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บทคัดยอ 

การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตพยาบาลตอการสอบวิชาการพยาบาลผูใหญเพื่อ

ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง กลุมตัวอยางเปน

นิสิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วิทยาเขตวัชรพล จำนวน 15 คน เก็บขอมูลโดย

การสัมภาษณเชิงลึก วิเคราะหขอมูลโดยวิธีการเชิงคุณภาพ 

ผลการศึกษา แบงเปน 4 ประเด็น คือ 1) ความรูสึกตอการจัดสอบของสภาการพยาบาล นิสิตเห็นดวยท่ี

สภาการพยาบาลจัดใหมีการสอบข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพเพื่อเปนมาตรฐานเบ้ืองตนของวิชาชีพ 2) ความ

วิตกกังวลตอการสอบวิชาการพยาบาลผูใหญ พบวา นิสิตสวนใหญมีความวิตกกังวลมาก 3) การเตรียมความพรอม

ในการสอบ นิสิตมีความพรอมปานกลาง 4) ความคาดหวังตอผลการสอบ นิสิตท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร

สูงมีความมั่นใจวาสามารถสอบผานมากกวานิสิตท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดต่ำ  

 

คำสำคัญ : ความคิดเห็นของนิสิตพยาบาล, การเตรียมสอบวิชาการพยาบาลผูใหญ, การสอบขึ้นทะเบียน          

ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ช้ันหน่ึง  

  

Abstract 
The purpose of this study was to explore the opinions of the western university 

wacharapol nursing students toward the preparation in adult nursing for nursing and midwifery 
license examination first class. The sample were 15 the nursing students and collected data by 
using indepth interview each other. Qualitative method of analysis were used. 
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Results revealed as follow,1) Feeling to setting examination of Nursing Council, the 
students agreed that Nursing Council hold to examination for license to basic standard in 
nursing care. 2) The anxiety about adult nursing examination, theywere worried about exam. 
3) Preparedness forexamination, they had at moderatelevel. 4) Expectation for pass 
examination, the students had high grade point average were able to pass the license 
examination more than the students had low grade point average. 

  
Keywords : The opinions of the nursing students, the preparation in adult nursing  

examination, the first class of nursing and midwifery license examination. 
 

บทนำ 

วิชาชีพการพยาบาลเปนการใหบริการทางสุขภาพแกประชาชน เพื่อใหประชาชนดำรงสุขภาพดีในยามปกติ 

และเมื่อมีภาวะเจ็บปวยจะไดรับการดูแลชวยเหลือใหปลอดภัยจากภาวะของโรค ภาวะแทรกซอน และความพิการ

ตาง ๆ ผูใชบริการตองการความเชื่อมั่นในการบริการที่ดีและมีคุณภาพจากพยาบาลวิชาชีพ ใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพพยาบาลท่ีสภาการพยาบาลออกใหแกพยาบาลวิชาชีพ เปนหลักฐานทางกฎหมายท่ียืนยันถึงความมีมาตรฐาน

ในการปฏิบัติวิชาชีพของพยาบาล พยาบาลวิชาชีพท่ีประกอบวิชาชีพจึงตองเปนผู ที ่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

เพื่อใหการรับรองพยาบาลวิชาชีพวาเปนผูที่มีความรูและความสามารถไดมาตรฐานตามที่สภาการพยาบาลกำหนด 

(อนุรี ชาญธวัชชัย และ มนสภรณ วิทูรเมธา, 2560) ดังนั้น ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทุกคน 

จึงตองสอบวัดความรูขอข้ึนทะเบียน รับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ นอกจากนี้ 

ผลการสอบข้ึนทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลยังเปนเกณฑสำคัญในการรับรองสถาบันการศึกษา ในแตละปผูท่ี

จะขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่งไดนั้น จะตองผานการสอบใน 8 รายวิชา 

และทุกรายวิชามีคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 จึงจะมีสิทธ์ิข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล (สภาการ

พยาบาล, 2543) สถาบันการศึกษาพยาบาลทุกแหงในประเทศไทยจึงตองมีการเตรียมใหนักศึกษาพยาบาลที่สำเร็จ

การศึกษาในแตละป เขาสอบวัดความรูเพื่อขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามท่ีสภา

การพยาบาลกำหนด  

ผลการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัชรพล ในรายวิชาการพยาบาลผูใหญท่ีสอบผานในปแรกในปการศึกษา 2559,–2561 คิดเปน

รอยละ 49.6 และ 52.0 ตามลำดับ จากสถิติการสอบวัดความรูวิชาการพยาบาลผูใหญตั้งแตป พ.ศ. 2556 จนถึง

ปจจุบันพบวามีนิสิตสอบไมผานวิชานี้ทุกป  

ในการเตรียมนิสิตเพื่อสอบความรูขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ   

การผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง คณะพยาบาลไดเตรียมนิสิตท่ีสำคัญ คือ การทบทวนความรูในเนื้อหาตาง ๆ ตามท่ีไดรับพิมพ

เขียว (Blueprint) จากสภาการพยาบาล การฝกทำขอสอบรวบยอด (Comprehensive examination) แตละวิชา

โดยคณะและภาควิชารับผิดชอบจัดสอบ กำหนดเกณฑการสอบผานแตละวิชาไมต่ำกวารอยละ 60 รวมถึงการเนน

ใหนิสิตเห็นความสำคัญของการสอบใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลต้ังแตเร่ิมเขามาศึกษา 
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คณะวิจัยในฐานะเปนผูรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลผูใหญจึงสนใจศึกษาความคิดเห็น

ของนิสิตตอการเตรียมสอบวิชาการพยาบาลผูใหญโดยคาดหวังวาผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอการจัดการเรยีน

การสอนรายวิชา การหาแนวทางชวยเหลือนิสิตในการเรียน การเตรียมสอบ และการเตรียมผูสำเร็จการศึกษา ใหมี

ความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัชรพลตอการ

เตรียมสอบวิชาการพยาบาลผูใหญเพื่อขอข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง  

 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตพยาบาลตอ

การเตรียมสอบวิชาการพยาบาลผูใหญเพื่อขอข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นิสิตพยาบาลชั้นปท่ี 4 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

วิทยาเขตวัชรพล ปการศึกษา 2561 โดยมีเกณฑการคัดเลือกผูใหขอมูลแบบเจาะจงตามเกณฑที่กำหนดคือ เปนเพศ

หญิงหรือชาย มีความสามารถในการสื่อสารดี ยินดีใหความรวมมือในการทำวิจัย และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด

หลักสูตรในการเรียนต้ังแต 2.00 ข้ึนไป 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

เครื ่องมือในการวิจัย คือ ตัวผู วิจัย เครื ่องบันทึกเสียงและ แบบสัมภาษณ ที่คณะวิจ ัยสรางขึ ้นจาก

ประสบการณของคณะวิจัย ลักษณะคำถามเปนแบบปลายเปดประกอบดวยแนวคำถามหลัก คือ 1) ความรูสึกตอการ

จัดสอบของสภาการพยาบาล 2) ความวิตกกังวลตอการสอบ 3) การเตรียมความพรอมเพื่อสอบ 4) ความคาดหวังตอ

ผลสอบ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยผูทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ทาน ทำการปรับปรุงเนื้อหา

ใหครอบคลุมตามคำแนะนำกอนนำไปใชจริง 

การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง 

โครงการวิจัยไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน คณะวิจัยได

ชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย สิทธิตอบรับหรือปฏิเสธการเขารวมวิจัย การรักษาความลับของขอมูล 

และการนำเสนอผลการวิจัยในภาพรวม ผูยินดีเขารวมการวิจัยไดลงนามในแบบยินยอมเขารวมการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

คณะวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองในเดือน พฤษภาคม 2562 โดยไดดำเนินการติดตอนิสิตท่ีมีคุณสมบัติ

ตรงตามเกณฑที่กำหนด นัดหมายวันเวลาสถานที่ในการสัมภาษณ มีการสรางสัมพันธภาพกับนิสิต ชี้แจงวัตถุประสงคของ

การวิจัยพรอมท้ังขอความรวมมือในการวิจัย ทำการสัมภาษณเจาะลึกตามแนวคำถามท่ีสรางข้ึน  ใชเวลาในการสัมภาษณแต

ละครั้งประมาณ 20 - 30 นาที และจดบันทึกประเด็นสำคัญของขอมูลพรอมทั้งบันทึกเทปการสัมภาษณ การเก็บขอมูลได

สิ้นสุดหลังจากสัมภาษณนิสิต จำนวน 15 รายเนื่องจากขอมูลท่ีไดมีความอิ่มตัว ไมมีขอมูลใหม เๆพิ่มเติมจากเดิม 
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การวิเคราะหขอมูล  

ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) โดยนำขอมูลท่ีไดมาจากการถอดเทป มาจัด หมวดหมูขอมูล

และเชื่อมโยงความสัมพันธโดยกำหนดเปนหัวเร่ืองสำคัญและหัวเร่ืองรองและอางอิงคำพูด ของผูใหขอมูลประกอบ

ผลการวิจัย 

  

ผลการวิจัย  

ผูใหขอมูลท้ังหมดมี 15 ราย เปนหญิงท้ังหมด อายุระหวาง 21–23 ป เกรดเฉลี่ยสะสมอยูระหวาง 2.00–3. 58 

ผลการศึกษาสรุปได ดังนี้ 

1. ความรูสึกตอการจัดสอบของสภาการพยาบาลเพ่ือขอข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ นิสิตพยาบาล

เห็นดวยที่สภาการพยาบาลจัดสอบ โดยใหเหตุผลตางกัน คือ เปนจุดเริ่มตนวิชาชีพ เปนการวัดความพรอมกอน

ทำงาน ชวยใหเกิดความมั่นใจท่ีจะเร่ิมปฏิบัติงานเพราะวิชาชีพพยาบาลตองรับผิดชอบตอชีวิตผูปวย เปนมาตรฐาน

เบื้องตนในการใหบริการพยาบาลที่ใกลเคียงกันและเปนที่ยอมรับของสังคม ทำใหเกิดความมั่นใจตอผูใชบริการ            

ผูจางและมีผลตอการไดเงินเดือนตามเกณฑวิชาชีพ ดังคำพูดท่ีวา 

  “ การจัดสอบของสภาฯ เหมือนเปนการทบทวนความรูกอนไปปฏิบัติงานจริงวามีความพรอมหรือยังถาเรา

สอบไมผานจะไดแกไขความรูของเราใหเพิ่มข้ึนกอนไปปฏิบัติงานจริง” 

“ เห็นดวยคะ เปนการทดสอบความรูกอนเปนพยาบาลวิชาชีพและมีผลตอการทำงานในโรงพยาบาล

เพราะใชผลการสอบประเมินความสามารถและเงินเดือน” 

“ เห็นดวยคะ เพราะพยาบาลเปนวิชาชีพ ตองมีใบประกอบวิชาชีพ ถาสอบไมผานจะทำใหความมั่นใจ

ลดลง มันสำคัญมากเปนจุดเร่ิมตนของวิชาชีพท่ีแทจริง”  

2. ความวิตกกังวลตอการสอบวิชาการพยาบาลผูใหญ นิสิตสวนใหญมีความวิตกกังวลตอการ สอบวิชาการ 

พยาบาลผูใหญมาก เหตุผล คือ การพยาบาลผูใหญเนื้อหาวิชามาก อานหนังสือไมทัน ถามรุนพี่ขอสอบจะเปนการ

วิเคราะหโจทย เรียนจบนานแลวทำใหลืมเนื้อหาตองใชเวลาในการฟนความรูและทุกปรุนพี่สอบตกกันมาก ดังคำพูดท่ีวา 

“ กังวลมาก เพราะเกณฑผานสูง เตรียมตัวยังไมพรอม อานหนังสือยังไมจบ เปนวิชาที่กังวลมากที่สุด 

เพราะทราบจากรุนพี่วาตองวิเคราะหโจทย และปท่ีผานมาพี่สอบตกเยอะ” 

“ กังวลมากคะ โรคตางๆ เยอะจำไมคอยได กลไกการเกิดอาการบางอยางแยกยากถาถามวาเขาใจไหมก็

เขาใจแตลำบากในการตอบเพราะขอสอบตองวิเคราะหโจทย ” 

“ เครียดมากในชีวิตแบบท่ีไมเคยเครียดมากอนเพราะถาสอบไมผานจะมีผลตอหนาท่ีการงาน ” 

3. การเตรียมความพรอมเพ่ือสอบวิชาการพยาบาลผูใหญ นิสิตสวนใหญมีความพรอมในการเตรียมสอบ

อยูในระดับปานกลาง โดยไมมั่นใจมากนักเพราะยังอานหนังสือไมมากพอ กังวลการวิเคราะหโจทย แตก็คิดวา

ประสบการณจากที่ไดจากการฝกปฏิบัติงานจะชวยในการทำขอสอบไดในระดับหนึ่ง เมื่อใกลสอบความพรอมจะ

เพิ่มขึ้นนิสิตจำนวนหนึ่งยังไมมีความพรอมเนื่องจากยังอานหนังสือไมมากพออานแลวยังสับสนจับประเด็นสำคัญ

ไมได กังวลกับโจทยท่ีออกกลัววิเคราะหโจทยไมได ไมคอยไดฝกทำขอสอบ และมีนิสิตบางสวนมีความพรอมในการ

สอบมั่นใจสอบผานเนื่องจากเตรียมตัวมาอยางดี ดังคำพูดท่ีวา 
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 “ มีความพรอมในการสอบ 50 % ไมมั่นใจมากนัก กังวลในการทำขอสอบไมรูจะมุงประเด็นสำคัญเร่ืองใด 

ไมแนใจการวิเคราะหโจทยแตจะเอาประสบการณจากตึกไปสอบ”  

“ ไมมีความพรอม ความครอบคลุมในเนื้อหายังไมพรอมหมด อานหนังสือชาไปเร่ิมอานเมื่อ 2 เดือนท่ีแลว

และจากอาจารยติวทำใหทราบวายังไมพรอม” 

” มีความพรอม 70 – 80 % เพราะเตรียมตัวมาแตเนิ่นๆ ชวงนี้พยายามเก็บรายละเอียดใหมากท่ีสุดเพื่อให

พรอมมากกวานี้ พอแม อาจารย ใหกำลังใจดีคะ ” 

4. ความคาดหวังตอผลการสอบวิชาการพยาบาลผูใหญ พบวา นิสิตที ่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด

หลักสูตรต่ำไมมั่นใจวาจะสอบผานวิชาการพยาบาลผูใหญดวยเหตุผล คือ อานหนังสือไมมากพอ ไมแนใจขอสอบจะ

ออกแบบไหนและคาดวาขอสอบสภาฯ ตองยากกวาของคณะ ขณะที่นิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร

มากกวา 3.00 มั่นใจวาจะสอบผานไดดวยเหตุผล คือ อานหนังสือทบทวนมาก เกณฑสภาผานคงไมสูงเกินไป ฝกทำ

ขอสอบมากพอ มองเห็นแนวทางการทำขอสอบจับประเด็นสำคัญได ตั้งใจเรียนมาตลอดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

บางคนมุงมั่นตองสอบใหผาน เพราะการสอบผานบงชี้อนาคตและเงินเดือนท่ีจะไดรับ ดังคำพูดท่ีวา 

  “ คิดวารอบแรกคงไมผาน จากการอานหนังสือ ฝกทำขอสอบ การติวของอาจารยรูวาตัวเองอยูในระดับไหน 

แคตัวอยางขอสอบอาจารยยังทำไมได ขอสอบสภาจะทำไดเหรอ สำหรับหนูคงหลายรอบคะ ” 

“ตองผานใหไดคะ อานมามากแลว มันบงบอกถึงอนาคต เงินเดือน ต้ังใจเรียนมาตลอดและพยายามศึกษา

ใหเขาใจกอนทุกคร้ังท่ีจะข้ึนฝกปฏิบัติงาน มั่นใจวาผานคะ” 

 

อภิปรายผล 

1. ความรูสึกตอการจัดสอบของสภาการพยาบาล นิสิตพยาบาลเห็นดวยท่ีสภาฯจัดสอบ เพื่อเปนมาตรฐาน

เบ้ืองตนของวิชาชีพในการใหบริการพยาบาลเปนท่ียอมรับของสังคม ทำใหเกิดความมั่นใจตอผูใชบริการ และผูจาง 

2. ความวิตกกังวลตอการสอบวิชาการพยาบาลผูใหญ นิสิตสวนใหญมีความวิตกกังวลตอการสอบ

วิชาการพยาบาลผูใหญมาก เหตุผล คือ การพยาบาลผูใหญเนื้อหาวิชามาก อานหนังสือไมทัน รุนพี่บอกขอสอบจะ

เปนการวิเคราะหสถานการณ สอดคลองกับการศึกษาของวิภาวรรณ ชะอุมเพ็ญสุขสันต, จอม สุวรรณโณ และ           

วัลลา ตันติโยทัย (2545) พบวา การสอบเปนสถานการณที่กอใหเกิดความเครียดสูงสุด สถานการณที่ทำใหเกิด

ความเครียด ไดแก การเตรียมตัวสอบไมทัน ประเด็นหลักคือ อานหนังสือไมทัน เนื้อหาวิชาท่ีเรียนมีมาก ไมสามารถ

ควบคุมตัวเองใหอานหนังสือไดตามที่ตองการ นิสิตบางคนบอกวา เครียดมากในชีวิตแบบที่ไมเคยเครียดมากอน

เพราะถาสอบไมผานจะมีผลตอหนาท่ีการงาน เหตุผลสำคัญท่ีทำใหนิสิตเครียด คือ กลัวทำขอสอบวิชาการพยาบาล

ผูใหญไมไดเนื่องจากรุนพี่บอกขอสอบยากตองวิเคราะหสถานการณ เปนประเด็นบงชี้วา ความสามารถทำขอสอบ

เชิงวิเคราะหของนิสิตไมดีพอทำใหขาดความมั่นใจในการทำขอสอบจึงเปนภาระของอาจารยท่ีตองจัดประสบการณ

การเรียนรูโดยสงเสริมใหนิสิตมีทักษะในการคิดวิเคราะห แกปญหาและเรียนรูดวยตนเองเพิ่มข้ึน 
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3. การเตรียมความพรอมเพ่ือสอบวิชาการพยาบาลผูใหญ นิสิตสวนใหญมีความพรอมในการเตรียมสอบ

อยูในระดับปานกลาง โดยไมมั่นใจมากนักเพราะยังอานหนังสือไมมากพอเริ่มอานเนื้อหาวิชาเมื่อ2- 3 เดือนที่แลว 

กังวลการวิเคราะหโจทย อานเนื้อหาแลวยังสับสนจับประเด็นสำคัญไมได บงชี้วานิสิตมี ความรับผิดชอบในการเรียน

ไมมากพอ ไมอานเนื้อหาวิชาแตเนิ่นๆ สอดคลองกับการศึกษาของรัตนาภรณ คงคา.วิชชุดา เจริญกิจการ, วันดี          

โตสุขศรี และ เพ็ญจันทร เสรีวิวัฒนา (2559) พบวาการเตรียมความ พรอมของผูสอบเพื่อขอใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพการพยาบาลอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากมีการเตรียม ความพรอมนอยมาก คือ เร่ิมเตรียมเพื่อสอบเมื่อ

เขาชั ้นปที ่ 4 เทอมปลาย เริ ่มอานหนังสือเมื ่อใกลสอบ และมีปจจัยอื่นที ่อาจสงผลกระทบกับผลการสอบ เชน 

สิ่งแวดลอมไมเอื้อตอการอานหนังสือ ไมมีการสรุป เนื้อหาวิชาตางๆเปนระยะๆ ตลอดป 

4. ความคาดหวังตอผลการสอบวิชาการพยาบาลผูใหญ พบวา นิสิตท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร

มากกวา 3.00 มั่นใจวาสอบผานได ขณะท่ีนิสิตที ่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต่ำไมมั่นใจวาจะสอบผาน

สอดคลองกับงานวิจัยของรัตนาภรณ คงคา และคณะ (2559) พบวา เกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อจบหลักสูตรและผลการสอบ

รวบยอดของคณะมีอิทธิพลตอผลการสอบผานความรูของผูขอข้ึนทะเบียนเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลได

ถูกตอง รอยละ 80.5 โดยกลุมตัวอยางที ่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรสูงมีโอกาสที่จะสอบผานความรู ขอข้ึน

ทะเบียนฯ มากกวากลุมตัวอยางท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต่ำและสอดคลองกับการศึกษาของนัยนา อินทโชติ

และ คณะ (2556) พบวา ผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรสูงมีโอกาสท่ีจะสอบผานการสอบผาน

ความรูขอขึ้นทะเบียนฯ มากกวาผูสำเร็จการศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต่ำ โดยในแตละ 1 หนวยของ

เกรด เฉลี่ยสะสมท่ีเพิ่มข้ึน จะมีโอกาสสอบผานการสอบผานความ รูของผูขอข้ึนทะเบียนฯ ถึง 20.13 เทา จะเห็นได

วานิสิตท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรสูงเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจ ในวิชาตางๆ สามารถนำมาใชในการสอบข้ึน

ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลได  

 

ขอเสนอแนะ 

1. คณะควรมีการปรับปรุงการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเนนการนำความรูมาใชอยาง

สม่ำเสมอทุกชั้นปเพื่อเปนการเตรียมในการสอบขอข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

2. นำผลการวิจัยไปใชในการเตรียมความพรอมการสอบขอข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลทุกรายวิชา 

3. ศึกษาเชิงปริมาณดานการเตรียมความพรอมในการสอบเพื่อขอข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
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