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กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณผูม้ สี ่วนร่วมให้งานวิจยั เรื่องนี้สาํ เร็จลุล่วงไปด้วยดี
ซึง่ ประกอบด้วย
ผูเ้ ชีย่ วชาญประเมินแบบสอบถามงานวิจยั 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์สงวน ลือเกียรติบณ
ั ฑิต คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมหญิง พุ่มทอง และอาจารย์พชั รี ดวง
จันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มศว รวมทัง้ นิสติ เภสัชศาสตร์ ชัน้ ปี ท่ี 4 ปี การศึกษา 2553 ทีใ่ ห้ขอ้ มูลในการ
ทดลองใช้เครื่องมืองานวิจยั และนิสติ เภสัชศาสตร์ ชัน้ ปี ท่ี 5 และ 6 ปี การศึกษา 2553 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ห้
ข้อมูลงานวิจยั ในครัง้ นี้
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะเภสัชศาสตร์ทส่ี นับสนุ นทุนการวิจยั จากงบประมาณเงินรายได้คณะ
เภสัชศาสตร์ มศว ประจําปี 2554

คณะผูว้ จิ ยั
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ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ ิ ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วิมล พันธุเวทย์ และรองศาสตราจารย์ กัญญดา อนุ วงศ์

บทคัดย่อ
ั ยทีม่ คี วามสัมพันธ์ตอ่ ผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปจจั
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 2 ส่วน ได้แก่ การสอบข้อเขียนการบูรณาการความรูท้ างเภสัชศาสตร์ (MCQ,
Multiple Choice Question) และการสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE, Objective Structured
ั ยทีส่ ามารถทํานายผลสัมฤทธิของการสอบดั
งกล่าว โดยทํา
Pharmaceutical Examination) และศึกษาปจจั
์
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ และผ่านการทดลองใช้พร้อมทัง้ ปรับปรุงให้เหมาะสมแล้วเก็บข้อมูลในกลุม่ ประชากรนิสติ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีก่ าํ ลังศึกษาในหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต ซึง่ คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 และประสงค์ทจ่ี ะเข้าสอบใบประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมในปี พ.ศ. 2554
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า เพศและเกรดเฉลีย่ สะสม (Grade Point Average, GPA) ของนิสติ มีผลต่อ
คะแนนเฉลีย่ ผลการสอบ MCQ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ขณะทีเ่ กรดเฉลีย่ สะสมของนิสติ เท่านัน้ ทีม่ ผี ลต่อ
คะแนนเฉลีย่ การสอบ OSPE อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และเมือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่วนบุคคล
ั ยด้านการศึกษาอืน่ ของนิสติ ทีเ่ ป็ นข้อมูลต่อเนื่อง (continuous data) กับคะแนนผลการสอบทัง้ ส่วน
และปจจั
MCQ และ OSPE โดยใช้การคํานวณค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s product moment
correlation coefficient) พบว่า เกรดเฉลีย่ สะสม จํานวนวิธที น่ี สิ ติ ใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ MCQ
และระดับทัศนคติตอ่ การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคะแนนผลการสอบ
ส่วน MCQ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยมีคา่ สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั เป็ น .803, .385 และ .309
ั ยเดียวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคะแนนผล
ตามลําดับ (p-value < .05) ในขณะทีเ่ กรดเฉลีย่ สะสมเพียงปจจั
การสอบส่วน OSPE อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยมีคา่ สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั เป็ น .654 (pvalue < .05)
ั ยทีส่ ามารถใช้ทาํ นายคะแนนผลการสอบส่วน MCQ ได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
สําหรับปจจั
นัยสําคัญ .05 คือ เกรดเฉลีย่ สะสมของนิสติ และจํานวนวิธที น่ี สิ ติ ใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ MCQ
โดยสมการทํานายหรือโมเดลทีม่ เี ฉพาะตัวแปรเกรดเฉลีย่ สะสมของนิสติ เป็นตัวแปรทํานายเพียงตัวเดียว
สามารถอธิบายความแปรปรวนของคะแนน MCQ ได้ถงึ ร้อยละ 63.8 (Model 1’s F = 95.989, p-value
.000, Adjusted R-square .638) ส่วนสมการทํานายทีม่ ที งั ้ เกรดเฉลีย่ สะสมของนิสติ และจํานวนวิธที น่ี ิสติ ใช้
ในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ MCQ เป็ นตัวแปรทํานายนัน้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของคะแนน
ผลการสอบส่วน MCQ เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยได้เป็นร้อยละ 67.3 (Model 2’s F = 56.451, p-value .000,

-คAdjusted R-square .673) สําหรับการทํานายผลการสอบ OSPE นัน้ ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู
พบว่า เกรดเฉลีย่ สะสมของนิสติ สามารถอธิบายความแปรปรวนของคะแนนผลการสอบส่วน OSPE ได้รอ้ ย
ละ 41.6 (Model F = 38.782, p-value .000, Adjusted R-square .416)
จากผลการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ สถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์สามารถวางแนวทางเบือ้ งต้นในการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้นสิ ติ มีการเตรียมพร้อมก่อนการสอบมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรณีทน่ี สิ ติ มีเกรด
เฉลีย่ สะสมค่อนข้างตํ่า ทัง้ นี้ เพือ่ เพิม่ จํานวนบัณฑิตทีส่ อบผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในครัง้
แรก อันจะนําไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พร้อมกับการเสริมสร้างให้
นิสติ นักศึกษาเภสัชศาสตร์มที ศั นคติเชิงบวกต่อการเรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตร์และต่อวิชาชีพเภสัชกรรมมากยิง่ ขึน้ ระหว่างศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตร์
คําสําคัญ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน, การสอบใบประกอบวิชาชีพ, เกรดเฉลีย่ สะสม, ทัศนคติ, ภาวะสุขภาพจิต
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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).

-จFrom 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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สารบัญตาราง
หน้ า
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5
ตารางที่ 6
ตารางที่ 7
ตารางที่ 8
ตารางที่ 9
ตารางที่ 10
ตารางที่ 11
ตารางที่ 12
ตารางที่ 13
ตารางที่ 14
ตารางที่ 15
ตารางที่ 16

ข้อมูลส่วนบุคคลของนิสติ
จํานวนชั ่วโมงฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพของนิสติ
ระหว่างเรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
แหล่งความรูท้ ท่ี บทวนก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
เวลาทีใ่ ช้ในการเตรียมตัวก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
รูปแบบการเตรียมตัวก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของนิสติ
การรับทราบข้อมูลเกีย่ วกับการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากการประเมินตนเอง
จํานวนคนและร้อยละนิสติ ทีแ่ สดงทัศนคติต่อวิชาชีพเภสัชกรรมในระดับต่างๆ
ค่าเฉลีย่ คะแนนทัศนคติของนิสติ ต่อวิชาชีพเภสัชกรรม
จํานวนและร้อยละของนิสติ ทีแ่ สดงทัศนคติ
ต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในระดับต่างๆ
ค่าเฉลีย่ คะแนนทัศนคติของนิสติ ต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จํานวนและร้อยละของนิสติ ทีแ่ สดงทัศนคติต่อการเรียนการสอน
ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตในระดับต่างๆ
ค่าเฉลีย่ คะแนนของทัศนคติต่อการเรียนการสอน
ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ภาวะสุขภาพจิตของนิสติ ก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน MCQ
ค่าเฉลีย่ คะแนนของภาวะสุขภาพจิตก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ส่วน MCQ
ภาวะสุขภาพจิตของนิสติ ก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ส่วน OSPE
ค่าเฉลีย่ คะแนนของภาวะสุขภาพจิต
ก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน OSPE
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สารบัญตาราง
(ต่ อ)
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ตารางที่ 24
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เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนของภาวะสุขภาพจิต
ก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน MCQ และ OSPE
ผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จําแนกตามช่วงคะแนน
ผลสัมฤทธิของการสอบใบประกอบวิ
ชาชีพเภสัชกรรมทัง้ MCQ และ OSPE
์
ั ยด้านการศึกษา
จําแนกตามเพศและปจจั
ผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จําแนกตามการเตรียมความพร้อมก่อนสอบส่วน MCQ และ OSPE
ค่าเฉลีย่ ระดับคะแนนการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน MCQ
ั ยส่วนบุคคลและปจจั
ั ยทางการศึกษาของนิสติ
จําแนกตามปจจั
ค่าเฉลีย่ ระดับคะแนนการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน OSPE
ั ยส่วนบุคคลและปจจั
ั ยทางการศึกษาของนิสติ
จําแนกตามปจจั
ั ยส่วนบุคคล ปจจั
ั ยด้านการศึกษา ทัศนคติ
ความสัมพันธ์ระหว่างปจจั
และสุขภาพจิตต่อผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน MCQ
ั ยส่วนบุคคล ปจจั
ั ยด้านการศึกษา ทัศนคติ
ความสัมพันธ์ระหว่างปจจั
และสุขภาพจิตต่อผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน OSPE
โมเดลทํานายผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน MCQ
โมเดลทํานายผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน OSPE
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บทที่ 1
บทนํา
หลักการและเหตุผล
ปจั จุบนั สังคมและประชาชนทีม่ ารับบริการจากเภสัชกรทีป่ ฏิบตั งิ านในวิชาชีพเภสัชกรรม มีความ
คาดหวังต่อเภสัชกรในด้านการให้บริการรวมทัง้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงขึน้ เช่น เภสัชกรมีหน้าทีใ่ น
การให้คาํ ปรึกษา วางแผน และแนะนําข้อมูลยาให้กบั ประชาชน ประเมินผลการรักษาผูป้ ว่ ย ติดตามผล
การใช้ยา ผลข้างเคียง หรือปฏิกริ ยิ าระหว่างยาทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั และให้ขอ้ มูลยาแก่บุคคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขอื่นๆ ในการเลือกใช้ยาให้เหมาะสมในผูป้ ว่ ยแต่ละราย
สภาเภสัชกรรมพิจารณาเห็นว่า การพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมให้เป็ นที่ยอมรับของประชาชน
และสังคม จําเป็ นจะต้องกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของเภสัชกรและความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพที่เป็ นปจั จุบนั อันเภสัชกรทุกคนจําเป็ นต้องยึดถือและพยายามปฏิบตั ิร่วมกัน เพื่อเป็ นกลไก
สําคัญทีจ่ ะผลักดันให้วชิ าชีพมีบทบาททีส่ ามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนโดยตรง และทําให้สงั คม
เกิดความเชื่อมันว่
่ าเภสัชกรในวิชาชีพมีมาตรฐานในการปฏิบตั ิท่ีจะให้บริการและดูแลเรื่องยาให้กบั
ประชาชน ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดจากวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรมเป็ นองค์กรวิชาชีพที่มหี น้ าที่
ควบคุมดูแลการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ได้เห็นความสําคัญและตระหนักถึงของความคาดหวังของ
สัง คมและประชาชนที่มีต่ อเภสัช กร จึง ควบคุ มให้เภสัช กรที่เ ริ่มเข้าสู่วิช าชีพต้อ งมีส มรรถนะในการ
ประกอบวิช าชีพ เภสัช กรรมตามเกณฑ์ม าตรฐานผู้ป ระกอบวิช าชีพ เภสัช กรรมซึ่ง ถือ เป็ น ความรู้
ความสามารถหลักทางวิชาชีพสําหรับผู้ท่จี ะเริม่ เข้าสู่การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทย
สามารถบูรณาการความรูท้ ่เี รียนมาเพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม กอปรกับพฤติกรรมและ
จริยธรรมการทํางานของวิชาชีพ สภาเภสัชกรรมจึงใช้การสอบความรูผ้ ูข้ อขึน้ ทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมเป็ นเครื่องมือหนึ่งในการประกันคุณภาพของเภสัชกรที่ผลิตจากสถาบันการศึกษา
เภสัชศาสตร์ต่างๆ โดยสภาเภสัชกรรมได้ออกข้อบังคับสภาเภสัชกรรมกําหนดให้มกี ารสอบใบประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมทัง้ บัณฑิตเภสัชศาสตร์ทส่ี าํ เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของภาครัฐบาลและเอกชน
เริม่ ในปี พ.ศ. 2546 เพื่อเป็ นการสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ และเพื่อสภาเภสัชกรรมใช้เป็ นแนว
ทางการพิจารณามาตรฐานการจัดการเรียนการสอน การฝึ กอบรม และประเมินผลของสถาบันทีม่ หี น้าที่
ผลิตเภสัชกร
นอกจากนี้ ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 12/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการรับรองสถาบัน
ผลิตบัณฑิตและเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ในหัวข้อการ
ประกันคุณภาพการศึกษากําหนดให้พจิ ารณาจากจํานวนผูส้ อบผ่านในการสอบความรูผ้ ูข้ อขึน้ ทะเบียน
เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของผูส้ าํ เร็จการศึกษา โดยนับจากจํานวนผูเ้ ข้าสอบครัง้ แรก ต้องไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 50 หากผลการสอบผ่านตํ่ากว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 25 สภาเภสัชกรรมจะลดระดับ
การรับรองสถาบันลงมาเป็ นการรับรองแบบมีเงื่อนไข โดยคณะจะต้องพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต
เพือ่ ให้จาํ นวนผูส้ อบผ่านไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ให้ได้ภายใน 3 ปี หากไม่สามารถทําได้สภาเภสัชกรรมอาจ

-2เพิกถอนการรับรองสถาบันและการรับรองปริญญา และหากผลการสอบผ่านตํ่ากว่าร้อยละ 25 ติดต่อกัน
2 ปี สภาเภสัชกรรมอาจพิจารณาเพิกถอนการรับรองสถาบันและการรับรองปริญญา ดังนัน้ ผลสัมฤทธิ ์
ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจึงสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์
ในแต่ละสถาบัน และจัดเป็ นหนึ่งในตัวชีว้ ดั ของการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทัง้ การประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านขององค์กร เช่น สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) อีกด้วย ผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมจึงเป็ นสิง่ กระตุน้ ให้คณะเภสัชศาสตร์ สถาบันต่าง ๆ ทัง้ ในภาครัฐบาลและเอกชนพยายามมุ่ง
รักษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเภสัชศาสตร์ของสถาบันตนอย่างเต็มศักยภาพ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็ นสถาบันการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ใน
ภาครัฐบาล ซึ่งมีภาระกิจหลักในการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ในระดับปริญญาตรี ปจั จุบนั คณะเปิ ดสอน
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซึง่ ใช้ระยะเวลาศึกษา 5 ปี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลทางเภสัช
กรรม) ซึง่ ใช้ระยะเวลาศึกษา 6 ปี และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) ซึง่
ใช้ระยะเวลาศึกษา 6 ปี สําหรับในรอบ 3 ปี ทผ่ี า่ นมา ตัง้ แต่ปีการศึกษา 2550-2552 ผลการสอบผ่านของ
บัณฑิตเภสัชศาสตร์ มศว ทีเ่ ข้าสอบครัง้ แรก เท่ากับ 45.10%, 50.00% และ 64.50% ตามลําดับ ซึง่ คณะ
ได้ตงั ้ เป้าหมายของอัตราการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของบัณฑิตเภสัชศาสตร์ มศว ทีเ่ ข้า
สอบครัง้ แรก มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 การบรรลุเป้าหมายทีก่ ําหนดไว้จาํ เป็ นทีต่ อ้ งมีการศึกษาและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและปจั จัยต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ใน
การนี้คณะผูว้ จิ ยั ได้ตระหนักถึงความสําคัญของผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของ
บัณฑิตเภสัชศาสตร์ มศว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของบัณฑิตเภสัชศาสตร์ท่กี ําลังจะเข้าสู่วชิ าชีพ
เภสัชกรรม จึงเป็ นเหตุทจ่ี ะศึกษาถึงปจั จัยทีม่ ผี ลต่อผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
รวมทัง้ ศึกษาป จั จัยที่สามารถทํานายผลสัมฤทธิข์ องการสอบใบประกอบวิช าชีพเภสัชกรรม เพื่อนํ า
ผลการวิจยั ทีไ่ ด้ไปใช้ในการส่งเสริม สนับสนุ นให้จํานวนบัณฑิตทีส่ อบผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพ
เพิม่ ขึน้ และไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์ในระดับปริญญาตรีให้มคี ุณภาพ
และประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
วัตถุประสงค์ของโครงการวิ จยั
เพื่อศึกษาปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมและ
ปจั จัยทีส่ ามารถทํานายผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

-3ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรทีศ่ กึ ษาในงานวิจยั นี้ ได้แก่
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่
 เพศ
 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตทีศ่ กึ ษา
 สาขาโครงงานวิจยั ทางเภสัชศาสตร์ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
 ประสบการณ์การฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
 สาขาการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทีม่ ุ่งหวังหลังสําเร็จการศึกษา
 การเตรียมความพร้อมก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 รูปแบบของการเตรียมความพร้อมก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 การรับรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 ทัศนคติต่อวิชาชีพเภสัชกรรม
 ทัศนคติต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 ทัศนคติต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
 ภาวะสุขภาพจิตก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2
ส่วน คือ ผลสัมฤทธิ ์ของการสอบข้อเขียนการบูรณาการความรูท้ างเภสัชศาสตร์ (MCQ,
Multiple Choice Question) และผลสัมฤทธิ ์ของการสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม
(OSPE, Objective Structured Pharmaceutical Examination)

-4การจําแนกลักษณะตัวแปรและการวัดตัวแปร
ตัวแปร
ตัวแปรอิ สระ
 เพศ

ลักษณะตัวแปร

การวัด

ข้อมูลเชิงกลุม่ (categorical data)
Nominal scale
ในรูปชาย หรือหญิง
ข้อมูลเชิงกลุม่ (categorical data)
Nominal scale
 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตทีศ่ กึ ษา
ในรูปประเภทหลักสูตร
ข้อมูลเชิงกลุม่ (categorical data)
Nominal scale
 สาขาโครงงานวิจยั ทางเภสัชศาสตร์ในหลักสูตร
ในรูปสาขาโครงงานวิจยั ทางเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตรบัณฑิต
ข้อมูลแบบต่อเนื่อง (continuous data)
Ratio scale
 ประสบการณ์การฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพใน
ในรูปจํานวนชัวโมง
่
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ข้อมูลแบบต่อเนื่อง (continuous data)
Ratio scale
 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในหลักสูตร
ในรูปเกรดเฉลีย่ สะสม
เภสัชศาสตรบัณฑิต
(Grade Point Average, GPA)
ข้อมูลเชิงกลุม่ (categorical data)
Nominal scale
 สาขาการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มุ่งหวัง
ในรูปสาขาการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
หลังสําเร็จการศึกษา
ข้อมูลแบบต่อเนื่อง (continuous data)
Ratio scale
 การเตรียมความพร้อมก่อนสอบใบประกอบ
ในรูปจํานวนกิจกรรมเตรียมความพร้อม
วิชาชีพเภสัชกรรม
ข้อมูลเชิงกลุม่ (categorical data)
Nominal scale
ในรูปจํานวนชั ่วโมงต่อวัน และจํานวนวันต่อ
สัปดาห์ท่ใี ช้ในกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ข้อมูลแบบต่อเนื่อง (continuous data)
Ratio scale
 รูปแบบของการเตรียมความพร้อมก่อนสอบใบ
ในรูปจํานวนรูปแบบการเตรียมความพร้อม
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ข้อมูลแบบต่อเนื่อง (continuous data)
Ratio scale
 การรับรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับการสอบใบประกอบ
ในรูปคะแนนรวมของการรับรูข้ อ้ มูล
วิชาชีพเภสัชกรรม
ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data)
Rating scale
 ทัศนคติทม่ี ตี ่อวิชาชีพเภสัชกรรม
ในรูประดับความคิดเห็น
ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data)
Rating scale
 ทัศนคติต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัช
ในรูประดับความคิดเห็น
กรรม
ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data)
Rating scale
 ทัศนคติต่อการเรียนการสอนในหลักสูตร
ในรูประดับความคิดเห็น
เภสัชศาสตรบัณฑิต
ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data)
Rating scale
 ภาวะสุขภาพจิตก่อนเข้าสอบใบประกอบ
ในรูปสภาพที่ประสบและรับรู้
วิชาชีพเภสัชกรรม
ตัวแปรตาม
ข้อมูลแบบต่อเนื่อง (continuous data)
Ratio scale
 ผลสัมฤทธิ ์ของการสอบข้อเขียนการบูรณาการ
ในรูปคะแนนผลการสอบ
ความรูท้ างเภสัชศาสตร์ (MCQ)
ข้อมูลแบบต่อเนื่อง (continuous data)
Ratio scale
 ผลสัมฤทธิ ์ของการสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัช
ในรูปคะแนนผลการสอบ
กรรม (OSPE)
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 นิสติ
หมายถึง ผูท้ ก่ี าํ ลังศึกษาอยูใ่ นหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 วิชาชีพทางเภสัชกรรม หมายถึง วิชาชีพทีเ่ กีย่ วกับการกระทําในการเตรียมยา การผลิตยา การ
ประดิษฐ์ยา การเลือกสรรยา การวิเคราะห์ยา การควบคุมและการประกันคุณภาพยา การปรุง
และการจ่ายยาตามใบสังยาของผู
่
ป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูป้ ระกอบวิชาทันตกรรม หรือ
ผูป้ ระกอบการบําบัดโรคสัตว์ รวมทัง้ การดําเนินการปรุงยาและขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา
 ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หมายถึง ใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบการวิชาชีพเภสัชกรรมจาก
สภาเภสัชกรรม ซึง่ ออกโดยสภาเภสัชกรรมเพือ่ เป็ นการแสดงว่าบุคคลนัน้ มีสทิ ธิในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทยได้
 การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หมายถึง การสอบความรูผ้ ขู้ อขึน้ ทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม ซึง่ จัดสอบโดยศูนย์สอบความรูผ้ ขู้ อขึน้ ทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัช
กรรม สภาเภสัชกรรม การสอบประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การสอบข้อเขียนการบูรณา
การความรูท้ างเภสัชศาสตร์ (MCQ, Multiple Choice Question) และส่วนที่ 2 การสอบทักษะ
ทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE, Objective Structured Pharmaceutical Examination)
 ผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หมายถึง คะแนนผลการสอบใบประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมทัง้ 2 ส่วน คือ คะแนนสอบข้อเขียนการบูรณาการความรูท้ างเภสัชศาสตร์
(MCQ) และคะแนนสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE)
 การสอบผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หมายถึง การทีผ่ เู้ ข้าสอบมีผลการสอบผ่าน
ทัง้ 2 ส่วน คือ สอบผ่านการสอบข้อเขียนการบูรณาการความรูท้ างเภสัชศาสตร์ (MCQ) โดยผู้
เข้าสอบต้องได้คะแนนสอบในส่วนนี้ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 และสอบผ่านการสอบทักษะ
ทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE) โดยผูเ้ ข้าสอบต้องได้คะแนนสอบในส่วนนี้ มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 80
 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตทีศ่ กึ ษา หมายถึง หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซึง่ ใช้ระยะเวลา
ศึกษา 5 ปี และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลทางเภสัชกรรม) ซึง่ ใช้ระยะเวลาศึกษา 6 ปี
 สาขาโครงงานวิจยั ทางเภสัชศาสตร์ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หมายถึง โครงงานวิจยั ทาง
เภสัชศาสตร์ทท่ี าํ ระหว่างเรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โดยสาขาโครงงานวิจยั ทางเภสัช
ศาสตร์แบ่งออกเป็ น 3 สาขา ดังนี้
o สาขาทางด้านผูป้ ว่ ย หมายถึง โครงงานวิจยั ทางเภสัชศาสตร์ทม่ี เี นื้อหาเกีย่ วข้องกับการ
ใช้ยาในผูป้ ่วย ฤทธิ ์และพิษวิทยา การใช้ยาอย่างใช้เหตุผล อาการอันไม่พงึ ประสงค์ท่ี
เกี่ย วกับ ยา รวมทัง้ ระบบการรายงาน เภสัช จลนศาสตร์ และโครงงานวิจ ัย อื่น ๆที่
เกีย่ วข้อง
o สาขาทางด้า นผลิต ภัณ ฑ์ หมายถึง โครงงานวิจ ยั โครงงานวิจ ยั ทางเภสัช ศาสตร์ท่ีมี
เนื้ อ หาเกี่ย วข้อ งกับ เคมีภ ัณฑ์ สารสกัด สมุน ไพรและชีว วัต ถุ ต่ างๆที่นํา มาใช้เ ป็ น ยา
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วิทยาศาสตร์และวิทยาการของยา การผลิตและประดิษฐ์ยา การประกันคุณภาพ ชีวสม
มู ล ย์ กระบวนการเก็บ รัก ษาและกระจายยา การวิจ ัย พัฒ นาอุ ต สาหกรรมยา และ
โครงงานวิจยั อื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง
o สาขาทางด้านเภสัชศาสตร์สงั คมและการบริหารเภสัชกิจ หมายถึง โครงงานวิจยั ทาง
เภสัช ศาสตร์ท่ีมีเ นื้ อ หาเกี่ย วข้อ งกับ พฤติก รรมที่เ กี่ย วข้อ งทางด้า นนโยบายยาและ
สุขภาพ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ แผนพัฒนาระบบยา แผนพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม
การบริหารจัดการระบบยา การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค สาธารณสุข เภสัชสาธารณสุข และการ
สร้ า งเสริม สุ ข ภาพ เภสัช เศรษฐศาสตร์ แ ละระบาดวิท ยาทางยา กฎหมาย และ
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ และโครงงานวิจยั อื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ประสบการณ์การฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หมายถึง การฝึ ก
ปฏิบตั งิ านวิชาชีพระหว่างเรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ สาขา
เภสัชกรรมโรงพยาบาล สาขาเภสัชกรรมชุมชน และสาขาเภสัชอุตสาหกรรม โดยวัดเป็ น
จํานวนชัวโมงของการฝึ
่
กปฏิบตั งิ านวิชาชีพในสาขาดังกล่าว
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หมายถึง ผลการเรียนทีเ่ ป็ นเกรดเฉลีย่
สะสม (Grade Point Average, GPA) ตัง้ แต่ชนั ้ ปีท่ี 1 จนถึงชัน้ ปีสดุ ท้ายของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตทีส่ าํ เร็จศึกษา
สาขาการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทีม่ ุ่งหวังหลังสําเร็จการศึกษา หมายถึง สาขาการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทีต่ ้องการเป็ นอันดับแรกหลังสําเร็จการศึกษา ซึ่งแบ่งเป็ น 7 สาขา
ได้แก่ เภสัชกรรมโรงพยาบาล เภสัชกรรมชุมชน เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรมการตลาด
การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค การวิจยั และพัฒนายา การศึกษาเภสัชศาสตร์
การเตรียมความพร้อมก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หมายถึง การเตรียมตัวในการ
สอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในช่วง 3 เดือนก่อนสอบ ได้แก่ การทบทวนความรูจ้ าก
แหล่งความรูต้ ่างๆ เช่น คูม่ อื ทักษะตามเกณฑ์ความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม เอกสารการสอน หนังสือ ตําราทางวิชาการต่างประเทศ (text book)
บทความและวารสารทางวิชาการ ข้อสอบเก่า วิดทิ ศั น์ทกั ษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม การฝึก
ปฏิบตั ทิ กั ษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมในห้องพัฒนาทักษะทางเภสัชกรรม และการฝึกปฏิบตั ทิ กั ษะ
ทางวิชาชีพเภสัชกรรมในสถานปฏิบตั งิ านจริง นอกเหนือจากทีจ่ ดั ให้ในหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิตทีศ่ กึ ษา เช่น ร้านยา โรงพยาบาล เพือ่ เตรียมตัวในการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรม โดยวัดเป็ นจํานวนกิจกรรมทีใ่ ช้เตรียมตัว แหล่งความรู้ 3 ลําดับแรก ทีน่ ิสติ เลือกทบทวน
จํานวนชัวโมงต่
่
อวัน และจํานวนวันต่อสัปดาห์ (ความถี่) ทีใ่ ช้ในกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ดังกล่าว
รูปแบบของการเตรียมความพร้อมก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หมายถึง วิธกี ารที่
ใช้เตรียมตัวในการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ได้แก่ การเตรียมตัวคนเดียว การเตรียม
ตัวร่วมกับเพือ่ น ฝึกฝนตามวิดทิ ศั น์แสดงทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม การติวโดยเภสัชกรรุน่ พี่
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ทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมในสถานปฏิบตั งิ านจริง นอกเหนือจากทีจ่ ดั ให้ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตทีศ่ กึ ษา เช่น ร้านยา โรงพยาบาล โดยวัดเป็ นจํานวนกิจกรรมทีใ่ ช้เตรียมตัว
และรูปแบบของการเตรียมความพร้อม 3 ลําดับแรกทีน่ ิสติ เลือกทบทวน
 การรับรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หมายถึง การรับรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับ
การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม ลักษณะและรูปแบบการสอบ ขอบเขตเนื้อหาและสัดส่วนของข้อสอบ วิธกี ารตอบ
ข้อสอบ คะแนนสอบ เกณฑ์การตัดสินผ่าน วัน เวลาทีส่ อบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การ
ส่งเอกสารหลักฐานการสําเร็จการศึกษาไปยังศูนย์สอบความรูฯ้ แหล่งข้อมูล (web site) ที่
สามารถเข้าสืบค้นเกีย่ วกับการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบต่อ
การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และสถานทีต่ ดิ ต่อ โดยวัดเป็ นรู้ (1 คะแนนต่อข้อ)
หรือไม่รู้ (0 คะแนนต่อข้อ) ข้อมูลดังกล่าวจากการประเมินตนเอง จํานวน 10 ข้อ คะแนนรวม
ทัง้ หมด 10 คะแนน
 ทัศนคติต่อวิชาชีพเภสัชกรรม หมายถึง ความคิดเห็น ความรูส้ กึ นึกคิด ความรูส้ กึ โน้มเอียง หรือ
ความรับรูท้ ม่ี ตี ่อวิชาชีพเภสัชกรรม ซึง่ เป็ นไปในเชิงบวก หรือเชิงลบ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน
ดังนี้
o ด้านค่านิยมของสังคม เช่น มีเกียรติ เป็ นทีย่ อมรับของสังคม เป็ นทีต่ ้องการของสังคม
และเป็ นประโยชน์ต่อสังคม เป็ นต้น
o ด้านลักษณะงานในวิชาชีพเภสัชกรรม เช่น มีความรับผิดชอบสูง มีความมั ่นคงใน
วิชาชีพ มีค่าตอบแทนสูง สามารถยกฐานะทางเศรษฐกิจของตนเองและครอบครัวให้ดี
ขึน้ ทําให้เกิดความภูมใิ จที่ได้ช่วยเหลือผูอ้ ่นื เป็ นต้น
o ด้านการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพเภสัชกรรม เช่น ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
และถูกควบคุมด้วยกฎหมายประกอบโรคศิลปะสาขาวิชาชีพเภสัชกรรม มีการนําความรู้
ไปใช้ในการปฏิบตั งิ าน ต้องการทักษะในการประกอบวิชาชีพ เช่น ทักษะทางวิชาชีพ
ทักษะทางการสื่อสาร มีความท้าทายอยู่เสมอ ไม่น่าเบื่อ เสีย่ งต่อการติดเชื้อโรคต่างๆ
เสีย่ งต่อการถูกฟ้องร้อง มีความหลากหลายของการประกอบอาชีพ เป็ นต้น
o ด้านบุคคลากรทีร่ ว่ มปฏิบตั งิ านในวิชาชีพเภสัชกรรม เช่น มีบทบาทสําคัญต่อทีม
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทําให้เกิดความสัมพันธ์ในลักษณะทีเ่ ป็ นมิตร
ต่อผูป้ ่วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็ นต้น
 ทัศนคติต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หมายถึง ความคิด ความรูส้ กึ และแนวโน้ม
ทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมทีม่ ตี ่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในด้านต่างๆ ซึง่ เป็ นไปใน
เชิงบวก หรือเชิงลบ เช่น การรับรูถ้ งึ ความสําคัญ ประโยชน์ และคุณค่าของการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม มีความคิดว่าการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมให้ผ่านเป็ นสิง่
ทีย่ าก มีความคิดว่าการเข้าสอบในครัง้ แรกเป็ นการลองข้อสอบ มีความคิดว่าจะสอบใบประกอบ
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่ าตนเองสอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน
รูส้ กึ ภาคภูมใิ จทีส่ อบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผ่าน เป็ นต้น
 ทัศนคติต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หมายถึง การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซึง่ เป็ นไปในเชิงบวก หรือเชิงลบ ในด้าน
ต่างๆ ดังนี้
o ด้านความคาดหวังต่อการเรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ได้แก่ สามารถนํา
ความรูไ้ ปใช้ในการประกอบวิชาชีพ มีทกั ษะในการประกอบวิชาชีพ
o ด้านแผนการศึกษาทีก่ าํ หนดขึน้ เพื่อดําเนินการจัดการด้านการเรียนการสอนให้ตรง
กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนทัง้ ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิตอย่างเหมาะสม ทําให้นิสติ มีทกั ษะ ประสบการณ์ คุณธรรม และจริยธรรม
สําหรับการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพเภสัชกรรม
o ด้านสภาพแวดล้อมต่อการเรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ได้แก่ อาจารย์ มี
สภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เช่น ห้องเรียน
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ เหมาะสม และเอือ้ ประโยชน์ต่อการเรียน
 ภาวะสุขภาพจิตก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หมายถึง สภาพทีป่ ระสบและรับรู้
ในระดับ จิต สํ า นึก ในระยะ 2-3 สัป ดาห์ที ผ่ ่า นมา โดยประเมิน จากการทํ า แบบประเมิน
สุขภาพจิตด้วยตนเองจํานวน 2 ครัง้ คือ ครัง้ ที่ 1 ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนการสอบ MCQ และ
ครัง้ ที่ 2 ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนการสอบ OSPE ซึ่งในการวิจยั นี้ใช้แบบคัดกรองภาวะ
สุขภาพจิตฉบับภาษาไทย (Thai General Health Questionnaire-12, Thai GHQ-12)
จํานวน 12 ข้อทีไ่ ด้พฒ
ั นาจาก GHQ ของ Goldberg (1972) โดย ธนา นิลชัยโกวิทย์ และคณะ
 Thai GHQ-12 หมายถึง แบบคัดกรองภาวะสุขภาพจิตฉบับภาษาไทย จํานวน 12 ข้อทีไ่ ด้
พัฒนาจาก GHQ ของ Goldberg (1972) โดย ธนา นิลชัยโกวิทย์ และคณะ6 เพื่อใช้ในการคัด
กรองปญั หาสุขภาพจิตของประชากรในชุมชน ซึง่ สามารถคัดกรองปญั หาสําคัญ 2 ประการ คือ
1) การไม่สามารถดําเนินชีวติ ในด้านต่างๆ ได้อย่างปกติสุขตามทีค่ วรจะเป็ น และ 2) การมี
ปญั หาทีท่ ําให้เกิดความทุกข์ใจ โดยเน้นถึงปญั หาทีผ่ ดิ ไปจากสภาวะปกติของบุคคลต่างๆ เช่น
ปญั หาบุคลิกภาพ โดย Thai GHQ-12 มีค่าความเชื่อถือได้และความแม่นตรงอยู่ในเกณฑ์ดี
ได้แก่ ความสอดคล้องภายใน (Internal consistency) ของข้อคําถามมีค่า Cronbach’s alpha
coefficient ตัง้ แต่ 0.84 ถึง 0.94 และมีค่าความไว (Sensitivity) ตัง้ แต่รอ้ ยละ 78.1 ถึง 85.3 และ
ความจําเพาะ (Specificity) ตัง้ แต่รอ้ ยละ 84.4 ถึง 89.7
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สมมุติฐานงานวิ จยั
1. นิสติ ชายและนิสติ หญิงมีผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมแตกต่างกัน
2. นิสติ ทีศ่ กึ ษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตต่างกันมีผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมแตกต่างกัน
3. นิสติ ทีท่ าํ โครงงานวิจยั ทางเภสัชศาสตร์ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตสาขาต่างกันมี
ผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมแตกต่างกัน
4. นิสติ ทีม่ ปี ระสบการณ์การฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตต่างกันมี
ผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมแตกต่างกัน
5. นิสติ ทีม่ ผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตต่างกันมีผลสัมฤทธิ ์ของการ
สอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมแตกต่างกัน
6. นิสติ ทีต่ อ้ งการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่างกันมีผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมแตกต่างกัน
7. นิสติ ทีม่ กี ารเตรียมความพร้อมก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่างกันมีผลสัมฤทธิ ์ของ
การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมแตกต่างกัน
8. นิสติ ทีม่ รี ูปแบบของการเตรียมความพร้อมก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่างกันมี
ผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมแตกต่างกัน
9. นิสติ ทีม่ กี ารรับรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่างกันมีผลสัมฤทธิ ์ของ
การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมแตกต่างกัน
10. นิสติ ทีม่ ที ศั นคติต่อวิชาชีพเภสัชกรรมต่างกันมีผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรมแตกต่างกัน
11. นิสติ ทีม่ ที ศั นคติต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตต่างกันมีผลสัมฤทธิ ์ของ
การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมแตกต่างกัน
12. นิสติ ทีม่ ที ศั นคติต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่างกันมีผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมแตกต่างกัน
13. นิสติ ทีม่ ภี าวะสุขภาพจิตก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่างกันมีผลสัมฤทธิ ์ของ
การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมแตกต่างกัน

- 10 กรอบแนวความคิ ดของการวิ จยั
ตัวแปรอิ สระ
- เพศ
- หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตทีศ่ กึ ษา
- สาขาโครงงานวิจยั ทางเภสัชศาสตร์ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
- ประสบการณ์การฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
- ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
- สาขาการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทีม่ ุ่งหวังหลังสําเร็จการศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
- รูปแบบของการเตรียมความพร้อมก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
- การรับรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
- ทัศนคติต่อวิชาชีพเภสัชกรรม
- ทัศนคติต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
- ทัศนคติต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
- ภาวะสุขภาพจิตก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม


ตัวแปรตาม
- ผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
ผลสัมฤทธิ ์ของการสอบข้อเขียนการบูรณาการความรูท้ างเภสัชศาสตร์ (MCQ)
และผลสัมฤทธิ ์ของการสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE)

- 11 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั และหน่ วยงานที่นําผลการวิ จยั ไปใช้ประโยชน์
 ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั คือ การเผยแพร่ผลงานวิจยั ในวารสารเพือ่ การใช้ประโยชน์ สําหรับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และการนําผลงานวิจยั ไปจดลิขสิทธิ ์
 หน่วยงานทีน่ ําผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มศว และคณะเภสัชศาสตร์
สถาบันอื่น ๆ
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาวิจยั เรือ่ ง ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการทบทวนวรรณกรรมและนําเสนอในประเด็นต่อไปนี้
1. การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
3. องค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
4. งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
การสอบใบประกอบวิ ชาชีพเภสัชกรรม1-5
การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หมายถึง การสอบความรูผ้ ขู้ อขึน้ ทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม ซึง่ จัดสอบโดยศูนย์สอบความรูผ้ ขู้ อขึน้ ทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภา
เภสัชกรรม โดยเนื้อหาทีใ่ ช้ในการสอบตามเกณฑ์การสอบความรูข้ อขึน้ ทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ 1) การจ่ายยา แนะนํา และติดตามการใช้ยา 2) การผลิตยา และ
3) เภสัชศาสตร์สงั คมและการบริหารเภสัชกิจ รูปแบบการสอบแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การ
สอบข้อเขียนการบูรณาการความรูท้ างเภสัชศาสตร์ (MCQ, Multiple Choice Question) และส่วนที่ 2
การสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE, Objective Structured Pharmaceutical Examination)
ซึง่ สอดคล้องกับความรูค้ วามสามารถทีก่ าํ หนดตามเกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของ
สภาเภสัชกรรม พ.ศ. 2545 ซึง่ เกณฑ์การตัดสินการสอบผ่าน คือ ผูเ้ ข้าสอบต้องมีผลการสอบส่วนที่ 1
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และมีผลการสอบส่วนที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ด้วยสภาเภสัชกรรมเห็นว่า เพือ่ เป็ นการควบคุมให้เภสัชกรทีเ่ ริม่ จะเข้าสูว่ ชิ าชีพต้องมีสมรรถนะ
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามทีส่ งั คมคาดหวัง สามารถบูรณาการความรูท้ เ่ี รียนมาเพือ่ ใช้กบั การ
ทํางานในการดูแลผูป้ ว่ ย
สภาเภสัชกรรมจึงใช้การสอบความรูผ้ ขู้ อขึน้ ทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมเป็นเครือ่ งมือหนึ่งในการประกันคุณภาพเภสัชกรทีผ่ ลิตจากสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ต่าง
ๆ ทัง้ ในภาครัฐบาลและเอกชน สภาเภสัชกรรมจึงได้ออกข้อบังคับสภาเภสัชกรรมกําหนดให้มกี ารสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทัง้ บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยของภาครัฐและเอกชน เริม่ ในปี พ.ศ. 2546 จนถึง
ปจั จุบนั ตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรูเ้ พือ่ รับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2546
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน7-9
Good VC และคณะ7 ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนว่า ความรูห้ รือทักษะอันเกิด
จากการเรียนรูใ้ นวิชาต่าง ๆ ทีไ่ ด้เรียนมาแล้ว ซึง่ ได้จากการทดสอบของผูส้ อน

- 13 ไพศาล หวังพานิช8 กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะและประสบการณ์
การเรียนรูท้ เ่ี กิดจากการฝึ กอบรมหรือการสอน จึงเป็ นสิง่ ตรวจสอบความสามารถหรือความสัมฤทธิ ์ผล
ของผูเ้ รียนว่าเรียนรูไ้ ด้เท่าไร หรือมีความสามารถเป็ นอย่างไร
จิราภรณ์ เมืองพรรณ9 กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถภาพด้านต่างๆของสมองทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ หลังจากการเรียนวิชาต่าง ๆ โดยพิจารณาจากคะแนน
สอบ หรือผลงานของผูเ้ รียนทีผ่ สู้ อนมอบหมายให้ หรือจากทัง้ สองอย่าง
องค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน10-19
Klausmier HI10 ได้กล่าวถึงองค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนว่ามีทงั ้ หมด 6
ด้าน คือ
1. คุณลักษณะของผูเ้ รียน ได้แก่ ความพร้อมทางด้านร่างกาย และสติปญั ญา ความสามารถ
ทางด้านทักษะทางร่างกาย คุณลักษณะทางจิตใจ เช่น ความสนใจ แรงจูงใจ ทัศนคติ ค่านิยม
ความรูส้ กึ นึกคิดต่อตนเอง ความเข้าใจสถานการณ์ อายุ เพศ
2. คุณลักษณะของผูส้ อน ได้แก่ สติปญั ญา ระดับการศึกษา ความรูใ้ นวิชาทีส่ อน การพัฒนาความรู้
ทักษะทางร่างกาย คุณลักษณะทางจิตใจ เช่น ทัศนคติ ค่านิยม ความรูส้ กึ นึกคิดต่อตนเอง ความ
เข้าใจสถานการณ์ สุขภาพร่างกาย อายุ เพศ
3. พฤติกรรมระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน ได้แก่ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างการดําเนินการสอนต่าง เช่น วิธี
สอน ปฏิสมั พันธ์ทางด้านความรูแ้ ละความคิด
4. คุณลักษณะของกลุ่ม ได้แก่ โครงสร้าง ทัศนคติ ความสามัคคี และการเป็ นผูน้ ํา
5. คุณลักษณะของพฤติกรรมเฉพาะตัว ได้แก่ การตอบสนองเครือ่ งมือ อุปกรณ์
6. แรงผลักดันจากภายนอก ได้แก่ ครอบครัว สิง่ แวดล้อมทางสังคม
Bloom S11 กล่าวว่า สิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนมีทงั ้ หมด 3 ด้าน คือ
1. พฤติกรรมด้านความรูส้ กึ และความคิด หมายถึง ความรูค้ วามสามารถและทักษะต่างๆของผูเ้ รียน
ทีม่ มี าก่อน
2. คุณลักษณะทางจิตใจ หมายถึง แรงจูงใจทีท่ าํ ให้ผเู้ รียนเกิดความอยากเรียน เกิดความอยาก
เรียนรูใ้ นสิง่ ใหม่ๆ ทัศนคติต่อเนื้อหาวิชาและสถาบัน
3. คุณภาพการเรียนการสอน หมายถึง ประสิทธิภาพการเรียนการสอนทีผ่ เู้ รียนได้รบั
สุภาพรรณ โคตรจรัส12 รายงานว่า องค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนมี 2 ด้าน
ดังนี้
1. องค์ประกอบด้านคุณลักษณะเกีย่ วกับตัวผูเ้ รียน ประกอบด้วย
1.1 องค์ประกอบด้านปญั ญา ได้แก่ เชาว์ปญั ญา ความถนัด ความรูพ้ น้ื ฐานหรือความรูเ้ ดิมของ
ผูเ้ รียน
1.2 องค์ประกอบด้านอารมณ์ ได้แก่ แรงจูงใจในการเรียน ความสนใจ ทัศนคติ นิสยั ในการเรียน
ความนึกคิดเกีย่ วกับตนเอง การปรับตัวและลักษณะทางบุคคลิกภาพอื่น ๆ

- 14 2. องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ วัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม สิง่ แวดล้อมทางครอบครัว ฐานะ
เศรษฐกิจทางครอบครัว ความคาดหวังของบิดามารดา บรรยากาศของสถานทีเ่ รียน รวมทัง้
หลักสูตรและคุณภาพการสอน
ทัศนคติในการเรียนถือเป็ นตัวแปรหนึ่งทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ซึง่ ใน
13
ความหมายของทัศนคติ ชัยวัฒน์ แสงศรี กล่าวว่า ทัศนคติเป็ นความรูส้ กึ ความคิดทีบ่ ุคคลมีต่อสิง่ ใดสิง่
หนึ่งทีเ่ ป็ นผลมาจากประสบการณ์หรือสิง่ แวดล้อม ความรูส้ กึ และความคิดดังกล่าวเป็ นไปได้ในทางชอบ
หรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย อันมีแนวโน้มทีจ่ ะให้บุคคลแสดงปฏิกริ ยิ า และกระทําต่อสิง่ นัน้ ๆ
ทัง้ ในการสนับสนุ นและต่อต้าน ทัศนคติ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน การทีเ่ ราจะทราบ
ทัศนคติของบุคคลหนึ่งได้กต็ อ้ งใช้วธิ แี ปลความหมายของการแสดงออก
ซึง่ อาจจะเป็ นแบบหนึ่งของ
องค์ประกอบของทัศนคติกไ็ ด้
ส่วน วิชชุดา เตียวสกุล14 กล่าวถึง ทัศนคติทางการเรียนว่าเป็ น ความรูส้ กึ และความคิดเห็นทีม่ ี
ต่อความรู้ ต่อการศึกษา ทัง้ ทางด้านการเรียนการสอน คือยอมรับตัวครูและคุณค่าทางการศึกษา ซึง่
สอดคล้องกับ สุดฤทัย มุขยวงศา15 ทีอ่ ธิบายทัศนคติในการเรียนว่าเป็ นสภาพทางอารมณ์ ความรูส้ กึ
ความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมทีแ่ สดงออก เพือ่ ตอบสนองต่อครู โรงเรียน และระบบการศึกษา เกิด
จากประสบการณ์และการเรียนรู้ ซึง่ แสดงออกมาได้ 2 ด้าน คือ
1. ทัศนคติในทางทีด่ ตี ่อการเรียน นักเรียนจะแสดงออกในลักษณะของความพึงพอใจ สนใจมา
เรียนสมํ่าเสมอ ยอมรับความสามารถ และวิธกี ารของครู เห็นคุณค่าของการศึกษา
2. ทัศนคติในทางทีไ่ ม่ดตี ่อการเรียน นักเรียนจะแสดงออกในลักษณะของความไม่พงึ พอใจ ไม่
เห็นด้วย ไม่ชอบครู ไม่ตงั ้ ใจเรียน ขาดเรียนบ่อย ๆ ไม่เห็นคุณค่าของการศึกษา
นภาพร เมฆรักษาวนิช16 ศึกษาเรือ่ ง ความสัมพันธ์ระหว่างนิสยั ในการเรียน ทัศนคติในการเรียน
กับผลสัมฤทธ์การเรียน โดยใช้แบบสํารวจนิสยั ในการเรียนและทัศนคติในการเรียนของวิลเลียม เอฟ
บราวน์ และเวน เอช โฮลซ์แมน ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนในเขตพระ
นคร จํานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า นิสยั ในการเรียนและทัศนคติในการเรียน มีความสัมพันธ์กบั
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 นักเรียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงมี
นิสยั ในการเรียนและทัศนคติในการเรียนดีกว่านักเรียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิ ์การเรียนตํ่า นักเรียนชายและหญิงมี
นิสยั ในการเรียนและทัศนคติในการเรียนดีไม่แตกต่างกัน
สุวมิ ล ว่องวาณิช17 ศึกษาเรือ่ ง สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ระหว่างองค์ประกอบด้านเชาวน์ปญั ญา ปญั หา
ส่วนตัว นิสยั และทัศนคติในการเรียนกับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1
จํานวน 1,175 คน ผลการวิจยั พบว่า เมือ่ ใช้เชาวน์ปญั ญา ปญั หาส่วนตัว นิสยั และทัศนคติในการเรียน
เป็ นตัวทํานาย สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ระหว่าง ตัวทํานายทัง้ 3 ตัวกับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และพบว่า นักเรียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนดี ส่วนใหญ่มนี ิสยั ในการเรียนดี เป็ นต้น
ว่า มีวธิ ที าํ งานดี มีการทบทวนบทเรียนทีเ่ รียนไปแล้วเสมอ มีการจดบันทึกย่อ หรือส่งงานตามทีค่ รู
มอบหมายตามกําหนด เพราะมองเห็นว่าการศึกษาจะช่วยให้ตนเองประสบความสําเร็จในชีวติ ได้

- 15 เทอด แก้วคีร18ี ศึกษาเรือ่ ง ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของนิสยั ทางการเรียน และ
ทัศนคติต่อการเรียนกับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดย
ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 การศึกษา 2526 จํานวน 606 คน ผลการวิจยั พบว่า
องค์ประกอบของนิสยั ทางการเรียนทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตริ ะดับ .01 มี 6 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบสมาธิในการทํางาน การหลีกเลีย่ งข้อ
ตําหนิ การควบคุมอารมณ์ การแก้ปญั หาการเรียน แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ และความสมบูรณ์ของแบบอย่าง
องค์ประกอบของนิสยั ทางการเรียนทีส่ ามารถร่วมกันทํานายผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 มี 5 องค์ประกอบ โดยเรียงตามลําดับความสําคัญของการทํานาย คือ
องค์ประกอบการหลีกเลีย่ งข้อตําหนิ แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ การแก้ไขปญั หาการเรียน การค้นคว้าและการ
วางแผนการเรียน การควบคุมอารมณ์
สุรยี ์ ประกายจันทร์19 ศึกษาเรือ่ ง ความสัมพันธ์ระหว่างนิสยั ทางการเรียนทัศนคติทางการเรียน
และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชวี ติ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5
โรงเรียนเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า นิสยั ทางการเรียน ทัศนคติทางการเรียน มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน กล่าวคือ ถ้าผูเ้ รียนมีนิสยั ทางการเรียน ทัศนคติ
ทางการเรียนทีด่ ี มีแนวโน้มทีจ่ ะประสบความสําเร็จในการเรียนสูง
จากงานวิจยั ดังกล่าวข้างต้น สรุปว่า ทัศนคติเป็ นความรูส้ กึ ความคิดของบุคคลทีม่ ตี ่อสิง่ ใดสิง่
หนึ่งเป็ นผลมาจากประสบการณ์ในทางการเรียน นักศึกษาจะแสดงออกในลักษณะของความพึงพอใจ
และสนใจเรียนอย่างสมํ่าเสมอ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนทีด่ ี มีแนวโน้มประสบความสําเร็จใน
การศึกษาสูง
กล่าวโดยสรุป ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสามารถวัดได้จากการตรวจสอบความสามารถหรือผล
ทางการเรียนของผูเ้ รียน ซึง่ จะมีองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เช่น
ทัศนคติ ความสนใจในการเรียน คุณภาพการเรียนการสอน เป็ นต้น
งานวิ จยั ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสอบใบประกอบวิ ชาชีพเภสัชกรรม และปัจจัยที่มีผลต่อการ
ประกอบวิ ชาชีพเภสัชกรรม20-24
จากการทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศ มีรายงานการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการ
สอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ได้แก่ การศึกษาวิจยั ของ McCall KL และคณะ20 พบว่า grade
point average (GPA), Pharmacy College Admission Test (PCAT) และ California Critical
Thinking Skill Test (CCTST) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการสอบใบประกอบวิชาชีพฯ [North
American Pharmacist Licensure Examination (NAPLEX) test] นอกจากนี้ Hill-Besinque K และ
คณะ21 ซึ่งศึกษาปจั จัยทํานายความสําเร็จของ California Board of Pharmacy Licensure
Examination (CSB exam) พบว่า GPA เป็ นปจั จัยสําคัญในการทํานายความสําเร็จของการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ

- 16 ในประเทศไทยมีรายงานการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม ได้แก่ การศึกษาวิจยั ของระพีพรรณ ฉลองสุข และคณะ22 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและผลการสอบความรูเ้ พือ่ ขอขึน้ ทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ซึง่
วิเคราะห์ขอ้ มูลของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทเ่ี ข้า
สอบใบประกอบวิชาชีพฯในปีการศึกษา 2548 พบว่า การเรียนสาขาเน้นไม่สมั พันธ์กบั การสอบใบ
ประกอบวิชาชีพฯ แต่ผลสัมฤทธิ ์ของการเรียน (GPA สะสม) สัมพันธ์ทางบวกกับการสอบผ่าน สมการ
ความสัมพันธ์ทไ่ี ด้ คือ Ln (odds ของการสอบผ่าน) = 3.29  GPA สะสม – 7.567 ผลการทดสอบ
สมการกับข้อมูลผลสอบของนักศึกษาในปี 2548 พบว่า สมการทํานายผลการสอบได้ถูกต้องสูงถึงร้อยละ
82.1 และการศึกษาวิจยั ของอุษณีย์ คําประกอบ และคณะ23 เรือ่ ง ปจั จัยทํานายผลการสอบวัดความรู้
ความสามารถของผูข้ อขึน้ ทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พบว่า ผลการเรียนสะสมเฉลีย่ วิชาเอกบังคับในกลุ่มวิชาโรคและการใช้ยา
ผลการเรียนสะสมเฉลีย่
วิชาเอกเลือกทีน่ กั ศึกษาเลือกเรียนตามแผนการศึกษาทีส่ นใจ และแผนการศึกษาทีน่ กั ศึกษาเลือกเรียน
เป็ นตัวแปรทํานายของผลการสอบตามสถานการณ์กาํ หนดทีพ่ บในการปฏิบตั งิ านวิชาชีพ และผลการ
เรียนสะสมเฉลีย่ วิชาเอกบังคับในกลุ่มวิชาเภสัชชุมชนและการบริหารจัดการเภสัชกิจเป็ นปจั จัยทํานาย
ของผลการสอบทักษะจําเป็ นทางวิชาชีพ จากการศึกษาวิจยั ของดนิตา ภาณุจรัส และคณะ24 เรือ่ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนสาขาเน้นกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของเภสัชศาสตรบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาในปี การศึกษา 2547 โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสาขาเน้นในการเรียนเภสัชศาสตร์
ได้แก่ สาขาเน้นวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม สาขาเน้นบริบาลทางเภสัชกรรม และสาขาเน้นเภสัชศาสตร์
สังคมและการบริหาร กับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ซึง่ เก็บข้อมูลจากมหาวิทยาลัยของรัฐทัง้ 9 แห่ง
พบว่า ผูท้ เ่ี รียนสาขาเน้นต่างกันมีการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
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บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจยั
รูปแบบการศึกษา
การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ (correlational study)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ นิสติ เภสัชศาสตร์ มศว ซึง่ กําลังศึกษาในหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต ซึง่ ใช้ระยะเวลาศึกษา 5 ปี จํานวน 55 คน และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
(บริบาลทางเภสัชกรรม) ซึง่ ใช้ระยะเวลาศึกษา 6 ปี จํานวน 3 คน รวมทัง้ หมดจํานวน 58 คน โดยใน
จํานวนนิสติ ดังกล่าวมีนิสติ 55 คน ทีค่ าดว่าจะสําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2553 และมีความประสงค์
ทีจ่ ะเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ในปี พ.ศ. 2554
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั นี้เป็ นแบบสัมภาษณ์ (interview schedule) และแบบสอบถามชนิดตอบ
ด้วยตนเอง (self-administered questionnaire)
1. แบบสัมภาษณ์ (interview schedule) ซึง่ มีลกั ษณะการสัมภาษณ์แบบกึง่ มีโครงสร้าง คือ มี
การกําหนดประเด็นและตัง้ คําถามต่าง ๆ ขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์ ไว้ล่ว งหน้ าแล้ว ซึ่งแบบ
สัมภาษณ์น้ีจะใช้สมั ภาษณ์บณ
ั ฑิตเภสัชศาสตร์ทผ่ี า่ นการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมแล้ว จํานวน
5 คน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเบือ้ งต้นเกีย่ วกับปจั จัยทีส่ นใจศึกษากับผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม ก่อนสร้างเครือ่ งมือวิจยั ซึง่ แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก
2. แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง (self-administered questionnaire) ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นข้อ
คําถามแบบตรวจรายการ (check list) แบบเขียนตอบ และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)
ซึง่ แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ค
แบบสอบถามซึง่ มีลกั ษณะเป็ นข้อคําถามแบบตรวจรายการ (check list) ใช้เก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับ
เพศ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตทีศ่ กึ ษา สาขาโครงงานวิจยั ทางเภสัชศาสตร์ทท่ี ําระหว่างเรียนใน
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทีม่ ุ่งหวังหลังสําเร็จการศึกษา การ
เตรียมความพร้อมก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม รูปแบบของการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การรับรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
แบบสอบถามซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแบบเขียนตอบ ใช้เ ก็บข้อมูล ที่เ กี่ยวกับ ประสบการณ์ก ารฝึ ก
ปฏิบตั งิ านวิชาชีพในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต การเตรียมความพร้อมก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
แบบสอบถามซึง่ มีลกั ษณะเป็ นข้อคําถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) แบ่งเป็ น
ระดับ ใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติต่อวิชาชีพเภสัชกรรม ทัศนคติต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัช

- 18 กรรม ทัศนคติต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และภาวะสุขภาพจิตก่อนเข้าสอบ
ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ขัน้ ตอนการสร้างเครื่องมือ
ผูว้ จิ ยั สร้างเครือ่ งมือเพือ่ รวบรวมข้อมูล โดยมีขนั ้ ตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. นําข้อมูลทีศ่ กึ ษาค้นคว้ามาสร้างเป็ นแบบสอบถาม โดยกําหนดขอบเขตและเนื้อหาให้
ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
3. นําแบบสอบถามฉบับร่างส่งให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความสอดคล้องของแบบสอบถามกับ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ความถูกต้อง ความเทีย่ งตรงของเนื้อหา (content validity) ความ
เหมาะสมของภาษา รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะต่าง ๆ
4. นําผลการตรวจสอบจากผูเ้ ชีย่ วชาญไปปรับปรุงแบบสอบถาม เพือ่ ปรับแบบสอบถามให้
ถูกต้องสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
5. นําแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแล้วนําไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะคล้าย
กลุ่มตัวอย่างจริง คือ นิสติ เภสัชศาสตร์ชนั ้ ปีท่ี 4 ก่อน จํานวน 87 คน แล้วนําไปวิเคราะห์
องค์ประกอบเบือ้ งต้นด้วยวิธี Principle component analysis และหาค่าความเชื่อมันของ
่
แบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา่ (-coefficient) ของครอนบราค (Cronbach)
เฉพาะตัวแปรทางจิตวิทยา
6. ปรับปรุงแบบสอบถามตามผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและค่าความเชื่อมัน่
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั อธิบายรายละเอียดของโครงการวิจยั วัตถุประสงค์ ประโยชน์ ของโครงการวิจยั และการ
กรอกแบบสอบถามให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการวิจยั ทราบ จากนัน้ ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของประชากร
และกลุ่มตัวอย่างทีก่ าํ หนดจากการกรอกแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มประชากร
เป็ นจํานวน 2 ครัง้ คือ ครัง้ ที่ 1 ในวันที่ 27 มกราคม 2554 และครัง้ ที่ 2 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ซึง่
เป็ นช่วงเวลาภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน MCQ และ OSPE
ตามลําดับ โดยการเก็บข้อมูลครัง้ ที่ 1 ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
จํานวน 10 ข้อ ส่วนที่ 2 ทัศนคติต่อวิชาชีพเภสัชกรรม จํานวน 15 ข้อ ทัศนคติต่อการสอบใบประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม จํานวน 5 ข้อ และทัศ นคติต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
จํานวน 9 ข้อ และส่วนที่ 3 แบบคัดกรองภาวะสุขภาพจิตฉบับภาษาไทย จํานวน 12 ข้อ ส่วนการเก็บ
ข้อมูลครัง้ ที่ 2 ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน 2 ข้อ คือ ข้อที่ 8 การ
เตรียมตัวก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน OSPE ของนิสติ และข้อที่ 9 รูปแบบการ
เตรียมตัวก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน OSPE ของนิสติ และส่วนที่ 3 แบบคัดกรอง
ภาวะสุขภาพจิตฉบับภาษาไทย จํานวน 12 ข้อ ก่อนเข้าสอบส่วน OSPE และเก็บรวบรวมผลการสอบ

- 19 ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ครัง้ ที่ 1/2554 ของบัณฑิตเภสัชศาสตร์ มศว ทีเ่ ข้าสอบเป็ นครัง้ แรก จาก
ศูนย์สอบความรูผ้ ขู้ อขึน้ ทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม ทีส่ ง่ มายังคณะเภสัช
ศาสตร์ มศว ประมาณเดือนเมษายน พ.ศ. 2554
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถาม และผลสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยที่สนใจศึกษากับผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรม รวมทัง้ วิเคราะห์ปจั จัยทีส่ ามารถทํานายผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
เกณฑ์การให้คะแนน
แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อวิชาชีพเภสัชกรรม ทัศนคติต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม ทัศนคติต่อการเรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นข้อคําถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) แบ่งเป็ น 5 ระดับ
ข้อความเชิงบวกของระดับความคิดเห็น
o ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ระดับค่าคะแนน
1
o ไม่เห็นด้วย
ระดับค่าคะแนน
2
o ไม่แน่ใจ
ระดับค่าคะแนน
3
o เห็นด้วย
ระดับค่าคะแนน
4
o เห็นด้วยอย่างยิง่
ระดับค่าคะแนน
5
ข้อความเชิงลบของระดับความคิดเห็น
o ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ระดับค่าคะแนน
5
o ไม่เห็นด้วย
ระดับค่าคะแนน
4
o ไม่แน่ใจ
ระดับค่าคะแนน
3
o เห็นด้วย
ระดับค่าคะแนน
2
o เห็นด้วยอย่างยิง่
ระดับค่าคะแนน
1
แบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพจิตก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ซึง่ มีลกั ษณะเป็ น
ข้อคําถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) แบ่งเป็ น 4 ระดับ
ข้อความเชิงบวกของระดับความคิดเห็น
o น้อยกว่าปกติมาก
ระดับค่าคะแนน
1
o น้อยกว่าปกติ
ระดับค่าคะแนน
2
o เหมือนปกติ
ระดับค่าคะแนน
3
o มาก (ดี) กว่าปกติ
ระดับค่าคะแนน
4

- 20 ข้อความเชิงลบของระดับความคิดเห็น
o ไม่เลย
ระดับค่าคะแนน
o ไม่มากกว่าปกติ
ระดับค่าคะแนน
o ค่อนข้างมากกว่าปกติ ระดับค่าคะแนน
o ค่อนข้างมากกว่าปกติมาก ระดับค่าคะแนน

4
3
2
1

สถิตทิ ใี ่ ช้ในการวิจยั
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (descriptive statistics) ใช้วเิ คราะห์
ข้อมูลเพือ่ อธิบายลักษณะประชากร ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลีย่ (mean)
ค่าพิสยั (range) ค่าฐานนิยม (mode) ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน (inferential statistics) ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล
เพือ่ ทดสอบสมมุตฐิ าน ทีร่ ะดับนัยสําคัญ () เท่ากับ 0.05
2.1 สถิตสิ มั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson product-moment
correlation coefficient) สําหรับหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวทีเ่ ป็ น
อิสระต่อกัน ในกรณีทข่ี อ้ มูลตัวแปรทัง้ สองอยูบ่ นมาตรวัดเดียวกัน และใช้
ANOVA (Analysis of variance) ในกรณีทต่ี วั แปรต้นอยูบ่ นมาตรวัด
Nominal scale
2.2 สถิติ t-test, Mann-Whitney U test และ Kruskall-Wallis test สําหรับการทดสอบ
สมมติฐานความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ หรือค่ากลางของคะแนนสอบระหว่างกลุ่ม
นิสติ (ตามความเหมาะสมกับขนาดของตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม)
2.3 สถิตกิ ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Stepwise multiple regression
analysis) สําหรับวิเคราะห์ปจั จัยทีส่ ามารถทํานายผลสัมฤทธิ ์ของการสอบ
ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สถานที่ในการดําเนิ นงานวิ จยั
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาเรื่องปจั จัยที่มผี ลต่อผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมครัง้ นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
และปจั จัยทีส่ ามารถทํานายผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ทําการเก็บรวบรวม
ข้อ มูล ด้ว ยแบบสอบถามที่ผู้วิจ ัย พัฒ นาขึ้น และผ่า นการทดลองใช้พ ร้อ มทัง้ ปรับ ปรุ ง ให้ส ามารถสื่อ
ความหมายทีต่ อ้ งการและมีความเหมาะสมทีจ่ ะใช้งานในกลุ่มนิสติ แล้วเก็บข้อมูลในวันที่ 27 มกราคม
2554 จากกลุ่มประชากรนิ สติ เภสัชศาสตร์ มศว ที่กําลังศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซึ่งใช้
ระยะเวลาศึกษา 5 ปี จํานวน 55 คน และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลทางเภสัชกรรม) ซึง่ ใช้
ระยะเวลาศึกษา 6 ปี จํานวน 3 คน รวมทัง้ หมด 58 คน โดยนิสติ ดังกล่าวคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ในปี
การศึกษา 2553 และมีความประสงค์ทจ่ี ะเข้าสอบเพือ่ ขอขึน้ ทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ใน
ปี พ.ศ. 2554 ทัง้ นี้มนี ิสติ 55 คนทีเ่ ข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน MCQ ในวันที่ 5-6
กุมภาพันธ์ 2554 และมีนิสติ 54 คนทีเ่ ข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน OSPE ในวันที่ 4
มีนาคม 2554 โดยมีผลการศึกษาดังแสดงไว้เป็ น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลและการเตรียมความพร้อมก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ส่วนที่ 2 ทัศนคติของนิสติ ต่อวิชาชีพเภสัชกรรม การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และ
การเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ส่วนที่ 3 ภาวะสุขภาพจิตของนิสติ ก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ส่วนที่ 4 ผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมและ
ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ส่วนที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่วนบุคคล ปจั จัยด้านการศึกษา ทัศนคติ และสุขภาพจิตต่อ
ผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลและการเตรียมความพร้อมก่อนสอบใบประกอบวิ ชาชีพเภสัชกรรม
นิสติ เกือบทัง้ หมดศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 5 ปี (94.8%) ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
(79.3%) มีเกรดเฉลีย่ สะสม (GPA) เกิน 2.50 โดยมีคา่ เฉลีย่ ของทัง้ กลุ่มเท่ากับ 3.02 (SD 0.40) และทํา
โครงงานวิจยั เน้นทางด้านผลิตภัณฑ์ (75.9%) สาขาการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทีน่ ิสติ ต้องการ
ปฏิบตั งิ าน 2 ลําดับแรก คือ เภสัชกรรมโรงพยาบาล (33.3%) เภสัชกรรมการตลาด (22.8%) และใน
ลําดับที่ 3 ต้องการปฏิบตั งิ านในสาขาเภสัชกรรมชุมชนและเภสัชอุตสาหกรรมในสัดส่วนทีเ่ ท่ากัน
(19.3%) ดังแสดงในตารางที่ 1

- 22 ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนิสติ
ข้อมูล

จํานวน
คน
ร้อยละ

เพศ (n=58)
12
 ชาย
46
 หญิง
หลักสูตรที่สาํ เร็จการศึกษา (n=58)
55
 เภสัชศาสตรบัณฑิต 5 ปี
3
 เภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลทางเภสัชกรรม) 6 ปี
เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) (n=58)
7
 2.00-2.49
21
 2.50-2.99
20
 3.00-3.49
10
  3.50
สาขาโครงงานวิ จยั ทางเภสัชศาสตร์ที่ทาํ ระหว่างเรียน (n=58)
6
 เน้นทางด้านผูป้ ว่ ย (patient)
44
 เน้นทางด้านผลิตภัณฑ์ (product)
8
 เน้นทางด้านเภสัชศาสตร์สงั คมและการบริหารเภสัชกรรม (social)
สาขาการประกอบวิ ชาชี พเภสัชกรรมที่ ต้องการปฏิ บตั ิ งานเป็ นลําดับแรก (n=57)
19
 เภสัชกรรมโรงพยาบาล
11
 เภสัชกรรมชุมชน
11
 เภสัชอุตสาหกรรม
13
 เภสัชกรรมการตลาด
1
 การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
0
 การศึกษาเภสัชศาสตร์ (อาจารย์)
2
 อื่น ๆ ได้แก่ ศึกษาต่อ เป็ นอุบาสิกา

20.7
79.3
94.8
5.2
12.1
36.2
34.5
17.2
10.30
75.9
13.8
33.3
19.3
19.3
22.8
1.8
0
3.5

- 23 นิสติ ทุกคน คือทัง้ 58 คนได้ผา่ นการฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพระหว่างเรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต โดยทุกคนผ่านการฝึ กปฏิบตั งิ านตามข้อกําหนดของทุกสถาบันในสาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาล
และเภสัชกรรมชุมชน (แต่มนี ิสติ 1 คนไม่ตอบข้อคําถามในส่วนนี้) ส่วนใหญ่เป็ นจํานวนแห่งละ 200
ชัวโมงตามข้
่
อตกลง โดยมีนิสติ ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลทางเภสัชกรรม) ซึง่ ใช้ระยะเวลา
ศึกษา 6 ปี ฝึ กปฏิบตั งิ านในสาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาลเป็ นจํานวนชัวโมงมากกว่
่
านิสติ ทีศ่ กึ ษาใน
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (5 ปี ) คือ เกิน 1,500 ชัวโมง
่
นอกจากนัน้ นิสติ ในหลักสูตร 5 ปี ได้เลือกฝึ ก
ปฏิบตั งิ านตามความถนัดและความสนใจเพิม่ เติม โดยปรากฏว่ามีจํานวนนิสติ ที่เลือกฝึ กปฏิบตั งิ านใน
สาขาต่าง ๆ จากมากไปหาน้อย คือ สาขาเภสัชกรรมการตลาด เภสัชอุตสาหกรรม และคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาจากจํานวนชัวโมงเฉลี
่
่ยในการฝึ กปฏิบตั งิ าน พบว่า ในภาพรวมนิสติ มีจํานวน
ชัวโมงการฝึ
่
กปฏิบตั งิ านในสาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาลสูงทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลี่ย 313.6 (SD 378.2)
ชัวโมง
่ ตามด้วยสาขาเภสัชกรรมชุมชน [ค่าเฉลี่ย 228.5 (SD 81.4)] และเภสัชกรรมการตลาด [ค่าเฉลี่ย
138.1 (SD 147.8)] รายละเอียดข้อมูลการฝึ กปฏิบตั งิ านของนิสติ แสดงในตารางที่ 2
เมือ่ สอบถามนิสติ เกีย่ วกับแหล่งความรูท้ น่ี ิสติ ใช้ทบทวนก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรม พบว่า นิสติ ทุกคนใช้ขอ้ สอบเก่าในการทบทวน และแหล่งความรูอ้ กี 3 ลําดับต้น ๆ ทีน่ ิสติ ใช้มาก
คือ เอกสารการสอนจากในห้องเรียน (89.7% ของนิสติ ) คูม่ อื ทักษะตามเกณฑ์ความรูค้ วามสามารถทาง
วิชาชีพของผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (75.9%) และหนังสือ (67.2%) ส่วนแหล่งความรูอ้ น่ื ๆ ทีน่ ิสติ
ใช้ในการเตรียมความพร้อมร่วมด้วย ได้แก่ หนังสือสรุปของเพือ่ น อาศัยเพือ่ นช่วยติว ห้องพัฒนาทักษะ
ทางเภสัชกรรมของคณะ ชีททีจ่ ดั ทําขึน้ มาเพือ่ ติวเอง การซ้อมสอบ เอกสารทีจ่ ดั ทําเองในรุน่ เอกสารทีใ่ ช้
ติวจากมหาวิทยาลัยอื่น ดังแสดงในตารางที่ 3
นิส ติ ส่ว นใหญ่ใ ช้เ วลาศึก ษาทบทวนเนื้อ หาต่า ง ๆ ทีจ่ ะสอบเป็ น เวลา 3-5 วัน ต่อ สัป ดาห์
(71.9%) และวันละประมาณ 3-5 ชั ่วโมง (64.9%) ส่วนจํานวนความถี่ทใ่ี ช้ในการฝึ กปฏิบตั เิ พื่อเตรียม
สอบทักษะทางวิชาชีพ (OSPE) ของนิสติ ส่วนใหญ่ คือ น้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ (61.5%) และไม่มี
นิส ติ ทีฝ่ ึ ก ปฏิบ ตั มิ ากกว่า 5 วัน ต่อ สัป ดาห์ และนิส ติ ส่ว นใหญ่ฝึ ก ปฏิบ ตั นิ ้อ ยกว่า 3 ชั ่วโมงต่อ วัน
(69.2%) ดังแสดงในตารางที่ 4 สําหรับรูปแบบการเตรียมตัวก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพ พบว่า
นิส ติ ทุก คนมีก ารเตรีย มความพร้อ มร่ว มกับ เพื่อ น และเกือ บทัง้ หมดจะเตรีย มตัว เองด้ว ย (94.8%)
นิสติ ประมาณหนึ่งในสามของทัง้ หมดมีเภสัชกรรุ่นพีช่ ่วยเหลือให้คําแนะนํ าในการเตรียมตัว (37.8%)
และมีการฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมในห้องพัฒนาทักษะทางเภสัชกรรม หรือห้อง active
learning ทีค่ ณะจัด ให้ (34.5%) นิ ส ิต อีก 1 คนมีรูปแบบการเตรียมตัว ในแบบอื่น ๆ ได้แก่ ให้เพื่อน
แนะนํา ดังแสดงในตารางที่ 5
นิสติ ทุกคนที่ตอบแบบสอบถามการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการสอบใบประกอบวิชาชีพใน
ประเด็นต่าง ๆ 10 ประเด็น (57 คน) พบว่า นิสติ มีการรับรูข้ อ้ มูลลักษณะและรูปแบบการสอบ
ขอบเขตเนื้อหา และสัดส่วนข้อสอบ นิสติ เกือบทุกคน (56 คน) ทราบเรื่องวิธกี ารตอบข้อสอบ คะแนน
สอบและเกณฑ์การตัดสิน และแหล่งข้อมูลเวบไซด์ท่สี ามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ อย่างไรก็
ตาม ประมาณครึง่ หนึ่งของนิสติ ระบุว่าไม่ทราบเรื่องหน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการสอบและสถานที่
ติดต่อ ดังแสดงในตารางที่ 6

- 24 ตารางที่ 2 จํานวนชัวโมงฝึ
่
กปฏิบตั งิ านวิชาชีพของนิสติ ระหว่างเรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
จํานวนชัวโมงที
่
่ นิสิ ตฝึ กปฏิ บตั ิ งานวิ ชาชี พ

จํานวน
คน
ร้อยละ

สาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาล1 (n=57)
1
1.8
  200 ชัวโมง
่
49
86.0
 200-400 ชัวโมง
่
7
12.3
  400 ชัวโมง
่
สาขาเภสัชกรรมชุมชน2 (n=57)
3
5.3
  200 ชัวโมง
่
47
82.5
 200-400 ชัวโมง
่
7
12.3
  400 ชัวโมง
่
สาขาเภสัชอุตสาหกรรม3 (n=11)
9
81.8
  200 ชัวโมง
่
2
18.2
 200-400 ชัวโมง
่
0
0
  400 ชัวโมง
่
สาขาเภสัชกรรมการตลาด4 (n=29)
0
0
  200 ชัวโมง
่
26
89.6
 200-400 ชัวโมง
่
3
10.3
  400 ชัวโมง
่
5
สาขาการคุ้มครองผู้บริ โภค (n=2)
1
50.0
  200 ชัวโมง
่
1
50.0
 200-400 ชัวโมง
่
0
0
  400 ชัวโมง
่
1
พิสยั 184-1880 ค่าเฉลี่ย 313.6 (SD 378.2) ฐานนิยม 200 ชัวโมง
่
2
พิสยั 140-500 ค่าเฉลี่ย 228.5 (SD 81.4) ฐานนิยม 200 ชัวโมง
่
3
พิสยั 0-240 ค่าเฉลี่ย 33.1(SD 70.3) ฐานนิยม 0 ชัวโมง
่
(ไม่ได้ฝึกด้านนี้ 47 คน หรือ 81.0%)
4
พิสยั 0-520 ค่าเฉลี่ย 138.1 (SD 147.8) ฐานนิยม 0 ชัวโมง
่ (ไม่ได้ฝึกด้านนี้ 29 คน หรือ 50.0%)
5
พิสยั 0-240 ค่าเฉลี่ย 5.9 (SD 33.9) ฐานนิยม 0 ชัวโมง
่
(ไม่ได้ฝึกด้านนี้ 56 คน หรือ 96.6%)

- 25 ตารางที่ 3 แหล่งความรูท้ ท่ี บทวนก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (n=58)
แหล่งความรู้ *
1. ข้อสอบเก่า
2. เอกสารการสอน
3. คูม่ อื ทักษะตามเกณฑ์ความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
4. หนังสือ
5. วิดทิ ศั น์แสดงทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม
6. ตําราทางวิชาการต่างประเทศ (textbook)
7. บทความ และวารสารทางวิชาการ
8. แหล่งความรูอ้ น่ื ๆ ได้แก่ หนังสือของเพือ่ น อาศัยเพือ่ นช่วยติว
ห้องฝึกทักษะของคณะ ชีททีจ่ ดั ทําขึน้ มาเพือ่ ติวเอง การซ้อมสอบ
เอกสารทีจ่ ดั ทําเองในรุน่ เอกสารติวจากมหาวิทยาลัยอื่น
*
สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จํานวน
คน
58
52
44

ร้อยละ
100.0
89.7
75.9

39
5
3
2
23

67.2
8.6
5.2
3.4
39.7

- 26 ตารางที่ 4 เวลาทีใ่ ช้ในการเตรียมตัวก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
เวลาการเตรียมตัวก่อนเข้าสอบใบประกอบวิ ชาชีพเภสัชกรรม

จํานวน
คน

ร้อยละ

จํานวนชัวโมงต่
่
อวันที่ ใช้ ทบทวน (n=57)
18
31.6
  3 ชัวโมงต่
่
อวัน
37
64.9
 3-5 ชัวโมงต่
่
อวัน
2
3.5
  5 ชัวโมงต่
่
อวัน
จํานวนวันต่ อสัปดาห์ (ความถี่) ที่ ใช้ทบทวน (n=57)
7
12.3
  3 วันต่อสัปดาห์
41
71.9
 3-5 วันต่อสัปดาห์
9
15.8
  5 วันต่อสัปดาห์
จํานวนชัวโมงต่
่
อวันที่ ใช้ ฝึกปฏิ บตั ิ จริ งสําหรับเตรียมสอบทักษะทางวิ ชาชีพเภสัชกรรม (OSPE)
(n=52)
36
69.2
  3 ชัวโมงต่
่
อวัน
14
26.9
 3-5 ชัวโมงต่
่
อวัน
2
3.8
  5 ชัวโมงต่
่
อวัน
จํานวนวันต่ อสัปดาห์ (ความถี่) ที่ ใช้ ฝึกปฏิ บตั ิ จริงสําหรับเตรียมสอบทักษะทางวิ ชาชีพเภสัชกรรม
(OSPE) (n=52)
32
61.5
  3 วันต่อสัปดาห์
20
38.5
 3-5 วันต่อสัปดาห์
0
0
  5 วันต่อสัปดาห์

- 27 ตารางที่ 5 รูปแบบการเตรียมตัวก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของนิสติ (n=58)
รูปแบบการเตรียมตัวก่อนเข้าสอบใบประกอบวิ ชาชีพเภสัชกรรม*
1.
2.
3.
4.

เตรียมตัวร่วมกับเพือ่ น เช่น อ่านหนังสือร่วมกัน มีการติวด้วยกัน
เตรียมตัวคนเดียว
มีเภสัชกรรุน่ พีค่ อยช่วยเหลือในการให้คาํ แนะนํา
ฝึกปฏิบตั ทิ กั ษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมในห้องพัฒนาทักษะทาง
เภสัชกรรม หรือห้อง active learning
5. ฝึกปฏิบตั ทิ กั ษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมในสถานปฏิบตั งิ านจริง
เช่น ร้านยา โรงพยาบาล
6. ฝึกฝนตามวีดทิ ศั น์แสดงทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม
7. รูปแบบอื่น ๆ ได้แก่ ให้เพือ่ นแนะนํา
* สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จํานวน
คน
58
55
22
20

ร้อยละ
100.0
94.8
37.9
34.5

13

22.4

7
1

12.1
1.7

ตารางที่ 6 การรับทราบข้อมูลเกีย่ วกับการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากการประเมินตนเอง
(n=57)
ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบใบประกอบวิ ชาชี พเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์ของการสอบ
ลักษณะและรูปแบบการสอบ
ขอบเขตเนื้อหา
สัดส่วนข้อสอบ
วิธกี ารตอบข้อสอบ
คะแนนสอบ เกณฑ์การตัดสินผ่าน
วัน เวลาทีส่ อบ
การส่งเอกสารหลักฐานการสําเร็จการศึกษาไปยังศูนย์สอบความรู้ ฯ
แหล่งข้อมูล (web site) ทีส่ ามารถเข้าสืบค้นเกีย่ วกับการสอบ
หน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบต่อการสอบ และสถานทีต่ ดิ ต่อ

จํานวนคน (ร้อยละ)
ทราบ
ไม่ทราบ
55 (96.5)
2 (3.5)
57 (100.0)
0 (0)
57 (100.0)
0 (0)
57 (100.0)
0 (0)
56 (98.2)
1 (1.8)
56 (98.2)
1 (1.8)
52 (91.2)
5 (8.8)
51 (89.5)
6 (10.5)
56 (98.2)
1 (1.8)
29 (50.9)
28 (49.1)

- 28 ส่วนที่ 2 ทัศนคติ ของนิ สิตต่อวิ ชาชีพเภสัชกรรม การสอบใบประกอบวิ ชาชี พเภสัชกรรม และ
การเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิ ต
แบบสอบถามทัศนคติของนิสติ ต่อวิชาชีพเภสัชกรรม ทัศนคติต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม และทัศนคติต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มีลกั ษณะเป็ นข้อคําถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ สําหรับข้อความเชิงบวก จาก “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
(1)” ไปสู่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ (5)” ขณะทีข่ อ้ ความเชิงลบ จาก “เห็นด้วยอย่างยิง่ (1)” ไปสู่ “ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ (5)” ค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามเมื
่
่อใช้เก็บข้อมูลในประชากรนิสติ ครัง้ นี้ทค่ี ํานวณจาก
สัมประสิทธิ ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s -coefficient) เป็ น 0.6210, 0.6187 และ 0.5363
สําหรับคําถามในส่วนทีส่ อบถามถึงทัศนคติของนิสติ ต่อวิชาชีพเภสัชกรรม (15 ข้อ) ทัศนคติต่อการสอบ
ใบประกอบวิช าชีพ เภสัช กรรม (5 ข้อ) และทัศ นคติต่อ การเรีย นการสอนในหลัก สูต รเภสัช ศาสตร
บัณฑิต (9 ข้อ) ตามลําดับ ซึ่งอยู่ในระดับทีพ่ อใช้ได้สําหรับเครื่องมือทีถ่ ูกพัฒนาขึน้ ใหม่และนํ ามาใช้
งานเป็ นครัง้ แรก
ในภาพรวมนิส ติ มีท ศั นคติทีค่ ่อ นไปในเชิง บวกต่อ วิช าชีพ เภสัช กรรม โดยเกิน ร้อ ยละ 80.0
ของนิสติ แสดงความเห็นด้วยหรือเห็นด้วยอย่างยิง่ ในประเด็นข้อความทัศนคติทเี่ ขียนในเชิงบวกต่อ
วิชาชีพในเกือบทัง้ หมดของประเด็นทีเ่ ป็ นเชิงบวก (9 จาก 11 ประเด็นทีเ่ ป็ นข้อความเชิงบวก หรือ
81.8% ของข้อความเชิงบวก) โดยมีสดั ส่วนผูท้ เี่ ห็นด้วยอย่างยิง่ มากเป็ น 3 ลําดับแรกในประเด็น
“การประกอบวิชาชีพเปิ ดโอกาสให้เลือกปฏิบตั งิ านได้หลากหลายสาขา” (เห็นด้วยอย่างยิง่ 54.4%)
“การปฏิบตั งิ านทําให้เกิดความภูมใิ จทีไ่ ด้ช่วยเหลือผูอ้ ่นื ” (เห็นด้วยอย่างยิง่ 46.6%) และ “วิชาชีพมี
เกียรติ และเป็ นทีย่ อมรับของสังคม” (เห็นด้วยอย่างยิง่ 32.8%) ซึ่งทัง้ สามประเด็นมีค่าเฉลี่ยของระดับ
ทัศนคติสูงสุดเป็ น 3 ลําดับแรกด้วยเช่นกัน (ค่าเฉลี่ย 4.47, 4.46 และ 4.33 ตามลําดับ) และใน
ภาพรวม นิสติ มีระดับคะแนนเฉลี่ยต่อประเด็นทีเ่ ป็ นข้อความเชิงบวกสูงกว่า 3.50 เกือบทุกประเด็น
(ช่วงคะแนนเฉลี่ยทัง้ หมดต่อคําถามเชิงบวก 3.69- 4.47) โดยมีเพียงหนึ่งประเด็นเชิงบวกทีม่ คี ะแนน
เฉลี่ยทัศนคติต่ํากว่า 3.50 คือประเด็น “การปฏิบตั งิ านได้รบั ค่าตอบแทนสูง สามารถยกฐานะทาง
เศรษฐกิจของตนเองและครอบครัวให้ดขี น้ึ ” ทีม่ คี ะแนนเฉลี่ย 3.49 นอกจากนี้ นิสติ ส่วนใหญ่ไม่ค่อย
เห็นด้วยในประเด็นข้อความทีแ่ สดงความคิดเห็นเชิงลบต่อวิชาชีพ ซึ่งมีทงั ้ หมด 4 ประเด็น ได้แก่
“การปฏิบตั งิ านมีความเหน็ดเหนื่อยอย่างมาก ต้องใช้แรงงานมากกว่าความคิด” “การปฏิบตั งิ านต้อง
ใช้ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเสมอเป็ นสิง่ ทีย่ ุ่งยาก” “การปฏิบตั งิ านมีความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ โรค
ต่าง ๆ สูง” และ “การปฏิบตั งิ านมีความเสีย่ งสูงต่อการถูกผูป้ ่วยฟ้องร้อง” และมีคะแนนระดับทัศนคติ
เฉลี่ยตํ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยในประเด็นทัศ นคติทีเ่ ป็ นบวกต่อวิชาชีพ คืออยู่ใ นช่วง 2.40-3.29 คะแนน
โดยนิสติ เกินร้อยละ 60.0 ไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ในประเด็น “การปฏิบตั งิ านต้องใช้ใบ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเสมอเป็ นสิง่ ทีย่ ุ่งยาก” และ “การปฏิบตั งิ านมีความเหน็ดเหนื่อยอย่างมาก
ต้องใช้แรงงานมากกว่าความคิด” รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 7 และ 8

- 29 ตารางที่ 7 จํานวนคนและร้อยละนิสติ ทีแ่ สดงทัศนคติต่อวิชาชีพเภสัชกรรมในระดับต่าง ๆ
จํานวนคนที่ แสดงระดับความคิ ดเห็น
ทัศนคติ ต่อวิ ชาชี พเภสัชกรรม
(ร้อยละ)
เห็นด้วย เห็นด้วย ไม่แน่ ใจ ไม่
ไม่เห็น
อย่างยิ่ ง
เห็น
ด้วย
ด้วย อย่างยิ่ ง
วิชาชีพมีเกียรติ และเป็ นที่ยอมรับของสังคม (n=58)
19
39
0
0
0
(32.8)
(67.2)
(0)
(0)
(0)
วิชาชีพเป็ นที่ตอ้ งการของสังคม และเป็ นประโยชน์ ต่อ
18
39
1
0
0
สังคม (n=58)
(31.0)
(67.2)
(1.7)
(0)
(0)
วิชาชีพมีความมันคงในการทํ
่
างาน (n=58)
15
40
3
0
0
(25.9)
(69.0)
(5.2)
(0)
(0)
วิชาชีพมีโอกาสก้าวหน้าในการทํางาน (n=58)
9
40
8
1
0
(15.5)
(69.0)
(13.8) (1.7)
(0)
วิชาชีพมีความท้าทาย ไม่น่าเบื่อ (n=58)
6
29
22
1
0
(10.3)
(50.0)
(37.9) (1.7)
(0)
การประกอบวิชาชีพเปิ ดโอกาสให้เลือกปฏิบตั งิ านได้
31
23
2
1
0
หลากหลายสาขา (n=57)
(54.4)
(40.4)
(3.5)
(1.8)
(0)
การปฏิบตั งิ านได้รบั ค่าตอบแทนสูง สามารถยกฐานะทาง
3
28
21
4
1
เศรษฐกิจของตนเองและครอบครัวให้ดขี น้ึ (n=57)
(5.3)
(49.1)
(36.8) (7.0)
(1.8)
การปฏิบตั งิ านทําให้เกิดความภูมใิ จทีไ่ ด้ช่วยเหลือผูอ้ ่นื
27
31
0
0
0
(n=58)
(46.6)
(53.4)
(0)
(0)
(0)
การปฏิบตั งิ านมีความเหน็ดเหนื่อยอย่างมาก ต้องใช้
0
6
17
31
4
แรงงานมากกว่าความคิด (n=58)
(0)
(10.3)
(29.3) (53.4) (6.9)
การปฏิบตั งิ านต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเสมอ
3
5
11
32
7
เป็ นสิง่ ทีย่ ุ่งยาก (n=58)
(5.2)
(8.6)
(19.0) (55.2) (12.1)
การปฏิบตั งิ านมีความเสีย่ งต่อการติดเชื้อโรคต่างๆ สูง
0
18
15
25
0
(n=58)
(0)
(31.0)
(25.9) (43.1)
(0)
การปฏิบตั งิ านมีความเสีย่ งสูงต่อการถูกผูป้ ่วยฟ้องร้อง
1
25
23
8
1
(n=58)
(1.7)
(43.1)
(39.7) (13.8) (1.7)
เภสัชกรมีบทบาทสําคัญต่อทีมบุคลากรทางการแพทย์และ
14
41
3
0
0
สาธารณสุข (n=58)
(24.1)
(70.7)
(5.2)
(0)
(0)
การปฏิบตั งิ านในวิชาชีพเภสัชกรรมทําให้เกิด
14
36
7
1
0
ความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อผูป้ ่วยและญาติ (n=58)
(24.1)
(62.1)
(12.1) (1.7)
(0)
การปฏิบตั งิ านทําให้เกิดความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อบุคลากรทาง
8
41
9
0
0
การแพทย์และสาธารณสุข (n=58)
(13.8)
(70.7)
(15.5)
(0)
(0)

- 30 ตารางที่ 8 ค่าเฉลีย่ คะแนนทัศนคติของนิสติ ต่อวิชาชีพเภสัชกรรม

ทัศนคติ ต่อวิ ชาชี พเภสัชกรรม
วิชาชีพมีเกียรติ และเป็ นที่ยอมรับของสังคม1 (n=58)
วิชาชีพเป็ นที่ต้องการของสังคม และเป็ นประโยชน์ต่อสังคม1 (n=58)
วิชาชีพมีความมันคงในการทํ
่
างาน1 (n=58)
วิชาชีพมีโอกาสก้าวหน้าในการทํางาน1 (n=58)
วิชาชีพมีความท้าทาย ไม่น่าเบื่อ1 (n=58)
การประกอบวิชาชีพเปิ ดโอกาสให้เลือกปฏิบตั งิ านได้หลากหลายสาขา1
(n=57)
การปฏิบตั งิ านได้รบั ค่าตอบแทนสูง สามารถยกฐานะทางเศรษฐกิจของ
ตนเองและครอบครัวให้ดขี น้ึ 1 (n=57)
การปฏิบตั งิ านทําให้เกิดความภูมใิ จทีไ่ ด้ช่วยเหลือผูอ้ ่นื 1 (n=58)
การปฏิบตั งิ านมีความเหน็ดเหนื่อยอย่างมาก ต้องใช้แรงงานมากกว่า
ความคิด2 (n=58)
การปฏิบตั งิ านต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเสมอเป็ นสิง่ ทีย่ ุ่งยาก2
(n=58)
การปฏิบตั งิ านมีความเสีย่ งต่อการติดเชื้อโรคต่างๆ สูง2 (n=58)

คะแนน
ค่าเฉลี่ย
4.33
4.29
4.21
3.98
3.69
4.47

SD
0.47
0.50
0.52
0.61
0.68
0.66

3.49

0.78

4.46
2.43

0.50
0.77

2.40

0.99

2.88

0.86

3.29

0.79

เภสัชกรมีบทบาทสําคัญต่อทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข1
4.19
(n=58)
การปฏิบตั งิ านในวิชาชีพเภสัชกรรมทําให้เกิดความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อผูป้ ่วย
4.09
1
และญาติ (n=58)
3.98
การปฏิบตั งิ านทําให้เกิดความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อบุคลากรทางการแพทย์และ
1
สาธารณสุข (n=58)
1
ข้อความเชิงบวก คะแนนมีคา่ 1-5 จากไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ไปสูเ่ ห็นด้วยอย่างยิง่
2
ข้อความเชิงลบ คะแนนมีคา่ 1-5 จากเห็นด้วยอย่างยิง่ ไปสูไ่ ม่เห็นด้วยอย่างยิง่

0.51

การปฏิบตั งิ านมีความเสีย่ งสูงต่อการถูกผูป้ ่วยฟ้องร้อง2 (n=58)

0.66
0.55

- 31 ในภาพรวม นิสติ มีทศั นคติในเชิงบวกต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยนิสติ ส่วน
ใหญ่ (เกิน 75.0%) เห็นด้วยหรือเห็นด้วยอย่างยิง่ ในประเด็น “การสอบผ่านเป็ นสิง่ ทีน่ ่ าภาคภูมใิ จ”
(96.5% ของนิสติ ) “การสอบเป็ นสิง่ สําคัญและมีประโยชน์” (86.2%) และ “การสอบผ่านในการสอบครัง้
แรกเป็ นเรือ่ งทีจ่ าํ เป็ นอย่างยิง่ ” (82.7%) โดยประเด็นทัง้ สามเป็ นประเด็นทีม่ คี ะแนนเฉลี่ยระดับทัศนคติ
สุงสุดเรียงตามลําดับ (เฉลี่ย 4.55, 4.24 และ 4.12 คะแนน ตามลําดับ) นอกจากนี้ นิสติ ร้อยละ 77.6
มีความเห็นด้วยหรือเห็นด้วยอย่างยิง่ ในประเด็น “การสอบผ่านจะทําให้สามารถปฏิบตั งิ านในวิชาชีพ
เภสัชกรรมได้เป็ นอย่างดี” และร้อยละ 91.4 ไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ในประเด็น “การเข้า
สอบครัง้ แรกเป็ นการลองข้อสอบ” (คะแนนเฉลี่ย 1.71) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 9 และ 10
ในภาพรวม นิสติ มีทศั นคติต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตในเชิงบวก
โดยนิสติ ส่วนใหญ่แสดงความเห็นด้วยหรือเห็นด้วยอย่างยิง่ ในประเด็นทีเ่ ป็ นข้อความในเชิงบวก และ
ไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ในประเด็นทีเ่ ป็ นความคิดเห็นเชิงลบต่อหลักสูตร ฯ นิสติ เกินร้อย
ละ 90.0 เห็นด้วยหรือเห็นด้วยอย่างยิง่ ต่อประเด็น “การเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ทําให้นิสติ มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ สําหรับการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพเภสัชกรรม” (ค่าเฉลี่ย
ระดับทัศนคติ 4.34) “การเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตทําให้นิสติ สามารถนําความรู้
และทักษะไปใช้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้จริง” (ค่าเฉลี่ยระดับทัศนคติ 4.26) และ “การเรียนการ
สอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตทําให้นิสติ มีคุณธรรม และจริยธรรม สําหรับการปฏิบตั งิ านใน
วิชาชีพเภสัชกรรม” (ค่าเฉลี่ยระดับทัศนคติ 4.22) โดยทัง้ สามประเด็นมีค่าเฉลี่ยระดับทัศนคติสูงสุด 3
ลําดับแรกด้วย สําหรับประเด็นทีม่ นี ิสติ ไม่เห็นด้วยสูงสุดมี 2 ประเด็น ซึ่งเป็ นข้อความทัศนคติเชิงลบ
ต่อหลักสูตร ฯ ได้แก่ “การเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตมีเนื้อหาโดยรวมของรายวิชา
ยากเกินไป” (นิสติ ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ 39.6% และค่าเฉลี่ย 2.81) และ “อาจารย์มี
ความเคร่งครัดต่อการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนมากเกินไป” (นิสติ ไม่เห็นด้วย
20.7% และค่าเฉลี่ย 3.34) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 11 และ 12

- 32 ตารางที่ 9 จํานวนและร้อยละของนิสติ ทีแ่ สดงทัศนคติต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมใน
ระดับต่าง ๆ (n=58)

ทัศนคติ ต่อการสอบใบประกอบวิ ชาชี พ
เภสัชกรรม

การสอบเป็ นสิง่ สําคัญและมีประโยชน์
การเข้าสอบในครัง้ แรกเป็ นการลองข้อสอบ
การสอบผ่านในการสอบครัง้ แรกเป็ นเรือ่ งที่
จําเป็ นอย่างยิง่
การสอบผ่านจะทําให้สามารถปฏิบตั งิ านใน
วิชาชีพเภสัชกรรมได้เป็ นอย่างดี
การสอบผ่านเป็ นสิง่ ทีน่ ่ าภาคภูมใิ จ

จํานวนคนที่ แสดงระดับความคิ ดเห็น
(ร้อยละ)
เห็นด้วย เห็นด้วย ไม่ ไม่เห็น ไม่เห็น
อย่างยิ่ ง
แน่ ใจ ด้วย
ด้วย
อย่างยิ่ ง
16
34
7
1
0
(27.6)
(58.6) (12.1) (1.7)
(0)
0
2
3
27
26
(0)
(3.4)
(5.2) (46.6) (44.8)
30
18
5
4
1
(51.7)
(31.0)
(8.6)
(6.9)
(1.7)
16
29
5
7
1
(27.6)
(50.0)
(8.6) (12.1)
(1.7)
35
21
1
1
0
(60.3)
(36.2)
(1.7)
(1.7)
(0)

ตารางที่ 10 ค่าเฉลีย่ คะแนนทัศนคติของนิสติ ต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (n=58)
ทัศนคติ ต่อการสอบใบประกอบวิ ชาชี พเภสัชกรรม
1

การสอบเป็ นสิง่ สําคัญและมีประโยชน์
การเข้าสอบในครัง้ แรกเป็ นการลองข้อสอบ2
การสอบผ่านในการสอบครัง้ แรกเป็ นเรือ่ งทีจ่ าํ เป็ นอย่างยิง่ 1
การสอบผ่านจะทําให้สามารถปฏิบตั งิ านในวิชาชีพเภสัชกรรมได้เป็ นอย่างดี1
การสอบผ่านเป็ นสิง่ ทีน่ ่ าภาคภูมใิ จ1
1
ข้อความเชิงบวก คะแนนมีคา่ 1-5 จากไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ไปสูเ่ ห็นด้วยอย่างยิง่
2
ข้อความเชิงลบ คะแนนมีคา่ 1-5 จากเห็นด้วยอย่างยิง่ ไปสูไ่ ม่เห็นด้วยอย่างยิง่

คะแนน
ค่าเฉลี่ย
4.12
1.71
4.24
3.90
4.55

SD
0.68
0.86
1.00
1.00
0.63

- 33 ตารางที่ 11 จํานวนและร้อยละของนิสติ ทีแ่ สดงทัศนคติต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิตในระดับต่าง ๆ (n=58)
ทัศนคติ ต่อการเรียนการสอน
ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิ ต

การเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตทํา
ให้นิสติ มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ สําหรับ
การปฏิบตั งิ านในวิชาชีพเภสัชกรรม
การเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตทํา
ให้นิสติ มีคุณธรรม และจริยธรรม สําหรับการ
ปฏิบตั งิ านในวิชาชีพเภสัชกรรม
การเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตทํา
ให้นิสติ สามารถนําความรูแ้ ละทักษะไปใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้จริง
การเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตมี
การจัดโครงสร้างรายวิชาและเนื้อหารายวิชาอย่าง
เหมาะสม
การเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตมี
เนื้อหาโดยรวมของรายวิชายากเกินไป
อาจารย์มคี วามเอาใจใส่ต่อนิสติ ในด้านการเรียน
หรือด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากการเรียน
อาจารย์มคี วามเป็ นกันเองทําให้นิสติ สามารถเข้าขอ
คําปรึกษาเมื่อมีปญั หา
อาจารย์มคี วามเคร่งครัดต่อการเรียนการสอน และ
การประเมินผลการเรียนมากเกินไป
การเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตมี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทัง้ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (เช่น กีฬาสี)
ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตอย่างเหมาะสม

จํานวนคนที่ แสดงระดับความคิ ดเห็น
(ร้อยละ)
เห็นด้วย เห็นด้วย
ไม่
ไม่เห็น ไม่เห็น
อย่างยิ่ ง
แน่ ใจ
ด้วย
ด้วย
อย่างยิ่ ง
22
34
2
0
0
(37.9)
(58.6)
(3.4)
(0)
(0)
16
(27.6)

39
(67.2)

3
(5.2)

0
(0)

0
(0)

20
(34.5)

33
(56.9)

5
(8.6)

0
(0)

0
(0)

8
(13.8)

24
(41.4)

21
(36.2)

3
(5.2)

2
(3.4)

3
(5.2)
7
(12.1)
11
(19.0)
5
(8.6)
10
(17.2)

7
(12.1)
39
(67.2)
34
(58.6)
22
(37.9)
40
(69.0)

25
(43.1)
11
(19.0)
11
(19.0)
19
(32.8)
6
(10.3)

22
(37.9)
1
(1.7)
2
(3.4)
12
(20.7)
1
(1.7)

1
(1.7)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
1
(1.7)

- 34 ตารางที่ 12 ค่าเฉลีย่ คะแนนของทัศนคติต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (n=58)
ทัศนคติ ต่อการเรียนการสอน
คะแนน
ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิ ต
ค่าเฉลี่ย
การเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตทําให้นิสติ มีความรู้
4.34
1
ทักษะ และประสบการณ์ สําหรับการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพเภสัชกรรม
การเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตทําให้นิสติ มีคุณธรรม
4.22
1
และจริยธรรม สําหรับการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพเภสัชกรรม
การเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตทําให้นิสติ สามารถนํา
4.26
1
ความรูแ้ ละทักษะไปใช้ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้จริง
การเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตมีการจัดโครงสร้าง
3.57
รายวิชาและเนื้อหารายวิชาอย่างเหมาะสม1
การเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตมีเนื้อหาโดยรวมของ
2.81
2
รายวิชายากเกินไป
อาจารย์มคี วามเอาใจใส่ต่อนิสติ ในด้านการเรียน หรือด้านอื่น ๆ
3.90
1
นอกเหนือจากการเรียน
อาจารย์มคี วามเป็ นกันเองทําให้นิสติ สามารถเข้าขอคําปรึกษาเมื่อมี
3.93
ปญั หา
อาจารย์มคี วามเคร่งครัดต่อการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
3.34
2
เรียนมากเกินไป
การเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตมีการจัดกิจกรรมการ
3.98
เรียนการสอนทัง้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (เช่น
กีฬาสี) ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตอย่างเหมาะสม1
1
ข้อความเชิงบวก คะแนนมีคา่ 1-5 จากไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ไปสูเ่ ห็นด้วยอย่างยิง่
2
ข้อความเชิงลบ คะแนนมีคา่ 1-5 จากเห็นด้วยอย่างยิง่ ไปสูไ่ ม่เห็นด้วยอย่างยิง่

SD
0.55
0.53
0.61
0.92
0.87
0.61
0.72
0.91
0.71

- 35 ส่วนที่ 3 ภาวะสุขภาพจิ ตของนิ สิ ตก่อนเข้าสอบใบประกอบวิ ชาชี พเภสัชกรรม
ในการวิจยั นี้ใ ช้แบบคัดกรองภาวะสุขภาพจิตฉบับภาษาไทย (Thai General Health
Questionnaire-12, Thai GHQ-12) จํานวน 12 ข้อทีไ่ ด้พฒ
ั นาจาก GHQ ของ Goldberg (1972) โดย
ธนา นิลชัยโกวิทย์ และคณะ เป็ นแบบวัดสุขภาพจิตของนิสติ ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ก่อนเข้าสอบ
ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทัง้ 2 ส่วน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มประชากรเป็ นจํานวน 2 ครัง้ คือ
ครัง้ ที่ 1 ก่อนการสอบข้อเขียนการบูรณาการความรูท้ างเภสัชศาสตร์ (MCQ) พร้อมกับการเก็บข้อมูล
คําถามในส่วนอื่น ๆ ในวันที่ 27 มกราคม 2554 และครัง้ ที่ 2 ก่อนการสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม
(OSPE) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จากการวิเคราะห์แบบคัดกรองดังกล่าว พบว่าแบบคัดกรองมีค่า
ความเชื่อมันที
่ ว่ ดั จากความสอดคล้องภายใน (internal consistency) ของข้อคําถามซึ่งแสดงด้วย
Cronbach’s alpha coefficient เท่ากับ 0.7984 และ 0.8612 ตามลําดับ แบบคัดกรองนี้มลี กั ษณะเป็ นข้อ
คําถาม 12 ข้อ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 4 ระดับ จาก 1-4 หรือ “น้อยกว่าปกติมาก”
ไปสู่ “มาก (ดี) กว่าปกติ” สําหรับประเด็นเชิงบวก และจาก 1-4 หรือ “ค่อนข้างมากกว่าปกติมาก” ไปสู่
“ไม่เลย” สําหรับประเด็นเชิงลบ
ในช่วงก่อนการสอบส่วน MCQ ประมาณ 1 สัปดาห์ นิสติ จํานวน 57 คนตอบแบบสอบถามใน
ส่วนนี้ ในจํานวนนี้มนี ิสติ 2 คนทีต่ อบแบบสอบถามแต่ไม่ได้เข้าสอบ ซึง่ นิสติ ดังกล่าวได้มกี ารเตรียมตัว
สอบพร้อมกับเพื่อนในรุ่น ในภาพรวมนิสติ ส่วนใหญ่มภี าวะสุขภาพจิตในระดับทีเ่ ป็ นปกติและค่อนไปใน
ทิศทางทีด่ ี โดยมีสดั ส่วนของนิสติ ทีต่ อบคําถามในทิศทางทีบ่ ่งสภาพทางจิตทีด่ สี งู เกินกึง่ หนึ่งของจํานวน
นิสติ ทัง้ หมดจนถึงกว่า 90% และมีค่าเฉลีย่ คะแนนของภาวะสุขภาพจิตก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมส่วน MCQ อยู่ในช่วงระหว่าง 2.60 ถึง 3.39 คะแนน อย่างไรก็ตาม มีนิสติ ประมาณร้อยละ
20.0-45.0 ซึ่งเป็ นสัดส่วนทีค่ ่อนข้างมาก รูส้ กึ ว่าตนเอง “ตึงเครียดอยู่ตลอดเวลาค่อนข้างมากกว่าปกติ”
(45.6%) “สามารถมีความสุขกับกิจกรรมในชีวติ ประจําวันได้น้อยกว่าปกติ” (35.1%) “สามารถมีสมาธิจด
จ่อกับสิง่ ทีก่ ําลังทําอยู่ได้น้อยกว่าปกติ” (24.7%) “มีความสุขดี ตามสมควร เมื่อดูโดยรวม ๆ น้อยกว่า
ปกติ” (21.1%) และ “ไม่มคี วามสุขและเศร้าหมองค่อนข้างมากกว่าปกติ” (19.3%) รวมทัง้ มีนิสติ บางคน
(1-2 คน) ทีม่ สี ุขภาวะทางจิตดีน้อยกว่าปกติมาก ในประเด็น “รูส้ กึ ว่าสามารถตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้”
และ “สามารถที่จะเผชิญหน้ากับปญั หาต่าง ๆ ของตัวเองได้” (น้อยกว่าปกติมาก 3.5% และ 1.8%
ตามลํ า ดับ ) นอกจากนี้ ย ัง มีนิ ส ิต ที่ “รู้ส ึก ตึง เครีย ดอยู่ ต ลอดเวลา” “ไม่ ส ามารถที่จ ะเอาชนะความ
ยากลําบากต่าง ๆ ได้” และ “รูส้ กึ เสียความมันใจในตั
่
วเองไป” โดยแต่ละประเด็นทัง้ 3 ประเด็นนี้ มีผตู้ อบ
ว่ามีความรูส้ กึ มากกว่าปกติมาก 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.8 รายละเอียดข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 13 และ
14

- 36 ตารางที่ 13 ภาวะสุขภาพจิตของนิสติ ก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน MCQ (n=57)
ภาวะสุขภาพจิ ตด้านบวก

สามารถมีสมาธิจดจ่อกับสิง่ ทีก่ าํ ลังทําอยู่ได้
รูส้ กึ ว่าได้ทาํ ตัวให้เป็ นประโยชน์ ในเรื่องต่าง ๆ
รูส้ กึ ว่าสามารถตัดสินใจในเรือ่ งต่าง ๆ ได้
สามารถมีความสุขกับกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน
ตามปกติได้
สามารถทีจ่ ะเผชิญหน้ากับปญั หาต่าง ๆ ของตัวเองได้
รูส้ กึ มีความสุขดี ตามสมควร เมือ่ ดูโดยรวม ๆ

ภาวะสุขภาพจิ ตด้านลบ

นอนไม่หลับเพราะกังวลใจ
รูส้ กึ ตึงเครียดอยูต่ ลอดเวลา
รูส้ กึ ว่าไม่สามารถทีจ่ ะเอาชนะความยากลําบากต่าง ๆ
ได้
รูส้ กึ ไม่มคี วามสุขและเศร้าหมอง
รูส้ กึ เสียความมันใจในตั
่
วเองไป
คิดว่าตัวเองเป็ นคนไร้คา่

จํานวนคนที่ ตอบตามสภาพที่ ประสบและรับรู้
(ร้อยละ)
มาก (ดี)
เหมือน
น้ อยกว่า
น้ อยกว่า
ปกติ
ปกติ
ปกติ มาก
กว่าปกติ
1
34
22
0
(1.8)
(59.6)
(24.7)
(0)
4
50
3
0
(7.0)
(87.7)
(5.3)
(0)
2
48
5
2
(3.5)
(84.2)
(8.8)
(3.5)
0
37
20
0
(0)
(64.9)
(35.1)
(0)
1
50
5
1
(1.8)
(87.7)
(8.8)
(1.8)
3
42
12
0
(5.3)
(73.3)
(21.1)
(0)
จํานวนคนที่ ตอบตามสภาพที่ ประสบและรับรู้
(ร้อยละ)
ไม่เลย
ไม่มาก
ค่อนข้าง
ค่อนข้าง
กว่าปกติ มากกว่า
มากกว่า
ปกติ
ปกติ มาก
19
25
13
0
(33.3)
(43.9)
(22.8)
(0)
5
25
26
1
(5.6)
(43.9)
(45.6)
(1.8)
27
26
3
1
(47.4)
(45.6)
(5.3)
(1.8)
18
28
11
0
(31.6)
(49.1)
(19.3)
(0)
20
27
9
1
(35.1)
(47.4)
(15.8)
(1.8)
50
5
2
0
(87.7)
(5.6)
(3.5)
(0)

- 37 ตารางที่ 14 ค่าเฉลีย่ คะแนนของภาวะสุขภาพจิตก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน
MCQ1 (n=57)
ภาวะสุขภาพจิ ตด้านบวก2
สามารถมีสมาธิจดจ่อกับสิง่ ทีก่ าํ ลังทําอยู่ได้
รูส้ กึ ว่าได้ทาํ ตัวให้เป็ นประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ
รูส้ กึ ว่าสามารถตัดสินใจในเรือ่ งต่าง ๆ ได้
สามารถมีความสุขกับกิจกรรมในชีวติ ประจําวันตามปกติได้
สามารถทีจ่ ะเผชิญหน้ากับปญั หาต่าง ๆ ของตัวเองได้
รูส้ กึ มีความสุขดี ตามสมควร เมือ่ ดูโดยรวม ๆ

คะแนน
ค่าเฉลี่ย
2.63
3.01
2.88
2.65
2.89
2.84
คะแนน
ค่าเฉลี่ย
3.11
2.60
3.39
3.12
3.16
2.84

ภาวะสุขภาพจิ ตด้านลบ3
นอนไม่หลับเพราะกังวลใจ
รูส้ กึ ตึงเครียดอยูต่ ลอดเวลา
รูส้ กึ ว่าไม่สามารถทีจ่ ะเอาชนะความยากลําบากต่าง ๆ ได้
รูส้ กึ ไม่มคี วามสุขและเศร้าหมอง
รูส้ กึ เสียความมันใจในตั
่
วเองไป
คิดว่าตัวเองเป็ นคนไร้คา่
1
คะแนนเฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 1-4 บ่งชีส้ ภาวะสุขภาพจิตทีไ่ ม่ดจี นถึงดีมาก
2
คะแนนแต่ละข้อ 1-4 จาก “น้อยกว่าปกติมาก” ไปสู่ “มาก (ดี) กว่าปกติ”
3
คะแนนแต่ละข้อ 1-4 จาก “ค่อนข้างมากกว่าปกติมาก” ไปสู่ “ไม่เลย”

SD
0.52
0.35
0.50
0.48
0.41
0.49
SD
0.75
0.68
0.67
0.71
0.75
0.49

- 38 ก่อนการสอบ OSPE ประมาณ 3 วันได้มกี ารเก็บข้อมูลภาวะสุขภาพจิตของนิสติ ซํ้าด้วยแบบวัด
เดิม และมีนิสติ จํานวน 53 คนตอบแบบสอบถามทุกข้อ (จากนิสติ ทีเ่ ข้าสอบส่วน OSPE ทัง้ หมด 54 คน)
ยกเว้นประเด็น “สามารถทีจ่ ะเผชิญหน้ากับปญั หาต่าง ๆ ของตัวเองได้” มีนิสติ ตอบคําถามในประเด็นนี้
52 คน ในภาพรวมนิสติ ในสัดส่วนทีส่ งู คือ เกินกว่าร้อยละ 60.0 ถึงร้อยละ 100.0 มีสขุ ภาวะทางจิตที่
เหมือนปกติ ดีกว่าปกติ หรือไม่มคี วามรูส้ กึ ทางลบ และมีคา่ เฉลีย่ ระดับคะแนนของภาวะสุขภาพจิตก่อน
เข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน OSPE ตัง้ แต่ 2.77 ถึง 3.71 คะแนน ซึ่งเป็ นคะแนนทีเ่ กิน
ระดับปานกลางและค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม มีนิสติ ประมาณร้อยละ 20.0 ถึงร้อยละ 32.0 ทีร่ สู้ กึ ว่า
ตนเอง “สามารถมีสมาธิจดจ่อกับสิง่ ที่กาํ ลังทําอยู่ได้” น้อยกว่าปกติถงึ น้อยกว่าปกติมาก (22.7%)
“รูส้ กึ ตึงเครียดอยูต่ ลอดเวลา” และ “นอนไม่หลับเพราะกังวลใจ” (สัดส่วนนิสติ ทีต่ อบค่อนข้างมากและ
มากกว่าปกติ 32.1% และ 20.8 % ตามลําดับ) ดังแสดงในตารางที่ 15 และ 16
เมือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ระดับคะแนนของภาวะสุขภาพจิตก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมส่วน MCQ และ OSPE ของนิสติ พบว่าไม่มคี วามแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิต
ก่อนเข้าสอบสองส่วนนี้ในประเด็นภาวะสุขภาพจิตส่วนใหญ่ (9 จาก 12 ประเด็น) ยกเว้น 3 ประเด็น
ได้แก่ “สามารถมีความสุขกับกิจกรรมในชีวติ ประจําวันตามปกติได้” มีการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ [ค่าเฉลีย่
(SD) เป็ น 2.65 (0.48) และ 2.86 (0.44) สําหรับช่วงก่อนสอบ MCQ และ OSPE ตามลําดับ, p-value
.004] ประเด็น “รูส้ กึ ว่าไม่สามารถทีจ่ ะเอาชนะความยากลําบากต่าง ๆ ได้” มีการเปลีย่ นแปลงทีแ่ ย่ลง
[ค่าเฉลีย่ (SD) เป็ น 3.44 (0.57) และ 3.19 (0.59) สําหรับช่วงก่อนสอบ MCQ และ OSPE ตามลําดับ,
p-value .006] และประเด็น “คิดว่าตัวเองเป็ นคนไร้คา่ ” มีการเปลีย่ นแปลงทีแ่ ย่ลง [ค่าเฉลีย่ (SD) เป็น
3.86 (0.40) และ 3.71 (0.46) สําหรับช่วงก่อนสอบ MCQ และ OSPE ตามลําดับ, p-value .019] ดัง
แสดงในตารางที่ 17

- 39 ตารางที่ 15 ภาวะสุขภาพจิตของนิสติ ก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน OSPE
(n=53*)
จํานวนคนที่ ตอบตามสภาพที่ ประสบและรับรู้
ภาวะสุขภาพจิ ตด้านบวก
(ร้อยละ)
มาก (ดี)
เหมือน
น้ อยกว่า น้ อยกว่าปกติ มาก
กว่าปกติ
ปกติ
ปกติ
สามารถมีสมาธิจดจ่อกับสิง่ ทีก่ าํ ลังทําอยู่ได้
2
39
11
1
(3.8)
(73.6)
(20.8)
(1.9)
รูส้ กึ ว่าได้ทาํ ตัวให้เป็ นประโยชน์ ในเรื่องต่าง ๆ
4
43
6
0
(7.5)
(81.1)
(11.3)
(0)
รูส้ กึ ว่าสามารถตัดสินใจในเรือ่ งต่าง ๆ ได้
1
44
8
0
(1.9)
(83.0)
(15.1)
(0)
สามารถมีความสุขกับกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน
1
45
6
1
ตามปกติได้
(1.9)
(84.9)
(11.3)
(1.9)
สามารถทีจ่ ะเผชิญหน้ากับปญั หาต่าง ๆ ของ
0
47
5
0
ตัวเองได้*
(0)
(90.4)
(9.6)
(0)
รูส้ กึ มีความสุขดี ตามสมควร เมือ่ ดูโดยรวม ๆ
0
46
6
1
(0)
(86.8)
(11.3)
(1.9)
จํานวนคนที่ ตอบตามสภาพที่ ประสบและรับรู้
ภาวะสุขภาพจิ ตด้านลบ
(ร้อยละ)
ไม่เลย
ไม่มาก
ค่อนข้าง
ค่อนข้างมากกว่า
กว่าปกติ มากกว่าปกติ
ปกติ มาก
นอนไม่หลับเพราะกังวลใจ
20
22
10
1
(37.7)
(41.5)
(18.9)
(1.9)
รูส้ กึ ตึงเครียดอยูต่ ลอดเวลา
6
30
16
1
(11.3)
(56.6)
(30.2)
(1.9)
รูส้ กึ ว่าไม่สามารถทีจ่ ะเอาชนะความยากลําบาก
16
32
5
0
ต่าง ๆ ได้
(30.2)
(60.4)
(9.4)
(0)
รูส้ กึ ไม่มคี วามสุขและเศร้าหมอง
15
32
5
1
(28.3)
(60.4)
(9.4)
(1.9)
รูส้ กึ เสียความมันใจในตั
่
วเองไป
10
35
8
0
(18.9)
(66.0)
(15.1)
(0)
คิดว่าตัวเองเป็ นคนไร้คา่
38
15
0
0
(71.7)
(28.3)
(0)
(0)

* จํานวนนิสติ ตอบแบบสอบถาม 53 คนทุกข้อ ยกเว้น ข้อความที่ปรากฏสัญลักษณ์ * ท้ายข้อความที่
มีนิสติ ตอบ 52 คน

- 40 ตารางที่ 16 ค่าเฉลีย่ คะแนนของภาวะสุขภาพจิตก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน
OSPE1 (n=53)
ภาวะสุขภาพจิ ตด้านบวก2
สามารถมีสมาธิจดจ่อกับสิง่ ทีก่ าํ ลังทําอยู่ได้
รูส้ กึ ว่าได้ทาํ ตัวให้เป็ นประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ
รูส้ กึ ว่าสามารถตัดสินใจในเรือ่ งต่าง ๆ ได้
สามารถมีความสุขกับกิจกรรมในชีวติ ประจําวันตามปกติได้
สามารถทีจ่ ะเผชิญหน้ากับปญั หาต่าง ๆ ของตัวเองได้
รูส้ กึ มีความสุขดี ตามสมควร เมือ่ ดูโดยรวม ๆ

คะแนน
ค่าเฉลี่ย
2.79
2.96
2.87
2.87
2.90
2.85
คะแนน
ค่าเฉลี่ย
3.15
2.77
3.21
3.15
3.04
3.71

ภาวะสุขภาพจิ ตด้านลบ3
นอนไม่หลับเพราะกังวลใจ
รูส้ กึ ตึงเครียดอยูต่ ลอดเวลา
รูส้ กึ ว่าไม่สามารถทีจ่ ะเอาชนะความยากลําบากต่าง ๆ ได้
รูส้ กึ ไม่มคี วามสุขและเศร้าหมอง
รูส้ กึ เสียความมันใจในตั
่
วเองไป
คิดว่าตัวเองเป็ นคนไร้คา่
1
คะแนนเฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 1-4 บ่งชีส้ ภาวะสุขภาพจิตทีไ่ ม่ดจี นถึงดีมาก
2
คะแนนแต่ละข้อ 1-4 จาก “น้อยกว่าปกติมาก” ไปสู่ “มาก (ดี) กว่าปกติ”
3
คะแนนแต่ละข้อ 1-4 จาก “ค่อนข้างมากกว่าปกติมาก” ไปสู่ “ไม่เลย”

SD
0.53
0.44
0.39
0.44
0.30
0.41
SD
0.79
0.67
0.60
0.66
0.59
0.45

- 41 ตารางที่ 17 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนของภาวะสุขภาพจิตก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรมส่วน MCQ และ OSPE1 (n=522)

ภาวะสุขภาพจิ ตด้านบวก3
สามารถมีสมาธิจดจ่อกับสิง่ ทีก่ าํ ลังทําอยู่ได้
รูส้ กึ ว่าได้ทาํ ตัวให้เป็ นประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ
รูส้ กึ ว่าสามารถตัดสินใจในเรือ่ งต่าง ๆ ได้
สามารถมีความสุขกับกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน
ตามปกติได้
สามารถทีจ่ ะเผชิญหน้ากับปญั หาต่าง ๆ ของ
ตัวเองได้2
รูส้ กึ มีความสุขดี ตามสมควร เมือ่ ดูโดยรวม ๆ
ภาวะสุขภาพจิ ตด้านลบ4

ค่าเฉลี่ยคะแนน (SD)
ก่อนสอบ
ก่อนสอบ
MCQ
OSPE
2.69 (0.51) 2.81 (0.53)
3.02 (0.37) 2.96 (0.44)
2.86 (0.49) 2.86 (0.40)
2.65 (0.48) 2.86 (0.44)
2.90 (0.30)

2.90 (0.30)

2.85 (0.46) 2.85 (0.41)
ค่าเฉลี่ยคะแนน (SD)
ก่อนสอบ
ก่อนสอบ
MCQ
OSPE
3.10 (0.75) 3.17 (0.78)
2.63 (0.69) 2.77 (0.67)
3.44 (0.57) 3.19 (0.59)

Paired
t
statistic
-1.629
0.724
0.000
-3.060

p-value

0.000

1.000

0.000
Paired
t
statistic
-0.782
-1.264
2.897

1.000
p-value

.110
.472
1.000
.004*

นอนไม่หลับเพราะกังวลใจ
.438
รูส้ กึ ตึงเครียดอยูต่ ลอดเวลา
.212
รูส้ กึ ว่าไม่สามารถทีจ่ ะเอาชนะความยากลําบาก
.006*
ต่าง ๆ ได้
รูส้ กึ ไม่มคี วามสุขและเศร้าหมอง
3.15 (0.70) 3.15 (0.67)
0.000
1.000
รูส้ กึ เสียความมันใจในตั
่
วเองไป
3.20 (0.70) 3.02 (0.58)
1.564
.124
คิดว่าตัวเองเป็ นคนไร้คา่
3.86 (0.40) 3.71 (0.46)
2.414
.019*
1
คะแนนเฉลีย่ สุขภาพจิตอยูร่ ะหว่าง 1-4 บ่งชีส้ ภาวะสุขภาพจิตทีไ่ ม่ดจี นถึงดีมาก
2
จํานวนนิสติ 52 คนทุกข้อ ยกเว้น ข้อความทีป่ รากฏสัญลักษณ์ 2 ท้ายข้อความทีม่ นี ิสติ ตอบ 51 คน
3
คะแนนแต่ละข้อ 1-4 จาก “น้อยกว่าปกติมาก” ไปสู่ “มาก (ดี) กว่าปกติ”
4
คะแนนแต่ละข้อ 1-4 จาก “ค่อนข้างมากกว่าปกติมาก” ไปสู่ “ไม่เลย”
* คะแนนเฉลีย่ สุขภาพจิตแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชื่อมัน่ 95%

- 42 ส่วนที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ ของการสอบใบประกอบวิ ชาชีพเภสัชกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ของการสอบใบประกอบวิ ชาชีพเภสัชกรรม
หลังจากนิสติ ทําการตอบแบบสอบถามแล้ว นิสติ ได้เข้าสูก่ ระบวนการสอบใบประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมตามกําหนดการของศูนย์สอบความรูฯ้ สภาเภสัชกรรม ในปี พ.ศ. 2554 ซึง่ การสอบ
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การสอบข้อเขียนการบูรณาการความรูท้ างเภสัชศาสตร์ (MCQ,
Multiple Choice Question) กําหนดสอบในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2554 (มีนิสติ เข้าสอบในส่วนนี้ 55 คน)
และส่วนที่ 2 การสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE, Objective Structured Pharmaceutical
Examination) กําหนดสอบในวันที่ 4 มีนาคม 2554 (มีนิสติ ทีเ่ ข้าสอบในส่วนนี้ 54 คน) ทัง้ นี้ นิสติ ต้อง
สอบผ่านส่วน MCQ ก่อนจึงสามารถเข้าสอบส่วน OSPE ได้ และการสอบผ่านการสอบใบประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมนัน้ ผูเ้ ข้าสอบต้องมีผลการสอบผ่านทัง้ 2 ส่วน คือ สอบผ่านการสอบข้อเขียนการบูร
ณาการความรูท้ างเภสัชศาสตร์ (MCQ) โดยผูเ้ ข้าสอบต้องได้คะแนนผลการสอบในส่วนนี้ มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 60 (60 คะแนน) และสอบผ่านการสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE) โดยผูเ้ ข้า
สอบต้องได้คะแนนผลการสอบในส่วนนี้ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 (80 คะแนน) ทัง้ นี้ ข้อมูลผลการ
สอบทัง้ สองส่วนเป็ นคะแนนทีไ่ ด้ปรับให้เป็ นฐานคะแนนเป็ นส่วนละ 100 คะแนน
ผลการศึกษาพบผลสัมฤทธิ ์ของการสอบข้อเขียนการบูรณาการความรูท้ างเภสัชศาสตร์ (MCQ)
และผลสัมฤทธิ ์ของการสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE) ดังนี้ นิสติ 54 คน หรือเกือบทัง้ หมดที่
เข้าสอบ MCQ สอบผ่านเกณฑ์ (98.18%) ยกเว้นนิสติ 1 คนทีไ่ ด้คะแนน 58.0 คะแนน จึงไม่ผา่ นเกณฑ์
60.0 คะแนน นิสติ ส่วนใหญ่ (89.1%) มีคะแนนในช่วง 60-79 คะแนน คะแนนตํ่าสุด-สูงสุดของการสอบ
MCQ มีคา่ 58.0-84.0 คะแนน และมีคา่ เฉลีย่ 71.40 (SD 6.56) คะแนน และไม่มนี ิสติ คนใดทีม่ ี
ผลสัมฤทธิ ์ของการสอบ MCQ มากกว่าหรือเท่ากับ 90 คะแนน สําหรับผลการสอบ OSPE มีนิสติ ทีผ่ า่ น
เกณฑ์การสอบ MCQ เข้าสอบส่วน OSPE ทัง้ หมด 54 คน มีผสู้ อบผ่านเกณฑ์การสอบ OSPE 48 คน
โดยมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 80 คะแนน และสอบไม่ผา่ นเกณฑ์ 6 คน (11.1% ของผูเ้ ข้าสอบ
ทัง้ หมด 54 คน) ระดับคะแนนตํ่าสุด-สูงสุดสําหรับผลการสอบ OSPE ของนิสติ ทุกคนมีคา่ ระหว่าง 77.091.0 คะแนน และมีคา่ เฉลีย่ 85.76 (SD 4.04) คะแนน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 18
เมือ่ จําแนกผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทัง้ 2 ส่วน (คะแนนผ่านเกณฑ์คะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์) ตามปจั จัยส่วนบุคคลและการศึกษาของนิสติ พบว่า นิสติ ทัง้ ทีเ่ ป็ นชายและหญิงมี
ร้อยละการสอบผ่านเกณฑ์คอ่ นข้างสูง (หญิง 86.0% และชาย 91.6%) นิสติ ทีศ่ กึ ษาในหลักสูตรเภสัชศา
สตรบัณฑิต (บริบาลทางเภสัชกรรม) 6 ปี จํานวน 3 คน สอบผ่านทุกคน เช่นเดียวกับนิสติ ทีม่ เี กรดเฉลีย่
สะสม 3.0 ขึน้ ไป (30 คน) และนิสติ ทีเ่ ลือกสาขาโครงงานวิจยั เน้นทางด้านผูป้ ว่ ย (5 คน) สอบผ่านทุกคน
เช่นกัน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 19 สําหรับนิสติ ทีม่ กี ารเตรียมความพร้อมก่อนสอบ MCQ ไม่วา่
จะใช้เวลาต่อวัน และเวลาต่อสัปดาห์มากหรือน้อย ก็มผี ลการสอบ MCQ ผ่านเกณฑ์ ในสัดส่วนทีส่ งู
(97.1%-100%) ส่วนการเตรียมตัวก่อนสอบ OSPE นัน้ พบว่า นิสติ ทีร่ ายงานว่าใช้เวลาเตรียมตัวน้อย
กว่า 3 ชัวโมงต่
่
อวัน และน้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ สอบ OSPE ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90.9 และร้อยละ

- 43 92.9 ตามลําดับ ในขณะทีน่ ิสติ ทีเ่ ตรียมตัว 3-5 ชัวโมงต่
่
อวัน และ 3-5 วันต่อสัปดาห์ สอบผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 84.6 และร้อยละ 85.0 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 20
ตารางที่ 18 ผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จําแนกตามช่วงคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ ของการสอบใบประกอบวิ ชาชีพเภสัชกรรม
ผลสัมฤทธิ์ ของการสอบส่วน MCQ1 (n=55)
  60 คะแนน
 60-69 คะแนน
 70-79 คะแนน
 80-89 คะแนน
  90 คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ ของการสอบส่วน OSPE2 (n=54)
  80 คะแนน
 80-84 คะแนน
 85-89 คะแนน
  90 คะแนน
1
คะแนนตํ่าสุด-สูงสุด 58.0-84.0 ค่าเฉลีย่ 71.40 คะแนน (SD 6.56)
สอบ MCQ ผ่านเกณฑ์
จํานวน 54 คน
สอบ MCQ ไม่ผา่ นเกณฑ์ 60 คะแนน จํานวน 1 คน
2
คะแนนตํ่าสุด-สูงสุด 77.0-91.0 ค่าเฉลีย่ 85.76 คะแนน (SD 4.04)
สอบ OSPE ผ่านเกณฑ์
จํานวน 48 คน
สอบ OSPE ไม่ผา่ นเกณฑ์ 80 คะแนน จํานวน 6 คน

จํานวน
คน

ร้อยละ

1
21
28
5
0

1.8
38.2
50.9
9.1
0

6
12
27
9

11.1
22.2
50.0
16.7

- 44 ตารางที่ 19 ผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ทัง้ MCQ และ OSPE จําแนกตาม
เพศและปจั จัยด้านการศึกษา

ปัจจัย

เพศ
ชาย
หญิง

ผลสัมฤทธิ์ ของการสอบใบประกอบวิ ชาชีพเภสัชกรรม
คะแนนผ่านเกณฑ์ คะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์
รวม
จํานวน ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
คน
คน
คน
11
37
48

รวม
หลักสูตรที่สาํ เร็จการศึกษา
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
45
5 ปี
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
3
(บริบาลทางเภสัชกรรม) 6 ปี
รวม
48
เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)
2.00-2.49
4
2.50-2.99
14
3.00-3.49
20
10
 3.50
รวม
48
สาขาโครงงานวิ จยั ทางเภสัชศาสตร์
เน้นทางด้านผูป้ ว่ ย (patient)
5
เน้นทางด้านผลิตภัณฑ์
36
(product)
เน้นทางด้านเภสัชศาสตร์
7
สังคมและการบริหารเภสัช
กรรม (social)
รวม
48

91.6
86.0
87.3

1
6
7

8.4
14.0
12.7

12
43
55

100.0
100.0
100.0

86.5

7

13.5

52

100.0

100.0

0

0

3

100.0

87.3

7

12.7

55

100.0

80.0
70.0
100.0
100.0
87.3

1
6
0
0
7

20.0
30.0
0
0
12.7

5
20
20
10
55

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
85.7

0
6

0
14.3

5
42

100.0
100.0

87.5

1

12.5

8

100.0

87.3

7

12.7

55

100.0

- 45 ตารางที่ 20 ผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จําแนกตามการเตรียมความพร้อม
ก่อนสอบส่วน MCQ และ OSPE
ผลสัมฤทธิ์ ของการสอบใบประกอบวิ ชาชีพ
คะแนนผ่านเกณฑ์
คะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์
รวม
จํานวนคน ร้อยละ จํานวนคน ร้อยละ จํานวนคน ร้อยละ
จํานวนชัวโมงต่
่
อวันที่ ใช้ ทบทวนสําหรับเตรียมสอบ MCQ
17
100.0
0
0
17
100.0
  3 ชัวโมงต่
่
อวัน
34
97.1
1
2.9
35
100.0
 3-5 ชัวโมงต่
่
อวัน
2
100.0
0
0
2
100.0
  5 ชัวโมงต่
่
อวัน
รวม
53
98.1
1
1.9
54
100.0
จํานวนวันต่ อสัปดาห์ (ความถี่) ที่ ใช้ทบทวนสําหรับเตรียมสอบ MCQ
6
100.0
0
0
6
100.0
  3 วันต่อสัปดาห์
38
97.4
1
2.6
39
100.0
 3-5 วันต่อสัปดาห์
9
100.0
0
0
9
100.0
  5 วันต่อสัปดาห์
รวม
53
98.1
1
1.9
54
100.0
จํานวนชัวโมงต่
่
อวันที่ ใช้ ฝึกปฏิ บตั ิ จริ งสําหรับเตรียมสอบทักษะทางวิ ชาชีพเภสัชกรรม (OSPE)
30
90.9
3
9.1
33
100.0
  3 ชัวโมงต่
่
อวัน
11
84.6
2
15.4
13
100.0
 3-5 ชัวโมงต่
่
อวัน
2
100.0
0
0
2
100.0
  5 ชัวโมงต่
่
อวัน
รวม
43
89.6
5
10.4
48
100.0
จํานวนวันต่ อสัปดาห์ (ความถี่) ที่ ใช้ ฝึกปฏิ บตั ิ จริงสําหรับเตรียมสอบทักษะทางวิ ชาชีพเภสัชกรรม
(OSPE)
26
92.9
2
7.1
28
100.0
  3 วันต่อสัปดาห์
17
85.0
3
15.0
20
100.0
 3-5 วันต่อสัปดาห์
0
0
0
0
0
0
  5 วันต่อสัปดาห์
รวม
43
89.6
5
10.4
48
100.0
หมายเหตุ ผูเ้ ข้าสอบใบประกอบวิชาชีพส่วน MCQ ทัง้ หมด 55 คน
 สอบผ่านเกณฑ์ 54 คน และสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 1 คน
ผูเ้ ข้าสอบใบประกอบวิชาชีพส่วน OSPE ทัง้ หมด 54 คน
 สอบผ่านเกณฑ์ 48 คน และสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 6 คน
การเตรียมความพร้อม
ก่อนสอบ

- 46 เพือ่ วิเคราะห์ปจั จัยส่วนบุคคลและปจั จัยทางการศึกษาทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั คะแนนการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพทัง้ ส่วน MCQ และ OSPE ผูว้ จิ ยั ได้เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ระดับคะแนนการสอบของนิสติ
แต่ละกลุ่มย่อยทีม่ กี ารจําแนกตามปจั จัยดังต่อไปนี้ คือ เพศ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตทีศ่ กึ ษา เกรด
เฉลีย่ สะสม (GPA) สาขาโครงงานวิจยั ทางเภสัชศาสตร์ สาขาการประกอบวิชาชีพทีต่ อ้ งการปฏิบตั งิ าน
เป็ นลําดับแรก จํานวนชัวโมงที
่
ใ่ ช้เตรียมตัวสอบต่อวัน และจํานวนวันทีใ่ ช้เตรียมตัวสอบต่อสัปดาห์ โดย
ทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ หรือค่ากลางของคะแนนสอบระหว่างกลุ่มนิสติ โดยใช้
สถิติ t-test, Mann-Whitney U test และ Kruskall-Wallis test (ตามความเหมาะสมกับขนาดของตัวอย่าง
ในแต่ละกลุ่ม) ทีร่ ะดับนัยสําคัญ .05 พบว่า เพศและเกรดเฉลีย่ สะสมของนิสติ มีผลต่อคะแนนเฉลีย่ ผลการ
สอบ MCQ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p-value .009 และ .000 ตามลําดับ) ส่วนปจั จัยอืน่ ๆ ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั คะแนนเฉลีย่ การสอบ MCQ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยนิสติ เพศชายมีคะแนนการ
สอบเฉลีย่ สูงกว่าเพศหญิง [ค่าเฉลีย่ (SD): 75.75 (4.83) และ 70.19 (6.51) ตามลําดับ] และนิสติ ทีม่ เี กรด
เฉลีย่ สะสม 3.50 ขึน้ ไป มีคะแนนเฉลีย่ ผลการสอบ MCQ สูงกว่านิสติ ทีม่ เี กรดเฉลีย่ สะสมน้อยกว่าอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ และนิสติ ทีม่ เี กรดเฉลีย่ สะสม 3.0 ขึน้ ไป มีคะแนนเฉลีย่ ผลการสอบ MCQ สูงกว่านิสติ
ทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ สะสมน้อยกว่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 21
สําหรับผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ระดับคะแนนการสอบ OSPE ของนิสติ แต่ละกลุ่มย่อยทีม่ กี าร
จําแนกตามปจั จัยดังต่อไปนี้ คือ เพศ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตทีศ่ กึ ษา เกรดเฉลีย่ สะสม สาขา
โครงงานวิจยั ทางเภสัชศาสตร์ สาขาการประกอบวิชาชีพทีต่ อ้ งการปฏิบตั งิ านเป็ นลําดับแรก จํานวน
ชัวโมงที
่
ใ่ ช้เตรียมตัวสอบต่อวัน และจํานวนวันทีใ่ ช้เตรียมตัวสอบต่อสัปดาห์ พบเพียงปจั จัยเกรดเฉลีย่
สะสมของนิสติ เท่านัน้ ทีม่ ผี ลต่อคะแนนเฉลีย่ การสอบ OSPE (p-value .000) โดยนิสติ ที่มเี กรดเฉลี่ย
สะสม 3.0 ขึน้ ไป มีคะแนนเฉลี่ยการสอบ OSPE สูงกว่ากลุ่มอืน่ ๆ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
นัยสําคัญ .05 ดังแสดงในตารางที่ 22

- 47 ตารางที่ 21 ค่าเฉลีย่ ระดับคะแนนการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน MCQ จําแนกตามปจั จัย
ส่วนบุคคลและปจั จัยทางการศึกษาของนิสติ
ปั จจัย

คะแนนเฉลี่ยของ
ผลการสอบ MCQ (SD)

ค่าสถิ ติ1 p-value

131.00
.009*
เพศ
75.75 (4.83)
ชาย (n=12)
70.19 (6.51)
หญิง (n=43)
36.5
.123
หลักสูตรที่สาํ เร็จการศึกษา
71.06 (6.53)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 5 ปี (n=52)
77.33 (4.51)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี (n=3)
(บริบาลทางเภสัชกรรม)
30.819
.000*
เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)2
63.40 (4.16)
2.00-2.49 (n=5)
67.20 (4.07)
2.50-2.99 (n=20)
73.95 (5.32)
3.00-3.49 (n=20)
78.70 (2.79)
 3.50 (n=10)
4.475
.107
สาขาโครงงานวิ จยั ทางเภสัชศาสตร์
71.60 (6.88)
เน้นทางด้านผูป้ ว่ ย (n=5)
72.21 (6.49)
เน้นทางด้านผลิตภัณฑ์ (n=42)
67.00 (5.70)
เน้นทางด้านเภสัชศาสตร์สงั คมและ
การบริหารเภสัชกรรม (n=8)
5.103
.164
สาขาการประกอบวิ ชาชี พเภสัชกรรม
ที่ ต้องการปฏิ บตั ิ งานเป็ นลําดับแรก
72.22 (6.07)
เภสัชกรรมโรงพยาบาล (n=18)
71.09 (6.24)
เภสัชอุตสาหกรรม (n=11)
69.18 (6.55)
เภสัชกรรมชุมชน (n=11)
72.17 (7.43)
เภสัชกรรมการตลาด (n=12)
1
ใช้สถิติ Nonparametric tests หากขนาดตัวอย่างทีเ่ ปรียบเทียบมีจาํ นวนน้อยกว่า 20 คนต่อกลุ่ม
2
นิสติ ทีม่ เี กรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึน้ ไป มีคะแนนเฉลี่ยของการสอบ MCQ สูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ และนิสติ ที่
มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.0 ขึน้ ไป มีคะแนนเฉลี่ยของการสอบ MCQ สูงกว่ากลุ่มทีม่ เี กรดเฉลีย่ ตํ่ากว่า อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับนัยสําคัญ .05
* ค่าเฉลีย่ คะแนนการสอบระหว่างกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับนัยสําคัญ .05

- 48 ตารางที่ 21 ค่าเฉลีย่ ระดับคะแนนการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน MCQ จําแนกตามปจั จัย
ส่วนบุคคลและปจั จัยทางการศึกษาของนิสติ (ต่อ)
ปั จจัย
จํานวนชัวโมงต่
่
อวันที่ ใช้ ทบทวน MCQ
 3 ชัวโมงต่
่
อวัน (n=17)
3-5 ชัวโมงต่
่
อวัน (n=35)
 5 ชัวโมงต่
่
อวัน (n=2)

คะแนนเฉลี่ยของ
ผลการสอบ MCQ (SD)

ค่าสถิ ติ1 p-value
4.456

.108

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

.312
.856
จํานวนวันต่ อสัปดาห์ที่ใช้ทบทวน MCQ
71.83 (5.91)
 3 วันต่อสัปดาห์ (n=6)
71.54 (6.78)
3-5 วันต่อสัปดาห์ (n=39)
70.78 (6.70)
 5 วันต่อสัปดาห์ (n=9)
1
ใช้สถิติ Nonparametric tests หากขนาดตัวอย่างทีเ่ ปรียบเทียบมีจาํ นวนน้อยกว่า 20 คนต่อกลุ่ม

- 49 ตารางที่ 22 ค่าเฉลีย่ ระดับคะแนนการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน OSPE จําแนกตามปจั จัย
ส่วนบุคคลและปจั จัยทางการศึกษาของนิสติ
ปั จจัย

คะแนนเฉลี่ยของ
ค่าสถิ ติ1 p-value
ผลการสอบ OSPE (SD)
21.00
.286
86.92 (3.37)
85.43 (4.18)
37.5
.139
85.57 (4.06)
89.00 (2.00)

เพศ
ชาย (n=12)
หญิง (n=42)
หลักสูตรที่สาํ เร็จการศึกษา
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 5 ปี (n=51)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี
(บริบาลทางเภสัชกรรม) (n=3)
19.796
.000*
เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)2
83.00 (4.08)
2.00-2.49 (n=4)
83.15 (4.04)
2.50-2.99 (n=20)
87.30 (2.47)
3.00-3.49 (n=20)
89.00 (2.75)
 3.50 (n=10)
1.297
.523
สาขาโครงงานวิ จยั ทางเภสัชศาสตร์
87.00 (2.92)
เน้นทางด้านผูป้ ว่ ย (n=5)
85.83 (4.25)
เน้นทางด้านผลิตภัณฑ์ (n=41)
84.62 (3.54)
เน้นทางด้านเภสัชศาสตร์สงั คมและ
การบริหารเภสัชกรรม (n=8)
1.493
.684
สาขาการประกอบวิ ชาชี พเภสัชกรรม
ที่ ต้องการปฏิ บตั ิ งานเป็ นลําดับแรก
87.00 (3.61)
เภสัชกรรมโรงพยาบาล (n=18)
84.82 (4.38)
เภสัชอุตสาหกรรม (n=11)
83.64 (4.30)
เภสัชกรรมชุมชน (n=11)
86.36 (3.83)
เภสัชกรรมการตลาด (n=11)
1
ใช้สถิติ Nonparametric tests หากขนาดตัวอย่างทีเ่ ปรียบเทียบมีจาํ นวนน้อยกว่า 20 คนต่อกลุ่ม
2
นิสติ ทีม่ เี กรดเฉลี่ยสะสม 3.0 ขึน้ ไป มีคะแนนเฉลี่ยของการสอบ OSPE สูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับนัยสําคัญ .05
* ค่าเฉลีย่ คะแนนการสอบระหว่างกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับนัยสําคัญ .05

- 50 ตารางที่ 22 ค่าเฉลีย่ ระดับคะแนนการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน OSPE จําแนกตามปจั จัย
ส่วนบุคคลและปจั จัยทางการศึกษาของนิสติ (ต่อ)
ปัจจัย
จํานวนชัวโมงต่
่
อวันที่ ใช้ ทบทวน OSPE
 3 ชัวโมงต่
่
อวัน (n=33)
3-5 ชัวโมงต่
่
อวัน (n=13)
 5 ชัวโมงต่
่
อวัน (n=2)

คะแนนเฉลี่ยของ
ผลการสอบOSPE (SD)

ค่าสถิ ติ1 p-value
.177

.674

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

.538
.593
จํานวนวันต่ อสัปดาห์ที่ใช้ทบทวน OSPE
86.14 (3.85)
 3 วันต่อสัปดาห์ (n=28)
85.50 (4.39)
3-5 วันต่อสัปดาห์ (n=20)
1
ใช้สถิติ Nonparametric tests หากขนาดตัวอย่างทีเ่ ปรียบเทียบมีจาํ นวนน้อยกว่า 20 คนต่อกลุ่ม
ส่วนที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการศึกษา ทัศนคติ และสุขภาพจิ ต
ต่อผลสัมฤทธิ์ ของการสอบใบประกอบวิ ชาชีพเภสัชกรรม
เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่วนบุคคลและปจั จัยด้านการศึกษาอื่นของนิสติ ที่เป็ น
ข้อมูลต่อเนื่อง (continuous data) กับผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของนิสติ ซึง่
กปฏิบตั ิงานสาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาล จํานวน
ประกอบด้วยปจั จัยต่าง ๆ ดังนี้ จํานวนชัวโมงการฝึ
่
ชัว่ โมงการฝึ ก ปฏิบ ัติง านสาขาเภสัช กรรมการตลาด จํ า นวนชัว่ โมงการฝึ ก ปฏิบ ัติง านสาขาเภสัช
อุตสาหกรรม จํานวนชัวโมงการฝึ
่
กปฏิบตั งิ านสาขาเภสัชกรรมชุมชน จํานวนชัวโมงการฝึ
่
กปฏิบตั งิ าน
สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค เกรดเฉลี่ยสะสม จํานวนวิธีท่นี ิสติ ใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
จํานวนรูปแบบที่นิสติ ใช้เตรียมความพร้อมในการสอบ และระดับการรับรู้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพของนิสติ รวมทัง้ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ และสุขภาพจิตก่อนสอบของนิสติ
กับคะแนนผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทัง้ ส่วน MCQ และ OSPE โดยใช้การคํานวณค่าสัม
ประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s product moment correlation coefficient)
สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยดังกล่าวต่อผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน
MCQ พบว่า เกรดเฉลีย่ สะสม จํานวนวิธที น่ี ิสติ ใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ MCQ และระดับ
ทัศนคติต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคะแนนผลการสอบใบประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมส่วน MCQ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั เป็ น .803,
.385 และ .309 ตามลําดับ (p-value < .05) ดังแสดงในตารางที่ 23
สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยดังกล่าวต่อผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน
OSPE ของนิสติ พบว่า เกรดเฉลีย่ สะสมเพียงปจั จัยเดียวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคะแนนผลการสอบ

- 51 ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน OSPE อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สนั เป็ น .654 (p-value < .05) ดังแสดงในตารางที่ 24
ตารางที่ 23 ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่วนบุคคล ปจั จัยด้านการศึกษา ทัศนคติ และสุขภาพจิตต่อผล
การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน MCQ (n=55)
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ p-value
(Pearson’s r)
จํานวนชัวโมงการฝึ
่
กปฏิบตั งิ านสาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาล
.212
.121
จํานวนชัวโมงการฝึ
่
กปฏิบตั งิ านสาขาเภสัชกรรมชุมชน
-.021
.878
จํานวนชัวโมงการฝึ
่
กปฏิบตั งิ านสาขาเภสัชอุตสาหกรรม
-.109
.429
จํานวนชัวโมงการฝึ
่
กปฏิบตั งิ านสาขาเภสัชกรรมการตลาด
-.204
.135
จํานวนชัวโมงการฝึ
่
กปฏิบตั งิ านสาขาการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
.264
.052
เกรดเฉลีย่ สะสม (GPA)
.803
.000*
จํานวนวิธที น่ี ิสติ ใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ MCQ
.385
.004*
จํานวนรูปแบบทีน่ ิสติ ใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
.783
-.038
MCQ
ระดับการรับรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับการสอบใบประกอบวิชาชีพ
-.041
.771
เภสัชกรรมของนิสติ
ระดับทัศนคติต่อวิชาชีพเภสัชกรรม
-.179
.196
ระดับทัศนคติต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
.309
.022*
ระดับทัศนคติต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตร
-.146
.288
บัณฑิต
ระดับสุขภาพจิตของนิสติ ก่อนเข้าสอบ MCQ
.042
.761
* มีความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยและคะแนนผลการสอบ MCQ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ปัจจัย

- 52 ตารางที่ 24 ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่วนบุคคล ปจั จัยด้านการศึกษา ทัศนคติ และสุขภาพจิตต่อผล
การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน OSPE (n=48)
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ p-value
(Pearson’s r)
จํานวนชัวโมงการฝึ
่
กปฏิบตั งิ านสาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาล
.213
.123
จํานวนชัวโมงการฝึ
่
กปฏิบตั งิ านสาขาเภสัชกรรมชุมชน
.004
.976
จํานวนชัวโมงการฝึ
่
กปฏิบตั งิ านสาขาเภสัชอุตสาหกรรม
-.229
.096
จํานวนชัวโมงการฝึ
่
กปฏิบตั งิ านสาขาเภสัชกรรมการตลาด
-.044
.752
จํานวนชัวโมงการฝึ
่
กปฏิบตั งิ านสาขาการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
.180
.193
เกรดเฉลีย่ สะสม (GPA)
.654
.000*
จํานวนวิธที น่ี ิสติ ใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ OSPE
.076
.585
จํานวนรูปแบบทีน่ ิสติ ใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
-.159
.251
OSPE
ระดับการรับรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับการสอบใบประกอบวิชาชีพ
-.075
.595
เภสัชกรรมของนิสติ
ระดับทัศนคติต่อวิชาชีพเภสัชกรรม
-.089
.524
ระดับทัศนคติต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
.165
.233
ระดับทัศนคติต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตร
-.129
.354
บัณฑิต
ระดับสุขภาพจิตของนิสติ ก่อนเข้าสอบ OSPE
.131
.354
* มีความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยและคะแนนผลการสอบ OSPE อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ปัจจัย

- 53 เมื่อทําการวิเคราะห์ปจั จัยทํานายผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ซึง่ แบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่วน คือ ผลสัมฤทธิ ์ของการสอบข้อเขียนการบูรณาการความรูท้ างเภสัชศาสตร์ (MCQ) และ
ผลสัมฤทธิ ์ของการสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE) ด้วยสถิตกิ ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู
(Stepwise Multiple Regression Analysis) โดยกําหนดตัวแปรต้นหรือปจั จัยทํานายในการวิเคราะห์เป็ น
ปจั จัยทีพ่ บในการทดสอบเบือ้ งต้นดังแสดงมาแล้วว่ามีความสัมพันธ์หรือมีผลต่อคะแนนการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเท่านัน้ ดังนัน้ ในกรณีของการทํานายคะแนนผลการสอบใบประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมส่วน MCQ จะประกอบด้วยตัวแปรต้น 4 ตัวแปร ได้แก่ เพศ เกรดเฉลีย่ สะสม (GPA) จํานวน
วิธที น่ี ิสติ ใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ MCQ และระดับทัศนคติต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม โดยในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู จะละตัวแปรใด ๆ จากโมเดลเมือ่ ค่า p-value ของ
สัมประสิทธิ ์ของตัวแปรนัน้ ๆมีคา่ มากกว่าหรือเท่ากับ .10 และจะคงไว้เฉพาะตัวแปรต้นทีม่ ี p-value ของ
สัมประสิทธิ ์ของตัวแปรนัน้ ๆ น้อยกว่าหรือเท่ากับ .05 (ตารางที่ 21 และ 23) ส่วนการทํานายคะแนนผล
การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน OSPE จะประกอบด้วยตัวแปรต้นหนึ่งตัวแปร คือ เกรดเฉลีย่
สะสม (GPA) ของนิสติ (ตารางที่ 22 และ 24)
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ปจั จัยที่สามารถใช้ทํานายคะแนนผลการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน MCQ ได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับนัยสําคัญ .05 คือ เกรดเฉลีย่
สะสม (GPA) ของนิสติ และจํานวนวิธที น่ี ิสติ ใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ MCQ โดยสมการ
ทํานายหรือโมเดลทีม่ เี ฉพาะตัวแปรเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ของนิสติ เป็ นตัวแปรทํานายเพียงตัวเดียว
(Model 1) สามารถอธิบายความแปรปรวนของคะแนนผลการสอบ MCQ ได้ถงึ ร้อยละ 63.8 (Model 1’s
F = 95.989, p-value .000, Adjusted R-square .638) ส่วนสมการทํานายทีม่ ที งั ้ เกรดเฉลีย่ สะสม
(GPA) ของนิสติ และจํานวนวิธที น่ี ิสติ ใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ MCQ เป็ นตัวแปรทํานายนัน้
(Model 2) สามารถอธิบายความแปรปรวนของคะแนน MCQ เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยได้เป็ นร้อยละ 67.3
(Model 2’s F = 56.451, p-value .000, Adjusted R-square .673) ดังแสดงในตารางที่ 25
สําหรับการทํานายคะแนนผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน OSPE นัน้ จากผลการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า เกรดเฉลีย่ สะสม (GPA) ของนิสติ สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของคะแนนผลการสอบ OSPE ได้รอ้ ยละ 41.6 (Model F = 38.782, p-value .000, Adjusted R-square
.416) ดังแสดงในตารางที่ 26
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ตัวแปร

สัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปร
(Unstandardized
coefficient)
B
Std. Error

สัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปร ค่าสถิ ติ1 P-value
(Standardized beta
coefficient)

โมเดล 12
-ค่าคงที่
-เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)

29.952
13.576

4.264
1.386

0.803

25.540
12.750
1.816

4.399
1.355
0.704

0.754
0.207

โมเดล 23
-ค่าคงที่
-เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)
-จํานวนวิธกี ารเตรียม
ความพร้อมก่อนสอบ
MCQ

95.989
7.024
9.797
56.451
5.806
9.406
2.581

.000*
.000*
.000*
000*
.000*
.000*
.013*

1

ค่าสถิตเิ ป็ นค่า F สําหรับโมเดล และค่า t สําหรับค่าคงทีแ่ ละสัมประสิทธิ ์ของตัวแปร
Adjusted R-square .638
3
Adjusted R-square .673, R-square change .040, F Change 6.661
2

ตารางที่ 26 โมเดลทํานายผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน OSPE (n=54)
สัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปร สัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปร ค่าสถิ ติ1 P-value
(Unstandardized
(Standardized beta
coefficient)
coefficient)
B
Std. Error
38.782 .000*
โมเดล2
-ค่าคงที่
64.327
3.467
18.554 .000*
-เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)
6.988
1.122
0.654
6.227 .000*
1
ค่าสถิตเิ ป็ นค่า F สําหรับโมเดล และค่า t สําหรับค่าคงทีแ่ ละสัมประสิทธิ ์ของตัวแปร
2
Adjusted R-square .416
ตัวแปร
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องปจั จัยที่มผี ลต่อผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมครัง้ นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
และปจั จัยทีส่ ามารถทํานายผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ประชากรนิสติ เภสัชศาสตร์ มศว ทีก่ าํ ลังศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซึง่ ใช้ระยะเวลาศึกษา 5 ปี
และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลทางเภสัชกรรม) ซึ่งใช้ระยะเวลาศึกษา 6 ปี ที่จะสําเร็จ
การศึกษา ในปี การศึกษา 2553 และมีความประสงค์ท่จี ะเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ในปี
พ.ศ. 2554 สรุปผลการศึกษาเป็ น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลและการเตรียมความพร้อมก่อนสอบใบประกอบวิ ชาชีพเภสัชกรรม
นิสติ เกือบทัง้ หมดศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 5 ปี ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีคา่ เฉลีย่
เกรดเฉลีย่ สะสมเท่ากับ 3.02 และทําโครงงานวิจยั เน้นทางด้านผลิตภัณฑ์ สาขาการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมที่นิสติ ต้องการปฏิบตั งิ าน 2 ลําดับแรก คือ เภสัชกรรมโรงพยาบาล และเภสัชกรรมการ
ตลาด ตามลําดับ โดยลําดับที่ 3 นิสติ ต้องการปฏิบตั งิ านในสาขาเภสัชกรรมชุมชนและเภสัช
อุตสาหกรรมในสัดส่วนทีเ่ ท่ากัน
นิสติ ทัง้ หมดได้ผา่ นการฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพระหว่างเรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โดย
นิ สิต ในหลัก สู ต รเภสัช ศาสตรบัณ ฑิต (บริบ าลทางเภสัช กรรม) ฝึ ก ปฏิบ ัติง านในสาขาเภสัช กรรม
โรงพยาบาลเป็ นจํานวนชัวโมงมากกว่
่
านิสติ ที่ศกึ ษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (5 ปี ) คือ เกิน
1,500 ชัวโมง
่
ส่วนนิสติ ในหลักสูตร 5 ปี มีจํานวนชัวโมงฝึ
่
กปฏิบตั งิ านไม่ต่ํากว่า 500 ชัวโมง
่
สาขาการ
ฝึกปฏิบตั งิ านทางวิชาชีพทีม่ จี าํ นวนนิสติ เลือกฝึ กมาก 3 ลําดับแรก คือ สาขาเภสัชกรรมการตลาด สาขา
เภสัชอุตสาหกรรม และสาขาการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ตามลําดับ เมื่อพิจารณาจากจํานวนชัวโมงเฉลี
่
่ยใน
การฝึ กปฏิบตั งิ าน พบว่า นิสติ มีจํานวนชัวโมงการฝึ
่
กปฏิบตั งิ านในสาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาลสูงทีส่ ุด
ตามด้วยสาขาเภสัชกรรมชุมชน และสาขาเภสัชกรรมการตลาด ตามลําดับ
แหล่งความรูท้ น่ี ิสติ ใช้ทบทวนก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พบว่า นิสติ ทุกคนใช้
ข้อสอบเก่าในการทบทวน และแหล่งความรูอ้ กี 3 ลําดับแรกทีน่ ิสติ ใช้มาก ได้แก่ เอกสารการสอนจากใน
ห้องเรียน คู่มอื ทักษะตามเกณฑ์ความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพของผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และ
หนังสือ ตามลําดับ
นิสติ ส่วนใหญ่ใช้เวลาศึกษาทบทวนเนื้อหาต่าง ๆ ทีจ่ ะสอบเป็ นเวลา 3-5 วันต่อสัปดาห์ และ
วันละประมาณ 3-5 ชั ่วโมง ส่วนจํานวนความถี่ทใ่ี ช้ในการฝึ กปฏิบตั เิ พื่อเตรียมสอบทักษะทางวิชาชีพ
(OSPE) ของนิสติ ส่วนใหญ่ คือ น้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ และไม่มนี ิสติ ทีฝ่ ึ กปฏิบตั มิ ากกว่า 5 วันต่อ
สัป ดาห์ ซึ่ง ส่ว นใหญ่ฝึ ก ปฏิบ ตั นิ ้อ ยกว่า 3 ชั ่วโมงต่อ วัน โดยนิส ติ ทุก คนมีร ูป แบบการเตรีย มความ
พร้อมร่ว มกับ เพื่อน และเกือ บทัง้ หมดจะเตรียมตัวเองด้ว ย นิส ติ ประมาณหนึ่งในสามของทัง้ หมดมี
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ห้องพัฒนาทักษะทางเภสัชกรรม หรือห้อง active learning ทีค่ ณะจัดให้
นิสติ ทุกคนที่ตอบแบบสอบถามการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรมในประเด็นต่าง ๆ มีการรับรูข้ อ้ มูลลักษณะและรูปแบบการสอบ ขอบเขตเนื้อหา และสัดส่วน
ข้อสอบ นิสติ เกือบทุกคนทราบเรื่องวิธกี ารตอบข้อสอบ คะแนนสอบและเกณฑ์การตัดสิน และ
แหล่งข้อมูลเวบไซด์ทส่ี ามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ ทัง้ นี้เนื่องจากทางคณะได้จดั โครงการ
เตรียมความพร้อมนิสติ ก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 ซึง่ มี
การให้ขอ้ มูลทีเ่ กี่ยวกับการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในประเด็นดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม
ประมาณครึง่ หนึ่งของนิสติ ระบุว่าไม่ทราบเรื่องหน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการสอบและสถานที่ตดิ ต่อ
หน่ วยงานดังกล่าว
ส่วนที่ 2 ทัศนคติ ของนิ สิตต่อวิ ชาชีพเภสัชกรรม การสอบใบประกอบวิ ชาชี พเภสัชกรรม และ
การเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิ ต
นิสติ มีท ศั นคติทคี่ ่อนไปในเชิงบวกต่อวิช าชีพเภสัชกรรม โดยมีสดั ส่ว นผูท้ ีเ่ ห็นด้วยอย่างยิง่
มากเป็ น 3 ลําดับแรกในประเด็น “การประกอบวิชาชีพเปิ ดโอกาสให้เลือกปฏิบตั งิ านได้หลากหลาย
สาขา” “การปฏิบตั งิ านทําให้เกิดความภูมใิ จทีไ่ ด้ช่วยเหลือผูอ้ ่นื ” และ “วิชาชีพมีเกียรติ และเป็ นที่
ยอมรับของสังคม” ตามลําดับ ซึ่งทัง้ 3 ประเด็นมีค่าเฉลี่ยของระดับทัศนคติสูงสุดเป็ น 3 ลําดับแรก
ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ นิสติ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นด้วยในประเด็นข้อความทีแ่ สดงความคิดเห็นเชิงลบ
ต่อ วิช าชีพ ได้แก่ “การปฏิบ ตั งิ านต้อ งใช้ใ บประกอบวิช าชีพ เภสัช กรรมเสมอเป็ น สิง่ ทีย่ ุ่ง ยาก” และ
“การปฏิบตั งิ านมีความเหน็ดเหนื่อยอย่างมาก ต้องใช้แรงงานมากกว่าความคิด”
นิสติ มีทศั นคติในเชิงบวกต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดย 3 ประเด็นแรกทีน่ ิสติ
ส่วนใหญ่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยอย่างยิง่ ได้แก่ “การสอบผ่านเป็ นสิง่ ทีน่ ่ าภาคภูมใิ จ” “การสอบเป็ นสิง่
สําคัญ และมีป ระโยชน์” และ “การสอบผ่านในการสอบครัง้ แรกเป็ นเรื่องที่จําเป็ นอย่างยิง่ ” ตามลําดับ
และนิสติ ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ในประเด็น “การเข้าสอบครัง้ แรกเป็ นการลอง
ข้อสอบ”
นิสติ มีทศั นคติต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตในเชิงบวก โดยนิสติ ส่วน
ใหญ่แสดงความเห็นด้วยหรือเห็นด้วยอย่างยิง่ ในประเด็นทีเ่ ป็ นข้อความในเชิงบวก ได้แก่ “การเรียน
การสอนในหลัก สูต รเภสัช ศาสตรบัณ ฑิต ทํา ให้นิส ติ มีค วามรู ้ ทัก ษะ และประสบการณ์ สํา หรับ การ
ปฏิบ ตั งิ านในวิช าชีพ เภสัช กรรม” “การเรีย นการสอนในหลัก สูต รเภสัช ศาสตรบัณ ฑิต ทํา ให้นิส ติ
สามารถนํ า ความรูแ้ ละทัก ษะไปใช้ป ระกอบวิช าชีพ เภสัช กรรมได้จ ริง ” และ “การเรีย นการสอนใน
หลักสูต รเภสัช ศาสตรบัณฑิต ทํา ให้นิสติ มีคุณ ธรรม และจริย ธรรม สํา หรับ การปฏิบ ตั งิ านในวิชาชีพ
เภสัชกรรม” และไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ สูงสุดมี 2 ประเด็นทีเ่ ป็ นความคิดเห็นเชิงลบต่อ
หลักสูต ร ฯ ได้แก่ “การเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มีเ นื้อหาโดยรวมของรายวิช า
ยากเกินไป” และ “อาจารย์มคี วามเคร่งครัดต่อการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนมาก
เกินไป”
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กรรม และการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซึง่ ทัง้ หมดนี้น่าจะเป็ นแรงขับเคลื่อนให้
นิสติ มีความมุ่งมันตั
่ ง้ ใจและมีการเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ซึง่
ส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
นอกจากนี้ ผลการวิจยั นี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความคิดเห็นของนิสติ ต่อวิชาชีพเภสัชกรรม การ
สอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซึ่งในส่วนนี้
ทางคณะเภสัชศาสตร์ มศว และคณะเภสัชศาสตร์สถาบันอื่น ๆ รวมทัง้ องค์กรทางวิชาชีพทีเ่ กี่ยวข้อง
อาจจะร่วมกันเสริมสร้างให้นิสติ นักศึกษาเภสัชศาสตร์มที ศั นคติเชิงบวกมากยิง่ ขึน้ ตัง้ แต่เริม่ เข้าศึกษา
ในคณะเภสัชศาสตร์
ส่วนที่ 3 ภาวะสุขภาพจิ ตของนิ สิ ตก่อนเข้าสอบใบประกอบวิ ชาชี พเภสัชกรรม
ภาวะสุขภาพจิตของนิสติ ก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน MCQ อยูใ่ นระดับที่
เป็ นปกติและค่อนไปในทิศทางทีด่ ี โดยมีสดั ส่วนของนิสติ ทีต่ อบคําถามในทิศทางทีบ่ ่งสภาพทางจิตทีด่ สี งู
เกินกึง่ หนึ่งของจํานวนนิสติ ทัง้ หมดจนถึงกว่าร้อยละ 90 อย่างไรก็ตาม มีนิสติ ประมาณร้อยละ 20.0-45.0
ซึง่ เป็ นสัดส่วนทีค่ ่อนข้างมาก รูส้ กึ ว่าตนเอง “ตึงเครียดอยู่ตลอดเวลาค่อนข้างมากกว่าปกติ” “สามารถมี
ความสุขกับกิจกรรมในชีวติ ประจําวันได้น้อยกว่าปกติ” “สามารถมีสมาธิจดจ่อกับสิง่ ทีก่ ําลังทําอยู่ได้
น้อยกว่าปกติ” “มีความสุขดี ตามสมควร เมื่อดูโดยรวม ๆ น้อยกว่าปกติ” และ “ไม่มคี วามสุขและเศร้า
หมองค่อนข้างมากกว่าปกติ” รวมทัง้ มีนิสติ บางคน (1-2 คน) ทีม่ สี ุขภาวะทางจิตดีน้อยกว่าปกติมาก ใน
ประเด็น “รูส้ กึ ว่าสามารถตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้” และ “สามารถทีจ่ ะเผชิญหน้ากับปญั หาต่าง ๆ ของ
ตัวเองได้” นอกจากนี้ยงั มีนิสติ ที่ “รูส้ กึ ตึงเครียดอยูต่ ลอดเวลา” “ไม่สามารถทีจ่ ะเอาชนะความยากลําบาก
ต่าง ๆ ได้” และ “รูส้ กึ เสียความมันใจในตั
่
วเองไป”
ภาวะสุขภาพจิตของนิสติ ก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน OSPE พบว่า เกิน
กว่าร้อยละ 60.0 มีสขุ ภาวะทางจิตทีเ่ หมือนปกติ ดีกว่าปกติ หรือไม่มคี วามรูส้ กึ ทางลบ อย่างไรก็ตาม มี
นิสติ ประมาณร้อยละ 20.0 ถึงร้อยละ 32.0 ทีร่ สู้ กึ ว่าตนเอง “สามารถมีสมาธิจดจ่อกับสิง่ ที่กาํ ลังทําอยู่
ได้” น้อยกว่าปกติถงึ น้อยกว่าปกติมาก “รูส้ กึ ตึงเครียดอยูต่ ลอดเวลา” และ “นอนไม่หลับเพราะกังวลใจ”
เมือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ระดับคะแนนของภาวะสุขภาพจิตก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมส่วน MCQ และ OSPE ของนิสติ พบว่าไม่มคี วามแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิต
ก่อนเข้าสอบ 2 ส่วนนี้ในประเด็นภาวะสุขภาพจิตส่วนใหญ่ (9 จาก 12 ประเด็น) ยกเว้น 3 ประเด็นที่
พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ได้แก่ “สามารถมีความสุขกับกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน
ตามปกติได้” มีการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ ส่วนสองประเด็นทีพ่ บการเปลีย่ นแปลงทีแ่ ย่ลง ได้แก่ “รูส้ กึ ว่าไม่
สามารถทีจ่ ะเอาชนะความยากลําบากต่าง ๆ ได้” และประเด็น “คิดว่าตัวเองเป็ นคนไร้คา่ ”
ความวิตกกังวลเป็ นความรูส้ กึ เตรียมพร้อมเพือ่ เผชิญกับสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ และความเปลีย่ นแปลง
ต่าง ๆ ทีไ่ ม่คนุ้ เคย ภาวะเช่นนี้เกิดขึน้ เมือ่ บุคคลตระหนักว่ามีบางสิง่ บางอย่างทีเ่ ป็ นอันตรายต่อตนเองแต่
ยังไม่สามารถกําจัดสิง่ นัน้ ได้ เนื่องจากยังไม่ได้เกิดขึน้ จริง ๆ หากสิง่ นัน้ เกิดขึน้ หรือบุคคลรับรูอ้ ย่าง
ชัดเจนแล้ว ความวิตกกังวลก็จะหมดไป เพราะไม่ตอ้ งเตรียมพร้อมทีจ่ ะเผชิญปญั หา ซึง่ Spielberger,
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ว่า การศึกษาความวิตกกังวลในการสอบต้องอ้างอิงความแตกต่างระหว่างบุคคลในความโน้มเอียงในการ
ตอบสนองต่อความเครียดในการสอบการศึกษาส่วนใหญ่ พบว่า ผูม้ คี วามวิตกกังวลส่วนใหญ่มกั มี
ประสบการณ์เหมือน ๆ กันในเรือ่ งต่อไปนี้ ได้แก่ ลักษณะการแสดงออกถึงปฏิกริ ยิ าทางอารมณ์ดว้ ย
ความรูส้ กึ ตึงเครียด ความวิตกกังวลเกีย่ วกับความรูค้ วามเข้าใจของตนเองซึง่ แสดงถึงความตัง้ ใจ และ
การกระตุน้ หรือการเร้าของระบบประสาทอัตโนมัติ ซึง่ ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมานี้อาจมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ ์
ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังนัน้ การลดความเครียดและความวิตกกังวลก่อนเข้าสอบ
อาจสามารถทําได้จากการฝึ กซ้อมไม่วา่ จะเป็ นการลองทําข้อสอบเก่า
หรือการฝึกปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ
รวมทัง้ การจําลองการสอบให้เหมือนการสอบจริงเพือ่ ให้เกิดความคุย้ เคยกับการสอบ
นอกจากนี้การ
สนับสนุนทางสังคม ไม่วา่ จะเป็ นการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว จากเพือ่ น จากคณาจารย์ในคณะ
จะเป็ นสิง่ ทีช่ ว่ ยให้นิสติ สามารถจัดการกับความเครียดและความวิตกกังวลได้ดี ซึง่ อาจทําให้ผลสัมฤทธิ ์
ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมดีขน้ึ
ส่วนที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ ของการสอบใบประกอบวิ ชาชีพเภสัชกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ของการสอบใบประกอบวิ ชาชีพเภสัชกรรม
ผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน MCQ พบว่า นิสติ ทีส่ อบผ่านและสอบ
ไม่ผา่ น คิดเป็นร้อยละ 98.18 (54 คน) และร้อยละ 1.81 (1 คน) ตามลําดับ และมีคา่ เฉลีย่ คะแนนสอบ
MCQ เท่ากับ 71.40 (SD 6.56) คะแนน ส่วนผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน
OSPE พบว่า นิสติ ทีส่ อบผ่านและสอบไม่ผา่ น คิดเป็นร้อยละ 88.89 (48 คน) และร้อยละ 11.1 (6 คน)
ตามลําดับ และมีคา่ เฉลีย่ คะแนนสอบ OSPE เท่ากับ 85.76 (SD 4.04) คะแนน
เมือ่ แบ่งกลุ่มย่อยนิสติ โดยจําแนกตามปจั จัยต่าง ๆ พบว่า กลุ่มนิสติ ทีศ่ กึ ษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลทางเภสัชกรรม) 6 ปี กลุ่มนิสติ ทีม่ เี กรดเฉลีย่ สะสม 3.0 ขึน้ ไป และกลุ่มนิสติ ที่
เลือกสาขาโครงงานวิจยั เน้นทางด้านผูป้ ว่ ยนัน้ ทัง้ สามกลุ่มนัน้ นิสติ สอบผ่านทุกคน สําหรับนิสติ ทีม่ กี าร
เตรียมความพร้อมก่อนสอบ MCQ ไม่วา่ จะใช้เวลาต่อวัน และเวลาต่อสัปดาห์มากหรือน้อย ก็มผี ลการ
สอบ MCQ ผ่านเกณฑ์ ในสัดส่วนทีส่ งู (97.1%-100%) ส่วนการเตรียมตัวก่อนสอบ OSPE นัน้ พบว่า
นิสติ ทีร่ ายงานว่าใช้เวลาเตรียมตัวน้อยกว่า 3 ชัวโมงต่
่
อวัน และน้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ สอบ OSPE
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90.9 และร้อยละ 92.9 ตามลําดับ ในขณะทีน่ ิสติ ทีเ่ ตรียมตัว 3-5 ชัวโมงต่
่
อวัน และ 35 วันต่อสัปดาห์ สอบ OSPE ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 84.6 และร้อยละ 85.0 ตามลําดับ จึงมีความเป็ นไปได้
ว่าความแตกต่างกันของเวลาต่อวัน และเวลาต่อสัปดาห์ (ความถี)่ ทีใ่ ช้ในการเตรียมตัวก่อนสอบไม่สง่ ผล
ต่อผลสัมฤทธิ ์ของการสอบในกลุ่มประชากรทีศ่ กึ ษาในการวิจยั นี้
รวมทัง้ อาจมีปจั จัยอื่นทีส่ ง่ ผลต่อ
ผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมากกว่าเวลาและความถีท่ ใ่ี ช้ในการเตรียมความ
พร้อมก่อนสอบ
เมือ่ วิเคราะห์ปจั จัยส่วนบุคคลและปจั จัยทางการศึกษาทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ ์ของการ
สอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม MCQ และ OSPE พบว่า เพศและเกรดเฉลีย่ สะสมของนิสติ มีผลต่อ
คะแนนเฉลีย่ ผลการสอบ MCQ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยนิสติ เพศชายมีคะแนนผลการสอบ MCQ
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นิสติ ทีม่ เี กรดเฉลีย่ สะสมน้อยกว่า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และนิสติ ทีม่ เี กรดเฉลีย่ สะสม 3.0 ขึน้ ไป มี
คะแนนเฉลีย่ ผลการสอบ MCQ สูงกว่านิสติ ทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ สะสมน้อยกว่า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ในขณะทีป่ จั จัยอื่นไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อคะแนนเฉลีย่ ผลการสอบ MCQ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ สําหรับ
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ระดับคะแนนผลการสอบ OSPE ของนิสติ แต่ละกลุ่มย่อยทีม่ กี ารจําแนกตาม
ปจั จัยดังกล่าว พบเพียงปจั จัยเกรดเฉลีย่ สะสมของนิสติ เท่านัน้ ทีม่ ผี ลต่อคะแนนเฉลีย่ ผลการสอบ OSPE
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยนิสติ ทีม่ เี กรดเฉลี่ยสะสม 3.0 ขึน้ ไป มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ OSPE
สูงกว่ากลุ่มอืน่ ๆ
ส่วนที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการศึกษา ทัศนคติ และสุขภาพจิ ต
ต่อผลสัมฤทธิ์ ของการสอบใบประกอบวิ ชาชีพเภสัชกรรม
เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่วนบุคคลและปจั จัยด้านการศึกษาอื่นของนิสติ ที่เป็ น
ข้อมูลต่อเนื่อง (continuous data) กับคะแนนผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยใช้การ
คํานวณค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s product moment correlation coefficient)
ในส่วนของ MCQ พบว่า เกรดเฉลีย่ สะสม (GPA) จํานวนวิธที น่ี ิสติ ใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
MCQ และระดับทัศนคติต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคะแนนผล
การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในส่วน MCQ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั เป็ น .803, .385 และ .309 ตามลําดับ (p-value < .05) สําหรับผลการสอบใบ
ประกอบวิช าชีพเภสัช กรรมส่ว น OSPE
ของนิ ส ิต พบว่า เกรดเฉลี่ย สะสมเพียงป จั จัย เดียวมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับคะแนนผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน OSPE อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ โดยมีคา่ สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั เป็ น .654 (p-value < .05)
ถึงแม้ว่าผลการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ ไม่พบความสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมก่อนสอบและ
รูปแบบของการเตรียมความพร้อมก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมกับผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม MCQ และ OSPE อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ยกเว้น เพียงปจั จัยของจํานวน
วิธที น่ี ิสติ ใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ MCQ เท่านัน้ ทีม่ คี วามสัมพันธ์เชิงบวกกับคะแนนผลการ
สอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในส่วน MCQ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม จากรายงานผล
การศึกษาวิจยั จํานวนมากให้การสนับสนุนว่าการเตรียมพร้อมก่อนการสอบเป็ นปจั จัยร่วมทีส่ ง่ เสริมให้ผล
สัมฤทธิ ์ของการสอบดีดว้ ยเช่นกัน
เมื่อทําการวิเคราะห์ปจั จัยทํานายคะแนนผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ด้วยสถิติ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Stepwise multiple regression analysis) พบว่า ปจั จัยทีส่ ามารถใช้
ทํานายคะแนนผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน MCQ ได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
นัยสําคัญ .05 คือ เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ของนิสติ และจํานวนวิธที น่ี ิสติ ใช้ในการเตรียมความพร้อม
ก่อนสอบ MCQ โดยสมการทํานายหรือโมเดลทีม่ เี ฉพาะตัวแปรเกรดเฉลีย่ สะสม (GPA) ของนิสติ เป็ นตัว
แปรทํานายเพียงตัวเดียว (Model 1) สามารถอธิบายความแปรปรวนของคะแนนผลการสอบ MCQ ได้ถงึ
ร้อยละ 63.8 (Model 1’s F = 95.989, p-value .000, Adjusted R-square .638) ส่วนสมการทํานายทีม่ ี
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เป็ นตัวแปรทํานายนัน้ (Model 2) สามารถอธิบายความแปรปรวนของคะแนนผลการสอบ MCQ เพิม่ ขึน้
เล็กน้อยได้เป็ นร้อยละ 67.3 (Model 2’s F = 56.451, p-value .000, Adjusted R-square .673) สําหรับ
การทํานายคะแนนผลการสอบ OSPE นัน้ พบว่า เกรดเฉลีย่ สะสม (GPA) ของนิสติ สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของคะแนนผลการสอบ OSPE ได้รอ้ ยละ 41.6 (Model F = 38.782, p-value .000,
Adjusted R-square .416)
จากผลการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้มคี วามสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจยั ของระพีพรรณ ฉลองสุข
และคณะ22 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและผลการสอบความรูเ้ พือ่ ขอขึน้ ทะเบียน
เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ซึง่ วิเคราะห์ขอ้ มูลของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทเ่ี ข้าสอบใบประกอบวิชาชีพ ฯ ในปี การศึกษา 2548 พบว่า
ผลสัมฤทธิ ์ของการเรียน (GPA สะสม) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ผ่าน ในขณะทีก่ ารเรียนสาขาเน้นทีต่ ่างกันไม่มผี ลต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม นอกจากนี้
การศึกษาวิจยั ของอุษณีย์ คําประกอบ และคณะ23 เรือ่ ง ปจั จัยทํานายผลการสอบวัดความรูค้ วามสามารถ
ของผูข้ อขึน้ ทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รายงานว่า
ผลการเรียนสะสมเฉลีย่ วิชาเอกบังคับในกลุ่มวิชาโรคและการใช้ยา ผลการเรียนสะสมเฉลีย่ วิชาเอกเลือก
ทีน่ กั ศึกษาเลือกเรียนตามแผนการศึกษาทีส่ นใจ และแผนการศึกษาทีน่ กั ศึกษาเลือกเรียนเป็ นตัวแปร
ทํานายของผลการสอบตามสถานการณ์กาํ หนดทีพ่ บในการปฏิบตั งิ านวิชาชีพ และผลการเรียนสะสม
เฉลีย่ วิชาเอกบังคับในกลุ่มวิชาเภสัชชุมชนและการบริหารจัดการเภสัชกิจเป็ นปจั จัยทํานายของผลการ
สอบทักษะจําเป็ นทางวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ไม่ได้เก็บข้อมูลผลการเรียน
สะสมเฉลีย่ วิชาเอกบังคับในกลุ่มวิชาต่าง ๆ จึงไม่สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียน
สะสมเฉลีย่ วิชาเอกบังคับในกลุ่มวิชาต่าง ๆ และผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ข้อค้นพบในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ ทางคณะสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการวางแนวทางเพือ่
นําไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
นอกเหนือจากการควบคุม
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตให้มคี ุณภาพแล้ว ทางคณะอาจเตรียม
กิจกรรมทีส่ ร้างแรงกระตุ้นและให้การสนับสนุ นแหล่งความรูใ้ นรูปแบบต่างๆ
เพื่อให้นิสติ ได้มกี าร
เตรียมความพร้อมสําหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรณีทน่ี ิสติ มีเกรด
เฉลีย่ สะสมค่อนข้างตํ่า รวมทัง้ จัดกิจกรรมเพื่อลดความเครียดและความวิตกกังวลในช่วงก่อนเข้าสอบ
และขณะสอบ
การเสริมสร้างให้นิสติ นักศึกษาเภสัชศาสตร์มที ศั นคติเชิงบวกต่อการเรียนการสอนใน
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และทัศนคติเชิงบวกต่อวิชาชีพเภสัชกรรมมากยิง่ ขึน้ ตัง้ แต่เริม่ เข้าศึกษา
ในคณะเภสัชศาสตร์ โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ซึง่ ทัง้ หมดนี้น่าจะเป็ นแรง
ขับเคลื่อนให้นิสติ มีความมุ่งมันตั
่ ง้ ใจระหว่างศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และมีการเตรียม
ความพร้อมสําหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ซึ่งส่งผลดีการเรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตและต่อผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม อันจะนําไปสู่การสร้าง
บัณฑิตเภสัชศาสตร์ทม่ี คี ุณภาพสูว่ ชิ าชีพเภสัชกรรม
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จําเป็ นทีต่ ้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลและปจั จัยต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อนําผลการวิจยั ทีไ่ ด้ไปใช้เป็ นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุ นให้จาํ นวน
บัณฑิตทีส่ อบผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพเพิม่ ขึน้ และไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการจัดการศึกษา
เภสัชศาสตร์ในระดับปริญญาตรีให้มคี ุณภาพ และประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นนิสติ เภสัชศาสตร์ มศว ทัง้ หมดซึง่ กําลังศึกษาใน
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซึง่ ใช้ระยะเวลาศึกษา 5 ปี และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลทาง
เภสัชกรรม) ซึง่ ใช้ระยะเวลาศึกษา 6 ปี และคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 จํานวน 55
และ 3 คน ตามลําดับ รวมทัง้ หมด 58 คน ซึง่ ค่อนข้างมีขนาดเล็ก ถึงแม้วา่ การวิจยั นี้ทาํ การเก็บข้อมูล
จากประชากรทัง้ หมดก็ตาม ดังนัน้ อาจจะต้องมีการศึกษาวิจยั ในกลุม่ ประชากรขนาดใหญ่จากหลากหลาย
สถาบันเพิม่ เติม รวมทัง้ อาจศึกษาถึงประเด็นอื่น ๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมกับความรูค้ วามสามารถและสมรรถนะของบัณฑิตเภสัชศาสตร์ทเ่ี ริม่ เข้าสู่
วิชาชีพเภสัชกรรม ทัง้ นี้อาจเพิม่ การเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรให้ครอบคลุมทุกสถาบันทีม่ กี ารผลิต
บัณฑิตเภสัชศาสตร์ในระดับปริญญาตรี เพือ่ สะท้อนให้เห็นว่าการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผ่าน
เกณฑ์นนั ้ สามารถใช้เป็ นตัวชีว้ ดั และ/หรือ เป็ นเครือ่ งมือหนึ่งในการประกันคุณภาพของบัณฑิตเภสัช
ศาสตร์ทผ่ี ลิตจากแต่ละสถาบันการศึกษาได้มากน้อยเพียงใด
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ภาคผนวก ก
บทสรุปการสัมภาษณ์
เรือ่ ง ปัจจัยที่มีผลต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
โดย
ภก. ศุทธิวตั ศิรปิ ิ่ น, ภก. ว.วัชระพงศ์ คงวัชระกุล, ภญ .โสรยา ชาวปากนํ้า และ ภญ.ปาณิสรา ขอมเดช
สรุปความคิดเห็นของบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 5 คนทีส่ าํ เร็จการศึกษาในปี การศึกษา 2552 ต่อปจั จัยทีม่ ี
ผลต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังนี้
1. ระยะเวลาการเตรียมตัวก่อนการสอบใบประกอบ กล่าวคือ บางคนมีระยะเวลาเตรียมตัวที่
ค่อนข้างแตกต่างกัน ด้วยเรือ่ งของฝึกปฏิบตั งิ าน เป็ นต้น บางคนฝึกปฏิบตั งิ านเพียง 4 สัปดาห์
จากนัน้ ก็วา่ งเป็ นช่วงเวลายาว ก็สามารถใช้เวลาส่วนดังกล่าวไปอ่านหนังสือเตรียมสอบได้ ส่วนบาง
คนทีฝ่ ึ กปฏิบตั งิ านเป็ นช่วงเวลายาวนานถึง 3 เดือน ก็อาจมีเวลาในการเตรียมความพร้อมในการ
สอบน้อยกว่าคนอื่น
2. งาน หรือโครงงานวิ จยั ที่ยงั ค้างคาไม่เสร็จสมบูรณ์ เกีย่ วเนื่องด้วยโครงงานวิจยั ของแต่ละคนก็จะ
มีความยากง่าย ปริมาณเนื้องานทีต่ อ้ งทํา รวมทัง้ ความกระตือรือร้นในการทํางานต่างกัน เป็ นผลที่
ทําให้งานทีอ่ อกมาเสร็จช้าเร็วต่างกัน บางกลุ่มทีส่ ามารถจบโครงงานวิจยั ได้เร็ว แน่นอนก็จะมีเวลา
ในการเตรียมตัวสอบมากขึน้ ด้วย ส่วนใครทีม่ ปี ญั หาจบโครงงานวิจยั ได้ชา้ ก็อาจเป็ นอีกหนึ่งอุปสรรค
ทีท่ าํ ให้มเี วลาในการเตรียมตัวน้อยตามไปด้วย
3. ความพร้อมของตัวผูส้ อบ กล่าวคือ ความพร้อมก็อาจจะเกีย่ วกับหลายปจั จัย เช่น เอกสาร หนังสือ
ในการอ่านประกอบการสอบ บางคนได้หนังสือไปมากมาย แต่กเ็ ป็ นหนังสือทีม่ แี ต่เนื้อหาทีม่ าก
จนเกินไป ไม่ได้เป็ นหนังสือทีเ่ หมาะอ่านสรุปสําหรับอ่านสอบใบประกอบ ก็จะทําให้เสียเวลาในการ
อ่านหนังสือและไม่ได้ผลเท่าทีค่ วร ก็ตอ้ งหาหนังสือทีเ่ หมาะสมกับเวลาทีเ่ รามีในการเตรียมสอบ และ
ก็สว่ น OSPE ก็ควรจะฝึ กฝนให้ถูกจุดตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรมกําหนดจึงจะดีทส่ี ดุ
4. เพื่อนช่วยกันติ ว กล่าวคือ สิง่ นี้เป็ นสิง่ ทีผ่ มคิดว่าสําคัญมาก เพราะการทีช่ ว่ ยกันติว ได้เป็ นการ
ทบทวนความรูข้ องตนเอง โดยคนทีจ่ ดั การติวจะต้องไปทบทวนข้อสอบเก่าๆ หรือแนวข้อสอบ ทําให้
ผูน้ นั ้ ได้พบเห็น ทบทวนไปในตัว ประกอบกับผูท้ ถ่ี ูกติวก็จะได้รบั ความรูอ้ กี รูปแบบทีไ่ ม่ตอ้ งอ่าน
เพียงแต่หนังสือ และประโยชน์ทไ่ี ด้รบั ทางอ้อม คือ การทีไ่ ด้รบั ความสนิทชิดเชือ้ เชื่อใจกันระหว่างหมู่
เพือ่ นด้วย
5. ความขยันหมันฝึ
่ กปฏิ บตั ิ กล่าวคือ สิง่ นี้เป็ นสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ใครที่
มีความกระตือรือร้นในการเตรียมสอบมาก ก็จะพยายามทีจ่ ะอ่านหนังสือ ฝึกฝนตนเองในการสอบ
ภาคปฏิบตั มิ ากกว่าผูท้ ม่ี คี วามกระตือรือร้นน้อยกว่า
6. สติ ระหว่างการทําข้อสอบ สําคัญทีส่ ดุ คือว่า จะต้องมีสติในการทําข้อสอบ ด้วยการสอบ OSPE มี
เวลาจํากัดเพียงสถานีละ 3 นาทีเท่านัน้ บางคนอาจจะพึง่ สิง่ ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ บ้างก็ทานยากลุ่ม
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สมาธิ สิง่ เหล่านี้ลว้ นเป็ นอีกทางเลือกทีท่ าํ ให้เราไม่ต่นื เต้นจนเกินไปในห้องสอบ ซึง่ ถ้าเราไม่มคี วาม
ตื่นเต้นแล้ว ผมเชื่อว่าความรูแ้ ละการเตรียมพร้อมของเราในการสอบนัน้ ก็จะสามารถผ่านอย่าง
แน่นอน หากแต่บางคนยังมีความตื่นเต้นตรงนัน้ อยู่ จึงอาจทําให้ผลการสอบออกมายังไม่เป็ นทีน่ ่า
พอใจนัก
7. สถานที่ฝึกซ้อมในการสอบ OSPE (ห้องพัฒนาทักษะทางเภสัชกรรม) คิดว่าเป็ นปจั จัยทีส่ าํ คัญที่
ทําให้พวกเราผ่านใบประกอบวิชาชีพฯ เพราะเป็ นการฝึ กฝนตนเอง ทีจ่ ะลองมาจากการสอบจริง ทํา
ให้เราสามารถเตรียมความพร้อมก่อนการสอบจริงได้เป็ นอย่างดี
8. ความเข้าใจในเกณฑ์การสอบใบประกอบวีชาชีพเภสัชกรรม เรือ่ งนี้เป็ นเรือ่ งทีค่ อ่ นข้างสําคัญ
เนื่องจากการสอบทัง้ MCQ จะต้องทราบกรอบในการออกข้อสอบของสภาเภสัชกรรม และแนวการ
ออกข้อสอบ เพือ่ ทีจ่ ะได้เตรียมอ่านหนังสือสอบไปให้ตรงกับทีเ่ ขาจะออก ส่วน OSPE ยิง่ เป็ นสิง่ ที่
สําคัญ เนื่องจากการสอบปฏิบตั ิ จะต้องปฏิบตั ติ นในช่วงเวลาสัน้ ๆทีก่ าํ หนดแต่ละสถานีอย่างถูกต้อง
และแม่นยํา นับว่าเป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งเข้าใจว่า การพูด การทําอย่างใด จึงจะถูกต้องตามเกณฑ์ทส่ี ภาเภสัช
กรรมตัง้ ไว้ เพือ่ ทีจ่ ะได้คะแนน และจบมาเป็ นเภสัชกรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถมีทกั ษะวิชาชีพทีด่ ี
9. การได้รบั ฟังคําบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่ นับว่าเป็ นปจั จัยทีด่ มี ากอีกสิง่ นึง
ทีอ่ าจารย์จดั กิจกรรมดีดอี ย่างนี้ให้รนุ่ น้อง เนื่องจากปีทแ่ี ล้วก็มโี อกาสได้รบั คําแนะนําดีดเี หล่านี้จาก
รุน่ พีเ่ หมือนกัน ทําให้รคู้ ร่าวๆว่าการเตรียมสอบใบประกอบว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไร เพราะการ
อ่านแต่ทฤษฎีอาจไม่ชว่ ยในการทําข้อสอบมากนัก หากเป็ นการมาพูดคุยกันก็ทาํ ให้เราได้แนวคิดใน
การสอบว่าเตรียมตัวหรือวางแผนอย่างไร จึงจะเหมาะสมทีส่ ดุ รวมทัง้ เป็ นการติดต่อสือ่ สารกันอีก
ทางด้วย เพราะว่าเมือ่ เราจบไปทํางานในสายอาชีพเดียวกันแล้ว ก็ยอ่ มมีการพบปะเกีย่ วข้องกัน
เสมอๆ จะได้เป็ นการเริม่ ต้นในสายงานวิชาชีพเภสัชกรรมอันดีต่อไป
10. การฝึ กทําข้อสอบเก่าๆ สิง่ นี้เป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญยิง่ เนื่องจากข้อสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม แต่
ละครัง้ นัน้ มักจะมีแนวข้อสอบเดิมๆออกซํ้าๆกันบ้าง ทัง้ MCQ และ OSPE ดังนัน้ ผูท้ ไ่ี ด้ฝึกทํา
ข้อสอบเก่า ๆ ก็ยอ่ มมีประสบการณ์ในการสอบมากขึน้ อีกทัง้ เมือ่ สอบจริงก็จะไม่ต่นื เต้นด้วย เพราะ
ได้เห็นข้อสอบในลักษณะนี้มาแล้ว และการทีเ่ คยทําก็จะทราบถึงแนวทางในการตอบหรือปฏิบตั ติ น
ให้ได้คะแนนอีกด้วย
11. เพื่อน ประเด็นสุดท้ายทีค่ ดิ ว่าสําคัญมากอันหนึ่ง เนื่องจากเพือ่ นมักจะเป็ นตัวแปรทีส่ าํ คัญในหมู่
วัยรุน่ กล่าวคือ เพือ่ นจะเป็ นคนทีค่ อยชักนําในเรือ่ งต่างๆ ไม่วา่ จะเรือ่ งดี ในการชวนกันไปติว อ่าน
หนังสือ ฝึกซ้อมกัน หรือว่าเรือ่ งทีไ่ ม่คอ่ ยดี เช่น เมือ่ ใกล้สอบก็ชวนกันไม่อา่ นหนังสือ หาอะไรทําทีไ่ ม่
เกิดประโยชน์ เพือ่ นทีด่ จี ะต้องทราบว่าเวลานี้ควรทําอะไร เช่นเวลาอ่านหนังสือก็อ่านตัง้ ใจเต็มที่ เมือ่
เมือ่ ยล้าก็รว่ มกันพักผ่อนหาอะไรทานเพิม่ พลังกาย จะได้มแี รงในการอ่านหนังสือต่อไปนับว่าน่าจะดี
ทีส่ ดุ
สุดท้าย ตนต้องเป็ นทีพ่ งึ ่ แห่งตน ถ้าเราพยายามเต็มทีส่ ดุ ๆ กับมันแล้ว
ไม่วา่ ผลจะเป็นอย่างไรเราก็จะภูมใิ จในผลทีอ่ อกมา เพราะเราได้ทาํ อย่างเต็มความสามารถแล้ว
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ภาคผนวก ข
แบบประเมินแบบสอบถามเพื่อการวิจยั โดยผู้เชี่ ยวชาญ
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ ิ ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
โปรดพิ จารณาความสอดคล้องของข้อคําถามกับวัตถุประสงค์งานวิ จยั
และกรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่องระดับความสอดคล้อง
ส่วนที่ 1 แบบประเมิ นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8.1
8.2
8.3
8,4
8.5
8.6
9.1
9.2

ระดับความสอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่แน่ ใจ
ไม่สอดคล้อง
(1)
(0)
(-1)

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

- 68 ส่วนที่ 1 แบบประเมิ นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ)

ข้อที่
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10

ระดับความสอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่แน่ ใจ
ไม่สอดคล้อง
(1)
(0)
(-1)

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

- 69 ส่วนที่ 2 แบบประเมิ นแบบสอบถามทัศนคติ ต่อวิ ชาชีพเภสัชกรรม

ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ระดับความสอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่แน่ ใจ
ไม่สอดคล้อง
(1)
(0)
(-1)

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

- 70 ส่วนที่ 2 แบบประเมิ นแบบสอบถามทัศนคติ ต่อการสอบใบประกอบวิ ชาชี พเภสัชกรรม

ข้อที่

ระดับความสอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่แน่ ใจ
ไม่สอดคล้อง
(1)
(0)
(-1)

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

1
2
3
4
5
6
ส่วนที่ 2 แบบประเมิ นแบบสอบถามทัศนคติ ต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิ ต

ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ระดับความสอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่แน่ ใจ
ไม่สอดคล้อง
(1)
(0)
(-1)

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

- 71 ส่วนที่ 3 แบบประเมิ นแบบคัดกรองภาวะสุขภาพจิ ตฉบับภาษาไทย
(Thai General Health Questionnaire-12, Thai GHQ-12)

ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ระดับความสอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่แน่ ใจ
ไม่สอดคล้อง
(-1)
(1)
(0)

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
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ภาคผนวก ค
แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ ิ ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปจั จัยที่มคี วามสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และศึกษาปจั จัยทีส่ ามารถทํานายผลสัมฤทธิ ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม เพือ่ นําผลการวิจยั ทีไ่ ด้ไปใช้ในการส่งเสริม สนับสนุ นให้จาํ นวนบัณฑิตทีส่ อบผ่านการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเพิม่ ขึน้ และไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์ในระดับปริญญา
ตรีให้มคี ุณภาพ และประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1
ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 2
ทัศนคติต่อวิชาชีพเภสัชกรรม จํานวน 15 ข้อ
ทัศนคติต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จํานวน 5 ข้อ
ทัศนคติต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จํานวน 9 ข้อ
ส่วนที่ 3
แบบคัดกรองภาวะสุขภาพจิตฉบับภาษาไทย จํานวน 12 ข้อ
2. กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อที่เป็ นคําตอบเพียงข้อเดียว หรือเติมข้อความใน
ช่องว่างให้สมบูรณ์
3. ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อให้ตรงกับสภาพความเป็ นจริงของนิสติ ให้มากทีส่ ุด เพื่อ
ความสมบูรณ์และความถูกต้องของงานวิจยั
4. ข้อมูลทีไ่ ด้จากนิสติ จะนํ าไปแปลผลและสรุปผลในภาพรวม ผูว้ จิ ยั ถือว่าคําตอบของนิสติ เป็ น
ข้อมูลทีม่ คี า่ ถือเป็ นความลับ และไม่มผี ลกระทบใดๆต่อตัวนิสติ
5. โปรดส่งแบบสอบถามกลับที่ ผศ.วิมล พันธุเวทย์ หากมีขอ้ สงสัยประการใดโปรดติดต่อ ผศ.วิมล
พันธุเวทย์ โทร. 089-983-8270
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
ผศ.วิมล พันธุเวทย์
หัวหน้าโครงการวิจยั
คณะเภสัชศาสตร์ มศว

- 73 -

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน 10 ข้อ
1. ชื่อ-นามสกุล………………………………………............................................................................
2. เพศของนิสติ
 ชาย

 หญิง

3. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตทีน่ ิสติ กําลังศึกษา
 5 ปี
 6 ปี (บริบาลทางเภสัชกรรม)
4. สาขาโครงงานวิจยั ทางเภสัชศาสตร์ทท่ี าํ ระหว่างเรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
 สาขาทีเ่ น้นทางด้านผูป้ ว่ ย (patient)
 สาขาทีเ่ น้นทางด้านผลิตภัณฑ์ (product)
 สาขาทีเ่ น้นทางด้านเภสัชศาสตร์สงั คมและการบริหารเภสัชกรรม (social)
5. จํานวนชัวโมงที
่
น่ ิสติ ฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพระหว่างเรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
(ตอบได้ > 1 ข้อ)
จํานวน………………ชัวโมง
่
 ฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาล
 ฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน
จํานวน………………ชัวโมง
่
 ฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพสาขาเภสัชอุตสาหกรรม
จํานวน………………ชัวโมง
่
จํานวน………………ชัวโมง
่
 ฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมการตลาด
 ฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
จํานวน………………ชัวโมง
่
6. คะแนนเฉลีย่ สะสมของนิสติ (Grade Point Average, GPA) ตัง้ แต่ชนั ้ ปีท่ี 1 จนถึงภาคเรียนที่ 1
ของชัน้ ปีสดุ ท้ายของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตทีศ่ กึ ษาเท่ากับ………………………………
7. สาขาการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทีน่ ิสติ ต้องการปฏิบตั งิ านเป็ นลําดับแรกหลังสําเร็จการศึกษา
(ตอบได้ 1 ข้อเท่ านัน้ )
 เภสัชกรรมโรงพยาบาล
 เภสัชกรรมชุมชน
 เภสัชอุตสาหกรรม
 เภสัชกรรมการตลาด
 การศึกษาเภสัชศาสตร์ (อาจารย์)
 การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
 อื่นๆ (เช่น ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพอื่น)....................................................................................

- 74 8. การเตรียมตัวก่อนเข้าสอบใบประกอบวิ ชาชีพเภสัชกรรมของนิ สิต
8.1 นิสติ เลือกทบทวนความรูจ้ ากแหล่งความรูใ้ ดบ้าง (ตอบได้ > 1 ข้อ)
 1. คูม่ อื ทักษะตามเกณฑ์ความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพของผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 2. เอกสารการสอน
 3. หนังสือ
 4. ตําราทางวิชาการต่างประเทศ (textbook)
 5. ข้อสอบเก่า
 6. บทความ และวารสารทางวิชาการ
 7. วิดทิ ศั น์แสดงทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม
 8. แหล่งความรูอ้ ่นื ๆ ได้แก่………………………………………………………………….
8.2 แหล่งความรูใ้ นข้อ 8.1 ทีน่ ิสติ เลือกใช้ทบทวนมากทีส่ ดุ 3 ลําดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้ อย)
คือ   
8.3 จํานวนชัวโมงต่
่
อวันที่ใช้ทบทวนจากแหล่งความรูใ้ นข้อ 8.1
 < 3 ชัวโมงต่
่
อวัน
 3-5 ชัวโมงต่
่
อวัน
 > 5 ชัวโมงต่
่
อวัน
8.4 จํานวนวันต่อสัปดาห์ (ความถี่) ทีใ่ ช้ทบทวนจากแหล่งความรูใ้ นข้อ 8.1
 > 5 วันต่อสัปดาห์
 < 3 วันต่อสัปดาห์
 3-5 วันต่อสัปดาห์
8.5 จํานวนชัวโมงต่
่
อวันที่ใช้ฝึกปฏิบตั จิ ริงสําหรับเตรียมสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE)
 < 3 ชัวโมงต่
่
อวัน
 3-5 ชัวโมงต่
่
อวัน
 > 5 ชัวโมงต่
่
อวัน
8.6 จํานวนวันต่อสัปดาห์ (ความถี่) ทีใ่ ช้ฝึกปฏิบตั จิ ริงสําหรับเตรียมสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัช
กรรม (OSPE)
 < 3 วันต่อสัปดาห์
 3-5 วันต่อสัปดาห์
 > 5 วันต่อสัปดาห์
9. รูปแบบการเตรียมตัวก่อนเข้าสอบใบประกอบวิ ชาชีพเภสัชกรรมของนิ สิต
9.1 นิสติ มีรปู แบบการเตรียมตัวก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างไร (ตอบได้ > 1 ข้อ)
 1. เตรียมตัวคนเดียว
 2. เตรียมตัวร่วมกับเพือ่ น เช่น อ่านหนังสือร่วมกัน มีการติวด้วยกัน
 3. ฝึ กฝนตามวีดทิ ศั น์แสดงทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม
 4. ฝึ กปฏิบตั ทิ กั ษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมในห้องพัฒนาทักษะทางเภสัชกรรม
หรือห้อง active learning
 5. ฝึ กปฏิบตั ทิ กั ษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมในสถานปฏิบตั งิ านจริง เช่น ร้านยา โรงพยาบาล
 6. มีเภสัชกรรุน่ พีค่ อยช่วยเหลือในการให้คาํ แนะนํา
 7. รูปแบบอื่นๆ ได้แก่................................................................................................................
9.2 รูปแบบการเตรียมตัวในข้อ 9.1 ทีน่ ิสติ เลือกใช้มากทีส่ ดุ 3 ลําดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้ อย)
คือ



- 75 10. การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการสอบใบประกอบวิ ชาชี พเภสัชกรรมของนิ สิ ต
จากการประเมิ นตนเอง
ข้อ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบใบประกอบวิ ชาชี พเภสัชกรรม

การรับทราบ
ทราบ

10.1 นิสติ ทราบวัตถุประสงค์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
10.2 นิสติ ทราบว่าการสอบประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การสอบข้อเขียนการบูรณาการ
ความรูท้ างเภสัชศาสตร์ (MCQ, Multiple Choice Question) และการสอบทักษะ
ทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE, Objective Structured Pharmaceutical
Examination)
10.3 นิสติ ทราบว่าการสอบมีขอบเขตตามเกณฑ์ความรูค้ วามสามารถทางเภสัชกรรม
10.4 นิสติ ทราบว่าสัดส่วนข้อสอบด้านผูป้ ว่ ย:ผลิตภัณฑ์:เภสัชศาสตร์สงั คมและการ
บริหารเภสัชกรรม (Patient:Product:Social) เท่ากับ 3:2:1
10.5 นิสติ ทราบวิธกี ารตอบข้อสอบ ได้แก่
 การสอบ MCQ จะต้องระบายคําตอบลงในกระดาษคําตอบ
 การสอบ OSPE ผูส้ อบต้องแสดงความสามารถเชิงทักษะ อาจโดยการ
พูดโต้ตอบ หรือแสดงการกระทําต่างๆต่อผูค้ ุมสอบ หรือตอบคําถามลง
ในกระดาษคําตอบ
10.6 นิสติ ทราบคะแนนสอบ และเกณฑ์การตัดสินผ่าน เช่น
 คะแนนสอบ MCQ เต็ม 240 คะแนน และเกณฑ์การตัดสินผ่าน 60%
 คะแนนสอบ OSPE เต็ม 250 คะแนน และเกณฑ์การตัดสินผ่าน
80%
 การสอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน จะต้องสอบผ่านทัง้ MCQ และ OSPE
10.7 นิสติ ทราบว่าการสอบ MCQ จัดสอบวันที่ 5-6 ก.พ. 2554 เวลา 9.00-12.00
น. และการสอบ OSPE จัดสอบวันที่ 4 มี.ค. 2554 เวลา 13.00-18.05 น.
10.8 นิสติ ทราบว่าต้องส่งเอกสารหลักฐานการสําเร็จการศึกษาไปยังศูนย์สอบความรู้
ภายในช่วงเวลาทีก่ าํ หนด มิฉะนัน้ ผลสอบจะเป็ นโมฆะ
10.9 นิสติ ทราบว่าเมือ่ มีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
นิสติ สามารถสืบค้นข้อมูลที่ http://www.plecenter.org
10.10 นิสติ ทราบว่าศูนย์สอบความรูผ้ ูข้ อขึน้ ทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัช
กรรมเป็ นหน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ตัง้ อยู่ทค่ี ณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่ทราบ
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ส่วนที่ 2 ทัศนคติต่อวิชาชีพเภสัชกรรม จํานวน 15 ข้อ
ทัศนคติต่อการสอบใบประกอบวิชาชี พเภสัชกรรม จํานวน 5 ข้อ
ทัศนคติต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จํานวน 9 ข้อ
คําชี้แจง
กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างทีต่ รงกับความคิดเห็นที่แท้จริงของนิสติ ต่อข้อความดังต่อไปนี้
ระดับความคิ ดเห็น
ข้อ
1

ทัศนคติ ต่อวิ ชาชี พเภสัชกรรม

นิสติ คิดว่าวิชาชีพเภสัชกรรมมีเกียรติ และเป็ นที่
ยอมรับของสังคม
2 นิสติ คิดว่าวิชาชีพเภสัชกรรมเป็ นทีต่ ้องการของ
สังคม และเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
3 นิสติ คิดว่าวิชาชีพเภสัชกรรมมีความมันคงในการ
่
ทํางาน
4 นิสติ คิดว่าวิชาชีพเภสัชกรรมมีโอกาสก้าวหน้าใน
การทํางาน
5 นิสติ คิดว่าวิชาชีพเภสัชกรรมมีความท้าทาย ไม่
น่ าเบื่อ
6 นิสติ คิดว่าการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเปิ ด
โอกาสให้เลือกปฏิบตั งิ านได้หลากหลายสาขา
7 นิสติ คิดว่าการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพเภสัชกรรม
ได้รบั ค่าตอบแทนสูง
สามารถยกฐานะทาง
เศรษฐกิจของตนเองและครอบครัวให้ดขี น้ึ
8 นิสติ คิดว่าการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพเภสัชกรรม
ทําให้เกิดความภูมใิ จทีไ่ ด้ช่วยเหลือผูอ้ ่นื
9 นิสติ คิดว่าการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพเภสัชกรรมมี
ความเหน็ดเหนื่อยอย่างมาก ต้องใช้แรงงาน
มากกว่าความคิด
10 นิสติ คิดว่าการทีต่ ้องใช้ใบประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรมในการปฏิบตั งิ านเสมอเป็ นสิง่ ทีย่ ุ่งยาก

เห็นด้วย เห็นด้วย ไม่แน่ ใจ
อย่างยิง่

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิง่
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ข้อ

ทัศนคติ ต่อวิ ชาชี พเภสัชกรรม

เห็นด้วย เห็นด้วย ไม่แน่ ใจ
อย่างยิง่

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิง่

11 นิสติ คิดว่าการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพเภสัชกรรมมี
ความเสีย่ งต่อการติดเชื้อโรคต่างๆสูง
12 นิสติ คิดว่าการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพเภสัชกรรมมี
ความเสีย่ งสูงต่อการถูกผูป้ ่วยฟ้องร้อง
13 นิสติ คิดว่าเภสัชกรมีบทบาทสําคัญต่อทีม
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
14 นิสติ คิดว่าการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพเภสัชกรรม
ทําให้เกิดความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อผูป้ ่วยและญาติ
15 นิสติ คิดว่าการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพเภสัชกรรม
ทําให้เกิดความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุข
ระดับความคิ ดเห็น
ข้อ

ทัศนคติ ต่อการสอบใบประกอบวิ ชาชี พ
เภสัชกรรม

1

นิสติ คิดว่าการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรมเป็ นสิง่ สําคัญและมีประโยชน์
นิสติ คิดว่าการเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรมในครัง้ แรกเป็ นการลองข้อสอบเท่านัน้
นิสติ คิดว่าการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ผ่านในการสอบครัง้ แรกเป็ นเรือ่ งทีจ่ าํ เป็ นอย่างยิง่
นิสติ คิดว่าการสอบใบประกอบวิชาชีพผ่านจะทํา
ให้สามารถปฏิบตั งิ านในวิชาชีพเภสัชกรรมได้
เป็ นอย่างดี
นิสติ คิดว่าการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรมผ่านเป็ นสิง่ ทีน่ ่ าภาคภูมใิ จ

2
3
4

5

เห็นด้วย เห็นด้วย ไม่แน่ ใจ
อย่างยิง่

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิง่
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ข้อ

ทัศนคติ ต่อการเรียนการสอน
ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิ ต

1

นิสติ คิดว่าการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศา
สตรบัณฑิตทําให้นิสติ มีความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ สําหรับการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพ
เภสัชกรรม
นิสติ คิดว่าการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศา
สตรบัณฑิตทําให้นิสติ มีคุณธรรม และจริยธรรม
สําหรับการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพเภสัชกรรม
นิสติ คิดว่าการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศา
สตรบัณฑิตทําให้นิสติ สามารถนําความรูแ้ ละ
ทักษะไปใช้ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้
จริง
นิสติ คิดว่าการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศา
สตรบัณฑิตมีการจัดโครงสร้างรายวิชาและ
เนื้อหารายวิชาอย่างเหมาะสม
นิสติ คิดว่าการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศา
สตรบัณฑิตมีเนื้อหาโดยรวมของรายวิชายาก
เกินไป
นิสติ คิดว่าอาจารย์มคี วามเอาใจใส่ต่อนิสติ ในด้าน
การเรียน หรือด้านอื่นๆนอกเหนือจากการเรียน
นิสติ คิดว่าอาจารย์มคี วามเป็ นกันเองทําให้นิสติ
สามารถเข้าขอคําปรึกษาเมื่อมีปญั หา
นิสติ คิดว่าอาจารย์มคี วามเคร่งครัดต่อการเรียน
การสอนและการประเมินผลการเรียนมากเกินไป
นิสติ คิดว่าการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศา
สตรบัณฑิตมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทัง้ ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา (เช่น กีฬาสี) ในหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิตอย่างเหมาะสม

2

3

4

5

6
7
8
9

เห็นด้วย เห็นด้วย ไม่แน่ ใจ
อย่างยิง่

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิง่
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ส่วนที่ 3 แบบคัดกรองภาวะสุขภาพจิตฉบับภาษาไทย จํานวน 12 ข้อ
คําชี้แจง
กรุณาตอบตามสภาพทีน่ ิสติ ประสบและรับรูใ้ นระดับจิตสํานึกของนิสติ ในระยะ 2-3 สัปดาห์ท่ผี ่านมา
โดยทําเครือ่ งหมาย  ลงใน  ซึ่งอยู่หน้าคําตอบทีน่ ิสติ เลือก
1. นิ สิ ตสามารถมีสมาธิ จดจ่อกับสิ่ งที่ กาํ ลังทําอยู่ได้
 ดีกว่าปกติ
 เหมือนปกติ
 น้อยกว่าปกติ
2. นิ สิ ตนอนไม่หลับเพราะกังวลใจ
 ไม่เลย  ไม่มากกว่าปกติ  ค่อนข้างมากกว่าปกติ
3. นิ สิ ตรู้สึกว่าได้ทาํ ตัวให้เป็ นประโยชน์ ในเรื่องต่างๆ
 มากกว่าปกติ  เหมือนปกติ
 น้อยกว่าปกติ
4. นิ สิ ตรู้สึกว่าสามารถตัดสิ นใจในเรือ่ งต่างๆ ได้
 มากกว่าปกติ  เหมือนปกติ
 น้อยกว่าปกติ
5. นิ สิ ตรู้สึกตึงเครียดอยู่ตลอดเวลา
 ไม่เลย  ไม่มากกว่าปกติ  ค่อนข้างมากกว่าปกติ
6. นิ สิ ตรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะเอาชนะความยากลําบากต่างๆ ได้
 ไม่เลย  ไม่มากกว่าปกติ  ค่อนข้างมากกว่าปกติ
7. นิ สิ ตสามารถมีความสุขกับกิ จกรรมในชีวิตประจําวันตามปกติ ได้
 มากกว่าปกติ  เหมือนปกติ
 น้อยกว่าปกติ
8. นิ สิ ตสามารถที่จะเผชิ ญหน้ ากับปัญหาต่างๆ ของตัวเองได้
 ดีกว่าปกติ
 เหมือนปกติ
 น้อยกว่าปกติ
9. นิ สิ ตรู้สึกไม่มีความสุขและเศร้าหมอง
 ไม่เลย  ไม่มากกว่าปกติ  ค่อนข้างมากกว่าปกติ
10. นิ สิ ตรู้สึกเสียความมันใจในตั
่
วเองไป
 ไม่เลย  ไม่มากกว่าปกติ  ค่อนข้างมากกว่าปกติ
11. นิ สิ ตคิ ดว่าตัวเองเป็ นคนไร้ค่า
 ไม่เลย  ไม่มากกว่าปกติ  ค่อนข้างมากกว่าปกติ
12. นิ สิ ตรู้สึกมีความสุขดี ตามสมควร เมื่อดูโดยรวมๆ
 มากกว่าปกติ  เหมือนปกติ
 น้อยกว่าปกติ

 น้อยกว่าปกติมาก
 ค่อนข้างมากกว่าปกติมาก
 น้อยกว่าปกติมาก
 น้อยกว่าปกติมาก
 ค่อนข้างมากกว่าปกติมาก
 ค่อนข้างมากกว่าปกติมาก
 น้อยกว่าปกติมาก
 น้อยกว่าปกติมาก
 ค่อนข้างมากกว่าปกติมาก
 ค่อนข้างมากกว่าปกติมาก
 ค่อนข้างมากกว่าปกติมาก
 น้อยกว่าปกติมาก

- 80 -

ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
หัวหน้ าโครงงานวิ จยั
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
นาง วิมล พันธุเวทย์
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mrs Wimon Phuntuwate
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
3100903792064
3. ตําแหน่งปจั จุบนั
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
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