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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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ความสำคัญของปัญหา
 สภาการพยาบาลไดจ้ดัใหม้กีารสอบความรูเ้พือ่ขอขึน้
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดงุครรภ ์ เพือ่รกัษามาตรฐานการศกึษา
พยาบาลและประกันคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพและ
คุ้มครองผู้รับบริการสุขภาพ ผลการสอบใบอนุญาตเป็น  
ผูป้ระกอบวชิาชพีนี ้ เปน็เกณฑส์ำคญัในการรบัรองสถาบนั
การศกึษาพยาบาล โดยแตล่ะสถาบนัตอ้งมผีลการสอบเฉลีย่
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70 ภายในระยะเวลา 3 ป ี ผลการสอบ
ในป ีพ.ศ. 2551 พบวา่ มสีถาบนัการศกึษาพยาบาลเพยีง 9 
สถาบนัของประเทศทีม่ผีลการสอบขึน้ทะเบยีน และรบัใบ
อนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดงุครรภท์ีผ่า่นเกณฑซ์ึง่กำหนดไว้โดยสภาการพยาบาล1 

 ในรอบ 3 ปทีีผ่า่นมา ระหวา่งป ี พ.ศ. 2550-2552   
พบว่า นักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลัย
มหิดล มีผลการสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดงุครรภ ์คอืสอบผา่นทกุหมวดวชิาในการ
สอบครั้งแรกถึงร้อยละ 70.81, 78.37 และ 83.54 ตาม
ลำดบั2 ซึง่ผา่นตามเกณฑข์องสภาการพยาบาลเกนิรอ้ยละ 
70 โดยเพิม่ขึน้ตามลำดบัในชว่ง 3 ปทีีผ่า่นมา 
 โดยการสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร ์ คอืสอบ
ผา่นทัง้หมด 8 หมวดวชิาในการสอบครัง้แรก และมคีวาม
สามารถในการสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดงุครรภข์องสภาการพยาบาลไดผ้า่นครบ
ทัง้ 8 หมวดวชิาในการสอบครัง้แรกเชน่กนั จงึเปน็บณัฑติที่
มคีณุภาพเปน็ทีย่อมรบัจากกลุม่วชิาชพีสงัคมทัว่ไปได ้ และ
เป็นบุคคลที่ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ์ ตามมาตรฐานของสภาการ
พยาบาล3 

 จากผลการตดิตามบณัฑติทีส่ำเรจ็การศกึษาหลกัสตูร
พยาบาลศาสตรบณัฑติ คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวทิยาลยั
มหดิล ปกีารศกึษา 2545 ไดร้บัทราบวา่มปีญัหา/อปุสรรค 
และข้อเสนอแนะในการสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วชิาชพีจากกลุม่ตวัอยา่งจำนวน 168 คน มปีญัหารอ้ยละ 
54.30 เปน็ปญัหาจากการเตรยีมตวัไมด่พีอรอ้ยละ 100 และ
มคีวามเครยีดรอ้ยละ 56.104 นบัไดว้า่มคีวามสอดคลอ้งกบั
ผลการขึ้นทะเบียนในป ี พ.ศ. 2545 ที่มีผู้สอบผ่านเพียง  
ร้อยละ 59.40  ดังนั้นการเตรียมพร้อมและความเครียด 
อาจมีผลต่อการสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็น  
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภา

การพยาบาลได้2 แตอ่าจมปีจัจยัอืน่มาเกีย่วขอ้งดว้ย ไดแ้ก ่
ด้านสติปัญญาและผลการสอบรวบยอดที่จัดโดยคณะ
พยาบาลศาสตร ์เนือ่งจากคณะพยาบาลศาสตร์ไดม้กีารปรบั
สถานการณส์อบใหม้คีวามสอดคลอ้งใหม้ากทีส่ดุ ทัง้ในดา้น
ขอ้สอบและดา้นการบรหิารการสอบ ปจัจยัดา้นสตปิญัญา
มาจากความฉลาดรอบรูเ้กดิจากการเรยีนรูข้องนกัศกึษา ดงั
นั้นสติปัญญา (intelligence) หรือเชาวน์ปัญญา จึงเป็น
สมรรถภาพทางสมองในการเรียนรู ้ แก้ปัญหา ทำให้นัก
ศกึษาสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มการสอบขอขึน้
ทะเบยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ5  
 คณะผูว้จิยัซึง่เปน็สว่นหนึง่ของคณะกรรมการดำเนนิ
การสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร ์ จงึมคีวามสนใจทีจ่ะ
ศึกษาปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการสอบใบอนุญาตประกอบ
วชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ ทัง้นีจ้ะไดน้ำผลการ
วจิยัดงักลา่วไปใชเ้ปน็ขอ้เสนอแนะ ตอ่บคุคลผูเ้กีย่วขอ้งทกุ
ฝา่ย ใชเ้ปน็แนวทางในการปรบัปรงุและพฒันารปูแบบการ
จดัการสอบรวบยอด และการเตรยีมความพรอ้มในการสอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาได้อย่างมี
ประสทิธภิาพตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการสอบรวบ
ยอด ทีม่ตีอ่การสอบใบอนญุาตประกอบวชิาชพีโดยสภาการ
พยาบาล และความเครยีดในเตรยีมความพรอ้มในการสอบ
ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีโดยสภาการพยาบาล 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการ
สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดงุครรภ ์ของผูส้อบประจำป ีพ.ศ. 2553 
 3. เพื่อสร้างสมการทำนายผลการสอบใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีโดยสภาการพยาบาล ของผูส้ำเรจ็การศกึษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
วิธีดำเนินการวิจัย
 ลักษณะของการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย 
(Descriptive study) ประเภทวจิยัสถาบนั 
 กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวจิยั  
 ผูส้ำเรจ็การศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติปี
การศกึษา 2552 คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
จำนวน 239 ราย 
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เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยั  
 1. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบรวบ
ยอดสาขาพยาบาลศาสตร ์ ผลต่อการสอบใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ เปน็คำถาม
ปลายเปดิใหก้ลุม่ตวัอยา่งตอบวา่ มผีล/ไมม่ผีล และคดิวา่ มี
ผล/ไมม่ผีล เนือ่งจากอะไร 
 2. แบบสอบถามเกี่ยวกับความเครียด (Stress) ใน
เตรยีมความพรอ้ม ในการสอบใบอนญุาตประกอบวชิาชพี
การพยาบาลและการผดุงครรภ ์ ของผู้สอบประจำป ี พ.ศ. 
2553 และความผิดปกติที่เกิดขึ้นเมื่อเครียด มีคำตอบ 2 
ชนิด คือ เครียดให้คะแนน 1 คะแนน กับไม่เครียดให้
คะแนน 0 คะแนน   
 3. แบบบันทึก จำนวนหมวดวิชาที่สอบใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีโดยสภาการพยาบาลทีส่อบผา่นในการสอบ
ครัง้แรก มจีำนวน 8 หมวดวชิา โดยมกีารกำหนดนำ้หนกัไว ้
8 ระดบัคอื ถา้สอบผา่นจำนวน 1 วชิา ให ้1 คะแนน เพิม่
ขึน้ตามลำดบั จนถงึสอบผา่น 8 หมวดวชิาได ้8  คะแนน 
 4. แบบบนัทกึ จำนวนหมวดวชิาในการสอบรวบยอด 
ทีส่อบผา่นครัง้แรก โดยคณะพยาบาลศาสตร ์ มจีำนวน 8 
หมวดวชิา โดยมกีารกำหนดนำ้หนกัไว ้8 ระดบั คอื ถา้สอบ
ผา่นจำนวน 1 วชิา ให ้1 คะแนนเพิม่ขึน้ตามลำดบั จนถงึ
สอบผา่น 8 หมวดวชิาได ้8 คะแนน 
 5. แบบบันทึกเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกวิชาตลอด   
4 ป ี (GPA) ของนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 
คณะพยาบาลศาสตร ์ 
การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื 
 เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยัไดผ้า่นการตรวจสอบความ
ถกูตอ้งชดัเจนของภาษา และความตรงเชงิเนือ้หา (Content 
validity) โดยผูท้รงคณุวฒุทิางการศกึษา จำนวน 2 ทา่น  
การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่ง 
 โครงการวจิยัผา่นการอนมุตัใิหด้ำเนนิการ โดยคณะ
กรรมการกลัน่กรองจรยิธรรมการวจิยัในคน ชดุ C คณะ
พยาบาลศาสตร ์ เพื่อพิจารณารับการยกเว้น ผู้วิจัยชี้แจง
กลุม่ตวัอยา่งเกีย่วกบัวตัถปุระสงคข์องการวจิยัและผลการ
วจิยัครัง้นีจ้ะไมส่ง่ผลกระทบใดๆ ตอ่กลุม่ตวัอยา่ง เนือ่งจาก
มกีารนำเสนอผลการวจิยัเปน็ภาพรวม และขออนญุาตกลุม่
ตวัอยา่งในการใชร้หสัประจำตวัผูส้อบ เพือ่สบืคน้ขอ้มลูผล
การสอบทัง้ 2 ประเภท 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 1. คณะผู้วิจัยแจกแบบสอบถาม 2 ชุด คือ 

แบบสอบถามเกีย่วกบัความเครยีดและแบบสอบถามคดิเหน็
เกีย่วกบัการสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร ์ มผีลตอ่การ
สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดงุครรภ ์โดยใหเ้วลาตอบแบบสอบถาม 30 นาท ี
 2. คณะผู้วิจัยบันทึกข้อมูลโดยการศึกษาย้อนกลับ 
(Retrospective study) ใน 2 ตวัแปรคอื เกรดเฉลีย่ตลอด
หลกัสตูร และจำนวนหมวดวชิาทีส่อบผา่นในการสอบรวบ
ยอดสาขาพยาบาลศาสตรค์รัง้แรก ป ี พ.ศ. 2553 ของกลุม่
ตัวอย่าง จากหน่วยทะเบียนและประเมินผลและหน่วย
จดัการการศกึษา คณะพยาบาลศาสตร ์
 3. คณะผู้วิจัยบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการสอบใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
หลงัวนัประกาศผลการสอบวนัที ่9 เมษายน 2553  โดยใช้
เลขประจำตวัผูส้อบทีก่ลุม่ตวัอยา่งแจง้ไว ้ ในการสบืคน้ผล
การสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยสภาการพยาบาล
ทางอนิเตอรเ์นต็ 
การวเิคราะหข์อ้มลู  
 1. แจกแจงความถีข่องความคดิเหน็ เรือ่งผลการสอบ
รวบยอดที่มีผลต่อการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์โดยสภาการพยาบาลและ
ความเครยีดในการเตรยีมความพรอ้มเพือ่สอบความรู ้ เพือ่
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดงุครรภ ์ของผูส้อบประจำป ีพ.ศ. 2553 และคำนวณรอ้ยละ 
 2. วเิคราะหค์า่สถติสิหสมัพนัธ ์ ระหวา่งเกรดเฉลีย่ผล
การเรยีนทกุวชิาตลอด 4 ป ี ความเครยีดและผลการสอบ
รวบยอดทีส่อบผา่นครัง้แรก (TNS) โดยคณะพยาบาลศาสตร ์
กบัผลการสอบใบอนญุาตประกอบวชิาชพีการพยาบาลและ
การผดงุครรภ ์โดยสภาการพยาบาล 
 3. วิเคราะห์ปัจจัยทำนายผลการสอบใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีโดยสภาการพยาบาล จาก 3 ตวัแปรดงักลา่ว 
โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามถดถอย (Regression analysis by 
Backward technics) 
 
ผลการวิจัย
 1. ความคดิเหน็เกีย่วกบัผลการสอบรวบยอด ทีม่ตีอ่
การสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดย
สภาการพยาบาล และความเครยีดในเตรยีมความพรอ้มใน
การสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดย
สภาการพยาบาลพบว่า การสอบรวบยอดสาขาพยาบาล
ศาสตรท์ีจ่ดัโดยคณะพยาบาลศาสตรน์ัน้ มผีลตอ่การสอบ
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ความรูเ้พือ่ขอขึน้ทะเบยีนทีจ่ดัโดยสภาการพยาบาลรอ้ยละ 
98.33 โดยมเีหตผุลทีต่อบสงูสดุ 2 อนัดบัแรกคอื บอกวา่
ทำให้ทราบข้อบกพร่องตนเองและเตรียมอ่านหนังสือได ้ 
ถูกจุด เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการใบ

อนญุาตประกอบวชิาชพีโดยสภาการพยาบาลเปน็ตน้ ทัง้นี้
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 1.67 บอกว่าไม่มีผลต่อการสอบใบ
อนญุาตประกอบวชิาชพีโดยสภาการพยาบาล (รายละเอยีด
ตามตารางที ่1) 

ตารางที ่1 จำนวนและรอ้ยละ ความคดิเหน็เรือ่งผลการสอบรวบยอดทีม่ผีลตอ่การสอบใบอนญุาตประกอบวชิาชพี โดยสภา  
   การพยาบาลของกลุม่ตวัอยา่ง (จำนวน 239 คน) 

ความคดิเหน็ 
1.  มผีลตอ่การสอบใบอนญุาตประกอบวชิาชพีโดยสภาการพยาบาล เนือ่งจากการสอบรวบยอด 
    ทำใหท้ราบขอ้บกพรอ่งตนเอง และเตรยีมอา่นหนงัสอืไดถ้กูจดุ 
    เปน็แนวทางในการเตรยีมความพรอ้มในการสอบความรู ้โดยสภาการพยาบาล 
    ทำใหว้ติกจรติ และกดดนัเกีย่วกบัความยากของขอ้สอบ 
    ทำใหต้อ้งตัง้ใจมากขึน้กวา่เดมิ 
    สามารถนำแนวทางจากการสอบรวบยอด ไปใช้ในการสอบโดยสภาการพยาบาลได ้
    ถา้สอบผา่นหมด 8 วชิาในรอบแรก จะมคีวามมัน่ใจในการสอบสภาการพยาบาลมากขึน้ 
2.  ไมม่ผีล ตอ่การสอบความรู้โดยสภาการพยาบาล เนือ่งจาก 
    การสอบรวบยอด เปน็เพยีงการจดัสอบของคณะเทา่นัน้ 
    ขอ้สอบรวบยอด คนละแนวทางกบัขอ้สอบโดยสภาการพยาบาล 

จำนวน 
235 
116 
88 
12 
 7 
 6 
 6 
 4 
 3 
 1 

รอ้ยละ 
98.33 
48.54 
36.82 
5.02 
2.93 
2.51 
2.51 
1.67 
1.26 
0.42 

  และพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่บอกว่า มีความเครียด
จากการเตรยีมตวัสอบใบอนญุาตประกอบวชิาชพีโดยสภา
การพยาบาลรอ้ยละ 89.12 สว่นใหญบ่อกวา่ทำใหเ้กดิปญัหา

ตารางที ่2 จำนวนและรอ้ยละ ความคดิเรือ่งความเครยีดเกีย่วกบัเตรยีมความพรอ้มในการสอบใบอนญุาตประกอบวชิาชพี  
   โดยสภาการพยาบาลของกลุม่ตวัอยา่ง  (จำนวน 239 คน) 

ความคดิเหน็ 
1. เครยีดมาก จนเกดิปญัหา 
 นอนไมค่อ่ยหลบั  
 หงดุหงดิงา่ยขึน้ 
 รบัประทานอาหารไดน้อ้ยลง 
 นำ้หนกัตวัลดลง 
 รบัประทานอาหารไดน้อ้ยลง 
 ปวดศรีษะ 
 ไมม่สีมาธอิา่นหนงัสอื 
 ปวดทอ้ง 
 รบัประทานอาหารมากขึน้ 
 กงัวลกลวัสอบไมผ่า่น 
2. ไมเ่ครยีด เนือ่งจาก 
 ยดึหลกัคำสอนทางศาสนา ใชเ้ปน็แนวทางในการดแูลตนเอง 
 มเีวลาเตรยีมตวัสอบอยา่งเพยีงพอ 
 ผา่นการสอบรวบยอดทำใหม้ัน่ใจมากขึน้ 
 พยายามทำจติใจใหผ้อ่นคลาย 
 

จำนวน 
 213 
  80 
  51 
  28 
  18 
  13 
  10 
   5 
   3 
   3 
   2 
 26 
 11 
 10 
   4 
   2 

รอ้ยละ 
89.12 
33.47 
21.34 
11.72 
 7.53 
 5.44 
 4.18 
 2.09 
 1.26 
 1.26 
 0.84 
 10.88 
  4.18 
  4.18 
  1.67 
  0.84 

คอื นอนไมค่อ่ยหลบั รบัประทานอาหารไดน้อ้ยลง รอ้ยละ 
33.47  21.34 และ 11.72 ตามลำดบั (รายละเอยีดตาม
ตารางที ่1) 
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 2. ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการสอบความรู ้
เพือ่ขอรบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการ
ผดงุครรภ ์ของผูส้อบประจำป ีพ.ศ. 2553 พบวา่ ตวัแปรผล
สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยสภาการพยาบาล มี

ตารางที ่3 เมตรกิคา่สหสมัพนัธข์องผลการสอบใบอนญุาตประกอบวชิาชพีโดยสภาการพยาบาล กบัผลการสอบรวบยอดของ 
   คณะพยาบาลศาสตร ์เกรดเฉลีย่ และความเครยีดขณะเตรยีมตวัสอบของกลุม่ตวัอยา่ง 

ตวัแปร 
 
ผลการสอบใบอนญุาตประกอบวชิาชพี 
ผลการสอบรวบยอด 
เกรดเฉลีย่ 
ความเครยีด 
 

 1.000 
  .379** 
  .385** 
- .043 

 1.000 
   .608** 
- .107* 

เกรดเฉลีย่ 
 
 
 

 1.000 
- .079 

ความเครยีด 
 
 
 
 

1.000 

ผลสอบความรู ้
โดยสภาการพยาบาล 

ผลการสอบรวบยอด 

** p < .01,   *p < .05 

 3. สมการทำนายผลการสอบใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ โดยสภาการพยาบาล ของผู้สำเร็จการศึกษา

ตารางที ่4   ผลการวเิคราะหป์จัจยัทีม่ผีลตอ่การสอบใบอนญุาตประกอบวชิาชพีของกลุม่ตวัอยา่ง โดยใชเ้ทคนคิ Backward 

Model 1 
   Constant 
   ผลการสอบรวบยอด 
   เกรดเฉลีย่ 
   ความเครยีด 
Model 2 
   Constant 
   ผลการสอบรวบยอด 
   เกรดเฉลีย่ 
 

 
5.556 

 
 
 
 

5.559 
 
 

Standardized Coefficient Beta 
 

.231 

.244 

.001 
Standardized Coefficient Beta 

 
.231 

t 
13.143** 
 3.101** 
 3.283** 
 0.024 

t 
13.787** 
 3.114** 
 3.290** 
 

R2 Change 
 

.171** 
 
 

R2 Change 
 

.175** 
 
 
 

** p < .01 

 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการสอบใบอนุญาตประกอบ
วชิาชพีโดยสภาการพยาบาล คอื ผลการสอบรวบยอดสาขา
พยาบาลศาสตร ์ และเกรดเฉลีย่ (GPA) อยา่งมนียัสำคญั  
ที่ระดับ .01 ยกเว้นปัจจัยด้านความเครียด (Stress)   
โดยสามารถสร้างสมการทำนายผลการสอบใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพี โดยสภาการพยาบาล เปน็ดงันี ้  
 ผลการสอบใบอนญุาตประกอบวชิาชพี = 5.559 + 
.231 ผลการสอบรวบยอด + .244 GPA 
 
อภิปรายผลการวิจัย
 การสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตรท์ีจ่ดัโดยคณะ
พยาบาลศาสตร์นั้น มีผลต่อการสอบความรู้เพื่อขอขึ้น

ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสภาการ
พยาบาล โดยกลุม่ตวัอยา่งใหเ้หตผุลทีต่อบสงูสดุ 2 อนัดบั
แรกคือ บอกว่าทำให้ทราบข้อบกพร่องตนเองและเตรียม
อ่านหนังสือได้ถูกจุดและเป็นแนวทางในการเตรียมความ
พร้อมในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยสภาการ
พยาบาล รวมทัง้เหตผุลอืน่ๆ ดงันี ้ ทำใหต้อ้งตัง้ใจมากขึน้
กวา่เดมิ ขอ้สอบเปน็เนือ้หาเดยีวกนัสามารถนำแนวทางจาก
การสอบรวบยอดไปใช้ในการสอบโดยสภาการพยาบาลได ้
เพราะถา้สอบผา่นหมด 8 วชิาในรอบแรก จะมคีวามมัน่ใจ
ในการสอบสภาการพยาบาลมากขึน้ 
 พบว่านักศึกษาส่วนใหญ ่ มีความเครียดจากการ  
เตรียมตัวสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยสภา  

ความสมัพนัธอ์ยา่งมนียัสำคญักบัตวัแปรผลการสอบรวบยอด 
เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เทา่กบั .379 และ .385 อยา่งมนียัสำคญั (p < .01, .05 
ตามลำดบั) (ตารางที ่3) 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล ตามตารางที ่4 
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การพยาบาล โดยทำให้เกิดปัญหาคือ นอนไม่ค่อยหลับ   
รบัประทานอาหารไดน้อ้ยลง ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ที่กล่าวว่า 
ความเครยีดเปน็ภาวะทางอารมณ ์ หรอืมคีวามรูส้กึทีเ่กดิขึน้
เมือ่เผชญิกบัปญัหาตา่งๆ ทีท่ำใหรู้ส้กึไมส่บายใจ คบัขอ้งใจ 
หรอืถกูบบีคัน้จนทำใหเ้กดิความรูส้กึทกุขใ์จ สบัสน เมือ่เกดิ
ความเครยีดที่ไมม่ากนกั จะเปลีย่นเปน็แรงกระตุน้ใหค้นเรา
เกดิแรงมมุานะทีจ่ะเอาชนะปญัหาและอปุสรรคตา่งๆ ให้ได ้ 
ความเครยีดจงึมทีัง้ประโยชนแ์ละโทษตอ่นกัศกึษา เมือ่คน
เราอยู่ในภาวะตงึเครยีดรา่งกายกจ็ะเกดิความเตรยีมพรอ้มที่
จะ “สู”้ หรอื “หน”ี โดยทีร่า่งกายมกีารเปลีย่นแปลงตา่งๆ 
เช่น หัวใจเต้นแรงและเร็วขึ้น เพื่อฉีดเลือดซึ่งจะนำ
ออกซิเจนและสารอาหารต่างๆ ไปเลี้ยงเซลล์ทั่วร่างกาย 
พร้อมกับขจัดของเสียออกจากกระแสเลือดอย่างเร็ว การ
หายใจเรว็ขึน้ แตเ่ปน็การหายใจตืน้ๆ มกีารขบัอะครนีาลนี
และฮอรโ์มนอืน่ๆ เขา้สูก่ระแสเลอืด มา่นตาขยายเพือ่ให้ได้
รบัแสงมากขึน้ กลา้มเนือ้หดเกรง็เพือ่เตรยีมการเคลือ่นไหว 
เตรยีมสูห้รอืหน ี เสน้เลอืดบรเิวณอวยัวะยอ่ยอาหารหดตวั 
เหงื่อออกเพราะมีการเผาผลาญอาหารมากขึ้น ทำให้
อุณหภูมิของร่างกายเพิ่มขึ้น เมื่อวิกฤตการณ์ผ่านพ้นไป
รา่งกายจะกลบัสูส่ภาวะปกต ิ แตค่วามเครยีดทีเ่ปน็อนัตราย
กค็อื ความเครยีดทีเ่กดิขึน้มากเกนิความจำเปน็ เมือ่เกดิแลว้
คงอยูเ่ปน็ประจำไมล่ดหรอืหายไปตามปกต ิ หรอืเกดิขึน้โดย
ไมม่เีหตกุารณท์ีเ่ปน็การคกุคามจรงิๆ ผลของความเครยีดตอ่
ชวีติ ผลตอ่สขุภาพทางกายไดแ้ก ่ อาการไมส่บายทางกาย
ตา่งๆ เชน่ ปวดหวั ปวดเมือ่ยตามสว่นตา่งๆ ของรา่งกาย 
ความผิดปกติของหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะ 
อาการท้องผูกท้องเสียบ่อยๆ นอนไม่หลับ ฯลฯ ผลต่อ
สขุภาพจติใจนำไปสูค่วามวติกกงัวล ซมึเศรา้ กลวัอยา่งไร้
เหตผุล อารมณ์ไมม่ัน่คง เปลีย่นแปลงงา่ย หรอืโรคประสาท
บางอย่าง8 ดังอาการต่างๆ ที่พบในกลุ่มตัวอย่างที่มี
ความเครยีดเกดิขึน้ โดยทีน่กัศกึษาทกุคนมคีวามรูจ้ากการ
ศกึษาในชัน้เรยีนในการจดัการกบัความเครยีดทกุคน เมือ่
เผชญิกบัความเครยีดนกัศกึษาอาจคน้พบแนวทางทีเ่หมาะ
สมในการจัดการความเครียด โดยการสำรวจตนเองว่า
เครยีดหรอืไม ่ เมือ่ยอมรบัความจรงิและคดิในแงบ่วก ทำให้
นักศึกษามีการวางแผนแก้ ไขปัญหาเกี่ยวกับการสอบและ
ผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยวิธีที่เหมาะสม7 ถึงแม ้ 
นักศึกษาเกิดความเครียดก็ยังสามารถสอบใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีโดยสภาการพยาบาลไดเ้ปน็อยา่งด ี แตถ่า้

นกัศกึษาบางคนไมส่ามารถจดัการกบัความเครยีดได ้ ยอ่ม
ทำใหเ้กดิผลตอ่การสอบใบอนญุาตประกอบวชิาชพีโดยสภา
การพยาบาลได้เช่นกัน จึงทำให้พบว่าผลการศึกษาครั้งนี ้
ความเครยีดไมม่ผีลตอ่การสอบใบอนญุาตประกอบวชิาชพี
โดยสภาการพยาบาล แตพ่บวา่ความเครยีดจากการสอบรวบ
ยอดทีเ่กดิจากการทำขอ้สอบทีย่าก และมเีงือ่นไขของการ
สอบคล้ายกัน ความเครียดที่เกิดขึ้นจากการสอบรวบยอด
อาจส่งผลให้นักศึกษามีการปรับตัวได ้ จนทำให้ ไม่มีผลต่อ
การสอบใบอนญุาตประกอบวชิาชพีโดยสภาการพยาบาลแต่
อยา่งใด  
 จากการศกึษาของ ทศันว์รรณ ปานศริอิาษา กลา่ววา่ 
สติปัญญาเป็นความสามารถทางสมองในการจำ คิด 
วิเคราะห ์ หาเหตุผลและการเรียนรู้6 ดังนั้นปัจจัยด้านสติ
ปญัญาคอื เกรดเฉลีย่ตลอดหลกัสตูรจงึมผีลทำใหน้กัศกึษา
ประสบความสำเร็จในการสอบความรู้ที่จัดโดยสภาการ
พยาบาล อธบิายไดว้า่ ปจัจยัทางสตปิญัญามคีวามสำคญัตอ่
นกัศกึษา นกัศกึษาคนใดเปน็ผูม้สีตปิญัญาดยีอ่มไมเ่ครยีด 
เนือ่งจากสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปญัหาในการสอบ
ขึน้ทะเบยีนเพือ่ขอรบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีพยาบาลได้
สำเรจ็7 

 จงึพบวา่ ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การสอบใบอนญุาตประกอบ
วชิาชพีโดยสภาการพยาบาล คอื ผลการสอบรวบยอดสาขา
พยาบาลศาสตร ์ และเกรดเฉลีย่ (GPA) อยา่งมนียัสำคญัที่
ระดบั .01 และสรา้งสมการทำนายผลการสอบใบอนญุาต
ประกอบวชิาชพีโดยสภาการพยาบาล เปน็ดงันี ้  
 ผลการสอบใบอนญุาตประกอบวชิาชพี = 5.559 + 
.231 ผลการสอบรวบยอด + .244 GPA 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
 1. ผูบ้รหิารการศกึษาของสถาบนั จงึควรมนีโยบายให้
มีระบบพัฒนาและทบทวนความรู้ ให้กับนักศึกษาทุกคน   
โดยเฉพาะในรายที่มีคะแนนการสอบต่ำกว่าเกณฑ์ใน  
ทกุหมวดวชิา เพือ่เตรยีมผูส้อบใหม้จีำนวนผูส้อบผา่นการ
สอบรวบยอดทัง้ 8 หมวดวชิาในการสอบครัง้แรกเพิม่ขึน้ 
 2. ควรใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละทบทวนความรู ้
ระหว่างนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับด ี
(เกรด B+ ขึน้ไป) กบันกัศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนใน
ระดับต่ำกว่าเป็นระยะๆ เพื่อลดความวิตกกังวลจากการ  
เตรยีมตวัสอบความรู ้ เพือ่ขอรบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพี
การพยาบาลและการผดงุครรภโ์ดยสภาการพยาบาล 
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