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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.

Keywords: predictive factors, nursing and midwifery licensing examination, comprehensive examination in   
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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

คำาสำาคัญ:	ปัจจัยทำานาย, การสอบความรู้เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์, การสอบรวบยอด

              สาขาพยาบาลศาสตร์
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คว�มสำ�คัญของปัญห�
 การสอบความรู้เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์ท่ีจัดโดยสภาการพยาบาลมีความ

สำาคัญต่อสถาบันทางการพยาบาลศึกษา เน่ืองจากเป็นการรับรอง

คุณภาพของบัณฑิตท่ีสำาเร็จการศึกษา1 โดยถ้าบัณฑิตพยาบาล

สามารถสอบผ่านได้ทุกหมวดวิชา ก็จะเป็นการรับรองได้ว่า บัณฑิต

ผู้น้ันจะสามารถประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 คณะผู้วิจัยได้ติดตามผลการสอบความรู้เพ่ือขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ของบัณฑิตใน

สถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งหน่ึง ในฐานะกรรมการดำาเนินการ

จัดการสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร์มาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงใน

ปีพ.ศ. 2554 โดย ยุวดี วัฒนานนท์ และคณะ2 ได้ศึกษาปัจจัยท่ี

สามารถทำานายผลการสอบข้ึนทะเบียนเพ่ือรับใบประกอบวิชาชีพ

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ของผู้สอบประจำาปี พ.ศ. 2553 

พบว่า เกรดเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร และคะแนนรวมของการ

สอบรวบยอด สามารถใช้ทำานายผลสอบความรู้เพ่ือขอรับใบ

อนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้อย่าง

มีนัยสำาคัญ (p < .01) แต่ท้ังน้ีก็พบว่า จำานวนผู้สอบผ่านทุกหมวด

วิชาของสถาบันย้อนหลังระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554 ท่ีได้บันทึก

ไว้โดยคณะกรรมการดำาเนินการจัดการสอบรวบยอดสาขา

พยาบาลศาสตร์ ยังมีความแตกต่างกันในแต่ละปี คือ ร้อยละ 

83.54 71.55 และ 67.03 ตามลำาดับ นอกจากน้ี ผลการสอบผ่าน

ทุกหมวดวิชาน้ียังใช้เป็นข้อมูลสำาคัญสำาหรับการประเมินเพ่ือ

รับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลจากสภาการพยาบาล ทำาให้

คณะผู้วิจัยเห็นความจำาเป็นท่ีจะต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมว่า ยังมี

ปัจจัยอ่ืนใดบ้างท่ีใช้ทำานายผลการสอบความรู้ท่ีจัดโดยสภาการ

พยาบาลได้อีก เพ่ือจะได้นำาผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงการจัดเตรียมความพร้อมของบัณทิตสาขาพยาบาล

ศาสตร์ ในการสอบความรู้เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนไป

 จากการศึกษาเพ่ิมเติมจากงานวิจัยอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะคล้าย

กัน ได้แก่ รายงานวิจัยของวิภาดา คุณาวิกติกุล และคณะ3 ซ่ึงได้

ศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับผลสอบความรู้เพ่ือขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของบัณฑิตสาขา

พยาบาลศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า เกรดเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร

มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับผลสอบอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติ (p < .01) และมีข้อเสนอแนะว่า ควรให้นำาการ 

เตรียมความพร้อมไปใช้เป็นนโยบายเชิงบริหารของแต่ละสถาบัน  

และจากรายงานวิจัยของรัตนภรณ์ คงคา และคณะ4 ท่ีศึกษา 

“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการสอบผ่านความรู้เพ่ือขอรับใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหน่ึงของบัณฑิต

สาขาพยาบาลศาสตร์” โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลท่ีสำาเร็จ

การศึกษา ปีพ.ศ. 2551-2552 จำานวน 240 คน พบว่า ตัวแปรท่ี

สามารถทำานายผลการสอบผ่านความรู้ของสภาการพยาบาลคือ 

เกรดเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร และจำานวนหมวดวิชาท่ีสอบผ่าน

ของการสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร์ และจากงานวิจัยของ

พัชตาพรรณ อุดมเพ็ชร5 ท่ีศึกษาความสัมพันธ์ของคะแนนเฉล่ีย

ของการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และคะแนนสอบคัดเลือกท่ีมี

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ 

พบว่า คะแนนสอบคัดเลือกมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่าง

มีนัยสำาคัญ ซ่ึงจากผลการวิจัยดังกล่าวน้ี คณะผู้วิจัยจึงได้คัดเลือก

ปัจจัยสำาคัญท่ีน่าสนใจเพ่ิมเติม คือ ปัจจัยด้านสติปัญญา ได้แก่ 

คะแนนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาพยาบาลศาสตร์ ของ

นักศึกษาพยาบาล และปัจจัยด้านสุขภาพ คือ จำานวนช่ัวโมงของ

การลาป่วย ตลอดระยะการศึกษา เพ่ิมเติมจากปัจจัยเดิมท่ีเคยใช้

ในการทำานายผลการสอบความรู้เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบ 

วิชาชีพฯ ในปี พ.ศ. 2553 คือ คะแนนรวมทุกหมวดวิชาของการ

สอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร์ จำานวนหมวดวิชาท่ีสอบผ่าน

ในการสอบรวบยอด และเกรดเฉล่ียตลอดการศึกษา ท้ังน้ีผู้วิจัย

จะทำาการเก็บข้อมูลต่อเน่ืองต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปี พ.ศ. 2556 

เพ่ือจะได้นำาผลการวิจัยคร้ังน้ีใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ

พัฒนารูปแบบการจัดการสอบรวบยอดให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยทำานายผลการสอบความรู้เพ่ือขอรับ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

ของบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำาปี พ.ศ. 2555 และ  

พ.ศ. 2556 

	 คำาถามการวิจัย

 เกรดเฉล่ียตลอดหลักสูตร จำานวนช่ัวโมงลาป่วยตลอดปีการ

ศึกษา คะแนนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาพยาบาลศาสตร์ 

คะแนนรวมในการสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร์ และ

จำานวนหมวดวิชาท่ีสอบผ่านเกณฑ์ในการสอบรวบยอดสาขา

พยาบาลศาสตร์ สามารถใช้ทำานายผลการสอบความรู้เพ่ือขอรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของ

บัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 

ได้หรือไม่

 ผลการสอบความรู้เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์ หมายถึง จำานวนหมวดวิชาท่ีผู้สอบ

สามารถสอบผ่านเกณฑ์ของการสอบความรู้เพ่ือขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซ่ึงจัดโดย 



J Nurs sci   Vol 32 No 4 October - December 2014

Journal of Nursing Science66

สภาการพยาบาล ในปี พ.ศ. 2555 มีท้ังหมด 8 หมวดวิชา และ

ในปี พ.ศ. 2556 มีท้ังหมด 6 หมวดวิชา เม่ือผู้สอบสามารถสอบ

ผ่านทุกหมวดวิชาแล้ว สภาการพยาบาลจะข้ึนทะเบียนรายช่ือไว้ 

และออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ์ 

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาย้อนหลังเชิงบรรยาย  

(Retrospective-descriptive study) โดยผู้วิจัยได้บันทึกข้อมูลของ

ตัวแปรต่างๆ ท่ีใช้ในการวิจัย จากหน่วยวัดและประเมินผลการ

ศึกษา และหน่วยจัดการการศึกษาของสถาบันการศึกษาพยาบาล

แห่งหน่ึง

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเป็นบัณฑิตท่ีสำาเร็จการศึกษาใน

ปีพ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 มีเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

คือ เป็นผู้ท่ีไม่เคยตกซ้ำาช้ัน และมีข้อมูลของตัวแปรท่ีใช้ในการ

ศึกษาครบถ้วน ได้กลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี

 1. บัณฑิตท่ีสำาเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต ปี พ.ศ. 2555 จำานวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 58.57

 2. บัณฑิตท่ีสำาเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต ปี พ.ศ. 2556 จำานวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 99.64

	 เคร่ืองมือการวิจัย

 เคร่ืองมือการวิจัย คือ แบบบันทึกข้อมูลเก่ียวกับตัวแปรต่างๆ 

มีรายละเอียดดังน้ี

 ก. ตัวแปรต้นท่ีเป็นปัจจัยทำานาย ประกอบด้วย 

 1. จำานวนหมวดวิชาท่ีสอบผ่านเกณฑ์ในการสอบรวบยอด

สาขาพยาบาลศาสตร์ จัดสอบโดยคณะกรรมการดำาเนินจัดสอบ

รวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร์ มีเกณฑ์ตัดสินการสอบผ่าน คือ 

≥ 50% ของคะแนนเต็มของแต่ละหมวดวิชา ในปีพ.ศ. 2555 และ 

พ.ศ. 2556 มีจำานวน 8 หมวดวิชา เหมือนกันท้ังสองกลุ่ม ถ้าผ่าน 

8 หมวดวิชา จะถูกบันทึก 8 เป็นต้น ดังน้ัน ตัวแปรน้ีจะมีค่าระหว่าง 

0 – 8

 2. คะแนนรวมในการสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร์ 

จัดสอบโดยคณะกรรมการดำาเนินจัด สอบรวบยอดสาขาพยาบาล

ศาสตร์ เป็นคะแนนรวมของการสอบท้ัง 8 หมวดวิชา จะมีคะแนน

เต็มเท่ากับ 530 คะแนน ดังน้ัน ตัวแปรน้ีจะมีค่าระหว่าง 0-530

 3. คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาล

ศาสตรบัณฑิต มีคะแนนเต็ม 100 ตัวแปรน้ีจะมีค่าระหว่าง 0-100

 4. เกรดเฉล่ียตลอดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต ตัวแปรน้ีมีค่าระหว่าง 1-4

 5. จำานวนช่ัวโมงท่ีลาป่วยตลอดการศึกษาในหลักสูตร

 ข. ตัวแปรตาม คือ จำานวนหมวดวิชาท่ีกลุ่มตัวอย่างต้อง

สอบผ่านเกณฑ์ของสภาการพยาบาล เพ่ือให้ได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีข้อมูลเป็นดังน้ี

 1. ปี พ.ศ. 2555 มีการจัดสอบจำานวน 8 หมวดวิชา  

ได้แก่ การพยาบาลมารดา-ทารก การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  

การพยาบาลผู้ใหญ่  การพยาบาลผู้สูงอายุ  การพยาบาลสุขภาพ

จิตและจิตเวช การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาข้ันต้น   

การผดุงครรภ์ และจริยธรรมและกฎหมายในการประกอบวิชาชีพ

พยาบาล โดยมีข้อมูลท่ีผู้สอบจะต้องสอบผ่านเกณฑ์ของสภา 

การพยาบาล ดังน้ันตัวแปรน้ีในปีพ.ศ. 2555 จะมีค่าระหว่าง 0-8 

 2. ปี พ.ศ. 2556 มีการจัดสอบจำานวน 6 หมวดวิชา ได้แก่ 

การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ การพยาบาลเด็ก

และวัยรุ่น  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  การพยาบาลสุขภาพ

จิตและจิตเวช การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาข้ันต้น 

และจริยธรรมและกฎหมายในการประกอบวิชาชีพพยาบาล  

ดังน้ันตัวแปรน้ีในปี พ.ศ. 2556 จะมีค่าระหว่าง 0-6

	 การพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง

 โครงการวิจัยน้ีได้รับการยกเว้นการรับรองจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันการศึกษาพยาบาลท่ีเป็นแหล่ง

เก็บรวบรวมข้อมูล (รหัสโครงการ 2013/02.0801)

	 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

 คณะผู้วิจัยมีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี

 1. ดำาเนินการขออนุญาตบันทึกข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาจาก

คณบดีของสถาบันการศึกษาพยาบาลท่ีเป็นแหล่งเก็บรวบรวม

ข้อมูล

 2. เสนอโครงการวิจัยเพ่ือรับการพิจารณาจากคณะ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันการศึกษาพยาบาล

ท่ีเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูล

 3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ัง

น้ีของผู้สอบทีละราย ถ้าพบว่าผู้สอบรายใดมีข้อมูลไม่ครบถ้วนใน

ทุกตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาและตกซ้ำาช้ัน จะคัดเลือกออกจากการ

เป็นกลุ่มตัวอย่าง

 4. บันทึกข้อมูลของตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาท่ีมีความ

สมบูรณ์ ลงในแบบบันทึกข้อมูลจนครบถ้วน

 5. บันทึกข้อมูลจากแบบบันทึกลงในไฟล์ข้อมูลของ

โปรแกรมสำาเร็จรูปท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจนครบถ้วน เพ่ือ

วิเคราะห์ทางสถิติต่อไป

	 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปเพ่ือวิเคราะห์

ต่างๆ ดังน้ี

 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ คะแนนรวมในการสอบ 
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รวบยอด จำานวนหมวดวิชาท่ีผ่านในการสอบรวบยอด คะแนนสอบ

คัดเลือก เกรดเฉล่ียตลอดการศึกษา จำานวนช่ัวโมงลาป่วยตลอด

ปีการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างท้ังสอง โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 2. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีสามารถทำานายจำานวนหมวดวิชาท่ีสอบ

ความรู้เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ์ ประจำาปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 โดยใช้การวิเคราะห์

ถดถอยพหุแบบข้ันตอน (Stepwise multiple regression analysis)

ผลก�รวิจัย
 ผลของการวิจัย แบ่งเป็น 2 ตอน ดังน้ี

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป 

 คะแนนรวมสอบรวบยอดของผู้สอบประจำาปี พ.ศ. 2555 

และ พ.ศ. 2556 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 308.02 (SD = 27.90) และ 

311.12 (SD = 34.28) ตามลำาดับ จำานวนหมวดวิชาท่ีสอบผ่าน

ในการสอบรวบยอดของผู้สอบประจำาปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 

2556 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.44 (SD = 1.61) และ 6.77 (SD = 1.39) 

ตามลำาดับ เกรดเฉล่ียตลอดการศึกษาในหลักสูตรของผู้สอบ

ประจำาปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.03 (SD 

= 0.26) และ 3.03 (SD = 0.27) ตามลำาดับ ส่วนรายละเอียดของ

ตัวแปรอ่ืนๆ แสดงในตารางท่ี 1

ตารางท่ี	1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัวแปรท่ีศึกษาในกลุ่มตัวอย่างประจำาปีพ.ศ. 2555 (n = 164) และ พ.ศ. 2556 

  (n = 281)

ตัวแปร

1. คะแนนรวมสอบรวบยอด (530)

2. จำานวนหมวดวิชาท่ีสอบผ่านของการสอบรวบยอด (8)

3. คะแนนสอบคัดเลือก (100)

4. เกรดเฉล่ียตลอดการศึกษา (4)

5. จำานวน ช.ม.ลาป่วยตลอดปีการศึกษา

6. จำานวนหมวดวิชาท่ีสอบผ่านเกณฑ์ของสภาการพยาบาล

(ปี 2555 = 8 และปี 2556 = 6 หมวดวิชา)

Mean

308.02

6.44

48.64

3.03

3.55

7.78

Mean

311.12

6.77

50.35

3.03

2.14

5.97

SD

27.90

1.61

6.48

.26

7.39

.63

SD

34.28

1.39

6.66

.27

8.27

.17

ผู้สอบประจำาปี	พ.ศ.2555 ผู้สอบประจำาปี	พ.ศ.2556	

 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทำานายผลการสอบความรู้

เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ์

 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีศึกษา

ในกลุ่มตัวอย่างประจำาปี พ.ศ. 2555 พบว่า ตัวแปรท่ีมีความ

สัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำาคัญ ได้แก่ 

คะแนนรวมสอบรวบยอด จำานวนหมวดวิชาท่ีสอบผ่านของการ

สอบรวบยอด และเกรดเฉล่ียตลอดการศึกษา มีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์เท่ากับ .446, .421 และ .372 ตามลำาดับ (p < .01) 

 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีศึกษา

ในกลุ่มตัวอย่างประจำาปีพ.ศ. 2556 พบว่า ตัวแปรท่ีมีความ

สัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำาอย่างมีนัยสำาคัญ ได้แก่ จำานวนหมวด

วิชาท่ีสอบผ่านของการสอบรวบยอด เกรดเฉล่ียตลอดการศึกษา 

คะแนนรวมสอบรวบยอด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 

.187, .140 และ .128 ตามลำาดับ (p < .05) ดังรายละเอียดใน

ตารางท่ี 2

ตารางท่ี	2	 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีศึกษาในกลุ่มตัวอย่างประจำาปีพ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556

กลุ่มตัวอย่างผู้สอบประจำาปีพ.ศ.	2555	(n	=	164)

ตัวแปร	 1	 2	 3	 4	 5	 6

1. จำานวนหมวดวิชาท่ีสอบผ่านเกณฑ์ในการสอบของสภาฯ 1.000     

2. คะแนนรวมสอบรวบยอด .446** 1.000    

3. จำานวนหมวดวิชาท่ีสอบผ่านในการสอบรวบยอด .421** .845** 1.000   

4. คะแนนสอบคัดเลือก .101 .215* .201* 1.000  

5. เกรดเฉล่ีย .372** .733** .598** .160* 1.000 

6. จำานวน ช.ม.ลาป่วย .064 - .008 .016 - .020 - .147* 1.000
* p < .05,  ** p < .01  
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ตารางท่ี	4		ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบข้ันตอนในกลุ่มตัวอย่างประจำาปีพ.ศ. 2555 (n = 164) และ พ.ศ. 2556 (n = 281)

กลุ่มตัวอย่างผู้สอบประจำาปีพ.ศ.	2556	(n	=	281)

ตัวแปร	 1	 2	 3	 4	 5	 6

1. จำานวนหมวดวิชาท่ีสอบผ่านเกณฑ์ในการสอบของสภาฯ 1.000     

2. คะแนนรวมสอบรวบยอด .128* 1.000    

3. จำานวนหมวดวิชาท่ีสอบผ่านในการสอบรวบยอด .187* .633** 1.000   

4. คะแนนสอบคัดเลือก .014 .229* .183* 1.000  

5. เกรดเฉล่ีย .140* .632** .633** .249* 1.000 

6. จำานวน ช.ม.ลาป่วย .016 - .127* - .123* .048 - .087 1.000
* p < .05,  ** p < .01   

 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบข้ันตอน พบว่า ปัจจัยท่ี

สามารถทำานายผลการสอบความรู้เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำาปี พ.ศ. 2555 ได้

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ มีเพียง 1 ตัวแปร คือ คะแนนรวมทุก

หมวดวิชาในการสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร์ ซ่ึงสามารถ

อธิบายความแปรปรวนของผลการสอบได้ร้อยละ 19  โดยมีค่า

สัมประสิทธ์ิการทำานายเท่ากับ .45 (p < .01) ส่วนตัวแปรอ่ืนๆ ไม่

สามารถเพ่ิมอำานาจการทำานายผลการสอบได้

 ปัจจัยท่ีสามารถทำานายผลการสอบความรู้เพ่ือขอรับใบ

อนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำา

ปี พ.ศ. 2556 ได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ มีเพียง 1 ตัวแปร คือ 

จำานวนหมวดวิชาท่ีสอบผ่านในการสอบรวบยอดสาขาพยาบาล

ศาสตร์ ซ่ึงสามารถอธิบายความแปรปรวนของผลการสอบได้ 

ร้อยละ 3 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการทำานายเท่ากับ .19 (p < .01) 

ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4

ผู้สอบประจำาปี	พ.ศ.2555

ตัวพยากรณ์	 Adjust	R2	 F	change	 b	 SE
b
	 β	 t

คะแนนรวมสอบรวบยอด .194 40.298 .010 .002 .45 6.348**

ผู้สอบประจำาปี	พ.ศ.	2556

ตัวพยากรณ์	 Adjust	R2	 F	change	 b	 SE
b
	 β	 t

จำานวนหมวดวิชาท่ีผ่านของการสอบรวบยอด .03 10.09 .022 .007 .187 3.177**

Constant = 4.761, ** p < .01

Constant = 5.820, ** p < .01

ก�รอภิปร�ยผล
 การศึกษาปัจจัยทำานายผลการสอบความรู้เพ่ือขอรับใบ

อนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของ

บัณฑิต พบว่า ในกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้สอบปี พ.ศ. 2555 มีเพียง

ปัจจัยเดียวท่ีสามารถทำานายได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ คือ 

คะแนนรวมในการสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร์ ส่วนใน

กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้สอบปี พ.ศ. 2556 พบว่า มีเพียงปัจจัยเดียว

ท่ีสามารถทำานายได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ คือ จำานวนหมวด

วิชาท่ีผ่านในการสอบรวบยอด โดยข้อค้นพบดังกล่าว มีท้ังผลท่ี

สอดคล้องและผลท่ีแตกต่างกับงานวิจัยของยุวดี วัฒนานนท์2 ซ่ึง

ศึกษาปัจจัยทำานายผลการสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของผู้สอบประจำาปี พ.ศ. 

2553 ท่ีพบว่า การสอบรวบยอดและเกรดเฉล่ียตลอดหลักสูตรมี

ผลต่อการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยสภาการพยาบาล

อย่างมีนัยสำาคัญท่ีระดับ .01  ท้ังน้ีอาจอธิบายได้ว่า การท่ีคะแนน

สอบรวบยอด และจำานวนหมวดวิชาท่ีสอบผ่านในการสอบรวบ

ยอดเป็นตัวทำานายได้น้ัน อาจเน่ืองจากเป็นตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับ

การเตรียมความพร้อมก่อนสอบของบัณฑิตโดยตรง และข้อมูลท่ี

ได้น้ันมาจากงานวิจัยในสถาบันการศึกษาเดียวกัน ซ่ึงมีการจัดสอบ

อยู่บนมาตรฐานเดียวกัน ส่วนตัวแปรท่ีเหลือ คือ เกรดเฉล่ีย 

คะแนนสอบคัดเลือก และจำานวนช่ัวโมงลาป่วยน้ัน ไม่ได้มีความ

เก่ียวข้องกับการเตรียมความพร้อมก่อนสอบของบัณฑิตโดยตรง 

ดังน้ันจึงไม่สามารถเป็นตัวทำานายได้

ข้อเสนอแนะ
 จากผลการวิจัยคร้ังน้ีท่ีพบว่า ตัวแปรท่ีสามารถทำานายผล
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การสอบความรู้เพ่ือขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในกลุ่มตัวอย่างท้ังสอง คือ 

คะแนนรวมของทุกหมวดวิชาในการสอบรวบยอดสาขาพยาบาล

ศาสตร์ (ของผู้สอบประจำาปี พ.ศ. 2555) และจำานวนหมวดวิชาท่ี

สอบผ่านในการสอบรวบยอด (ของผู้สอบประจำาปี พ.ศ. 2556) 

ซ่ึงตัวแปรท้ังสองต่างก็อยู่ในการจัดสอบรวบยอดสาขาพยาบาล

ศาสตร์ ดังน้ันสถาบันการศึกษาพยาบาลจึงควรให้ความสำาคัญกับ

การจัดสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร์ และรักษามาตรฐาน

ของการจัดการสอบ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิต

ในการสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล

และการผดุงครรภ์ต่อไป
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