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Abstract
 Purpose: To investigate factors affecting the results of licensing examination of baccalaureates from fac-
ulty of nursing, a government university in 2012-2013.
 Design: Retrospective-descriptive study.
 Methods: Subjects were 164 and 281 baccalaureate graduates in academic years of 2012 and 2013. They 
were recruited according to these inclusion criteria: a student was not repeated in any class and had complete 
data of all variables in this study. All data were collected from registration and evaluation section and  
academic service of the faculty of nursing. Data were analyzed by descriptive statistics and Stepwise Multiple 
Regression Analysis. 
 Main findings: The results revealed that the only factor that could predict the results of Nursing and 
Midwifery Licensing Examination in 2012 was the summative score of all subjects in comprehensive  
examination (β = .45, p < .01). The only factor that could predict the results of Nursing and Midwifery  
Licensing Examination in 2013 was the number of subjects that they had passed in comprehensive examination 
(β = .19, p < .01). 
 Conclusion and recommendations: The results from the two samples were different. However, they were 
related to comprehensive examination. The summative score and the number of subjects that they had passed 
in the comprehensive examination could partly predict the results of the Nursing and Midwifery Licensing 
Examination. Therefore, the standard of comprehensive examination management should be continued to 
enhance the readiness of the graduates to take Nursing and Midwifery Licensing Examination in the future.
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บทคัดย่อ

	 วัตถุประสงค์:	ศึกษาปัจจัยทำานายผลการสอบความรู้เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของ

บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหน่ึงในปีพ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556

	 รูปแบบการวิจัย:	การศึกษาย้อนหลังเชิงบรรยาย (Retrospective-descriptive study)

	 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหน่ึงท่ีสำาเร็จการศึกษา

ในปีพ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ คือ เป็นนักศึกษาท่ีไม่ตกซ้ำาช้ัน และมีข้อมูลของตัวแปรท่ีใช้ในการ

ศึกษาครบถ้วน ได้กลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นบัณฑิตท่ีสำาเร็จการศึกษาในปีพ.ศ. 2555 จำานวน 164 คน และบัณฑิตท่ีสำาเร็จการศึกษาในปี 

พ.ศ. 2556 จำานวน 281 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบบันทึกข้อมูลซ่ึงมีการบันทึกมาจากหน่วยทะเบียนและประเมิน

ผลการศึกษา และหน่วยจัดการการศึกษาของสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งหน่ึง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย และ 

การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบข้ันตอน 

	 ผลการวิจัย:	ปัจจัยเดียวท่ีสามารถทำานายผลการสอบความรู้เพ่ือขอรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในปี 

พ.ศ. 2555 ได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ คือ คะแนนรวมทุกหมวดวิชาของการสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร์ (β = .45, p < .01) 

และปัจจัยเดียวท่ีสามารถทำานายผลการสอบในปีพ.ศ. 2556 ได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ คือ จำานวนหมวดวิชาท่ีสอบผ่านในการสอบ

รวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร์ (β = .19 , p < .01)

	 สรุปและข้อเสนอแนะ:	แม้ว่าปัจจัยทำานายผลการสอบความรู้เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ์ของกลุ่มตัวอย่างในปีพ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 จะแตกต่างกัน แต่เป็นตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับการสอบรวบยอดสาขาพยาบาล

ศาสตร์ คือ คะแนนรวมทุกหมวดวิชา และจำานวนหมวดวิชาท่ีสอบผ่าน  ดังน้ันสถาบันการศึกษาพยาบาลจึงควรให้ความสำาคัญกับ

การสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร์ และรักษามาตรฐานของการจัดการสอบ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตในการ

สอบความรู้เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ต่อไป
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