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บทคดัยอ่ 

           การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยก่ึงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาป๎จจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสอบใบประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ และเพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมและพึงพอใจในการเตรียมสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
เป็นผู ้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ของนักศ ึกษาพยาบาลศาสตร์ช ั ้นป ีที ่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ  จ านวน 58 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้รับการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเชื่อมั่นกับกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิทธ์แอลฟุาของครอนบราค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติวิเคราะห์ ไคว์สแควร์ (Chi-square test) 
สถิติค่าเปรียบเทียบ t-test for independent samples  ผลการวิจัยพบว่า 
 1.ความสามารถในการเรียน ของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมและจ าแนกรายวิชาอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.70   
(S. D= 0.64) 
 2.ความพร้อมในการเตรียมสอบ ของกลุ่มตัวอย่างโดยรวม และจ าแนกรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.62 (S.D.= 0.53) 
3.ผลการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรมการเตรียมความพร้อมแต่ละรายวิชาการค่าเฉลี่ยของผลการสอบความรู้แต่ละ
รายวิชาหลังการเตรียมความพร้อมมีค่าสูงกว่าก่อนเข้าอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.00 (t= .000, p<.01) 
 4.ความรู้เกี่ยวกับแต่ละรายวิชาของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเตรียมความพร้อมในกา รสอบมี
นัยส าคัญที่ระดับ .01 (t= .000, p<.01) 
 5. การความพึงพอใจต่อการเตรียมพร้อมในการสอบไม่มีความสัมพันธ์กับเพศ อายุ เกรดเฉลี่ย ระยะเวลาของการ
เตรียมตัวในการสอบ 
ค าส าคัญ:การเตรียมความพร้อม นักศึกษาพยาบาล การสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ   
ค าส าคัญ: การสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ, วิชาชีพการพยาบาล, การผดุงครรภ์ 
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ABSTRACT 

 This research was a quasi-experimental research. The objective is to study factors related to 
the professional and Midwifery nursing examinations and the preparation, satisfaction in preparing for the 
registration examination for a licensed nursing and midwifery professional of the 4 th year nursing students 
at the Faculty of Nursing. Chaloemkanchana university. The instrument used for data collection was a 
questionnaire created by the researcher. The content validity was checked by 3 experts. The confidence 
was checked with a sample of 30 people. The Cronbach's alpha coefficient's alpha was 0.91. Data were 
analyzed by using descriptive statistics such as Frequency, Percentage, Mean, Standard deviation and 
analyzed Chi-square statistics. Statistics for comparing T-test for independent samples. The results 
showed that 
  1. Learning ability of the sample group and the course classification was at a high level with an 
average value of 3.70 (S. D = 0.64) 
  2. Test preparation of the sample as a whole and classified in each level at a high level With 
an average equal to 4.62 (S.D. = 0.53) 
 3. The results of the knowledge test before and after the training for each course preparation. 
The average value of the test results for each course after preparation is significantly higher than before 
training. At the level of .00 (t = .000, p <.01) 
  4. There was a positive correlation between knowledge of each course of the sample group 
and exam preparation at the level of .01 (t = .000, p <.01). 
 5. The satisfaction with test preparation does not correlate with gender, age, GPA, duration of 
test preparation. 
Keywords: Registration of the nursing license, Nursing license and Midwifery 
 
1.บทน า 

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเป็นสถาบันอุดม 
ศึกษา ที ่มีหน้าที ่ผลิตบัณฑิตพยาบาลให ้มีคุณภาพ มี
ภารกิจหลักในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ให้เป็น
บัณฑิตพยาบาลที่มีความตอบสนองของสังคมและเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพที ่ม ีคุณภาพตามที ่สถาบันได้ก าหนด
ข้อบังคับและทางสภาการพยาบาล โดยการสอบผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด ส าหรับผู้ที่ประกอบวิชาการพยาบาลนั้น
ต้องส าเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาจากสถาบันการศึกษา
ที ่สภาการพยาบาลรับรองและจะต้องผ่านการสอบขึ ้น
ทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์  โดยการสอบประเมินความรู้ โดยสภา

การพยาบาล ในว ิชาทางการพยาบาล 8 ร ายว ิชา 
ประกอบด้วย 1) การผดุงครรภ์ 2) การพยาบาลมารดา
ทารก   3) การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 4) การพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช 5) การพยาบาลผู ้ใหญ่ 6) การ
พยาบาลผู้สูงอายุ 7) การพยาบาลอนามัยชุมชนฯ และ 8) 
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล  ซึ ่ง
ก าหนดว่าผู้สอบต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนแต่
ละวิชา ทั้งนี ้ในแต่ละปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา พบว่ามีน ักศ ึกษาที ่สอบขึ ้นทะเบียนขอร ับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ในทุกรายวิชาเป็นจ านวนมาก ซึ ่งหากไม่
สามารถสอบผ่านทุกรายวิชาที่ก าหนด  ก็จะไม่สามารถ
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ปฏิบัติงานประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์
ได้ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ (ชัชวาล วงค์สารี และ
อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์ , 2557) ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพพยาบาลที ่สภาการพยาบาลออกให้แก่พยาบาล
วิชาชีพ ถือเป็นหลักฐานทางกฎหมายที่ยืนยันถึงความมี
มาตรฐานในการปฏิบัติวิชาชีพของผู ้ประกอบวิชาชีพ
พยาบาลเพื่อเป็นการ 
รับรองพยาบาลวิชาชีพว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถได้
มาตรฐานตามที ่สภาการพยาบาลก าหนด ซึ ่งจะส่งผลถึง
คุณภาพการให้บริการต่อประชาชนด้านการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ และผลการสอบขึ ้นทะเบ ียนประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลยังถือเป็นเกณฑ์ส าคัญต่อการประเมิน
คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา 
จากการสอบถามข้อมูลจากนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปี
ที่ 4 พบว่า มีเวลาในการทบทวนความรู้ก่อนสอบน้อย
ต่อเนื่องกัน ก่อนจะสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภา
การพยาบาล และกระบวนการเตรียมความพร้อมในการ
สอบของนักศึกษา ยังต้องมีการพัฒนากระบวนการอย่าง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถสอบ
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาการพยาบาล 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของโปรแกรม
การเตร ียมความพร ้อม เพ ื ่ อสอบขึ ้นทะเบ ียนขอร ับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา ว่าจะสามารถเพิ่มความพร้อมและลดความวิตก
กังวลให้แก่นักศึกษาหรือไม่ และศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษา ต่อโปรแกรมการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้น
ทะเบียนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ สามารถน าประโยชน์ไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของสภาการพยาบาล และพัฒนานักศึกษา
พยาบาล มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 
 

 
 
2.วัตถุประสงค์ 
             

1. เพื่อศึกษาป๎จจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสอบ
ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

2. เพื ่อศึกษาความพึงพอใจในการสอบขึ ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพการ   
และการผดุง 
ครรภ์ชั้นหน่ึง  
 
3.วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi -
Experimental Research) แบบกลุ่มเดียว ศึกษาโดยผ่าน
ระเบียบวิธีการวิจัยในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงการ
เก็บข้อมูลและใช้วิธีการทางสถิติ ส าหรับการวิจัยครั ้งนี้ 
ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1.ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
     1.1ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ชั้นปีที่ 4  

1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ท า

การ เล ื อกกล ุ ่ ม ต ั วอย ่ า งแบบเจ าะจง  ( Purposive 
sampling) ที่เข้าร่วมในการเตรียมความพร้อม ในนักศึก
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ชั้น
ปีที่ 4 จ านวน 58 ราย 

2. เครื่องมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร ื ่องมือที ่ ใช ้การว ิจ ัยคร ั ้งนี ้  เป ็นแบบสอบถาม มี
จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการเตรียมความพร้อมสอบ
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ของนักศ ึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
แบบสอบถามฉบับน้ีแบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ 

ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป 
ได้แก่ เพศ อายุ เกรดเฉลี่ย ระยะเวลาของการเตรียมตัวใน
การสอบ 
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ตอนที่ 2 แบบประเมินด้านความสามารถในการ
เรียนซ่ึงผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แบบสอบถามความพร้อมการ
สอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและความสามารถรายวิชาของวัชราภรณ์ 
เปาโรหิต (2554)   
เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลผล 

ดีมาก  ให้ 5 คะแนน  
ด ี  ให้ 4 คะแนน  
พอใช้  ให้ 3 คะแนน  
อ่อน  ให้ 2 คะแนน  
อ่อนมาก  ให้ 1 คะแนน 

การแปลผล 
หากค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51 –  5.00 แสดงว่าความ 

สามารถในการเรียน อยู่ในระดับดีมาก  
หากค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 –  4.50 แสดงว่าความ 

สามารถในการเรียน อยู่ในระดับมาก 
หากค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51 –  3.50 แสดงว่าความ 

สามารถในการเรียน อยู่ในระดับปานกลาง  
หากค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.51 –  2.50 แสดงว่าความ 

สามารถในการเรียน อยู่ในระดับต ่า 
หากค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 –  1.50 แสดงว่าความ 

สามารถในการเรียน อยู่ในระดับต ่าที่สุด 
ตอนที่ 3 ผลการสอบก่อนและหลังประมวล

ความรู้โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แบบทดสอบการทดลองนี้ 
เป็นการพิจารณาดูการเปลี่ยนแปลงการทดสอบของการ
ทดสอบก่อนการทดลองและการทดสอบหลังการทดลอง
ว่าแตกต่างกัน โดยสังเกตอัตราการเปลี ่ยนแปลงใน
ระยะเวลาปกติและอัตราการเปลี่ยนแปลงเน่ืองมาจากการ
ทดลอง โดยจะมีข้อทดสอบทั้ง 8 รายวิชาให้ท า โดยการ
เลือกค าตอบที่ถูกต้อง 1 ค าตอบ หลักการคือ  

ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิด 0 คะแนน 
ตอนที่ 4 แบบประเมินความพร้อมในการเตรียม

สอบขึ ้นทะเบ ียนร ับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล ซ่ึงผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แบบสอบถามที่พัฒนามา
จากแนวคิดที่เก่ียวกับความพร้อม โดยมีค าถามทั้งหมด 20 
ข้อ ประกอบด้วยด้านการก าหนดเปูาหมาย ด้านการ

วางแผนเตรียมสอบ ด้านการใช้กลยุทธ์ในการเตรียมสอบ 
ด้านการดูแลสุขภาพ มีลักษณะเป็น มาตราส่วนประมาณ
ค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ ปฏิบัติทุกครั้ง  บ่อยครั้ง  
ปานกลาง นาน ๆ ครั้ง ไม่เคยปฏิบัติเลย มีค่าเท่ากับ 4, 3, 
2, 1 และ 0 ตามล าดับ  

หากค่าเฉลี่ยตั ้งแต่ 4.51 –  5.00 แสดงว่ามี
ความพร้อมในการเตรียมสอบ  อยู่ในระดับดีมาก 

หากค่าเฉลี่ยตั ้งแต่ 3.51 –  4.50 แสดงว่ามี
ความพร้อมในการเตรียมสอบ  อยู่ในระดับมาก 

หากค่าเฉลี่ยตั ้งแต่ 2.51 –  3.50 แสดงว่ามี
ความพร้อมในการเตรียมสอบ  อยู่ในระดับปานกลาง 

หากค่าเฉลี่ยตั ้งแต่ 1.51 –  2.50 แสดงว่ามี
ความพร้อมในการเตรียมสอบ  อยู่ในระดับน้อย 

หากค่าเฉลี่ยตั ้งแต่ 1.00 –  1.50 แสดงว่ามี
ความพร้อมในการเตรียมสอบ  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ตอนที่ 5  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเตรียมความ
พร้อมในการสอบ ซึ่งผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แบบสอบถามที่
พัฒนามาจากแนวคิดที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ ความรู้สึก
ต่อกิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้ โดยมีค าถามทั้งหมด 15 ข้อ ซึ่ง
ประกอบด้วยด้านวิทยากร ด้านความรู ้ความเข้าใจ ด้าน
การน าความรู้ไปใช้ ด้านสถานที่  ระยะเวลาของกิจกรรม
ในโปรแกรมที่จะน ามาใช้เพื่อพัฒนาการเตรียมความพร้อม
ให้แก่นักศึกษา ในการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด มีค่า
เท่ากับ 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ  

หากค่าเฉลี่ยตั ้งแต่ 4.51 –  5.00 แสดงว่ามี
ความพึงพอใจต่อการจัดเตรียมความพร้อมในการสอบ  
อยู่ในระดับดีมาก  

หากค่าเฉลี่ยตั ้งแต่ 3.51 –  4.50 แสดงว่ามี
ความพึงพอใจต่อการจัดเตรียมความพร้อมในการสอบ อยู่
ในระดับมาก 

หากค่าเฉลี่ยตั ้งแต่ 2.51 –  3.50 แสดงว่ามี
ความพึงพอใจต่อการจัดเตรียมความพร้อมในการสอบ อยู่
ในระดับปานกลาง  
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หากค่าเฉลี่ยตั ้งแต่ 1.51 –  2.50 แสดงว่ามี
ความพึงพอใจต่อการจัดเตรียมความพร้อมในการสอบ อยู่
ในระดับต ่า 

หากค่าเฉลี่ยตั ้งแต่ 1.00 –  1.50 แสดงว่ามี
ความพึงพอใจต่อการจัดเตรียมความพร้อมในการสอบ อยู่
ในระดับต ่าที่สุด 

3.วิธกีารด าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมลู 
   การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการ เก็บ 
รวบรวมข้อมูลทั ้ งหมดด้วยตนเอง ระหว่างวันที ่  5 
มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2562  โดยการด าเนินการ
ตามล าดับขั้นตอนดังน้ี  

1. ผ ู ้ว ิจ ัยได ้ส่งโครงร ่างวิจ ัยเพ ื ่อขอรับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา พิจารณาเห็นชอบในการ
ด าเนินงานวิจัย  

2. เข้าพบอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อขอ
ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากนัก ศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั ้นปีที ่ 4 โดยชี ้แจงวัตถุ ประสงค์รูปแบบ และ
ขั้นตอนการวิจัยให้ทราบ  

3. ให้นักศึกษาพยาบาลชั้นปี 4 จ านวน 58 คน
ได้ทดสอบความรู้ก่อนเข้าการอบรม โดยจะมีข้อสอบทั้ง 8 
รายวิชาให้ท าโดยการเลือกค าตอบที่ถูกต้อง 1 ค าตอบ 
  4. ด าเนินการจัดอบรมการเตรียมความพร้อม 
หลังจากที่เข้าอบรมเสร็จจะให้มีการทดสอบความรู้หลัง
การเข้าอบรม 
  5. น าแบบทดสอบของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 
4 มาตรวจคะแนน โดยมีหลักการคือ ตอบถูกได้  1 
คะแนน ตอบผิด 0 คะแนน แต่ละรายวิชาต้องผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 60   

6. น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบความรู้ก่อน
และหลังเข้าอบรม และคะแนนการตอบแบบสอบถาม มา
ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยการใช้สถิติ t- 
test เพื่อเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลัง 

การพทิักษ์สทิธิ์ผูใ้หข้้อมลู 
 การวิจ ัยคร ั ้งนี ้  ได ้ร ับการร ับรองจากคณะ 
กรรมการจริยธรรมการวิจัยของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

ชั ้นปีที ่ 4  มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ก่อนผู ้วิจัยจะ
ด าเนินเก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลหลัก 

การวเิคราะหข์อ้มลู 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้

การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นดังน้ี 
1.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
1.1  ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างท าการวิเคราะห์

หาค่าเฉลี ่ย ( X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.)  ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social 
Science)    
  1.2 การเปรียบเทียบทดสอบความรู้ก่อนและ
หลังของกลุ่มตัวอย่างท าการวิเคราะห์หาค่า t-test  

 1.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ทั่วไปกับความพึงพอใจต่อการเตรียมพร้อมในการสอบ ใช้
สถิติไค–สแควร์ (Chi–Square Statistics) 
 
4.สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้น
ปีที่ 4  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อย
ละ 96.60 และเพศชาย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.40 ด้านอายุของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มที่มีอายุ 22 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.80 รองลงมาได้แก่กลุ่มที่มีอายุ 23 ปี จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร ้อยละ 20.70 ด้านผลการเรียนของนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ส่วนใหญ่มีผลการเรียนเกรด
เฉลี่ยมากกว่า  3.00 ขึ้นไป จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
72.40 และระยะเวลาการเตร ียมตัวสอบใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1- 6 เดือน 
จ านวน 48 คน ค ิดเป ็นร ้อยละ 82.80 รองลงมาอยู่
ระหว่าง 6 – 12 เดือน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.10 

ความสามารถในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
โดยรวม เท่ากับ3.70 (S.D. = 0.64) ในรายวิชาที่นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ชั ้นปีที ่ 4 มีความสามารถในการเรียน
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สูงสุด คือการพยาบาลผู้สูงอายุและการพยาบาล
อนามัยช ุมชน โดยมีค ่าเฉล ี ่ย เท ่าก ับ 3.84 เท ่ากัน 
รองลงมาคือการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การ
พยาบาลผดุงครรภ์ มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ3.79 และ 3.74 
ตามล าดับ รายวิชาที่มีความสามารถในการเรียนต ่าสุดคือ
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48  

การทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรมการ
เตรียมความพร้อมแต่ละรายวิชา ค่าเฉลี่ยของผลการสอบ
ความรู้แต่ละรายวิชาหลังการเข้ารับการอบรมสูงกว่าก่อน

เข้ารับการอบรม โดยหลังการอบรมมีคะแนนเฉลี่ย 42.34 
ก่อนเข ้าร ับการอบรมม ีคะแนนเฉล ี ่ย  36.99 เม ื ่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลัง
การอบรม พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมความรู้แต่ละ
รายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความรู้ก่อนการอบรมและ
หลังการอบรมในแต่ละรายวิชา 

รายการ จ านวน ค่า 
เฉลี่ย 

X 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) t Sig. 

ก่อนอบรม 
หลังอบรม 

58 
58 

36.99 
42.34 

2.18 
1.36 

-17.72 .000** 

 
ความพึงพอใจต่อความพร้อมในการเตรียมสอบ 

ด้านการก าหนดเปูาหมาย อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
โดยรวม เท่ากับ 4.62 (S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าการสอบมีความส าคัญมากต่อหน้าที่การงาน และ
การสอบผ่านครั้งแรกเป็นรางวัลชีวิต อยู่ในระดับดีมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  คือ 4.69 

ความพึงพอใจต่อความพร้อมในการเตรียมสอบ 
ด้านการวางแผนเตร ียมสอบ อย ู ่ ในระด ับมาก โดยมี
ค่าเฉลี ่ยโดยรวม เท่ากับ 3.83 (S.D. = 0.73) เมื ่อ
พิจารณารายข้อพบว่าการวางแผนช่วงเวลาในการเตรียม
สอบอย่างชัดเจนและวางแผนเตรียมสอบล่วงหน้า อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย คือ 3.93 และ 3.90 ตามล าดับ 

ความพึงพอใจต่อความพร้อมในการเตรียมสอบ 
ด้านการใช้กลยุทธ์ในการเตรียมสอบ อยู่ในระดับมาก โดย
มีค่าเฉลี ่ยโดยรวม เท่ากับ 3.87 (S.D. = 0.69) เมื ่อ
พิจารณารายข้อพบว่าการเข้าร่วมการสอนเสริม ตาม
กิจกรรมที ่ก าหนดของสถาบัน และการอ่านทบทวน
ล่วงหน้า ตั้งใจฟ๎งขณะเรียนและกลับมาทบทวนบทเรียน
ทุกครั ้ง อยู ่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี ่ย คือ 4.16 และ 
3.88 ตามล าดับ 

ความพึงพอใจต่อความพร้อมในการเตรียมสอบ 
ด้านการดูแลสุขภาพ อยู ่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี ่ย
โดยรวม เท่ากับ 2.37 (S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าการสวดมนต์น่ังสมาธิก่อนอ่านหนังสือและการออก
ก าลังกายอย่างสม ่าเสมอ อยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย 
คือ 2.48 และ 2.38 ตามล าดับ 

ความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมในการ
สอบ ด้านวิทยากร อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม 
เท่ากับ 4.27 (S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
การสอนของอาจารย์มีความเหมาะสมและน่าสนใจ และ
การใช้ส่ือการสอนเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากัน คือ 4.36   

ความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมในการ
สอบ ด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู ้รวบยอด 8 
วิชา อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 3.97 
(S.D. = 0.75)  

ความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมในการ
สอบ ด้านการน าความรู ้ไปใช้ อย ู ่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี ่ยโดยรวม เท่ากับ 4.18 (S.D. = 0.64) เมื ่อ
พิจารณารายข้อพบว่าสามารถน าความร ู ้ท ี ่ ได ้ร ับไป
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ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้และมีความมั ่นใจและ
สามารถน าความรู้ที่ได้ร ับไปใช้ในการเตรียมสอบ อยู่ใน
ระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย  คือ 4.28 และ 4.22 ตามล าดับ 

 ความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมในการ
สอบ ด้านสถานที ่  ระยะเวลา อยู ่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี ่ยโดยรวม เท่ากับ 3.99 (S.D. = 0.68) เมื ่อ
พิจารณารายข้อพบว่าความพึงพอใจการจัดกิจกรรม
ทบทวนความรู้ในภาพรวม และสถานที่สะอาดและมีความ

เหมาะสม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย  คือ 4.09 และ 
3.95 ตามล าดับ 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความร ู้
เกี ่ยวกับแต่ละรายวิชากับการเตรียมความพร้อมในการ
สอบของน ักศ ึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา พบว่า ความรู้เกี่ยวกับแต่ละ
รายวิชามีความ สัมพันธ์เชิงบวกกับการเตรียมความพร้อม
ในการสอบ 

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับแต่ละรายวิชากับการเตรียมความพร้อมในการสอบของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีที่ 4 (n=58) 
รายวิชา ก่อน หลัง t Sig. 

X S.D. X S.D. 
1. การพยาบาลผดงุครรภ ์ 40.34 4.32 46.02 2.04 -9.38** .000** 

2. การพยาบาลมารดาและทารก 38.81 5.04 46.53 2.48 -11.69** .000** 

3. การพยาบาลเดก็และวัยรุ่น 40.50 4.63 47.38 1.93 -13.09** .000** 

4. การพยาบาลสุขภาพจติและจิต
เวช 

41.05 4.52 48.59 4.43 -9.44** .000** 

5. การพยาบาลผู้ใหญ ่ 23.02 2.67 28.12 4.42 -7.30** .000** 

6. การพยาบาลผูสู้งอายุ 45.83 5.18 48.19 2.68 -3.77** .000** 

7. การพยาบาลอนามัยชุมชน 42.19 3.72 47.21 2.90 -7.57** .000** 

8.กฎหมายและจรรยา บรรณ 24.17 3.97 26.67 3.42 -3.52** .000** 
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไป 
กับความพึงพอใจต่อการเตรียมพร้อมในการสอบของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา พบว่า เพศ อายุ เกรดเฉลี่ย และระยะเวลา
ของการเตรียมตัวในการสอบ ไม่มีความสัมพันธ์กับความ

พึงพอใจต่อการเตรียมพร้อมในการสอบ โดยเพศ มีค่า X2 
=13.95 อายุ มีค่า X2 = 152.03 เกรดเฉลี่ยสะสม มีค่า 
X2 =23.10 และระยะเวลาเตรียมตัวของนักศึกษา
พยาบาล มีค่า X2 = 26.12 

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับความพึงพอใจต่อการเตรียมพร้อมในการสอบของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้น
ปีที่ 4 (n=58) 

ข้อมูลส่วนบุคคล X2 df p-value 

1. เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

13.95 
 

21 .872 

2. อายุ 
     21 
     22 
     23 
     24 
     26 
     27 

152.03 105 .002 

3. เกรดเฉลี่ยสะสม 
     2.49 – 2.99 
     3.00 ขึ้นไป 

23.10 21 .339 

4. ระยะเวลาเตรียมตัวของนักศึกษาพยาบาล 
     1 – 6 เดือน 
     6 – 12 เดือน 
     12 เดือนขึ้นไป 

26.12 42 .974 

 
5.อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี อภิปรายผลได้ดังน้ี 
1. ความสามารถในการเรียนแต่ละรายวิชาของ

กลุ่มตัวอย่างโดยรวมและจ าแนกรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
อาจเนื ่องจากนักศ ึกษามีการร ับร ู ้และมีการก าหนด
เปูาหมายสู ่ความส าเร็จ ต้องการการยอมรับในวิชาชีพ 
ความส าเร็จคือการสอบขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ผ่าน จึงมีแผนการเรียน

เพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตาม
เปูาหมายที่ก าหดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการสอบ
ผ่านจ ึงเป ็นเคร ื ่องหมายของความส าเร ็จ และเป ็น
ความก้าวหน้าเข้าสู่วิชาชีพอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
สอดคล้องกับงานวิจัย สายสวาท เผ ่าพงษ์ และคณะ 
(2552) ศึกษาป๎จจัยที่มีผลต่อการสอบขอขึ ้นทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยบรมราชชนนี นครราชสีมา 
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พ.ศ. 2551 ที่พบว่า ความสามรถในการการเรียนแต่ละ
รายวิชาในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.70 (S.D.= 0.64) 
รายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดการพยาบาลผู้สูงอายุ และ
การพยาบาลอนามัยชุมชน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 
3.84 (S.D.= 0.62) เท่ากัน รองลงมาคือการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวชอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.79 
(S.D.= 0.67)  การพยาบาลการผดุงครรภ์อยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.74 (S.D.= 0.61) และด้านที่อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีดังนี ้  การพยาบาลมารดาและทารก การ
พยาบาลผู ้ใหญ่ กฎหมายและจรรยาบรรณ และการ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่น โดยมีค่าเฉลี่ย 3.64 (S.D.= 0.64), 
3.64 (S.D.= 0.61), 3.64 (S.D.= 0.67) และ3.48 (S.D.= 
0.66)  ตาม ล าดับ 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการ
เตรียมความพร้อมในการสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากการวิจัยครั ้งนี ้พบว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมต่อการเข้าร่วมการ
เตรียมความพร้อมในการสอบ อยู่ในระดับมากโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมทางด้านอาจารย์ ได้กระตุ้น
และให้ก าลังใจ ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ และโน้มน้าวการ
เตรียมตัวสอบ รองลงมาคือกลุ ่มเพื ่อน เมื ่อมีข้อสงสัย
ความรู้ในขณะทบทวน เพื่อนสามารถอธิบายให้ค าแนะน า
ที่กระจ่าง สมาชิกกลุ่มในการทบทวนความรู้การสอบ และ
มีการจัดทบทวนความรู้อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และผล
ของการอบรมท าให้นักศึกษาพยาบาลมีทัศนคติที่ดีต่อการ
สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลนักศึกษา
พยาบาลได้ร ับความร ู ้  ความเข ้าใจเกี ่ยวกับวิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์สอดคล้องกับการศึกษาของ 
นาวาอากาศโทหญิง วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ (2554) ที่
พบว่าการเตรียมตัวของนักศึกษาและการเตรียมความ
พร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับผลการสอบความรู ้ขอขึ ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
เกี ่ยวกับแต่ละรายวิชากับการเตรียมความพร้อมในการ
สอบของน ักศ ึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา พบว่า ความรู้เกี่ยวกับแต่ละ
รายวิชามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเตรียมความพร้อม
ในการสอบ อาจเนื ่องมาจากการสอบ เป็นการประมวล
ความรู้ที่ผ่านขั้นตอนการทบทวนสาระส าคัญ ที่สอดคล้อง
กับแผนผังการออกข้อสอบของสภาการพยาบาล ประกอบ
ก ับน ั กศ ึ กษาพย าบาล เป ็นบ ุ คล ากรท ี ่ ม ี คว ามร ู้  
ความสามารถ มีคุณภาพ มีขวัญและก าลังใจที่ดี มีโอกาส
เป็นไปได้สูงที่จะสอบผ่าน  จึงท าให้นักศึกษาที่สอบรวบ
ยอดประสบความส าเร็จในการสอบใบประกอบวิชาชีพ
พยาบาลผ่าน ร่วมกับป๎จจัยที่เกี ่ยวข้อง เช่น นักศึกษามี
เปูาหมายและทบทวนความรู้ในการสอบด้วยตนเอง มี
เพ ื ่อนช่วยในการทบทวนความร ู ้ ม ีร ุ ่นพ ี ่แนะน าแนว
ทางการสอบให้ก าลังใจ เป็นการเสริมสร้างพลังอ านาจแก่
นักศึกษา สอดคล้องกับการศึกษาของวิภาดา  คุณาวิติกุล 
และคณะ (2555) ท ี ่พบว่าป ๎จจัยที ่น ่าจะมีผลต ่อ
ความส าเร็จในการสอบรายวิชาที่คาดหวังว่าจะสอบผ่าน
ในครั้งแรก ด้านการเตรียมตัวสอบของบัณฑิต ด้านการ
เตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิต ด้านแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ 
ด้านเจตคติต ่อการสอบขอขึ ้นทะเบียนร ับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล มีความสัมพันธ์กับการสอบ
ขอใบทะเบียนอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลในการ
สอบครั้งแรก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของละเอียด 
แจ่มจันทร์และคณะ (2558) เรื่องการศึกษาทัศนคติและ
แรงบันดาลใจของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
ในการเตร ียมความพร ้อมเพื ่อสอบข ึ ้นทะเบ ียนร ับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลพบว่า นักศึกษามี
ความคาดหวังที่จะสอบผ่าน 8 รายวิชาในครั้งแรก มีความ
พยายามที่จะเอาชนะอุปสรรค โดยได้รับแรงสนับสนุนจาก
ครอบครัวและคนใกล้ชิด ซึ ่งนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ก็ได้รับแรงสนับสนุนอย่าง
ต่อเน่ืองจากกลุ่มเพื่อน และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยใน
การเสริมทักษะความรู ้และประสบการณ์ให้นักศึกษา
พยาบาลศาสตร ์ได ้สอบผ่านในการสอบครั ้งแรก และ
สอดคล้องกับการศึกษาของอัจฉรา จั่นเพชร์ และสิรินภร 
ศุกรวรรณ (2551) ป๎จจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ด้านรายวิชาที่คาดหวังว่าจะสอบผ่านในการสอบครั้งแรก 



 

112 

 

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2562 
Vol. 6 No. 1 January – June  2019 

 

 

ด้านการเตรียมตัวก่อนสอบของบัณฑิต ด้านการเตรียม
ความพร้อมให้กับบัณฑิต ด้านแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ ด้านเจต
คติต ่อการสอบขอขึ ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล มีความสัมพันธ์กับผลการสอบขอขึ้น
ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลในการ
สอบครั้งแรก 

4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ทั่วไป กับความพึงพอใจต่อการเตรียมพร้อมในการสอบ
ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา พบว่า เพศ อายุ เกรดเฉลี่ย และระยะเวลา
ของการเตรียมตัวในการสอบ ไม่มีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจต่อการเตรียมพร้อมในการสอบ โดยเพศ มีค่า X2 
= 13.95 อายุ มีค่า X2 = 152.03 เกรดเฉลี่ยสะสม มีค่า 
X2 = 23.10 และระยะเวลาเตรียมตัวของนักศึกษา
พยาบาล มีค่า X2 = 26.12 ซ่ึงผลการทดสอบความรู้ก่อน
และหลังเข้าร่วมการเตรียมความพร้อมในการสอบ พบว่า 
นักศึกษาพยาบาลได้คะแนนเฉลี่ยหลังการทบทวนความรู้
ส ู งกว่าก ่อนการทบทวนความร ู ้แตกต ่างกันอย ่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจเนื่องมาจากนักศึกษา
ได ้ เ ตร ี ยมต ั วในการสอบ ม ี เป ู าหมาย ในการสอบ 
กระบวนการกลุ ่มเพื ่อนช่วยเหลือเพื ่อนในระหว่างเข้า
เตรียมความพร้อมก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพ มีการ
ทบทวนความร ู ้จากอาจารย ์ ร ่วมก ับป๎จจัยพื ้นฐาน 
สอดคล้องกับการศึกษาของเพ็ญศิริ ด ารงภคภากร และ
คณะ (2556) ที ่พบว่าการเตรียมตัวสอบของนักศึกษา 
ได้ร ับการปลูกฝ๎งทัศนคติให้นักศึกษา การเตรียมความ
พร้อมด้านเนื้อหาวิชา มีความเป็นอิสระในการค้นคว้าใน
การค้นคว้าเรียนรู ้ในการเตรียมด้วยตนเอง เพื ่อนช่วย
เพื่อน รุ่นพี่ช่วยรุ่นน้องและการเตรียมความพร้อมอย่าง
เป็นระบบ รวมทั ้งการเป็นแบบอย่างที ่ด ี การเสียสละ
ทุ่มเทของอาจารย์ ป๎จจัยที ่เกี่ยวข้องช่วยลดภาวะความ
กดดันที ่ท  าให้ให้น ักศ ึกษาพยาบาลศาสตร ์เก ิดความ
ความเครียดและส่งผลต่อสภาพจิตใจที ่ท าให้เกิดความ
กังวล จะท าให้ขาดสมาธิเกิดความท้อแท้ ซ่ึงไม่เป็นผลดีทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาวต่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ เมื่อ
นักศ ึกษาพยาบาลศาสตร ์มีความพึงพอใจในป๎จจัยที่

เก่ียวข้อง ท าให้เกิดความตื่นตัว เป็นการเสริมสร้างความ
แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ จึงเป็นป๎จจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร ็จในการสอบใบประกอบอน ุญาตวิชาชีพ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ 
 
6.ขอ้เสนอแนะ 

1. จ ัดตารางการเ ร ี ยนการสอนเสร ิมให ้ มี
ช่วงเวลาส าหรับนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมในการ
สอบใบประกอบอนุญาตวิชาชีพพยาบาล เป็นระยะทั้ง 8 
กลุ่มวิชา 

2. ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก ควรพัฒนาข้อสอบ
และจัดท าข ้อสอบออนไลน์ เพื ่อให ้น ักเรียนสามารถ
ประเมินความสามารถตนเองก่อนสอบจริง 

3. นักศึกษาควรอ่านทบทวนความรู้ก่อนเข้ารับ
การทบทวนจากอาจารย์ 

4. นักศึกษาควรมีวินัยในตนเอง ในการอ่านและ
ทบทวนองค์ความรู ้อย่างสม ่าเสมอ ฝึกการจ าอย่างเป็น
ระบบเทคนิคการคิด และวิธีการจดบันทึกความคิด 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช ้
1. น าผลวิจัยไปใช้ในการเตรียมความพร้อมการ

สอบความรู ้ขอขึ ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความพร้อมเกี่ยวกับการ
สอบ ให้ผ่านตามเปูาหมายของสถาบัน  

2. น าการเตรียมความพร้อมสอบความรู้ขอขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพ ไป
ประยุกต์ใช้กับการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใน
รายวิชาอ่ืน ๆ ทางการพยาบาลได้ 

3. ศึกษาเชิงคุณภาพ เก่ียวกับประสบการณ์ของ
การสอบความรู ้  ผู ้ขอข ึ ้นทะเบ ียนและร ับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพและการเตรียมความพร้อมในการสอบ  
 
7.บรรณานุกรม 
ช ัชวาล วงค ์สาร ี  และ อ ุท ั ยวรรณ พงษ ์บร ิบ ู รณ ์ . 
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