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Abstract
Purpose: To identify predictors of 2010 license examination 
result of new graduates at the Faculty of Nursing, Mahidol 
University. 
Design:Descriptive study   
Methods: The sample comprised 239 new graduates from 
bachelor of nursing program. Tools used in this study were: the 
Opinion and Stress on License Examination Questionnaire; the 
data record sheet of GPA and a comprehensive examination. 
Mainfindings: Just over 98% of subjects indicated they were 
affected by the comprehensive examination arranged by Faculty 
of Nursing for license examination and 89.12 % of them 
expressed stress during preparation for license examination set by 
Thai Nursing Council.  Significant factors affecting the license 
examination were comprehensive examination of Faculty of 
Nursing and the grade point average (GPA) (p< .01). The 
predicting equation of license examination result held by Thai 
Nursing Council was = 5.559 + 0.231 comprehensive 
examination result + .244 GPA 
Conclusion and recommendations: Administrators of 
educational institutes should set policy and methods to better 
prepare students to be ready for the license examination so as to 
increase number of students who pass all subjects on the first 
examination. Sharing knowledge among students who pass and 
fail the license examination is necessary to decrease stress during 
their preparation. 
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บทคดัยอ่ 
วตัถปุระสงค:์ 1) เพือ่ศกึษาปจัจยัทำนายผลการสอบความรูเ้พือ่ขอรบัใบอนญุาต
ประกอบวชิาชพีการพยาบาล และการผดงุครรภข์องผูส้อบประจำป ีพ.ศ. 2553 ของ
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 
รปูแบบการวจิยั: เปน็การวจิยัเชงิบรรยาย   
วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑติ ปกีารศกึษา 2552 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
จำนวน 239 ราย เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยัคอื แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบั
การสอบรวบยอด ตอ่การสอบความรูเ้พือ่ขอรบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีโดยสภา
การพยาบาล และความเครยีดในเตรยีมตวัสอบความรูเ้พือ่ขอรบัใบอนญุาตประกอบ
วชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ ของผูส้อบประจำป ี พ.ศ. 2553 และแบบ
บนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบัผลการสอบใบอนญุาตประกอบวชิาชพีการพยาบาล และการ
ผดงุครรภ ์ผลการสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร ์และเกรดเฉลีย่ 
ผลการวิจัย: 1) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า การสอบรวบยอดสาขาพยาบาล
ศาสตรข์องสถาบนัมผีลตอ่การสอบใบอนญุาตประกอบวชิาชพีโดยสภาการพยาบาล 
รอ้ยละ 98.33 เพราะเปน็การเตรยีมความรูเ้พือ่การสอบฯ โดยสภาการพยาบาล มี
ความเครยีดในการเตรยีมการสอบฯ โดยสภาการพยาบาล รอ้ยละ 89.12 2) พบ
ว่าการสอบรวบยอดและเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร มีผลต่อการสอบใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีโดยสภาการพยาบาล อยา่งมนียัสำคญัทีร่ะดบั .01 แตค่วามเครยีด
ไมม่ผีลตอ่การสอบใบอนญุาตประกอบวชิาชพีโดยสภาการพยาบาล โดยสามารถสรา้ง
สมการทำนายผลการสอบใบอนญุาตประกอบวชิาชพีโดยสภาการพยาบาล เปน็ดงันี ้
การสอบใบอนญุาตประกอบวชิาชพี = 5.559 + .231 ผลการสอบรวบยอด + .244 
เกรดเฉลีย่ตลอดหลกัสตูร 
สรุปและข้อเสนอแนะ: ผู้บริหารการศึกษาของสถาบัน ควรมีนโยบายให้มีระบบ
พฒันาและทบทวนความรู้ใหก้บันกัศกึษาทกุคน โดยเฉพาะในรายทีม่คีะแนนการสอบ
ตำ่กวา่เกณฑ์ในทกุหมวดวชิา เพือ่เตรยีมผูส้อบใหม้จีำนวนผูส้อบผา่นการสอบรวบ
ยอดทัง้ 8 หมวดวชิาในการสอบครัง้แรกเพิม่ขึน้ และใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละ
ทบทวนความรูร้ะหวา่งนกัศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนในระดบัด ีกบันกัศกึษาทีม่ี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในระดบัตำ่เปน็ระยะๆ เพือ่ลดความวติกกงัวลจากการเตรยีม
ตัวสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร ์ และความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบ
วชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภโ์ดยสภาการพยาบาล 
 
คำสำคัญ: การสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ความเครียด เกรดเฉลี่ยตลอด
หลกัสตูร    
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