เภสชักรรมโรงพยาบาล (n=18) 
     เภสชัอุตสาหกรรม (n=11) 
     เภสชักรรมชุมชน (n=11) 
     เภสชักรรมการตลาด (n=12) 

 
 

72.22 (6.07) 
71.09 (6.24) 
69.18 (6.55) 
72.17 (7.43) 

5.103 .164 

1 ใชส้ถติ ิNonparametric tests หากขนาดตวัอย่างทีเ่ปรยีบเทยีบมจีาํนวนน้อยกว่า 20 คนต่อกลุ่ม 
2 นิสติทีม่เีกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึน้ไป มคีะแนนเฉลี่ยของการสอบ MCQ สงูกวา่กลุ่มอื่น ๆ และนิสติที่
มเีกรดเฉลี่ยสะสม 3.0 ขึน้ไป มคีะแนนเฉลี่ยของการสอบ MCQ สงูกวา่กลุ่มทีม่เีกรดเฉลีย่ตํ่ากวา่ อยา่ง
มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
* คา่เฉลีย่คะแนนการสอบระหวา่งกลุ่มแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัสาํคญั .05
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ตารางท่ี 21  คา่เฉลีย่ระดบัคะแนนการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมสว่น MCQ จาํแนกตามปจัจยั
สว่นบุคคลและปจัจยัทางการศกึษาของนิสติ (ต่อ) 
 

ปัจจยั คะแนนเฉล่ียของ 
ผลการสอบ MCQ (SD) 

ค่าสถิติ1 p-value 

จาํนวนชัว่โมงต่อวนัท่ีใช้ทบทวน MCQ 

      3 ชัว่โมงต่อวนั (n=17) 
     3-5 ชัว่โมงต่อวนั (n=35) 
      5 ชัว่โมงต่อวนั (n=2) 

 
73.47 (6.07) 
70.09 (6.59) 
78.00 (5.66) 

4.456 .108 

จาํนวนวนัต่อสปัดาห์ท่ีใช้ทบทวน MCQ 

      3 วนัต่อสปัดาห ์(n=6) 
     3-5 วนัต่อสปัดาห ์(n=39) 
      5 วนัต่อสปัดาห ์(n=9) 

 
71.83 (5.91) 
71.54 (6.78) 
70.78 (6.70) 

.312 .856 

1 ใชส้ถติ ิNonparametric tests หากขนาดตวัอย่างทีเ่ปรยีบเทยีบมจีาํนวนน้อยกว่า 20 คนต่อกลุ่ม 
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ตารางท่ี 22  คา่เฉลีย่ระดบัคะแนนการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมสว่น OSPE จาํแนกตามปจัจยั
สว่นบุคคลและปจัจยัทางการศกึษาของนิสติ  
  

ปัจจยั คะแนนเฉล่ียของ 
ผลการสอบ OSPE (SD) 

ค่าสถิติ1 p-value 

เพศ  
     ชาย (n=12) 
     หญงิ (n=42) 

 
86.92 (3.37) 
85.43 (4.18) 

21.00 .286 

หลกัสตูรท่ีสาํเรจ็การศึกษา 
     หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ 5 ปี (n=51) 
     หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ 6 ปี 
     (บรบิาลทางเภสชักรรม) (n=3) 

 
85.57 (4.06) 
89.00 (2.00) 

37.5 .139 

เกรดเฉล่ียสะสม (GPA)2 

     2.00-2.49 (n=4) 

     2.50-2.99 (n=20) 

     3.00-3.49 (n=20) 

      3.50 (n=10) 

 
83.00 (4.08) 
83.15 (4.04) 
87.30 (2.47) 
89.00 (2.75) 

19.796 .000* 

สาขาโครงงานวิจยัทางเภสชัศาสตร ์
     เน้นทางดา้นผูป้ว่ย (n=5) 
     เน้นทางดา้นผลติภณัฑ ์(n=41) 
     เน้นทางดา้นเภสชัศาสตรส์งัคมและ 
     การบรหิารเภสชักรรม (n=8) 

 
87.00 (2.92) 
85.83 (4.25) 
84.62 (3.54) 

1.297 .523 

สาขาการประกอบวิชาชีพเภสชักรรม 
ท่ีต้องการปฏิบติังานเป็นลาํดบัแรก  
     เภสชักรรมโรงพยาบาล (n=18) 
     เภสชัอุตสาหกรรม (n=11) 
     เภสชักรรมชุมชน (n=11) 
     เภสชักรรมการตลาด (n=11) 

 
 

87.00 (3.61) 
84.82 (4.38) 
83.64 (4.30) 
86.36 (3.83) 

1.493 .684 

1 ใชส้ถติ ิNonparametric tests หากขนาดตวัอย่างทีเ่ปรยีบเทยีบมจีาํนวนน้อยกว่า 20 คนต่อกลุ่ม 
2 นิสติทีม่เีกรดเฉลี่ยสะสม 3.0 ขึน้ไป มคีะแนนเฉลี่ยของการสอบ OSPE สงูกวา่กลุ่มอื่น ๆ อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
* คา่เฉลีย่คะแนนการสอบระหวา่งกลุ่มแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัสาํคญั .05



 - 50 -

ตารางท่ี 22  คา่เฉลีย่ระดบัคะแนนการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมสว่น OSPE จาํแนกตามปจัจยั
สว่นบุคคลและปจัจยัทางการศกึษาของนิสติ (ต่อ) 
 

ปัจจยั คะแนนเฉล่ียของ 
ผลการสอบOSPE (SD) 

ค่าสถิติ1 p-value 

จาํนวนชัว่โมงต่อวนัท่ีใช้ทบทวน OSPE 

      3 ชัว่โมงต่อวนั (n=33) 
     3-5 ชัว่โมงต่อวนั (n=13) 
      5 ชัว่โมงต่อวนั (n=2) 

 
85.69 (4.08) 
86.15 (4.10) 
87.00 (5.66) 

.177 .674 

จาํนวนวนัต่อสปัดาห์ท่ีใช้ทบทวน OSPE 

      3 วนัต่อสปัดาห ์(n=28) 
     3-5 วนัต่อสปัดาห ์(n=20) 

 
86.14 (3.85) 
85.50 (4.39) 

.538 .593 

1 ใชส้ถติ ิNonparametric tests หากขนาดตวัอย่างทีเ่ปรยีบเทยีบมจีาํนวนน้อยกว่า 20 คนต่อกลุ่ม 

 
ส่วนท่ี 5  ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบคุคล ปัจจยัด้านการศึกษา ทศันคติ และสขุภาพจิต
ต่อผลสมัฤทธ์ิของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรม 

เมื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลและปจัจยัด้านการศึกษาอื่นของนิสติที่เป็น
ขอ้มลูต่อเน่ือง (continuous data) กบัผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมของนิสติ ซึง่
ประกอบด้วยปจัจยัต่าง ๆ ดงัน้ี จํานวนชัว่โมงการฝึกปฏบิตัิงานสาขาเภสชักรรมโรงพยาบาล จํานวน
ชัว่โมงการฝึกปฏิบัติงานสาขาเภสัชกรรมการตลาด จํานวนชัว่โมงการฝึกปฏิบัติงานสาขาเภสัช
อุตสาหกรรม จํานวนชัว่โมงการฝึกปฏบิตังิานสาขาเภสชักรรมชุมชน จํานวนชัว่โมงการฝึกปฏบิตังิาน
สาขาการคุ้มครองผู้บรโิภค เกรดเฉลี่ยสะสม จํานวนวิธีที่นิสติใช้ในการเตรยีมความพร้อมก่อนสอบ 
จํานวนรูปแบบที่นิสติใช้เตรยีมความพร้อมในการสอบ และระดบัการรบัรู้ข้อมูลเกี่ยวกบัการสอบใบ
ประกอบวชิาชพีของนิสติ รวมทัง้ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคต ิและสุขภาพจติก่อนสอบของนิสติ 
กบัคะแนนผลการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมทัง้สว่น MCQ และ OSPE โดยใชก้ารคาํนวณค่าสมั
ประสทิธส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson’s product moment correlation coefficient)  

สําหรบัความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัดงักล่าวต่อผลการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมส่วน 
MCQ พบว่า เกรดเฉลีย่สะสม จาํนวนวธิทีีนิ่สติใชใ้นการเตรยีมความพรอ้มก่อนสอบ MCQ และระดบั
ทศันคตต่ิอการสอบใบประกอบวชิาชพี มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัคะแนนผลการสอบใบประกอบวชิาชพี
เภสชักรรมสว่น MCQ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิโดยมคี่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นัเป็น .803, 
.385 และ .309 ตามลาํดบั (p-value < .05) ดงัแสดงในตารางที ่23 

สําหรบัความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัดงักล่าวต่อผลการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมส่วน 
OSPE ของนิสติ พบว่า เกรดเฉลีย่สะสมเพยีงปจัจยัเดยีวมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัคะแนนผลการสอบ
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ใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมสว่น OSPE อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิโดยมคี่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธข์อง
เพยีรส์นัเป็น .654 (p-value < .05) ดงัแสดงในตารางที ่24 
 
ตารางท่ี 23  ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัสว่นบุคคล ปจัจยัดา้นการศกึษา ทศันคต ิและสขุภาพจติต่อผล
การสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมสว่น MCQ (n=55) 
 

ปัจจยั ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์
(Pearson’s r) 

p-value 

จาํนวนชัว่โมงการฝึกปฏบิตังิานสาขาเภสชักรรมโรงพยาบาล .212 .121 
จาํนวนชัว่โมงการฝึกปฏบิตังิานสาขาเภสชักรรมชุมชน -.021 .878 
จาํนวนชัว่โมงการฝึกปฏบิตังิานสาขาเภสชัอุตสาหกรรม -.109 .429 
จาํนวนชัว่โมงการฝึกปฏบิตังิานสาขาเภสชักรรมการตลาด -.204 .135 
จาํนวนชัว่โมงการฝึกปฏบิตังิานสาขาการคุม้ครองผูบ้รโิภค .264 .052 
เกรดเฉลีย่สะสม (GPA) .803 .000* 
จาํนวนวธิทีีนิ่สติใชใ้นการเตรยีมความพรอ้มก่อนสอบ MCQ .385 .004* 
จาํนวนรปูแบบทีนิ่สติใชใ้นการเตรยีมความพรอ้มก่อนสอบ 
MCQ 

-.038 .783 

ระดบัการรบัรูข้อ้มลูเกีย่วกบัการสอบใบประกอบวชิาชพี
เภสชักรรมของนิสติ 

-.041 .771 

ระดบัทศันคตต่ิอวชิาชพีเภสชักรรม -.179 .196 
ระดบัทศันคตต่ิอการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม .309 .022* 
ระดบัทศันคตต่ิอการเรยีนการสอนในหลกัสตูรเภสชัศาสตร
บณัฑติ 

-.146 .288 

ระดบัสขุภาพจติของนิสติก่อนเขา้สอบ MCQ .042 .761 
* มคีวามสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัและคะแนนผลการสอบ MCQ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
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ตารางท่ี 24  ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัสว่นบุคคล ปจัจยัดา้นการศกึษา ทศันคต ิและสขุภาพจติต่อผล
การสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมสว่น OSPE (n=48) 
 

ปัจจยั ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์
(Pearson’s r) 

p-value 

จาํนวนชัว่โมงการฝึกปฏบิตังิานสาขาเภสชักรรมโรงพยาบาล .213 .123 
จาํนวนชัว่โมงการฝึกปฏบิตังิานสาขาเภสชักรรมชุมชน .004 .976 
จาํนวนชัว่โมงการฝึกปฏบิตังิานสาขาเภสชัอุตสาหกรรม -.229 .096 
จาํนวนชัว่โมงการฝึกปฏบิตังิานสาขาเภสชักรรมการตลาด -.044 .752 
จาํนวนชัว่โมงการฝึกปฏบิตังิานสาขาการคุม้ครองผูบ้รโิภค .180 .193 
เกรดเฉลีย่สะสม (GPA) .654 .000* 
จาํนวนวธิทีีนิ่สติใชใ้นการเตรยีมความพรอ้มก่อนสอบ OSPE .076 .585 
จาํนวนรปูแบบทีนิ่สติใชใ้นการเตรยีมความพรอ้มก่อนสอบ 
OSPE 

-.159 .251 

ระดบัการรบัรูข้อ้มลูเกีย่วกบัการสอบใบประกอบวชิาชพี
เภสชักรรมของนิสติ 

-.075 .595 

ระดบัทศันคตต่ิอวชิาชพีเภสชักรรม -.089 .524 
ระดบัทศันคตต่ิอการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม .165 .233 
ระดบัทศันคตต่ิอการเรยีนการสอนในหลกัสตูรเภสชัศาสตร
บณัฑติ 

-.129 .354 

ระดบัสขุภาพจติของนิสติก่อนเขา้สอบ OSPE .131 .354 
* มคีวามสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัและคะแนนผลการสอบ OSPE อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
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เมื่อทาํการวเิคราะหป์จัจยัทาํนายผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม ซึง่แบ่ง
ออกเป็น 2 สว่น คอื ผลสมัฤทธิข์องการสอบขอ้เขยีนการบรูณาการความรูท้างเภสชัศาสตร ์ (MCQ) และ
ผลสมัฤทธิข์องการสอบทกัษะทางวชิาชพีเภสชักรรม (OSPE) ดว้ยสถติกิารวเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณู 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) โดยกาํหนดตวัแปรตน้หรอืปจัจยัทาํนายในการวเิคราะหเ์ป็น
ปจัจยัทีพ่บในการทดสอบเบือ้งตน้ดงัแสดงมาแลว้วา่มคีวามสมัพนัธห์รอืมผีลต่อคะแนนการสอบใบ
ประกอบวชิาชพีเภสชักรรมเทา่นัน้ ดงันัน้ ในกรณขีองการทาํนายคะแนนผลการสอบใบประกอบวชิาชพี
เภสชักรรมสว่น MCQ จะประกอบดว้ยตวัแปรตน้ 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ เพศ เกรดเฉลีย่สะสม (GPA) จาํนวน
วธิทีีนิ่สติใชใ้นการเตรยีมความพรอ้มก่อนสอบ MCQ และระดบัทศันคตต่ิอการสอบใบประกอบวชิาชพี
เภสชักรรม โดยในการวเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณู จะละตวัแปรใด ๆ จากโมเดลเมือ่คา่ p-value ของ
สมัประสทิธิข์องตวัแปรนัน้ๆมคีา่มากกวา่หรอืเทา่กบั .10 และจะคงไวเ้ฉพาะตวัแปรตน้ทีม่ ี p-value ของ
สมัประสทิธิข์องตวัแปรนัน้ ๆ น้อยกวา่หรอืเทา่กบั .05  (ตารางที ่21 และ 23) สว่นการทาํนายคะแนนผล
การสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมสว่น OSPE จะประกอบดว้ยตวัแปรตน้หน่ึงตวัแปร คอื เกรดเฉลีย่
สะสม (GPA) ของนิสติ (ตารางที ่22 และ 24) 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ปจัจยัที่สามารถใช้ทํานายคะแนนผลการสอบใบ
ประกอบวชิาชพีเภสชักรรมส่วน MCQ ไดอ้ย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัสาํคญั .05 คอื เกรดเฉลีย่
สะสม (GPA) ของนิสติ และจํานวนวธิทีีนิ่สติใชใ้นการเตรยีมความพรอ้มก่อนสอบ MCQ โดยสมการ
ทํานายหรอืโมเดลทีม่เีฉพาะตวัแปรเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ของนิสติเป็นตวัแปรทํานายเพยีงตวัเดยีว 
(Model 1) สามารถอธบิายความแปรปรวนของคะแนนผลการสอบ MCQ ไดถ้งึรอ้ยละ 63.8 (Model 1’s 
F = 95.989, p-value .000, Adjusted R-square .638)  สว่นสมการทาํนายทีม่ที ัง้เกรดเฉลีย่สะสม 
(GPA) ของนิสติ และจาํนวนวธิทีีนิ่สติใชใ้นการเตรยีมความพรอ้มก่อนสอบ MCQ เป็นตวัแปรทาํนายนัน้ 
(Model 2)  สามารถอธบิายความแปรปรวนของคะแนน MCQ เพิม่ขึน้เลก็น้อยไดเ้ป็นรอ้ยละ 67.3 
(Model 2’s F = 56.451, p-value .000, Adjusted R-square .673) ดงัแสดงในตารางที ่25 

สาํหรบัการทาํนายคะแนนผลการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมสว่น OSPE นัน้ จากผลการ
วเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ พบว่า เกรดเฉลีย่สะสม (GPA) ของนิสติ สามารถอธบิายความแปรปรวน
ของคะแนนผลการสอบ OSPE ไดร้อ้ยละ 41.6 (Model F = 38.782, p-value .000, Adjusted R-square 
.416) ดงัแสดงในตารางที ่26   



 - 54 -

ตารางท่ี 25  โมเดลทาํนายผลการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมสว่น MCQ (n=54) 
 

ตวัแปร สมัประสิทธ์ิของตวัแปร 
(Unstandardized 

coefficient) 

สมัประสิทธ์ิของตวัแปร 
(Standardized beta 

coefficient) 

ค่าสถิติ1 P-value 

B Std. Error 
โมเดล 12 

-ค่าคงที่ 

-เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 

 
29.952 
13.576 

 
4.264 
1.386 

 
 

0.803 

95.989 
7.024 
9.797 

.000* 

.000* 

.000* 

โมเดล 23 
-ค่าคงที่ 
-เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 
-จาํนวนวธิกีารเตรยีม
ความพรอ้มก่อนสอบ 
MCQ 

 
25.540 
12.750 
1.816 

 
4.399 
1.355 
0.704 

 
 

0.754 
0.207 

56.451 
5.806 
9.406 
2.581 

000* 
.000* 
.000* 
.013* 

1 ค่าสถติเิป็นค่า F สาํหรบัโมเดล และค่า t สาํหรบัค่าคงทีแ่ละสมัประสทิธิข์องตวัแปร 
2 Adjusted R-square .638  
3 Adjusted R-square .673, R-square change .040, F Change 6.661 
 
 
ตารางท่ี 26  โมเดลทาํนายผลการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมสว่น OSPE (n=54) 
 

ตวัแปร สมัประสิทธ์ิของตวัแปร 
(Unstandardized 

coefficient) 

สมัประสิทธ์ิของตวัแปร 
(Standardized beta 

coefficient) 

ค่าสถิติ1 P-value 

B Std. Error 
โมเดล2 

-ค่าคงที่ 

-เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 

 
64.327 
6.988 

 
3.467 
1.122 

 
 

0.654 

38.782 
18.554 
6.227 

.000* 

.000* 

.000* 
1 ค่าสถติเิป็นค่า F สาํหรบัโมเดล และค่า t สาํหรบัค่าคงทีแ่ละสมัประสทิธิข์องตวัแปร 
2 Adjusted R-square .416  
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บทท่ี 5 
สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศกึษาเรื่องปจัจยัที่มผีลต่อผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมครัง้น้ี มี

วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม
และปจัจยัทีส่ามารถทํานายผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม เกบ็ขอ้มลูจากกลุ่ม
ประชากรนิสติเภสชัศาสตร ์มศว ทีก่าํลงัศกึษาในหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ ซึง่ใชร้ะยะเวลาศกึษา 5 ปี 
และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ (บรบิาลทางเภสชักรรม) ซึ่งใช้ระยะเวลาศกึษา 6 ปี ที่จะสําเรจ็
การศกึษา ในปีการศึกษา 2553 และมคีวามประสงค์ที่จะเขา้สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม ในปี 
พ.ศ. 2554 สรปุผลการศกึษาเป็น 5 สว่น ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1  ข้อมลูส่วนบคุคลและการเตรียมความพร้อมก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรม 

นิสติเกอืบทัง้หมดศกึษาในหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ 5 ปี สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มคีา่เฉลีย่
เกรดเฉลีย่สะสมเทา่กบั 3.02 และทาํโครงงานวจิยัเน้นทางดา้นผลติภณัฑ ์ สาขาการประกอบวชิาชพี
เภสชักรรมที่นิสติต้องการปฏบิตังิาน 2 ลาํดบัแรก คอื เภสชักรรมโรงพยาบาล และเภสชักรรมการ
ตลาด ตามลาํดบั โดยลาํดบัที ่ 3 นิสติตอ้งการปฏบิตังิานในสาขาเภสชักรรมชุมชนและเภสชั
อุตสาหกรรมในสดัส่วนทีเ่ท่ากนั 

นิสติทัง้หมดไดผ้า่นการฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีระหว่างเรยีนในหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ โดย
นิสิตในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลทางเภสัชกรรม) ฝึกปฏิบัติงานในสาขาเภสัชกรรม
โรงพยาบาลเป็นจํานวนชัว่โมงมากกว่านิสติที่ศกึษาในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ (5 ปี) คอื เกนิ 
1,500 ชัว่โมง ส่วนนิสติในหลกัสตูร 5 ปี มจีํานวนชัว่โมงฝึกปฏบิตังิานไม่ตํ่ากว่า 500 ชัว่โมง สาขาการ
ฝึกปฏบิตังิานทางวชิาชพีทีม่จีาํนวนนิสติเลอืกฝึกมาก 3 ลําดบัแรก คอื สาขาเภสชักรรมการตลาด สาขา
เภสชัอุตสาหกรรม และสาขาการคุม้ครองผูบ้รโิภค ตามลําดบั เมื่อพจิารณาจากจํานวนชัว่โมงเฉลี่ยใน
การฝึกปฏบิตังิาน พบว่า นิสติมจีํานวนชัว่โมงการฝึกปฏบิตังิานในสาขาเภสชักรรมโรงพยาบาลสงูทีสุ่ด 
ตามดว้ยสาขาเภสชักรรมชุมชน และสาขาเภสชักรรมการตลาด ตามลาํดบั 
  แหล่งความรูท้ีนิ่สติใชท้บทวนก่อนเขา้สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม พบว่า นิสติทุกคนใช้
ขอ้สอบเก่าในการทบทวน และแหล่งความรูอ้กี 3 ลําดบัแรกทีนิ่สติใชม้าก ไดแ้ก่ เอกสารการสอนจากใน
หอ้งเรยีน คู่มอืทกัษะตามเกณฑค์วามรูค้วามสามารถทางวชิาชพีของผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรม และ
หนงัสอื ตามลาํดบั  
  นิสติส่วนใหญ่ใชเ้วลาศกึษาทบทวนเน้ือหาต่าง ๆ ทีจ่ะสอบเป็นเวลา 3-5 วนัต่อสปัดาห ์และ
วนัละประมาณ 3-5 ชัว่โมง ส่วนจาํนวนความถี่ทีใ่ชใ้นการฝึกปฏบิตัเิพื่อเตรยีมสอบทกัษะทางวชิาชพี 
(OSPE) ของนิสติส่วนใหญ่ คอื น้อยกว่า 3 วนัต่อสปัดาห ์และไม่มนีิสติทีฝึ่กปฏบิตัมิากกว่า 5 วนัต่อ
สปัดาห ์ซึ่งส่วนใหญ่ฝึกปฏบิตันิ้อยกว่า 3 ชัว่โมงต่อวนั โดยนิสติทุกคนมรีูปแบบการเตรยีมความ
พรอ้มร่วมกบัเพื่อน และเกอืบทัง้หมดจะเตรยีมตวัเองดว้ย นิสติประมาณหนึ่งในสามของทัง้หมดมี



 - 56 -

เภสชักรรุ่นพีช่่วยเหลอืใหค้าํแนะนําในการเตรยีมตวัและมกีารฝึกปฏบิตัทิกัษะทางวชิาชพีเภสชักรรมใน
หอ้งพฒันาทกัษะทางเภสชักรรม หรอืหอ้ง active learning ทีค่ณะจดัให ้
 นิสติทุกคนที่ตอบแบบสอบถามการรบัทราบขอ้มูลเกี่ยวกบัการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชั
กรรมในประเดน็ต่าง ๆ มกีารรบัรูข้อ้มูลลกัษณะและรูปแบบการสอบ ขอบเขตเน้ือหา และสดัส่วน
ขอ้สอบ นิสติเกอืบทุกคนทราบเรื่องวธิกีารตอบขอ้สอบ คะแนนสอบและเกณฑก์ารตดัสนิ และ
แหล่งขอ้มูลเวบไซดท์ีส่ามารถสบืคน้ขอ้มูลเกี่ยวกบัการสอบ ทัง้น้ีเน่ืองจากทางคณะไดจ้ดัโครงการ
เตรยีมความพรอ้มนิสติก่อนเขา้สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม ในชว่งเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2553 ซึง่มี
การใหข้อ้มลูทีเ่กี่ยวกบัการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมในประเดน็ดงักล่าว อย่างไรกต็าม 
ประมาณครึง่หน่ึงของนิสติระบุว่าไม่ทราบเรื่องหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการสอบและสถานที่ตดิต่อ
หน่วยงานดงักล่าว  
ส่วนท่ี 2  ทศันคติของนิสิตต่อวิชาชีพเภสชักรรม การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรม และ
การเรียนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต 

นิสติมทีศันคตทิีค่่อนไปในเชงิบวกต่อวชิาชพีเภสชักรรม โดยมสีดัส่วนผูท้ีเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่
มากเป็น 3 ลําดบัแรกในประเดน็ “การประกอบวชิาชพีเปิดโอกาสใหเ้ลอืกปฏบิตังิานไดห้ลากหลาย
สาขา” “การปฏบิตังิานทําใหเ้กดิความภูมใิจทีไ่ดช้่วยเหลอืผูอ้ื่น” และ “วชิาชพีมเีกยีรต ิ และเป็นที่
ยอมรบัของสงัคม” ตามลําดบั ซึ่งทัง้ 3 ประเดน็มคี่าเฉลี่ยของระดบัทศันคตสิูงสุดเป็น 3 ลําดบัแรก
ดว้ยเช่นกนั นอกจากน้ี นิสติส่วนใหญ่ไม่ค่อยเหน็ดว้ยในประเดน็ขอ้ความทีแ่สดงความคดิเหน็เชงิลบ
ต่อวชิาชพี ไดแ้ก่ “การปฏบิตังิานต้องใชใ้บประกอบวชิาชพีเภสชักรรมเสมอเป็นสิง่ทียุ่ ่งยาก” และ 
“การปฏบิตังิานมคีวามเหน็ดเหน่ือยอย่างมาก ต้องใชแ้รงงานมากกว่าความคดิ”  

นิสติมทีศันคตใินเชงิบวกต่อการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม โดย 3 ประเดน็แรกทีน่ิสติ
ส่วนใหญ่เหน็ดว้ยหรอืเหน็ดว้ยอย่างยิง่ ไดแ้ก่ “การสอบผ่านเป็นสิง่ทีน่่าภาคภูมใิจ”  “การสอบเป็นสิง่
สําคญัและมปีระโยชน์” และ “การสอบผ่านในการสอบครัง้แรกเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างยิง่” ตามลําดบั 
และนิสติส่วนใหญ่ไม่เหน็ดว้ยหรอืไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ในประเดน็ “การเขา้สอบครัง้แรกเป็นการลอง
ขอ้สอบ”  

นิสติมทีศันคตติ่อการเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติในเชงิบวก โดยนิสติส่วน
ใหญ่แสดงความเหน็ดว้ยหรอืเหน็ดว้ยอย่างยิง่ในประเดน็ทีเ่ป็นขอ้ความในเชงิบวก ไดแ้ก่ “การเรยีน
การสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติทําใหน้ิสติมคีวามรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ สําหรบัการ
ปฏบิตังิานในวชิาชพีเภสชักรรม” “การเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติทําใหน้ิสติ
สามารถนําความรูแ้ละทกัษะไปใชป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรมไดจ้รงิ” และ “การเรยีนการสอนใน
หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติทําใหน้ิสติมคีุณธรรม และจรยิธรรม สําหรบัการปฏบิตังิานในวชิาชพี
เภสชักรรม” และไม่เหน็ดว้ยหรอืไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่สูงสุดม ี2 ประเดน็ทีเ่ป็นความคดิเหน็เชงิลบต่อ
หลกัสูตร ฯ ไดแ้ก่ “การเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติมเีนื้อหาโดยรวมของรายวชิา
ยากเกนิไป” และ “อาจารยม์คีวามเคร่งครดัต่อการเรยีนการสอน และการประเมนิผลการเรยีนมาก
เกนิไป”  
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ในภาพรวมนิสติมทีศันคตใินเชงิบวกต่อวชิาชพีเภสชักรรม การสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชั
กรรม และการเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ ซึง่ทัง้หมดน้ีน่าจะเป็นแรงขบัเคลื่อนให้
นิสติมคีวามมุ่งมัน่ตัง้ใจและมกีารเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม ซึง่
ส่งผลดต่ีอผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 

นอกจากน้ี ผลการวจิยัน้ีไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความคดิเหน็ของนิสติต่อวชิาชพีเภสชักรรม การ
สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม และการเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ ซึ่งในส่วนน้ี
ทางคณะเภสชัศาสตร ์มศว และคณะเภสชัศาสตรส์ถาบนัอื่น ๆ รวมทัง้องคก์รทางวชิาชพีทีเ่กี่ยวขอ้ง 
อาจจะร่วมกนัเสรมิสรา้งใหนิ้สตินักศกึษาเภสชัศาสตรม์ทีศันคตเิชงิบวกมากยิง่ขึน้ตัง้แต่เริม่เขา้ศกึษา
ในคณะเภสชัศาสตร ์
ส่วนท่ี 3  ภาวะสุขภาพจิตของนิสิตก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรม 

ภาวะสุขภาพจติของนิสติก่อนเขา้สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมส่วน MCQ อยูใ่นระดบัที่
เป็นปกตแิละคอ่นไปในทศิทางทีด่ ีโดยมสีดัสว่นของนิสติทีต่อบคาํถามในทศิทางทีบ่่งสภาพทางจติทีด่สีงู
เกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนนิสติทัง้หมดจนถงึกว่ารอ้ยละ 90 อยา่งไรกต็าม มนิีสติประมาณรอ้ยละ 20.0-45.0 
ซึง่เป็นสดัส่วนทีค่่อนขา้งมาก รูส้กึว่าตนเอง “ตงึเครยีดอยู่ตลอดเวลาค่อนขา้งมากกว่าปกต”ิ “สามารถมี
ความสุขกบักจิกรรมในชวีติประจําวนัได้น้อยกว่าปกต”ิ  “สามารถมสีมาธจิดจ่อกบัสิง่ทีก่ําลงัทําอยู่ได้
น้อยกว่าปกต”ิ  “มคีวามสุขด ีตามสมควร เมื่อดูโดยรวม ๆ น้อยกว่าปกต”ิ และ “ไม่มคีวามสุขและเศรา้
หมองค่อนขา้งมากกว่าปกต”ิ รวมทัง้มนิีสติบางคน (1-2 คน) ทีม่สีุขภาวะทางจติดน้ีอยกว่าปกตมิาก ใน
ประเดน็ “รูส้กึว่าสามารถตดัสนิใจในเรื่องต่าง ๆ ได”้ และ “สามารถทีจ่ะเผชญิหน้ากบัปญัหาต่าง ๆ ของ
ตวัเองได”้ นอกจากน้ียงัมนิีสติที ่“รูส้กึตงึเครยีดอยูต่ลอดเวลา” “ไมส่ามารถทีจ่ะเอาชนะความยากลําบาก
ต่าง ๆ ได”้ และ “รูส้กึเสยีความมัน่ใจในตวัเองไป” 

ภาวะสุขภาพจติของนิสติก่อนเขา้สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมส่วน OSPE พบวา่ เกนิ
กวา่รอ้ยละ 60.0 มสีขุภาวะทางจติทีเ่หมอืนปกต ิดกีวา่ปกต ิหรอืไมม่คีวามรูส้กึทางลบ อย่างไรกต็าม มี
นิสติประมาณรอ้ยละ 20.0 ถงึรอ้ยละ 32.0 ทีรู่ส้กึว่าตนเอง “สามารถมสีมาธจิดจ่อกบัสิง่ที่กาํลงัทาํอยู่
ได”้ น้อยกว่าปกตถิงึน้อยกว่าปกตมิาก “รูส้กึตงึเครยีดอยูต่ลอดเวลา” และ “นอนไม่หลบัเพราะกงัวลใจ” 

เมือ่เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ระดบัคะแนนของภาวะสุขภาพจติก่อนเขา้สอบใบประกอบวชิาชพี
เภสชักรรมส่วน MCQ และ OSPE ของนิสติ พบว่าไม่มคีวามแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจติ
ก่อนเขา้สอบ 2 ส่วนน้ีในประเดน็ภาวะสุขภาพจติส่วนใหญ่ (9 จาก 12 ประเดน็) ยกเวน้ 3 ประเดน็ที่
พบความแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ ไดแ้ก่ “สามารถมคีวามสขุกบักจิกรรมในชวีติประจาํวนั
ตามปกตไิด”้ มกีารเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ ส่วนสองประเดน็ทีพ่บการเปลีย่นแปลงทีแ่ยล่ง ไดแ้ก่ “รูส้กึวา่ไม่
สามารถทีจ่ะเอาชนะความยากลาํบากต่าง ๆ ได”้ และประเดน็ “คดิวา่ตวัเองเป็นคนไรค้า่” 

ความวติกกงัวลเป็นความรูส้กึเตรยีมพรอ้มเพือ่เผชญิกบัสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้และความเปลีย่นแปลง
ต่าง ๆ ทีไ่มคุ่น้เคย ภาวะเชน่น้ีเกดิขึน้เมือ่บุคคลตระหนกัวา่มบีางสิง่บางอยา่งทีเ่ป็นอนัตรายต่อตนเองแต่
ยงัไมส่ามารถกาํจดัสิง่นัน้ได ้ เน่ืองจากยงัไมไ่ดเ้กดิขึน้จรงิ ๆ หากสิง่นัน้เกดิขึน้หรอืบุคคลรบัรูอ้ยา่ง
ชดัเจนแลว้ ความวติกกงัวลกจ็ะหมดไป เพราะไมต่อ้งเตรยีมพรอ้มทีจ่ะเผชญิปญัหา ซึง่ Spielberger, 
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Gonzalez และ Fletcher25 ไดส้รปุแนวคดิในการศกึษาความวติกกงัวลในการสอบจากผูว้จิยัหลาย ๆ คน
วา่ การศกึษาความวติกกงัวลในการสอบตอ้งอา้งองิความแตกต่างระหวา่งบุคคลในความโน้มเอยีงในการ
ตอบสนองต่อความเครยีดในการสอบการศกึษาสว่นใหญ่ พบวา่ ผูม้คีวามวติกกงัวลสว่นใหญ่มกัมี
ประสบการณ์เหมอืน ๆ กนัในเรือ่งต่อไปน้ี ไดแ้ก่ ลกัษณะการแสดงออกถงึปฏกิริยิาทางอารมณ์ดว้ย
ความรูส้กึตงึเครยีด ความวติกกงัวลเกีย่วกบัความรูค้วามเขา้ใจของตนเองซึง่แสดงถงึความตัง้ใจ และ
การกระตุน้หรอืการเรา้ของระบบประสาทอตัโนมตั ิ ซึง่ทัง้หมดทีก่ล่าวมาน้ีอาจมผีลกระทบต่อผลสมัฤทธิ ์
ของการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม ดงันัน้ การลดความเครยีดและความวติกกงัวลก่อนเขา้สอบ
อาจสามารถทาํไดจ้ากการฝึกซอ้มไมว่า่จะเป็นการลองทาํขอ้สอบเก่า หรอืการฝึกปฏบิตัทิางวชิาชพี 
รวมทัง้การจาํลองการสอบใหเ้หมอืนการสอบจรงิเพือ่ใหเ้กดิความคุย้เคยกบัการสอบ นอกจากน้ีการ
สนบัสนุนทางสงัคม ไมว่า่จะเป็นการสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวั จากเพือ่น จากคณาจารยใ์นคณะ 
จะเป็นสิง่ทีช่ว่ยใหนิ้สติสามารถจดัการกบัความเครยีดและความวติกกงัวลไดด้ ี ซึง่อาจทาํใหผ้ลสมัฤทธิ ์
ของการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมดขีึน้ 
ส่วนท่ี 4  ผลสมัฤทธ์ิของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิ
ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรม  

ผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมสว่น MCQ พบวา่ นิสติทีส่อบผา่นและสอบ
ไมผ่า่น คดิเป็นรอ้ยละ 98.18 (54 คน) และรอ้ยละ 1.81 (1 คน) ตามลาํดบั และมคีา่เฉลีย่คะแนนสอบ 
MCQ เทา่กบั 71.40 (SD 6.56) คะแนน สว่นผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมสว่น 
OSPE พบวา่ นิสติทีส่อบผา่นและสอบไมผ่า่น คดิเป็นรอ้ยละ 88.89 (48 คน) และรอ้ยละ 11.1 (6 คน) 
ตามลาํดบั และมคีา่เฉลีย่คะแนนสอบ OSPE เทา่กบั 85.76 (SD 4.04) คะแนน  

เมือ่แบ่งกลุ่มยอ่ยนิสติโดยจาํแนกตามปจัจยัต่าง ๆ พบวา่ กลุ่มนิสติทีศ่กึษาในหลกัสตูรเภสชั-
ศาสตรบณัฑติ (บรบิาลทางเภสชักรรม) 6 ปี กลุ่มนิสติทีม่เีกรดเฉลีย่สะสม 3.0 ขึน้ไป และกลุ่มนิสติที่
เลอืกสาขาโครงงานวจิยัเน้นทางดา้นผูป้ว่ยนัน้ ทัง้สามกลุ่มนัน้นิสติสอบผา่นทุกคน สาํหรบันิสติทีม่กีาร
เตรยีมความพรอ้มก่อนสอบ MCQ ไมว่า่จะใชเ้วลาต่อวนั และเวลาต่อสปัดาหม์ากหรอืน้อย กม็ผีลการ
สอบ MCQ ผา่นเกณฑ ์ ในสดัสว่นทีส่งู (97.1%-100%) สว่นการเตรยีมตวัก่อนสอบ OSPE นัน้ พบวา่ 
นิสติทีร่ายงานวา่ใชเ้วลาเตรยีมตวัน้อยกวา่ 3 ชัว่โมงต่อวนั และน้อยกวา่ 3 วนัต่อสปัดาห ์สอบ OSPE 
ผา่นเกณฑ ์รอ้ยละ 90.9 และรอ้ยละ 92.9 ตามลาํดบั ในขณะทีนิ่สติทีเ่ตรยีมตวั 3-5 ชัว่โมงต่อวนั และ 3-
5 วนัต่อสปัดาห ์สอบ OSPE ผา่นเกณฑ ์รอ้ยละ 84.6 และรอ้ยละ 85.0 ตามลาํดบั จงึมคีวามเป็นไปได้
วา่ความแตกต่างกนัของเวลาต่อวนั และเวลาต่อสปัดาห ์ (ความถี)่ ทีใ่ชใ้นการเตรยีมตวัก่อนสอบไมส่ง่ผล
ต่อผลสมัฤทธิข์องการสอบในกลุ่มประชากรทีศ่กึษาในการวจิยัน้ี รวมทัง้อาจมปีจัจยัอื่นทีส่ง่ผลต่อ
ผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมมากกวา่เวลาและความถีท่ีใ่ชใ้นการเตรยีมความ
พรอ้มก่อนสอบ  

เมือ่วเิคราะหป์จัจยัสว่นบุคคลและปจัจยัทางการศกึษาทีม่คีวามสมัพนัธต่์อผลสมัฤทธิข์องการ
สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม MCQ และ OSPE พบวา่ เพศและเกรดเฉลีย่สะสมของนิสติมผีลต่อ
คะแนนเฉลีย่ผลการสอบ MCQ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ โดยนิสติเพศชายมคีะแนนผลการสอบ MCQ 
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เฉลีย่สงูกวา่เพศหญงิ และนิสติทีม่เีกรดเฉลีย่สะสม 3.50 ขึน้ไป มคีะแนนเฉลีย่ผลการสอบ MCQ สงูกวา่
นิสติทีม่เีกรดเฉลีย่สะสมน้อยกวา่ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ และนิสติทีม่เีกรดเฉลีย่สะสม 3.0 ขึน้ไป มี
คะแนนเฉลีย่ผลการสอบ MCQ สงูกวา่นิสติทีม่คีะแนนเฉลีย่สะสมน้อยกวา่ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
ในขณะทีป่จัจยัอื่นไมม่คีวามสมัพนัธต่์อคะแนนเฉลีย่ผลการสอบ MCQ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิสาํหรบั
ผลการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ระดบัคะแนนผลการสอบ OSPE ของนิสติแต่ละกลุ่มยอ่ยทีม่กีารจาํแนกตาม
ปจัจยัดงักล่าว พบเพยีงปจัจยัเกรดเฉลีย่สะสมของนิสติเทา่นัน้ทีม่ผีลต่อคะแนนเฉลีย่ผลการสอบ OSPE 
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ โดยนิสติทีม่เีกรดเฉลี่ยสะสม 3.0 ขึน้ไป มคีะแนนเฉลี่ยผลการสอบ OSPE 
สงูกวา่กลุ่มอืน่ ๆ  
ส่วนท่ี 5  ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบคุคล ปัจจยัด้านการศึกษา ทศันคติ และสขุภาพจิต
ต่อผลสมัฤทธ์ิของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรม 

เมื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลและปจัจยัด้านการศึกษาอื่นของนิสติที่เป็น
ขอ้มูลต่อเน่ือง (continuous data) กบัคะแนนผลการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม โดยใชก้าร
คาํนวณค่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson’s product moment correlation coefficient) 
ในสว่นของ MCQ พบว่า เกรดเฉลีย่สะสม (GPA) จาํนวนวธิทีีนิ่สติใชใ้นการเตรยีมความพรอ้มก่อนสอบ 
MCQ และระดบัทศันคตต่ิอการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัคะแนนผล
การสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมในส่วน MCQ อย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิโดยมคี่าสมัประสทิธ์
สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นัเป็น .803, .385 และ .309 ตามลําดบั (p-value < .05) สาํหรบัผลการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเภสชักรรมส่วน OSPE ของนิสิต พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมเพียงปจัจยัเดียวมี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัคะแนนผลการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมสว่น OSPE อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติ ิโดยมคีา่สมัประสทิธส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นัเป็น .654 (p-value < .05)  

ถงึแมว้่าผลการศกึษาวจิยัในครัง้น้ี ไม่พบความสมัพนัธ์การเตรยีมความพรอ้มก่อนสอบและ
รปูแบบของการเตรยีมความพรอ้มก่อนสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมกบัผลสมัฤทธิข์องการสอบใบ
ประกอบวชิาชพีเภสชักรรม MCQ และ OSPE อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิยกเวน้ เพยีงปจัจยัของจาํนวน
วธิทีีนิ่สติใชใ้นการเตรยีมความพรอ้มก่อนสอบ MCQ เท่านัน้ทีม่คีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัคะแนนผลการ
สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมในสว่น MCQ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิอยา่งไรกต็าม จากรายงานผล
การศกึษาวจิยัจาํนวนมากใหก้ารสนบัสนุนวา่การเตรยีมพรอ้มก่อนการสอบเป็นปจัจยัรว่มทีส่ง่เสรมิใหผ้ล
สมัฤทธิข์องการสอบดดีว้ยเชน่กนั 

เมื่อทําการวเิคราะหป์จัจยัทํานายคะแนนผลการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม ดว้ยสถติิ
การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Stepwise multiple regression analysis) พบว่า ปจัจยัทีส่ามารถใช้
ทาํนายคะแนนผลการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมสว่น MCQ ไดอ้ย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั
นัยสาํคญั .05 คอื เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ของนิสติ และจํานวนวธิทีีนิ่สติใชใ้นการเตรยีมความพรอ้ม
ก่อนสอบ MCQ โดยสมการทาํนายหรอืโมเดลทีม่เีฉพาะตวัแปรเกรดเฉลีย่สะสม (GPA) ของนิสติเป็นตวั
แปรทาํนายเพยีงตวัเดยีว (Model 1) สามารถอธบิายความแปรปรวนของคะแนนผลการสอบ MCQ ไดถ้งึ
รอ้ยละ 63.8 (Model 1’s F = 95.989, p-value .000, Adjusted R-square .638)  สว่นสมการทาํนายทีม่ี



 - 60 -

ทัง้เกรดเฉลีย่สะสม (GPA) ของนิสติ และจํานวนวธิทีีนิ่สติใชใ้นการเตรยีมความพรอ้มก่อนสอบ MCQ 
เป็นตวัแปรทาํนายนัน้ (Model 2)  สามารถอธบิายความแปรปรวนของคะแนนผลการสอบ MCQ เพิม่ขึน้
เลก็น้อยไดเ้ป็นรอ้ยละ 67.3 (Model 2’s F = 56.451, p-value .000, Adjusted R-square .673) สาํหรบั
การทํานายคะแนนผลการสอบ OSPE นัน้ พบว่า เกรดเฉลีย่สะสม (GPA) ของนิสติ สามารถอธบิาย
ความแปรปรวนของคะแนนผลการสอบ OSPE ไดร้อ้ยละ 41.6 (Model F = 38.782, p-value .000, 
Adjusted R-square .416)  

จากผลการศกึษาวจิยัในครัง้น้ีมคีวามสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาวจิยัของระพพีรรณ ฉลองสุข 
และคณะ22 เรื่อง ความสมัพนัธร์ะหวา่งผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและผลการสอบความรูเ้พือ่ขอขึน้ทะเบยีน
เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรม ซึง่วเิคราะหข์อ้มลูของนกัศกึษาคณะเภสชัศาสตร ์ มหาวทิยาลยั
ศลิปากร และมหาวทิยาลยัเชยีงใหมท่ีเ่ขา้สอบใบประกอบวชิาชพี ฯ ในปีการศกึษา 2548 พบว่า
ผลสมัฤทธิข์องการเรยีน (GPA สะสม) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม
ผา่น ในขณะทีก่ารเรยีนสาขาเน้นทีต่่างกนัไมม่ผีลต่อการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม นอกจากน้ี
การศกึษาวจิยัของอุษณยี ์คาํประกอบ และคณะ23 เรือ่ง ปจัจยัทาํนายผลการสอบวดัความรูค้วามสามารถ
ของผูข้อขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรมของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ ไดร้ายงานวา่ 
ผลการเรยีนสะสมเฉลีย่วชิาเอกบงัคบัในกลุ่มวชิาโรคและการใชย้า  ผลการเรยีนสะสมเฉลีย่วชิาเอกเลอืก
ทีน่กัศกึษาเลอืกเรยีนตามแผนการศกึษาทีส่นใจ และแผนการศกึษาทีน่กัศกึษาเลอืกเรยีนเป็นตวัแปร
ทาํนายของผลการสอบตามสถานการณ์กาํหนดทีพ่บในการปฏบิตังิานวชิาชพี และผลการเรยีนสะสม
เฉลีย่วชิาเอกบงัคบัในกลุ่มวชิาเภสชัชุมชนและการบรหิารจดัการเภสชักจิเป็นปจัจยัทาํนายของผลการ
สอบทกัษะจาํเป็นทางวชิาชพี อย่างไรกต็าม ในการศกึษาวจิยัในครัง้น้ีไม่ไดเ้กบ็ขอ้มูลผลการเรยีน
สะสมเฉลีย่วชิาเอกบงัคบัในกลุ่มวชิาต่าง ๆ จงึไมส่ามารถวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งผลการเรยีน
สะสมเฉลีย่วชิาเอกบงัคบัในกลุ่มวชิาต่าง ๆ และผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม  

ขอ้คน้พบในการศกึษาวจิยัในครัง้น้ี ทางคณะสามารถนํามาใชป้ระโยชน์ในการวางแนวทางเพือ่
นําไปสูก่ารบรรลุเป้าหมายของการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม นอกเหนือจากการควบคุม
มาตรฐานการจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติใหม้คีุณภาพแลว้ ทางคณะอาจเตรยีม
กจิกรรมทีส่รา้งแรงกระตุ้นและใหก้ารสนับสนุนแหล่งความรูใ้นรูปแบบต่างๆ เพื่อใหนิ้สติไดม้กีาร
เตรยีมความพรอ้มสาํหรบัการสอบใบประกอบวชิาชพีมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กรณทีีนิ่สติมเีกรด
เฉลีย่สะสมคอ่นขา้งตํ่า รวมทัง้จดักจิกรรมเพื่อลดความเครยีดและความวติกกงัวลในช่วงก่อนเขา้สอบ
และขณะสอบ 

การเสรมิสรา้งใหนิ้สตินักศกึษาเภสชัศาสตรม์ทีศันคตเิชงิบวกต่อการเรยีนการสอนใน
หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ และทศันคตเิชงิบวกต่อวชิาชพีเภสชักรรมมากยิง่ขึน้ตัง้แต่เริม่เขา้ศกึษา
ในคณะเภสชัศาสตร ์ โดยอาศยัความร่วมมอืจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึง่ทัง้หมดน้ีน่าจะเป็นแรง
ขบัเคลื่อนใหนิ้สติมคีวามมุ่งมัน่ตัง้ใจระหว่างศกึษาในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ และมกีารเตรยีม
ความพรอ้มสาํหรบัการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม ซึ่งส่งผลดกีารเรยีนในหลกัสูตรเภสชั-
ศาสตรบณัฑติและต่อผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม อนัจะนําไปสู่การสรา้ง
บณัฑติเภสชัศาสตรท์ีม่คีุณภาพสูว่ชิาชพีเภสชักรรม 
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โดยสรุป จะเหน็ว่าการบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไวข้องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม
จําเป็นทีต่้องมกีารศกึษาและวเิคราะหข์อ้มูลและปจัจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลสมัฤทธิข์องการสอบใบ
ประกอบวชิาชพีเภสชักรรม เพื่อนําผลการวจิยัทีไ่ดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการสง่เสรมิ สนบัสนุนใหจ้าํนวน
บณัฑติทีส่อบผา่นการสอบใบประกอบวชิาชพีเพิม่ขึน้ และไปประยกุตใ์ชใ้นการปรบัปรุงการจดัการศกึษา
เภสชัศาสตรใ์นระดบัปรญิญาตรใีหม้คีุณภาพ และประสทิธภิาพยิง่ขึน้ต่อไป 

  
ข้อเสนอแนะ 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นนิสติเภสชัศาสตร ์ มศว ทัง้หมดซึง่กาํลงัศกึษาใน
หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ ซึง่ใชร้ะยะเวลาศกึษา 5 ปี และหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ (บรบิาลทาง
เภสชักรรม) ซึง่ใชร้ะยะเวลาศกึษา 6 ปี และคาดวา่จะสาํเรจ็การศกึษาในปีการศกึษา 2554 จาํนวน 55 
และ 3 คน ตามลาํดบั รวมทัง้หมด 58 คน ซึง่คอ่นขา้งมขีนาดเลก็ ถงึแมว้า่การวจิยัน้ีทาํการเกบ็ขอ้มลู
จากประชากรทัง้หมดกต็าม ดงันัน้อาจจะตอ้งมกีารศกึษาวจิยัในกลุม่ประชากรขนาดใหญ่จากหลากหลาย
สถาบนัเพิม่เตมิ รวมทัง้อาจศกึษาถงึประเดน็อื่น ๆ เชน่ ความสมัพนัธร์ะหวา่งผลสมัฤทธิข์องการสอบใบ
ประกอบวชิาชพีเภสชักรรมกบัความรูค้วามสามารถและสมรรถนะของบณัฑติเภสชัศาสตรท์ีเ่ริม่เขา้สู่
วชิาชพีเภสชักรรม ทัง้น้ีอาจเพิม่การเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มประชากรใหค้รอบคลุมทุกสถาบนัทีม่กีารผลติ
บณัฑติเภสชัศาสตรใ์นระดบัปรญิญาตร ี เพือ่สะทอ้นใหเ้หน็วา่การสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมผา่น
เกณฑน์ัน้ สามารถใชเ้ป็นตวัชีว้ดั และ/หรอื เป็นเครือ่งมอืหน่ึงในการประกนัคณุภาพของบณัฑติเภสชั
ศาสตรท์ีผ่ลติจากแต่ละสถาบนัการศกึษาไดม้ากน้อยเพยีงใด 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก  
บทสรุปการสมัภาษณ์ เรือ่ง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 
 
ภาคผนวก ข  
แบบประเมนิแบบสอบถามเพื่อการวจิยัโดยผูเ้ชีย่วชาญ  
 
ภาคผนวก ค    
แบบสอบถามเพื่อการวจิยั         
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ภาคผนวก ก 
 

บทสรปุการสมัภาษณ์  
เรือ่ง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรม 

โดย  
ภก. ศุทธวิตั ศริป่ิิน, ภก. ว.วชัระพงศ ์คงวชัระกุล, ภญ .โสรยา ชาวปากน้ํา และ ภญ.ปาณสิรา ขอมเดช 

 
 สรปุความคดิเหน็ของบณัฑติเภสชัศาสตร ์5 คนทีส่าํเรจ็การศกึษาในปีการศกึษา 2552 ต่อปจัจยัทีม่ี

ผลต่อการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม ดงัน้ี 
1. ระยะเวลาการเตรียมตวัก่อนการสอบใบประกอบ กล่าวคอื บางคนมรีะยะเวลาเตรยีมตวัที่

คอ่นขา้งแตกต่างกนั ดว้ยเรือ่งของฝึกปฏบิตังิาน เป็นตน้ บางคนฝึกปฏบิตังิานเพยีง 4 สปัดาห ์
จากนัน้กว็า่งเป็นชว่งเวลายาว กส็ามารถใชเ้วลาสว่นดงักล่าวไปอา่นหนงัสอืเตรยีมสอบได ้สว่นบาง
คนทีฝึ่กปฏบิตังิานเป็นชว่งเวลายาวนานถงึ 3 เดอืน กอ็าจมเีวลาในการเตรยีมความพรอ้มในการ
สอบน้อยกวา่คนอื่น 

2. งาน หรือโครงงานวิจยัท่ียงัค้างคาไมเ่สรจ็สมบรูณ์ เกีย่วเน่ืองดว้ยโครงงานวจิยัของแต่ละคนกจ็ะ
มคีวามยากงา่ย ปรมิาณเน้ืองานทีต่อ้งทาํ รวมทัง้ความกระตอืรอืรน้ในการทาํงานต่างกนั เป็นผลที่
ทาํใหง้านทีอ่อกมาเสรจ็ชา้เรว็ต่างกนั บางกลุ่มทีส่ามารถจบโครงงานวจิยัไดเ้รว็ แน่นอนกจ็ะมเีวลา
ในการเตรยีมตวัสอบมากขึน้ดว้ย สว่นใครทีม่ปีญัหาจบโครงงานวจิยัไดช้า้ กอ็าจเป็นอกีหน่ึงอุปสรรค
ทีท่าํใหม้เีวลาในการเตรยีมตวัน้อยตามไปดว้ย 

3. ความพร้อมของตวัผูส้อบ กล่าวคอื ความพรอ้มกอ็าจจะเกีย่วกบัหลายปจัจยั เชน่ เอกสาร หนงัสอื
ในการอา่นประกอบการสอบ บางคนไดห้นงัสอืไปมากมาย แต่กเ็ป็นหนงัสอืทีม่แีต่เน้ือหาทีม่าก
จนเกนิไป ไมไ่ดเ้ป็นหนงัสอืทีเ่หมาะอา่นสรปุสาํหรบัอา่นสอบใบประกอบ กจ็ะทาํใหเ้สยีเวลาในการ
อา่นหนงัสอืและไมไ่ดผ้ลเทา่ทีค่วร กต็อ้งหาหนงัสอืทีเ่หมาะสมกบัเวลาทีเ่รามใีนการเตรยีมสอบ และ
กส็ว่น OSPE กค็วรจะฝึกฝนใหถู้กจุดตามเกณฑข์องสภาเภสชักรรมกาํหนดจงึจะดทีีส่ดุ 

4. เพ่ือนช่วยกนัติว กล่าวคอื สิง่น้ีเป็นสิง่ทีผ่มคดิวา่สาํคญัมาก เพราะการทีช่ว่ยกนัตวิ ไดเ้ป็นการ
ทบทวนความรูข้องตนเอง โดยคนทีจ่ดัการตวิจะตอ้งไปทบทวนขอ้สอบเก่าๆ หรอืแนวขอ้สอบ ทาํให้
ผูน้ัน้ไดพ้บเหน็ ทบทวนไปในตวั ประกอบกบัผูท้ีถู่กตวิกจ็ะไดร้บัความรูอ้กีรปูแบบทีไ่มต่อ้งอา่น
เพยีงแต่หนงัสอื และประโยชน์ทีไ่ดร้บัทางออ้ม คอื การทีไ่ดร้บัความสนิทชดิเชือ้เชื่อใจกนัระหวา่งหมู่
เพือ่นดว้ย 

5. ความขยนัหมัน่ฝึกปฏิบติั กล่าวคอื สิง่น้ีเป็นสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ใครที่
มคีวามกระตอืรอืรน้ในการเตรยีมสอบมาก กจ็ะพยายามทีจ่ะอา่นหนงัสอื ฝึกฝนตนเองในการสอบ
ภาคปฏบิตัมิากกวา่ผูท้ีม่คีวามกระตอืรอืรน้น้อยกวา่ 

6. สติระหว่างการทาํข้อสอบ สาํคญัทีส่ดุ คอืวา่ จะตอ้งมสีตใินการทาํขอ้สอบ ดว้ยการสอบ OSPE มี
เวลาจาํกดัเพยีงสถานีละ 3 นาทเีทา่นัน้ บางคนอาจจะพึง่สิง่ยดึเหน่ียวทางจติใจ บา้งกท็านยากลุ่ม 



 - 66 -

Beta-blockers คอื ยา Atenolol บา้งกพ็ีง่ไสยศาสตร ์โดยการไหวพ้ระ บางคนกม็สีตใินการควบคุม
สมาธ ิสิง่เหลา่น้ีลว้นเป็นอกีทางเลอืกทีท่าํใหเ้ราไมต่ื่นเตน้จนเกนิไปในหอ้งสอบ ซึง่ถา้เราไมม่คีวาม
ตื่นเตน้แลว้ ผมเชื่อวา่ความรูแ้ละการเตรยีมพรอ้มของเราในการสอบนัน้ กจ็ะสามารถผา่นอยา่ง
แน่นอน หากแต่บางคนยงัมคีวามตื่นเตน้ตรงนัน้อยู ่จงึอาจทาํใหผ้ลการสอบออกมายงัไมเ่ป็นทีน่่า
พอใจนกั 

7. สถานท่ีฝึกซ้อมในการสอบ OSPE (ห้องพฒันาทกัษะทางเภสชักรรม) คดิวา่เป็นปจัจยัทีส่าํคญัที่
ทาํใหพ้วกเราผา่นใบประกอบวชิาชพีฯ เพราะเป็นการฝึกฝนตนเอง ทีจ่ะลองมาจากการสอบจรงิ ทาํ
ใหเ้ราสามารถเตรยีมความพรอ้มก่อนการสอบจรงิไดเ้ป็นอยา่งด ี

8. ความเข้าใจในเกณฑก์ารสอบใบประกอบวีชาชีพเภสชักรรม  เรือ่งน้ีเป็นเรือ่งทีค่อ่นขา้งสาํคญั 
เน่ืองจากการสอบทัง้ MCQ จะตอ้งทราบกรอบในการออกขอ้สอบของสภาเภสชักรรม และแนวการ
ออกขอ้สอบ เพือ่ทีจ่ะไดเ้ตรยีมอา่นหนงัสอืสอบไปใหต้รงกบัทีเ่ขาจะออก สว่น OSPE ยิง่เป็นสิง่ที่
สาํคญั เน่ืองจากการสอบปฏบิตั ิจะตอ้งปฏบิตัตินในชว่งเวลาสัน้ๆทีก่าํหนดแต่ละสถานีอยา่งถกูตอ้ง
และแมน่ยาํ นบัวา่เป็นสิง่ทีต่อ้งเขา้ใจวา่ การพดู การทาํอยา่งใด จงึจะถูกตอ้งตามเกณฑท์ีส่ภาเภสชั
กรรมตัง้ไว ้เพือ่ทีจ่ะไดค้ะแนน และจบมาเป็นเภสชักรทีม่คีวามรูค้วามสามารถมทีกัษะวชิาชพีทีด่ ี

9. การได้รบัฟังคาํบรรยายและแลกเปล่ียนประสบการณ์จากรุ่นพ่ี นบัวา่เป็นปจัจยัทีด่มีากอกีสิง่นึง
ทีอ่าจารยจ์ดักจิกรรมดดีอียา่งน้ีใหรุ้น่น้อง เน่ืองจากปีทีแ่ลว้กม็โีอกาสไดร้บัคาํแนะนําดดีเีหล่าน้ีจาก
รุน่พีเ่หมอืนกนั ทาํใหรู้ค้รา่วๆวา่การเตรยีมสอบใบประกอบวา่จะตอ้งเตรยีมตวัอยา่งไร เพราะการ
อา่นแต่ทฤษฎอีาจไมช่ว่ยในการทาํขอ้สอบมากนกั หากเป็นการมาพดูคุยกนักท็าํใหเ้ราไดแ้นวคดิใน
การสอบวา่เตรยีมตวัหรอืวางแผนอยา่งไร จงึจะเหมาะสมทีส่ดุ รวมทัง้เป็นการตดิต่อสือ่สารกนัอกี
ทางดว้ย เพราะวา่เมือ่เราจบไปทาํงานในสายอาชพีเดยีวกนัแลว้ กย็อ่มมกีารพบปะเกีย่วขอ้งกนั
เสมอๆ จะไดเ้ป็นการเริม่ตน้ในสายงานวชิาชพีเภสชักรรมอนัดต่ีอไป 

10. การฝึกทาํข้อสอบเก่าๆ สิง่น้ีเป็นสิง่ทีส่าํคญัยิง่ เน่ืองจากขอ้สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม แต่
ละครัง้นัน้ มกัจะมแีนวขอ้สอบเดมิๆออกซํ้าๆกนับา้ง ทัง้ MCQ และ OSPE ดงันัน้ผูท้ีไ่ดฝึ้กทาํ
ขอ้สอบเก่า ๆ กย็อ่มมปีระสบการณ์ในการสอบมากขึน้ อกีทัง้เมือ่สอบจรงิกจ็ะไมต่ื่นเตน้ดว้ย เพราะ
ไดเ้หน็ขอ้สอบในลกัษณะน้ีมาแลว้ และการทีเ่คยทาํกจ็ะทราบถงึแนวทางในการตอบหรอืปฏบิตัติน
ใหไ้ดค้ะแนนอกีดว้ย 

11. เพ่ือน ประเดน็สดุทา้ยทีค่ดิวา่สาํคญัมากอนัหน่ึง เน่ืองจากเพือ่นมกัจะเป็นตวัแปรทีส่าํคญัในหมู่
วยัรุน่ กล่าวคอื เพือ่นจะเป็นคนทีค่อยชกันําในเรือ่งต่างๆ ไมว่า่จะเรือ่งด ีในการชวนกนัไปตวิ อา่น
หนงัสอื ฝึกซอ้มกนั หรอืวา่เรือ่งทีไ่มค่อ่ยด ีเชน่ เมือ่ใกลส้อบกช็วนกนัไมอ่า่นหนงัสอื หาอะไรทาํทีไ่ม่
เกดิประโยชน์ เพือ่นทีด่จีะตอ้งทราบวา่เวลาน้ีควรทาํอะไร เชน่เวลาอา่นหนงัสอืกอ็่านตัง้ใจเตม็ที ่เมือ่
เมือ่ยลา้กร็ว่มกนัพกัผอ่นหาอะไรทานเพิม่พลงักาย จะไดม้แีรงในการอา่นหนงัสอืต่อไปนบัวา่น่าจะดี
ทีส่ดุ 

สดุทา้ย ตนตอ้งเป็นทีพ่ึง่แหง่ตน ถา้เราพยายามเตม็ทีส่ดุๆ กบัมนัแลว้ 
ไมว่า่ผลจะเป็นอยา่งไรเรากจ็ะภมูใิจในผลทีอ่อกมา เพราะเราไดท้าํอยา่งเตม็ความสามารถแลว้ 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบประเมินแบบสอบถามเพ่ือการวิจยัโดยผู้เช่ียวชาญ 
เรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรม 

 
โปรดพิจารณาความสอดคล้องของข้อคาํถามกบัวตัถปุระสงคง์านวิจยั 

และกรณุาใส่เครื่องหมาย   ในช่องระดบัความสอดคล้อง 
 
ส่วนท่ี 1  แบบประเมินแบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคล  
 

 
ข้อท่ี 

ระดบัความสอดคล้อง  
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ สอดคล้อง 

(1) 
ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคล้อง 

(-1) 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     

8.1     
8.2     
8.3     
8,4     
8.5     
8.6     
9.1     
9.2     
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ส่วนท่ี 1  แบบประเมินแบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคล (ต่อ) 
 

 
ข้อท่ี 

ระดบัความสอดคล้อง  
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ สอดคล้อง 

(1) 
ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคล้อง 

(-1) 
10.1     
10.2     
10.3     
10.4     
10.5     
10.6     
10.7     
10.8     
10.9     
10.10     
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ส่วนท่ี 2  แบบประเมินแบบสอบถามทศันคติต่อวิชาชีพเภสชักรรม  
 

 
ข้อท่ี 

ระดบัความสอดคล้อง  
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ สอดคล้อง 

(1) 
ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคล้อง 

(-1) 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
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ส่วนท่ี 2  แบบประเมินแบบสอบถามทศันคติต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรม 
 

 
ข้อท่ี 

ระดบัความสอดคล้อง  
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ สอดคล้อง 

(1) 
ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคล้อง 

(-1) 
1     
2     
3     
4     
5     
6     

 
ส่วนท่ี 2 แบบประเมินแบบสอบถามทศันคติต่อการเรียนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตร
บณัฑิต 
 

 
ข้อท่ี 

ระดบัความสอดคล้อง  
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ สอดคล้อง 

(1) 
ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคล้อง 

(-1) 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
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ส่วนท่ี 3  แบบประเมินแบบคดักรองภาวะสุขภาพจิตฉบบัภาษาไทย 
                (Thai General Health Questionnaire-12, Thai GHQ-12)  
 

 
ข้อท่ี 

ระดบัความสอดคล้อง  
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ สอดคล้อง 

(1) 
ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคล้อง 

(-1) 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     

 
 



 - 72 -

ภาคผนวก ค 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 
เรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรม 

คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

  
การศกึษาครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อผลสมัฤทธิข์องการสอบใบ

ประกอบวชิาชพีเภสชักรรม และศกึษาปจัจยัทีส่ามารถทาํนายผลสมัฤทธิข์องการสอบใบประกอบวชิาชพี
เภสชักรรม เพือ่นําผลการวจิยัทีไ่ดไ้ปใชใ้นการสง่เสรมิ สนบัสนุนใหจ้าํนวนบณัฑติทีส่อบผา่นการสอบใบ
ประกอบวชิาชพีเพิม่ขึน้ และไปประยุกตใ์ชใ้นการปรบัปรุงการจดัการศกึษาเภสชัศาสตรใ์นระดบัปรญิญา
ตรใีหม้คีุณภาพ และประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 
คาํช้ีแจง 

1. แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 สว่น ประกอบดว้ย 
สว่นที ่1 ขอ้มลูสว่นบุคคล จาํนวน 10 ขอ้  
สว่นที ่2   ทศันคตต่ิอวชิาชพีเภสชักรรม จาํนวน 15 ขอ้  

ทศันคตต่ิอการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม จาํนวน 5 ขอ้ 
ทศันคตต่ิอการเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ จาํนวน 9 ขอ้ 

สว่นที ่3  แบบคดักรองภาวะสุขภาพจติฉบบัภาษาไทย จาํนวน 12 ขอ้ 
2. กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าขอ้ที่เป็นคําตอบเพยีงขอ้เดยีว หรอืเตมิขอ้ความใน

ชอ่งวา่งใหส้มบรูณ์ 
3. ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอ้ใหต้รงกบัสภาพความเป็นจรงิของนิสติใหม้ากทีสุ่ด เพื่อ

ความสมบรูณ์และความถูกตอ้งของงานวจิยั 
4. ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากนิสติจะนําไปแปลผลและสรุปผลในภาพรวม ผูว้จิยัถอืว่าคําตอบของนิสติเป็น

ขอ้มลูทีม่คีา่ ถอืเป็นความลบั และไมม่ผีลกระทบใดๆต่อตวันิสติ 
5. โปรดสง่แบบสอบถามกลบัที ่ผศ.วมิล พนัธุเวทย ์หากมขีอ้สงสยัประการใดโปรดตดิต่อ ผศ.วมิล 

พนัธุเวทย ์โทร. 089-983-8270 
 

ขอขอบคุณที่ใหค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 
ผศ.วมิล พนัธุเวทย ์

หวัหน้าโครงการวจิยั 
คณะเภสชัศาสตร ์มศว 
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ส่วนท่ี 1  ข้อมลูส่วนบคุคล จาํนวน 10 ข้อ  
 
1. ชื่อ-นามสกุล………………………………………............................................................................ 
 
2. เพศของนิสติ    
   ชาย             หญงิ 
 
3. หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติทีนิ่สติกาํลงัศกึษา 
  5 ปี      6 ปี (บรบิาลทางเภสชักรรม) 
 
4. สาขาโครงงานวจิยัทางเภสชัศาสตรท์ีท่าํระหวา่งเรยีนในหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ 
  สาขาทีเ่น้นทางดา้นผูป้ว่ย (patient)  
  สาขาทีเ่น้นทางดา้นผลติภณัฑ ์(product)   
  สาขาทีเ่น้นทางดา้นเภสชัศาสตรส์งัคมและการบรหิารเภสชักรรม (social) 
 
5. จาํนวนชัว่โมงทีน่ิสติฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีระหว่างเรยีนในหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ  
    (ตอบได้ > 1 ข้อ) 
  ฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีสาขาเภสชักรรมโรงพยาบาล  จาํนวน………………ชัว่โมง 
  ฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีสาขาเภสชักรรมชุมชน  จาํนวน………………ชัว่โมง 
  ฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีสาขาเภสชัอุตสาหกรรม  จาํนวน………………ชัว่โมง 
  ฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีสาขาเภสชักรรมการตลาด  จาํนวน………………ชัว่โมง 
  ฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีการคุม้ครองผูบ้รโิภค   จาํนวน………………ชัว่โมง 
 
6. คะแนนเฉลีย่สะสมของนิสติ (Grade Point Average, GPA) ตัง้แต่ชัน้ปีที ่1 จนถงึภาคเรยีนที ่1  
   ของชัน้ปีสดุทา้ยของหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติทีศ่กึษาเทา่กบั………………………………  
  
7. สาขาการประกอบวชิาชพีเภสชักรรมทีนิ่สติต้องการปฏบิตังิานเป็นลาํดบัแรกหลงัสาํเรจ็การศกึษา  
    (ตอบได้ 1 ข้อเท่านัน้) 
  เภสชักรรมโรงพยาบาล     เภสชักรรมชุมชน  
  เภสชัอุตสาหกรรม     เภสชักรรมการตลาด  
  การคุม้ครองผูบ้รโิภค     การศกึษาเภสชัศาสตร ์(อาจารย)์  
  อื่นๆ (เชน่ ศกึษาต่อ/ประกอบอาชพีอื่น).................................................................................... 
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8. การเตรียมตวัก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรมของนิสิต  
 8.1 นิสติเลอืกทบทวนความรูจ้ากแหล่งความรูใ้ดบา้ง (ตอบได้ > 1 ข้อ) 
   1. คูม่อืทกัษะตามเกณฑค์วามรูค้วามสามารถทางวชิาชพีของผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรม  
   2. เอกสารการสอน  
   3. หนงัสอื  
   4. ตําราทางวชิาการต่างประเทศ (textbook)  
   5. ขอ้สอบเก่า 
   6. บทความ และวารสารทางวชิาการ  
   7. วดิทิศัน์แสดงทกัษะทางวชิาชพีเภสชักรรม 
   8. แหล่งความรูอ้ื่นๆ ไดแ้ก่…………………………………………………………………. 
 8.2 แหล่งความรูใ้นขอ้ 8.1 ทีนิ่สติเลอืกใชท้บทวนมากทีส่ดุ 3 ลาํดบัแรก (เรยีงจากมากไปหาน้อย)  

         คอื      
8.3 จาํนวนชัว่โมงต่อวนัที่ใชท้บทวนจากแหล่งความรูใ้นขอ้ 8.1 
  < 3 ชัว่โมงต่อวนั    3-5 ชัว่โมงต่อวนั   > 5 ชัว่โมงต่อวนั 

 8.4 จาํนวนวนัต่อสปัดาห ์(ความถี่) ทีใ่ชท้บทวนจากแหล่งความรูใ้นขอ้ 8.1  
  < 3 วนัต่อสปัดาห ์   3-5 วนัต่อสปัดาห ์   > 5 วนัต่อสปัดาห ์

 8.5 จาํนวนชัว่โมงต่อวนัที่ใชฝึ้กปฏบิตัจิรงิสาํหรบัเตรยีมสอบทกัษะทางวชิาชพีเภสชักรรม (OSPE) 
  < 3 ชัว่โมงต่อวนั    3-5 ชัว่โมงต่อวนั   > 5 ชัว่โมงต่อวนั 
8.6 จาํนวนวนัต่อสปัดาห ์(ความถี่) ทีใ่ชฝึ้กปฏบิตัจิรงิสาํหรบัเตรยีมสอบทกัษะทางวชิาชพีเภสชั 

กรรม (OSPE) 
  < 3 วนัต่อสปัดาห ์   3-5 วนัต่อสปัดาห ์   > 5 วนัต่อสปัดาห ์  

9. รปูแบบการเตรียมตวัก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรมของนิสิต 
 9.1 นิสติมรีปูแบบการเตรยีมตวัก่อนเขา้สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมอยา่งไร (ตอบได้ > 1 ข้อ) 
  1. เตรยีมตวัคนเดยีว 
  2. เตรยีมตวัรว่มกบัเพือ่น เชน่ อา่นหนงัสอืรว่มกนั มกีารตวิดว้ยกนั 
  3. ฝึกฝนตามวดีทิศัน์แสดงทกัษะทางวชิาชพีเภสชักรรม 
  4. ฝึกปฏบิตัทิกัษะทางวชิาชพีเภสชักรรมในหอ้งพฒันาทกัษะทางเภสชักรรม  
             หรอืหอ้ง active learning 
  5. ฝึกปฏบิตัทิกัษะทางวชิาชพีเภสชักรรมในสถานปฏบิตังิานจรงิ เช่น รา้นยา โรงพยาบาล 
  6. มเีภสชักรรุน่พีค่อยชว่ยเหลอืในการใหค้าํแนะนํา 
  7. รปูแบบอื่นๆ ไดแ้ก่................................................................................................................ 
 9.2 รปูแบบการเตรยีมตวัในขอ้ 9.1 ทีนิ่สติเลอืกใชม้ากทีส่ดุ 3 ลาํดบัแรก (เรยีงจากมากไปหาน้อย)     

         คอื       
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10. การรบัทราบข้อมลูเก่ียวกบัการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรมของนิสิต 
      จากการประเมินตนเอง 
 
ข้อ ข้อมลูเก่ียวกบัการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรม การรบัทราบ 

ทราบ ไมท่ราบ 
10.1 นิสติทราบวตัถุประสงคข์องการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม   
10.2 นิสติทราบวา่การสอบประกอบดว้ย 2 สว่น คอื การสอบขอ้เขยีนการบรูณาการ

ความรูท้างเภสชัศาสตร ์(MCQ, Multiple Choice Question) และการสอบทกัษะ
ทางวชิาชพีเภสชักรรม (OSPE, Objective Structured Pharmaceutical 
Examination) 

  

10.3 นิสติทราบวา่การสอบมขีอบเขตตามเกณฑค์วามรูค้วามสามารถทางเภสชักรรม   
10.4 นิสติทราบวา่สดัสว่นขอ้สอบดา้นผูป้ว่ย:ผลติภณัฑ:์เภสชัศาสตรส์งัคมและการ

บรหิารเภสชักรรม (Patient:Product:Social)  เทา่กบั 3:2:1  
  

10.5 นิสติทราบวธิกีารตอบขอ้สอบ ไดแ้ก่ 
 การสอบ MCQ จะต้องระบายคาํตอบลงในกระดาษคาํตอบ 
 การสอบ OSPE ผูส้อบตอ้งแสดงความสามารถเชงิทกัษะ อาจโดยการ

พดูโตต้อบ หรอืแสดงการกระทาํต่างๆต่อผูคุ้มสอบ หรอืตอบคาํถามลง
ในกระดาษคาํตอบ 

  

10.6 นิสติทราบคะแนนสอบ และเกณฑก์ารตดัสนิผา่น เชน่  
 คะแนนสอบ MCQ เตม็ 240 คะแนน และเกณฑก์ารตดัสนิผา่น 60% 
 คะแนนสอบ OSPE เตม็ 250 คะแนน และเกณฑก์ารตดัสนิผา่น 

80% 
 การสอบใบประกอบวชิาชพีผา่น จะตอ้งสอบผา่นทัง้ MCQ และ OSPE 

  

10.7 นิสติทราบวา่การสอบ MCQ จดัสอบวนัที ่ 5-6 ก.พ. 2554 เวลา 9.00-12.00 
น. และการสอบ OSPE จดัสอบวนัที่ 4 ม.ีค. 2554 เวลา 13.00-18.05 น.  

  

10.8 นิสติทราบวา่ตอ้งสง่เอกสารหลกัฐานการสาํเรจ็การศกึษาไปยงัศนูยส์อบความรู้
ภายในชว่งเวลาทีก่าํหนด มฉิะนัน้ผลสอบจะเป็นโมฆะ 

  

10.9 นิสติทราบวา่เมือ่มขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 
นิสติสามารถสบืคน้ขอ้มูลที ่http://www.plecenter.org   

  

10.10 นิสติทราบว่าศูนยส์อบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชั
กรรมเป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบต่อการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 
ตัง้อยู่ทีค่ณะเภสชัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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ส่วนท่ี 2  ทศันคติต่อวิชาชีพเภสชักรรม จาํนวน 15 ข้อ  
 ทศันคติต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรม จาํนวน 5 ข้อ 
 ทศันคติต่อการเรียนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต จาํนวน 9 ข้อ 

 
คาํช้ีแจง   

กรุณาทาํเครื่องหมาย  ลงในชอ่งวา่งทีต่รงกบัความคดิเหน็ที่แทจ้รงิของนิสติต่อขอ้ความดงัต่อไปน้ี 
 

 
ข้อ 

 
ทศันคติต่อวิชาชีพเภสชักรรม 

ระดบัความคิดเหน็ 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็
ดว้ย 

ไม่เหน็
ดว้ย

อย่างยิง่ 
1 นิสติคดิวา่วชิาชพีเภสชักรรมมเีกยีรต ิ และเป็นที่

ยอมรบัของสงัคม  
     

2 นิสติคดิวา่วชิาชพีเภสชักรรมเป็นทีต่้องการของ
สงัคม และเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

     

3 นิสติคดิวา่วชิาชพีเภสชักรรมมคีวามมัน่คงในการ
ทาํงาน 

     

4 นิสติคดิวา่วชิาชพีเภสชักรรมมโีอกาสก้าวหน้าใน
การทาํงาน 

     

5 นิสติคดิวา่วชิาชพีเภสชักรรมมคีวามทา้ทาย ไม่
น่าเบื่อ 

     

6 นิสติคดิวา่การประกอบวชิาชพีเภสชักรรมเปิด
โอกาสใหเ้ลอืกปฏบิตังิานไดห้ลากหลายสาขา 

     

7 นิสติคดิวา่การปฏบิตังิานในวชิาชพีเภสชักรรม
ไดร้บัค่าตอบแทนสูง สามารถยกฐานะทาง
เศรษฐกจิของตนเองและครอบครวัใหด้ขีึน้ 

     

8 นิสติคดิวา่การปฏบิตังิานในวชิาชพีเภสชักรรม
ทาํใหเ้กดิความภูมใิจทีไ่ดช้่วยเหลอืผูอ้ื่น 

     

9 นิสติคดิวา่การปฏบิตังิานในวชิาชพีเภสชักรรมมี
ความเหน็ดเหน่ือยอย่างมาก ต้องใชแ้รงงาน
มากกว่าความคดิ 

     

10 นิสติคดิวา่การทีต่้องใชใ้บประกอบวชิาชพีเภสชั
กรรมในการปฏบิตังิานเสมอเป็นสิง่ทียุ่่งยาก 
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ข้อ 

 
ทศันคติต่อวิชาชีพเภสชักรรม 

ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็
ดว้ย 

ไม่เหน็
ดว้ย

อย่างยิง่ 
11 นิสติคดิวา่การปฏบิตังิานในวชิาชพีเภสชักรรมมี

ความเสีย่งต่อการตดิเชื้อโรคต่างๆสูง 
     

12 นิสติคดิวา่การปฏบิตังิานในวชิาชพีเภสชักรรมมี
ความเสีย่งสูงต่อการถูกผูป้่วยฟ้องรอ้ง 

     

13 นิสติคดิวา่เภสชักรมบีทบาทสาํคญัต่อทมี
บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข  

     

14 นิสติคดิวา่การปฏบิตังิานในวชิาชพีเภสชักรรม
ทาํใหเ้กดิความสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอผูป้่วยและญาต ิ

     

15 นิสติคดิวา่การปฏบิตังิานในวชิาชพีเภสชักรรม
ทาํใหเ้กดิความสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอบุคลากรทาง
การแพทยแ์ละสาธารณสุข 

     

 
ข้อ 

 
ทศันคติต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพ 

เภสชักรรม 

ระดบัความคิดเหน็ 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็
ดว้ย 

ไม่เหน็
ดว้ย

อย่างยิง่ 
1 นิสติคดิว่าการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชั

กรรมเป็นสิง่สาํคญัและมปีระโยชน์ 
     

2 นิสติคดิวา่การเขา้สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชั
กรรมในครัง้แรกเป็นการลองขอ้สอบเทา่นัน้ 

     

3 นิสติคดิวา่การสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม
ผา่นในการสอบครัง้แรกเป็นเรือ่งทีจ่าํเป็นอยา่งยิง่ 

     

4 นิสติคดิวา่การสอบใบประกอบวชิาชพีผา่นจะทาํ
ใหส้ามารถปฏบิตังิานในวชิาชพีเภสชักรรมได้
เป็นอย่างด ี

     

5 นิสติคดิว่าการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชั
กรรมผ่านเป็นสิง่ทีน่่าภาคภูมใิจ 
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ข้อ 

 
ทศันคติต่อการเรียนการสอน 
ในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต 

ระดบัความคิดเหน็ 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็
ดว้ย 

ไม่เหน็
ดว้ย

อย่างยิง่ 

1 นิสติคดิวา่การเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศา
สตรบณัฑติทาํใหนิ้สติมคีวามรู ้ทกัษะ และ
ประสบการณ์ สาํหรบัการปฏบิตังิานในวชิาชพี
เภสชักรรม 

     

2 นิสติคดิวา่การเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศา
สตรบณัฑติทาํใหนิ้สติมคีุณธรรม และจรยิธรรม 
สาํหรบัการปฏบิตังิานในวชิาชพีเภสชักรรม 

     

3 นิสติคดิวา่การเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศา
สตรบณัฑติทาํใหนิ้สติสามารถนําความรูแ้ละ
ทกัษะไปใชใ้นการประกอบวชิาชพีเภสชักรรมได้
จรงิ 

     

4 นิสติคดิวา่การเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศา
สตรบณัฑติมกีารจดัโครงสรา้งรายวชิาและ
เน้ือหารายวชิาอย่างเหมาะสม 

     

5 นิสติคดิวา่การเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศา
สตรบณัฑติมเีน้ือหาโดยรวมของรายวชิายาก
เกนิไป 

     

6 นิสติคดิวา่อาจารยม์คีวามเอาใจใส่ต่อนิสติในดา้น
การเรยีน หรอืดา้นอื่นๆนอกเหนือจากการเรยีน 

     

7 นิสติคดิวา่อาจารยม์คีวามเป็นกนัเองทาํใหนิ้สติ
สามารถเขา้ขอคาํปรกึษาเมื่อมปีญัหา 

     

8 นิสติคดิวา่อาจารยม์คีวามเคร่งครดัต่อการเรยีน
การสอนและการประเมนิผลการเรยีนมากเกนิไป 

     

9 นิสติคดิวา่การเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศา
สตรบณัฑติมกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอน
ทัง้ในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งและไม่เกี่ยวขอ้งกบั
การศกึษา (เช่น กฬีาส)ี ในหลกัสูตรเภสชัศาสตร
บณัฑติอย่างเหมาะสม 

     



 - 79 -

ส่วนท่ี 3  แบบคดักรองภาวะสุขภาพจิตฉบบัภาษาไทย  จาํนวน 12 ข้อ 
 
คาํช้ีแจง  
กรุณาตอบตามสภาพทีนิ่สติประสบและรบัรูใ้นระดบัจติสาํนึกของนิสติในระยะ 2-3 สปัดาหท์ี่ผ่านมา 
โดยทาํเครือ่งหมาย  ลงใน  ซึ่งอยู่หน้าคาํตอบทีนิ่สติเลอืก 
 
1. นิสิตสามารถมีสมาธิจดจ่อกบัส่ิงท่ีกาํลงัทาํอยู่ได้ 
  ดกีวา่ปกต ิ  เหมอืนปกต ิ  น้อยกวา่ปกต ิ  น้อยกวา่ปกตมิาก 
2. นิสิตนอนไม่หลบัเพราะกงัวลใจ 
  ไมเ่ลย  ไมม่ากกวา่ปกต ิ  คอ่นขา้งมากกวา่ปกต ิ  คอ่นขา้งมากกวา่ปกตมิาก 
3. นิสิตรู้สึกว่าได้ทาํตวัให้เป็นประโยชน์ในเร่ืองต่างๆ 
  มากกวา่ปกต ิ  เหมอืนปกต ิ  น้อยกวา่ปกต ิ  น้อยกวา่ปกตมิาก 
4. นิสิตรู้สึกว่าสามารถตดัสินใจในเรือ่งต่างๆ ได้ 
  มากกวา่ปกต ิ  เหมอืนปกต ิ  น้อยกวา่ปกต ิ  น้อยกวา่ปกตมิาก 
5. นิสิตรู้สึกตึงเครียดอยู่ตลอดเวลา 
  ไมเ่ลย  ไมม่ากกวา่ปกต ิ  คอ่นขา้งมากกวา่ปกต ิ  คอ่นขา้งมากกวา่ปกตมิาก 
6. นิสิตรู้สึกว่าไม่สามารถท่ีจะเอาชนะความยากลาํบากต่างๆ ได้ 
  ไมเ่ลย  ไมม่ากกวา่ปกต ิ  คอ่นขา้งมากกวา่ปกต ิ  คอ่นขา้งมากกวา่ปกตมิาก 
7. นิสิตสามารถมีความสขุกบักิจกรรมในชีวิตประจาํวนัตามปกติได้ 
  มากกวา่ปกต ิ  เหมอืนปกต ิ  น้อยกวา่ปกต ิ  น้อยกวา่ปกตมิาก 
8. นิสิตสามารถท่ีจะเผชิญหน้ากบัปัญหาต่างๆ ของตวัเองได้ 
  ดกีวา่ปกต ิ  เหมอืนปกต ิ  น้อยกวา่ปกต ิ  น้อยกวา่ปกตมิาก 
9. นิสิตรู้สึกไม่มีความสขุและเศร้าหมอง 
  ไมเ่ลย  ไมม่ากกวา่ปกต ิ  คอ่นขา้งมากกวา่ปกต ิ  คอ่นขา้งมากกวา่ปกตมิาก 
10. นิสิตรู้สึกเสียความมัน่ใจในตวัเองไป 
  ไมเ่ลย  ไมม่ากกวา่ปกต ิ  คอ่นขา้งมากกวา่ปกต ิ  คอ่นขา้งมากกวา่ปกตมิาก 
11. นิสิตคิดว่าตวัเองเป็นคนไร้ค่า 
  ไมเ่ลย  ไมม่ากกวา่ปกต ิ  คอ่นขา้งมากกวา่ปกต ิ  คอ่นขา้งมากกวา่ปกตมิาก 
12. นิสิตรู้สึกมีความสขุดี ตามสมควร เม่ือดโูดยรวมๆ 
  มากกวา่ปกต ิ  เหมอืนปกต ิ  น้อยกวา่ปกต ิ  น้อยกวา่ปกตมิาก 
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