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และนักศึกษาผูชวยพยาบาลมีทัศนะในการเขาสูประกอบอาชีพผูชวยพยาบาลดังนี้ 1) เกิดจากมี
บุคลิกภาพสนใจสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลดี มีความรับผิดชอบ ควบคุมอารมณตนเองไดดี
รวมทั้งรองรับความกดดันไดในทุกสถานการณ 2) เกิดจากคานิยมของบุคคลในครอบครัว 3) เพื่อ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 4) เพื่อปฏิสัมพันธทางสังคม ซ่ึงนักศึกษาผูชวยพยาบาลมีมุมมองวา
สามารถเปนผูชวยพยาบาลท่ีดีตอไปในอนาคตได 
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This is the qualitative research (phenomenological research) that aimed to study the 
social construction of meaning, motivation, and viewpoint toward occupation of practical 
nurse(PN) students of Siam University. The field survey was done to collect the data by using an 
in-depth interview from 30 PN students and 3PN instructors of the University. The tools of the 
study are the open ended questions, the voice recorder, and the notebook. The descriptive analysis 
was used in analyzing the data. 

The study results found that the social construction of meaning of PN has been 
categorized into 3 types as follows: 1) A person who is kind and generous, helping people with 
both physical and mental illnesses 2) A person who provides primary nursing care under the 
supervision of a registered nurse 3) A person who take daily care routine of patients and prepare 
place environment and the medical supplies. All of these meanings comprised of their life 
experiences from family, education, news media and the practice in the hospital. The motivation 
for choosing PN as a career were: 1) Financial security 2) Career security 3) Social acceptance 4) 
Opportunity to earn an extra income 5) Applied knowledge for further study in nursing and can 
use this knowledge for take care of your family,too 6) Career challenge. The obstacles during the 
study of  PN are 1) The adaptation to others 2) The lack of knowledge relating to medical terms 
and the viewpoint of PN students in choosing this career derived from: 1) Their personality traits 
such as sociable, good interrelationship, responsible, good self-control and the ability to work 
under pressure in all circumstances 2) Family Values 3) Economic returns 4) The social 
interaction as the PN students viewed that they could be a good PN in the future. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จากขอมูลผลการศึกษาของสภาการพยาบาล เพื่อคาดประมาณความตองการพยาบาลใน
ระยะ 10 ปขางหนา ดวยวิธี Health Demand Method ท้ังจากการใชบริการสุขภาพของประชาชน
ไทย ประมาณ 65 ลานคน ประเทศไทยจะมีความตองการพยาบาลในอัตราสวน 1 คนตอ 400 
ประชากร ซ่ึงผลการสํามะโนประชากรในป พ.ศ. 2553 พบวามีประชาชนท่ีอาศัยอยูในประเทศไทย 
65.4 ลานคน ควรจะตองมีพยาบาลวิชาชีพประมาณ 163,500 คน ในขณะท่ีมีพยาบาลวิชาชีพอายุ
นอยกวา 60 ป ทํางานในภาคบริการสุขภาพท่ัวประเทศ ประมาณ 130,388 คน (ขอมูลของสภาการ
พยาบาล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554) ซ่ึงเปนการขาดแคลนอยางมากในสายงานพยาบาล (ชุลีพร 
บุตรโคตร, 2558) 

เม่ือกลาวถึงโรงพยาบาล มักนึกถึงแพทยและพยาบาลเปนหลัก อาจจะรวมถึงเจาหนาท่ี
ปฏิบัติการตางๆ และเจาหนาท่ีบริหาร แตอาชีพมักไมถูกนึกถึงคืออาชีพผูชวยพยาบาล คนสวนใหญ
เม่ือตองใชบริการโรงพยาบาลก็มักจะพิจารณาความสามารถในการวินิจฉัยโรคของแพทยเปนหลัก 
แตเม่ือพิจารณาวางานหลักอีกคร่ึงหนึ่งของโรงพยาบาล นอกเหนือไปจากการวินิจฉัยและรักษาโรค 
คืองานดูแลรักษาผูปวยซ่ึงผูชวยพยาบาลเปนผูท่ีมีหนาท่ีสําคัญในสวนหลัง จึงออกจะเปนเร่ือง
นาสนใจใครรูวาเหตุใดงานท่ีเปนสวนสําคัญขององคกรจึงเปนงานท่ีถูกมองขาม ซ่ึงเทากับเปนการ
มองขามงานหลักอีกคร่ึงหนึ่งของโรงพยาบาล นั่นคือการดูแลผูปวยในชีวิตประจําวัน เปนเหตุให
ผูชวยพยาบาลไมไดถูกใหความสําคัญเทากับงานอ่ืน ๆ ในโรงพยาบาล และมักถูกมองวาเปนงานท่ี
ไมจําเปนตองใชทักษะหรือความสามารถพิเศษเหมือนกับอาชีพอ่ืน (หัทยา รัตนานนท, 2557) 

ผูชวยพยาบาลจึงเปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญมากในการดูแลผูปวย รวมท้ังดูแลบุคคล
ในครอบครัวของตนเอง ดั่งเชนมีผูใหสัมภาษณคนหน่ึงกลาวไววา “ ท่ีดิฉันอยากเขามาเรียนผูชวย
พยาบาล เนื่องจากแมของดิฉันปวยหนัก ไมมีคนดูแล ดิฉันจึงอยากไดความรูนําไปดูแลแมท่ีปวย
หนักอยู รวมท้ังยงัสามารถชวยเหลือใหการพยาบาลแกผูปวยท่ีมีความทุกขทรมานจากการเจ็บปวย
นั่นดวย ” (เอ นามสมมติ, 2558) คํากลาวนี้แสดงวาวิชาชีพนี้มีความหมายและสําคัญตอบุคคลนั้น
มาก ซ่ึงผูชวยพยาบาลจึงเปนสวนสําคัญในการชวยเหลืองานดานการรักษาพยาบาลเบ้ืองตนท่ีไมมี
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ความยุงยากซับซอน แตมีความจําเปนตองใชทักษะเฉพาะในวิชาชีพดานการรักษาพยาบาล 
(รวีวรรณ สายแกวดี และระพินทร ฉายวิมล, 2556) 

ผูชวยพยาบาล หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานใหบริการทางการพยาบาลข้ันพื้นฐานแก
ผูปวยทางรางกายหรือจัดตามแผนการพยาบาลท่ีกําหนดไว โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหน่ึงหรือ
หลายอยาง เชน ใหการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน จัดเตรียมเก็บรักษาของเคร่ืองใชทุกชนิดใหอยูใน
สภาพที่ใชการไดอยูเสมอ ศึกษาสังเกตอาการผูปวยเพื่อดําเนินการพยาบาลและการรายงาน ชวย
ชําระรางกายผูปวย ปอนอาหาร และชวยเหลือใหไดรับอาหารท่ีมีคุณคา ใหการพยาบาลและใหยา
ทางปากตามท่ีไดรับมอบหมาย จัดทําความสะอาดบริเวณส่ิงแวดลอมผูปวย ใหความชวยเหลือ
ผูปวยอยางใกลชิด ใหความสะดวกแกผูปวย และญาติผูปวย บันทึกอุปสรรคปญหาในการ
ปฏิบัติงาน และรายงาน หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพอนามัย และการปองกันโรค เชน ชวยเหลือ
พยาบาลในการตรวจครรภและทําคลอดในรายปกติ ดูแลชวยเหลือพยาบาลในการพยาบาลแมและ
เด็ก ใหภูมิคุมกันโรคหรือปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ (กระทรวงสาธารณสุข, 2558)  

 การผลิตผูชวยพยาบาลเพ่ือดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน นักศึกษาผูชวยพยาบาล
ตองเปนผูท่ีมีความรูความสามารถในศาสตรการพยาบาลอยางถองแท เพื่อใหสามารถดูแลบุคคลได
ท้ังทางดานรางกาย จิตวิญญาณ และสังคม ตลอดจนสภาพแวดลอมของบุคคล เพื่อใหผูรับบริการ
ไดผลลัพธท่ีปลอดภัย มีความพึงพอใจในผลของการดูแล ใหการบริการในการดูแลสุขภาพที่ไม
ซํ้าซอน และอยูภายใตการนิเทศของพยาบาลวิชาชีพ (คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม, 
2554) ในการปฏิบัติหนาท่ีผูชวยพยาบาลไดอยางสมบูรณถูกตอง ตองผานการศึกษาอบรมใน
หลักสูตรผูชวยพยาบาล ซ่ึงการตัดสินใจของนักศึกษาผูชวยพยาบาลแตละคนในการเขาสูการ
ประกอบอาชีพนั้นมีแรงจูงใจท่ีแตกตางกันออกไป โดยแรงจูงใจของนักศึกษาผูชวยพยาบาลเปนส่ิง
สําคัญในกระบวนการเร่ิมตนของการตัดสินใจเขาสูการประกอบอาชีพผูชวยพยาบาล 

 ปจจุบันการผลิตผูชวยพยาบาลเขาสูระบบสุขภาพ มีการดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยในสังกัดของรัฐและเอกชน ซ่ึงมหาวิทยาลัยสยามเปนมหาวิทยาลัยเอกชนช้ันนํา 1 ใน 5 
สถาบันแรกท่ีกอตั้งของประเทศไทย (มหาวิทยาลัยสยาม, 2558) รวมท้ังคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยสยามมีหลักสูตรท่ีเปดสอนสาขาผูชวยพยาบาล ซ่ึงจัดต้ังข้ึนดวยความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยสยามและโรงพยาบาลธนบุรี โดยเปดหลักสูตรการเรียนการสอนภาคทฤษฎีท่ี
โรงพยาบาลธนบุรี และภาคปฏิบัติท่ีโรงพยาบาลธนบุรีและโรงพยาบาลของรัฐตาง ๆ ไดรับการ
รับรองจากสภาการพยาบาลโดยทีมคณาจารยพยาบาลท่ีมีความรูและประสบการณการทํางานใน
โรงพยาบาลท่ีพรอมถายทอดความรูและทักษะท่ีสําคัญตางๆท่ีตองใชสําหรับการทํางานใน
โรงพยาบาล เพื่อเตรียมผูเรียนใหพรอมกาวสูวิชาชีพดานการแพทยและพยาบาลอยางมีคุณภาพ และ
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สามารถทํางานในโรงพยาบาลช้ันนําดวยความภาคภูมิใจ (คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม, 
2554) 

ดวยเหตุผลท่ียกมาขางตนนี้ จึงทําใหผูวิจัยในฐานะท่ีเปนบุคคลหนึ่งท่ีมีสวนเก่ียวของ
กับอาชีพการดูแลผูปวย มองเห็นความสําคัญของการเปนผูชวยพยาบาล บทบาทของการเปนผูชวย
พยาบาลท่ีดี และการเลือกท่ีจะเขาสูอาชีพ รวมท้ังการดูแลผูปวย จึงมีความประสงคศึกษาชีวิต
นักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อศึกษาการใหความหมาย แรงจูงใจ และทัศนะการเขา
สูการประกอบอาชีพผูชวยพยาบาล ทัศนะตออาชีพท่ีตนเองเลือกเรียน เพื่อนําไปสูความสําเร็จใน
การทํางาน โดยเชื่อวาการศึกษาวิจัยในเร่ืองนี้ นอกจากจะสรางองคความรูใหมจากการศึกษาชีวิต
ของผูท่ีเลือกเรียนอาชีพผูชวยพยาบาลแลว องคความรูนี้ยังสามารถถายทอดไปยังผูท่ีจะเลือกเขา
เรียนสาขาสายอาชีพนี้อีกดวย  

   
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาการใหความหมาย ท่ีมาของความหมาย การประกอบอาชีพผูชวยพยาบาล 
ของนักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม 

2.  เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเขาสูการประกอบอาชีพผูชวยพยาบาลตลอดจนปญหา 
และอุปสรรคในระหวางเรียน ของนักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม 

3.  เพื่อศึกษาทัศนะการเขาสูการประกอบอาชีพของนักศึกษาผูชวยพยาบาลมหาวิทยาลัย
สยาม 

 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

3.1  ขอบเขตดานเนื้อหา 
 ศึกษาการใหความหมาย ท่ีมาของความหมาย แรงจูงใจ และทัศนะในการเลือกเรียน

สาขาผูชวยพยาบาล รูปแบบการเลือกเรียนสายอาชีพผูชวยพยาบาล ทัศนะท่ีมีตออาชีพในอนาคต 
รวมถึงปญหาและอุปสรรคในระหวางเรียน ของนักศึกษาผูชวยพยาบาลมหาวิทยาลัยสยาม 

3.2 ขอบเขตดานพื้นท่ีการศึกษา 
 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม ซ่ึงต้ังอยูท่ีโรงพยาบาลธนบุรี เขตบางกอก

นอย กรุงเทพมหานคร 
3.3 ขอบเขตดานประชากร 
 การศึกษาคร้ังนี้ผูใหขอมูลหลัก คือ นักศึกษาผูชวยพยาบาล อาจารยสาขาผูชวย

พยาบาล ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 
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3.4 ขอบเขตดานเวลา 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยเร่ิมเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2559 

โดยผูวิจัยมีการกําหนดขอบเขตระยะเวลาและการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชในการวิจัย เร่ิมจาก
การศึกษาขอมูลเบ้ืองตนต้ังแตเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 จากน้ันทําการออกแบบแนวคําถามท่ีใชใน
การสัมภาษณผูใหขอมูลหลักโดยผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิและอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ มีการเตรียมตัวของผูวิจัยเอง และเตรียมอุปกรณเพ่ือใชในการสัมภาษณ ระยะเวลาใน
การลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูลเดือนธันวาคม 2558 ถึงมกราคม 2559 โดยการสัมภาษณนักศึกษาผูชวย
พยาบาล และอาจารยสาขาผูชวยพยาบาล ของมหาวิทยาลัยสยาม การสัมภาษณกระทําจนกวาจะได
ขอมูลท่ีซํ้าๆกัน ไมมีขอมูลใหมเพ่ิมเติมและไดขอมูลเพียงพอในการนําไปวิเคราะหขอมูลตอไปจึง
หยุดการสัมภาษณ 

 
4. ประโยชนท่ีไดรับ 

4.1  ไดทราบถึงการใหความหมาย และท่ีมาของความหมายของการประกอบอาชีพ
ผูชวยพยาบาลของนักศึกษาผูชวยพยาบาลมหาวิทยาลัยสยาม ทําใหนักศึกษาผูชวยพยาบาลไดเขาใจ
บทบาท หนาท่ี ขอบเขตการทํางานของอาชีพผูชวยพยาบาลที่ถูกตองตามหลักจรรยาบรรณ และ
กฎหมายเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติงานไดถูกตองและเปนผูชวยพยาบาลท่ีดีตอไปในอนาคต 

4.2  นักศึกษาไดทราบถึงแรงจูงใจหรือเปาหมายชีวิตท่ีตนเองตั้งไวของการเขาสูการ
ประกอบอาชีพผูชวยพยาบาล ทําใหมีความต้ังใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อท่ีจะบรรลุเปาหมายนั้นๆเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของตน รวมท้ังทําใหผูบริหารแตละโรงพยาบาลทราบถึงแรงจูงใจในการ
เลือกเรียนสาขาผูชวยพยาบาล รวมท้ังการเลือกเขาสูสายอาชีพผูชวยพยาบาลของนักศึกษาผูชวย
พยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม เพ่ือจะไดสรางแรงจูงใจใหกับผูชวยพยาบาล เพราะแรงจูงใจเปนการ
ชักนําใหผูใตบังคับบัญชามุงม่ันต้ังใจทํางาน ซ่ึงทําใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนท่ีตั้งไว และทําใหนักศึกษา
ผูชวยพยาบาลในองคกรนั้นๆมีขวัญและกําลังใจในการทํางานใหกับองคกรตอไปอยางยั่งยืน  

4.3 ทําใหบุคคลท่ีมีความสนใจทราบถึงทัศนะในการประกอบอาชีพผูชวยพยาบาล เพื่อ
เปนแนวทางในการตัดสินใจใหกับผูท่ีสนใจในอาชีพผูชวยพยาบาล รวมท้ังนําผลจากการศึกษาไป
เปนขอมูลในการสรางงานวิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพในอนาคตตอไป  
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 
ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับ “การใหความหมาย แรงจูงใจ และทัศนะ การเขา

สูการประกอบอาชีพของนักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม” ผูวิจัยศึกษา คนควาและ
รวบรวมขอมูลท่ัวไป แนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของ มาเปนแนวทางในการ
ศึกษาวิจัย ดังนี้ 

1. ประวัติการผลิตผูชวยพยาบาลในประเทศไทย 
2. ขอมูลคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 
3. แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ 
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
5. ทฤษฎีการเลือกอาชีพ จุดมุงหมายเกี่ยวกับงานและอาชีพ 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
1. ประวัติการผลิตผูชวยพยาบาลในประเทศไทย 

ในการศึกษาเร่ือง “การใหความหมาย แรงจูงใจ และทัศนะการเขาสูการประกอบอาชีพ
ของนักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม” ผูชวยพยาบาล หมายถึง บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
ใหบริการทางการพยาบาลข้ันพื้นฐานแกผูปวยทางรางกายหรือจัดตามแผนการพยาบาลท่ีกําหนดไว 
โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เชน ใหการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน จัดเตรียมเก็บ
รักษาของเคร่ืองใชทุกชนิดใหอยูในสภาพท่ีใชการไดอยูเสมอ ศึกษาสังเกตอาการผูปวยเพ่ือ
ดําเนินการพยาบาลและการรายงาน ชวยชําระรางกายผูปวย ปอนอาหาร และชวยเหลือใหไดรับ
อาหารที่มีคุณคา ใหการพยาบาลและใหยาทางปากตามท่ีไดรับมอบหมาย จัดทําความสะอาดบริเวณ
ส่ิงแวดลอมผูปวย ใหความชวยเหลือผูปวยอยางใกลชิด ใหความสะดวกแกผูปวย และญาติผูปวย 
บันทึกอุปสรรคปญหาในการปฏิบัติงาน และรายงาน หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพอนามัย และ
การปองกันโรค เชน ชวยเหลือพยาบาลในการตรวจครรภและทําคลอดในรายปกติ ดูแลชวยเหลือ
พยาบาลในการพยาบาลแมและเด็ก  ใหภูมิ คุมกันโรคหรือปฏิบัติหนา ท่ี อ่ืน ท่ี เกี่ ยวของ         
(กระทรวงสาธารณสุข, 2558) พบวา การผลิตผูชวยพยาบาลในประเทศไทยนั้น สามารถแบงเปน 2 
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ประเภท ไดแก  การผลิตผูชวยพยาบาลโดยกระทรวงธารณสุข และ การผลิตผูชวยพยาบาลท่ีไมใช
โดยกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

1.1  การผลิตผูชวยพยาบาลท่ีเปนการผลิตโดยกระทรวงสาธารณสุข 
 จากสภาวการณท่ีประเทศไทยประสบกับปญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพมา

อยางตอเนื่อง ประเทศไทยไดมีการแกปญหาขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุนสาขาการพยาบาล 
โดย ในป พ.ศ. 2499 กองโรงพยาบาลวัณโรค สังกัดกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขไดจัดต้ัง
โรงเรียนผูชวยพยาบาลหลักสูตร 1 ปข้ึน ผลิตผูชวยพยาบาลเพื่อชวยพยาบาลวิชาชีพในการ
ใหบริการทางสุขภาพจนถึงป พ.ศ. 2524 จึงเปล่ียนเปนหลักสูตรพยาบาลและผดุงครรภระดับตน ใช
เวลาเรียน 2 ป ระหวางนั้น ในป พ.ศ. 2513 ในพ้ืนท่ีภาคใตไดมีการกอต้ังโรงเรียนผูชวยพยาบาล 
และผดุงครรภสุราษฎรธานีข้ึน ตอมาในป พ.ศ. 2514 นายแพทยอุดม จินดาวณิช ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลชลบุรีไดกอตั้งโรงเรียนผูชวยพยาบาลและผดุงครรภชลบุรีข้ึน เปดวันท่ี 14 พฤษภาคม 
2514 เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรับผูจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 เขาศึกษาตอเปนระยะเวลา 1 ป 6 เดือน โดยใชเวลาศึกษาวิชาพยาบาล 1 ป และวิชาผดุงครรภ
อนามัยอีก 6 เดือน โดยรับเปนนักเรียนทุนจากโรงพยาบาลตางๆ ในเขตภาคตะวันออก ภาคเหนือ 
ภาคกลาง รวมทั้งนักเรียนทุนของโรงพยาบาลชลบุรีอีกดวย 

 ในป พ.ศ. 2515 ไดมีการกอตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทรข้ึน เนื่องจาก
จังหวัดสุรินทรมีชายแดนท่ีมีภูมิประเทศติดกับประเทศกัมพูชา ซ่ึงมีการปะทะกับกองกําลังตางชาติ
อยูเนืองๆ จึงมีผูปวยเขารับการรักษาเพิ่มมากข้ึน และเปนการเพ่ิมบุคลากรทางการพยาบาลใหมี
จํานวนเพียงพอกับความตองการของสังคม ประกอบกับ การขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาลมา
เปนเวลานาน กระทรวงสาธารณสุขจึงเห็นสมควรขยายสถาบันการศึกษาเพิ่มในจังหวัดสุรินทร 
และมีการกอต้ังวิทยาลัยพยาบาลเพิ่มข้ึนอีก เชน ในป พ.ศ. 2520 เปดอบรมหลักสูตรพยาบาลศาสตร
และผดุงครรภ หมวดวิชาชีพประเภทพยาบาลเบ้ืองตน และในป พ.ศ. 2522 ไดกอต้ังวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาทขึ้น ตามแผนงานและโครงการพัฒนาการสาธารณสุขใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520 – 2524) เพื่อขยายสถาบันในการเพ่ิม
การผลิตผูชวยพยาบาลและการผดุงครรภ (ปรียนุช ชัยกองเกียรติ และคณะ, 2553) 

 ในป พ.ศ. 2552 มีการสํารวจพบวาพยาบาลท่ัวประเทศท่ีข้ึนทะเบียนใบอนุญาตเปน
ผูประกอบวชิาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชนรวม 155,697 คน โดย
มีพยาบาลจํานวน 81,610 คน อยูในกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการดูแลสุขภาพ
ของประชาชน พบวากระทรวงสาธารณสุขยังขาดแคลนพยาบาล จึงทําแผนผลิตบุคลากรสาขาการ
พยาบาลเพ่ิมภายใตแผนการปฏิบัติไทยเขมแข็ง เพื่อกระจายไปถึงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
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ประจําตําบลดวย ประกอบดวยพยาบาลวิชาชีพระดับปริญญาตรี 4 ป และผูชวยพยาบาลหลักสูตร 1 
ป ยังมีแผนรับเพิ่มพยาบาลวิชาชีพ 500 คน และผูชวยพยาบาลอีก 1,000 คน จะทําใหกระทรวง
สาธารณสุขมีพยาบาลวิชาชีพจบใหมและผูชวยพยาบาลเขาปฏิบัติงานในสถานพยาบาลในสังกัดท่ัว
ประเทศเพ่ิมข้ึน (ปรียนุช ชัยกองเกยีรติ และคณะ, 2553) 

1.2  การผลิตผูชวยพยาบาลในประเทศไทยท่ีไมใชการผลิตโดยกระทรวงสาธารณสุข 
 จากการศึกษาพบวา หลายหนวยงานดําเนินการผลิตผูชวยพยาบาลดวยวัตถุประสงค

ท่ีแตกตางกัน ดังเชน วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยกอต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2457 
เปนสถาบันแหงแรกท่ีเปดสอบวิชาการพยาบาลในประเทศไทย เร่ิมจากโรงเรียนพยาบาล
สภากาชาดสยามมาเปนโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัยสภากาชาดไทยจนเปนวิทยาลัย
พยาบาลสภากาชาดไทย อยูในพระราชินูปถัมภของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีนาถ องค
สภานายิกาสภากาชาดสยาม ไดมีการจัดฝกสอน อบรมวิชาการพยาบาล มีการปรับปรุงหลักสูตรให
มีมาตรฐานสูงข้ึนเทียบเทาระดับการศึกษาพยาบาลสากล ในป พ.ศ. 2511 สภากาชาดไทยประสบ
ภาวะขาดแคลนเจาหนาท่ีพยาบาล มีความตองการบุคลากรสายสนับสนุนดานสุขภาพมาชวยงาน
การพยาบาลและงานอ่ืนๆ จึงมีการเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาลข้ึน ใชเวลาเรียน 
1 ป โดยรับผูสําเร็จการศึกษาสายสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และเปดสอนเปนระยะๆ ตามความ
ตองการของสภากาชาดไทย มีผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวย และลาสุดในป พ.ศ. 
2553 มีการขยายเปดสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง อนุสาขาการจัดการความปวด หลักสูตร
การผดุงครรภสําหรับพยาบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการจัดต้ังศูนยการ
เรียนรูนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อเปนศูนยกลางรวบรวมผลงานส่ิงประดิษฐ นวัตกรรมทางการ
พยาบาลของนักศึกษาและอาจารย เปนแหลงเรียนรูดานนวัตกรรมทางการพยาบาลสําหรับนักศึกษา 
บุคลากรและผูสนใจ นอกจากนี้ยังมีโครงการแลกเปล่ียนอาจารยและนักศึกษากับเครือขาย
ตางประเทศ รวม 5 ประเทศ ไดแก จีน ญ่ีปุน เกาหลี สิงคโปร และสวีเดน (วิทยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทย, 2558) 

 คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนผูชวยพยาบาล ไดกอต้ังข้ึน
เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2513 โดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขาดแคลนบุคลากร
พยาบาลท่ีจะชวยเหลือในการรักษาพยาบาลผูปวยในโรงพยาบาลตางๆของประเทศลาว 
ผู อํานวยการบริการสาธารณสุขแหงชาตินครเวียงจันทรไดขอรองมายังคณะกรรมาธิการ
ประสานงานสวนกลางอายุรศาสตรเขตรอน และสาธารณสุขศาสตรแหงคณะรัฐมนตรีสภา
การศึกษาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEAMEO) ซ่ึงมี ศาสตราจารยเกียรติคุณ จําลอง หะริณ
สุด เปนเลขาธิการ และดํารงตําแหนงคณบดี คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล ในขณะ
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นั้น ไดตกลงรับท่ีจะผลิตผูชวยพยาบาลใหประเทศลาว เพราะเห็นวาเปนหลักสูตรท่ีใชเวลาในการ
เรียนการสอน สวนคณะเวชศาสตรเขตรอน ชวยเหลือดานครู อาจารยผูสอน สถานท่ีเรียน หอพัก 
และอาหาร นักศึกษารุนแรกเปนนักศึกษามาจากประเทศลาว 8 คน และทางคณะเวชศาสตรเขตรอน
ไดรับนักเรียนไทยเพ่ิมอีก 4 คน ไดใชหลักสูตรผูชวยพยาบาล ของคณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล (ซ่ึงรับนักเรียนท่ีสําเร็จ ม.ศ.3 ใชเวลาศึกษา 1 ป) ตอมาประเทศลาวงดสงนักศึกษา 
เนื่องจากไดจัดการอบรมบุคลากรทางการแพทยเอง คณะกรรมการดําเนินการหลักสูตรผูชวย
พยาบาลเห็นวา โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอนยังขาดแคลนพยาบาลและผูชวยพยาบาล พรอมท้ัง
อุปกรณการเรียนการสอนก็มีอยูแลว จึงเสนอใหคณะเวชศาสตรเขตรอนเปดรับนักศึกษาไทยเขา
ศึกษาในหลักสูตร เพื่อผลิตผูชวยพยาบาลสําหรับโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน และไดรับ
นักเรียนเพิ่มจํานวนมากข้ึนเทาท่ีสถานที่การเรียนการสอนจะเอ้ืออํานวย และในป พ.ศ. 2541 
โรงเรียนผูชวยพยาบาลไดปรับปรุงหลักสูตรใหม รับผูสําเร็จการศึกษาจากช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เขา
ศึกษาตอ 1ป ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ไดเร่ิมรับนักศึกษาในป พ.ศ. 2541 – 2552 
และในป พ.ศ. 2553 ไดปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาลอีกคร้ัง เพ่ือใหสอดคลอง
กับการปฏิรูประบบสุขภาพและตรงตามขอบังคับของสภาการพยาบาลวาดายการรับรองหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล โดยไดรับการรับรองจากสภาการพยาบาล และไดเปดรับนักศึกษา
หลักสูตรใหมนี้ ในป พ.ศ. 2553 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน (คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัย 
มหิดล โรงเรียนผูชวยพยาบาล, 2558) 

 นอกจากนี้ยังพบวาไมเพียงแคมีการเปดโรงเรียนผูชวยพยาบาลโดยภาครัฐเพียง
เทานั้น ยังมีภาคเอกชนท่ีดําเนินการเปดการเรียนการสอนผูชวยพยาบาลข้ึน โดยไดรับการรับรอง
จากสภาการพยาบาล และไดรับใบอนุญาตจัดต้ังใหเปนคณะเปดสอนหลักสูตรผูชวยพยาบาล ซ่ึง
มหาวิทยาลัยท่ีเปดหลักสูตรผูชวยพยาบาลนี้ เปนการศึกษาตลอดหลักสูตรท้ังส้ิน 1 ป เพื่อเขารับการ
เรียนการสอนเพื่อเปนผูชวยพยาบาล เชน มหาวิทยาลัยสยาม เปนตน 

 การศึกษาในคร้ังนี้ผูวิจัยไดเลือก คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม เนื่องจาก 
มหาวิทยาลัยแหงนี้เปนมหาวิทยาลัยเอกชนช้ันนํา 1 ใน 5 สถาบันแรกท่ีกอตั้งของประเทศไทย โดย
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม มีหลักสูตรท่ีเปดสอนสาขาผูชวยพยาบาล ซ่ึงจัดต้ังข้ึนดวย
ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยสยาม และโรงพยาบาลธนบุรี โดยมีการเปดหลักสูตรการเรียน
การสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติรวมท้ังส้ิน 36 หนวยกิต ซ่ึงภาควิชาทฤษฎีเรียนท่ีโรงพยาบาล
ธนบุรี  เขตบางกอกนอย  กรุงเทพมหานคร  สวนวิชาภาคปฏิบัติ เ รียนท่ีโรงพยาบาลธนบุรี 
โรงพยาบาลกระทุมแบน โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลตากสิน สถานสงเคราะหคนชราบาน
บางแค รวมท้ังคณาจารยผูซ่ึงมีความรูความสามารถในการเรียนการสอนโดยตรง ทางมหาวิทยาลัย
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สามารถทําใหผูเรียนกาวสูสายงานอาชีพดานการผูชวยพยาบาลดวยความมั่นใจ มีการเตรียมความ
พรอมใหกับนักศึกษาเพื่อเตรียมพรอมในการกาวเขาสูการทํางานในโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน
ชั้นนําท่ัวไป 
 
2. ขอมูลคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 

ในการศึกษาเร่ือง การใหความหมาย แรงจูงใจ และทัศนะในการเขาสูการประกอบ
อาชีพผูชวยพยาบาลของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม พบวาคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม มีเปาหมายในการผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพของการเปนผูนําทางดาน
สุขภาพและบริการวิชาชีพ มีความสามารถในการบริการพยาบาลไดครอบคลุม การปองกัน การ
บําบัด การสงเสริม และการฟนฟูสุขภาพควบคูกับคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ โครงสราง
หลักสูตรคณะพยาบาลมีท้ังหมด 143 หนวยกิต ประกอบดวย 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 2. หมวดวิชา
เฉพาะดาน 3. หมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโรงพยาบาลในเครือ 22 แหง และโรงพยาบาลเอกชนอ่ืนๆ 
ท่ีพรอมจะรับผูสําเร็จการศึกษาท่ีผานการสอบ ความรูของสภาการพยาบาล เปนสมาชิกและมีใบ
อนุญาติเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภเขาปฏิบัติงาน นักศึกษาพยาบาล
ศาสตรไดเรียนรู ความรูเชิงทฤษฎีทางดานการพยาบาล มีโอกาสไดเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ท่ีโรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนยบริการสาธารณสุข และ
โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเพียบพรอมดวยบุคลากรทางการพยาบาลและทางการ
แพทย รวมทั้งมีอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีทันสมัย (คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม, 2554)   

สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
สยามไดรวมมือกับโรงพยาบาลธนบุรีจัดต้ังหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาลตั้งแตป พ.ศ.
2548 เพื่อจัดหาบุคลากรบางระดับเพื่อมาชวยงานดานการชวยเหลือดูแลผูรับบริการทางสุขภาพ 
เพื่อใหผูรับบริการไดรับผลลัพธท่ีปลอดภัย สามารถบรรเทาความทุกขทรมาน และมีความพึงพอใจ
ในผลของการดูแล ทางมหาวิทยาลัยสยามจึงไดจัดการเปดสอนหลักสูตรผูชวยพยาบาล เพื่อเพิ่ม
บุคลากรใหเพียงพอกับความตองการของผูใชบริการ โดยตระหนักถึงการใหบริการในการดูแล
สุขภาพท่ีไมซํ้าซอนและอยูภายใตการนิเทศของพยาบาลวิชาชีพ มีการเปดหลักสูตรการเรียนการ
สอนท้ังภาคทฤษฎีท่ีโรงพยาบาลธนบุรี เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร และภาคปฏิบัติท่ี
โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลกระทุมแบน โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลตากสิน สถาน
สงเคราะหคนชราบานบางแค โดยมีรายละเอียดการเรียนการสอนและโครงสรางหลักสูตร 
ดังตอไปนี้ (คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม, 2554) 
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1.  ชื่อหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 
2.  ชื่อประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 
3.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ      คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 
4.  ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 มุงม่ันใหความรู เพื่อใหการชวยเหลือบุคคลดวยความเอ้ืออาทร มีมโนธรรมสํานึก

ของผูใหบริการที่มีคุณภาพ 
5.  วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 เม่ือสําเร็จการศึกษาแลว ผูเขารับการอบรมจะมีความสามารถ ดังนี้ 
 5.1 ปฏิบัติการดูแลข้ันพื้นฐานท่ีไมซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5.2  ใหบริการดวยความตระหนักในความตองการการมีสุขภาพดีท้ังดานรางกายและ

จิตใจของผูรับบริการได 
 5.3  ใหการบริการที่ตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางเหมาะสม 
 5.4 ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายภายใตการนิเทศของพยาบาลวิชาชีพไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 5.5  แสดงออกถึงการปฏิบัติหนาท่ีดวยมนุษยธรรม คุณธรรม จริยธรรม และตาม

ระเบียบ กระทรวงสาธารณสุข 
 5.6  เปนพลเมืองดีของสังคม ปฏิบัติดวยตามกฎหมาย และวัฒนธรรมประเพณีของ

ประชาชนชาวไทย 
6.  หลักสูตร 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล มีรายละเอียดดังนี้ 
 6.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล เปน

หลักสูตรอบรม มีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต โดยมีรายวิชาภาคทฤษฎี 26 หนวย
กิต และรายวิชาภาคปฏิบัติ 10 หนวยกิต 

 6.2  ระบบการจัดอบรม ระบบการอบรมแบบทวิภาค ภาคละ 15 สัปดาห โดยมีการ
อบรมในภาคฤดูรอน ไมนอยกวา 6 สัปดาห 

 6.3  โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 
  6.3.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6  หนวยกิต 
  6.3.2  หมวดวิชาเฉพาะ 30  หนวยกิต 
   - ภาคทฤษฎี 20  หนวยกิต 
   - ภาคปฏิบัต ิ 10  หนวยกิต 
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7.  การวัดและการประเมินผล 
 ผูเขารับการอบรมท่ีจะสําเร็จการอบรม ตองเขาเรียนทุกรายวิชาตามหลักสูตรท่ี

กําหนด และผานการวัดผลตามเกณฑของมหาวิทยาลัยสยาม ดังนี้ 
 7.1  ตองมีเวลาการอบรมไมนอยกวารอยละ 60 
 7.2  การประเมินภาคทฤษฎีแตละรายวิชาตองไดคะแนนดิบไมนอยกวารอยละ 60 
 7.3  การประเมินผลภาคปฏิบัติแตละรายวิชาตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ60 
8.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยสยาม โดย

ประกันคุณภาพดังตอไปนี้ 
 8.1  การบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรการชวยเหลือ

ดูแลผูปวยแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยสยาม ซ่ึงมีหนาท่ีในการบริหารหลักสูตร ใหมีการจัดการเรียน
การสอนเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 8.2  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ประกอบดวยตํารา วารสาร Digital Book 
ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีระบบการสืบคนท่ีทันสมัย โดยครอบคลุมวิชาตางๆครบถวน มี
หองปฏิบัติการ เพื่อฝกหัดการดูแลชวยเหลือผูปวยพรอมอุปกรณท่ีทันสมัย และมีหองเรียนอยาง
เพียงพอ 

 8.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนําผูเขารับการอบรม โดยจัดใหมีอาจารย
ประจําช้ันและอาจารยท่ีปรึกษาดูแลผูเขารับการอบรมเปนรายบุคคล ใหการสนับสนุนการทํา
กิจกรรมของผูเขารับการอบรม และใหคําปรึกษาท้ังเร่ืองการเรียน และเร่ืองสวนตัวตามความ
ตองการของผูเขารับการอบรม และตามปญหาท่ีพบ 

 8.4  การไดงานทํา และความพึงพอใจของผูใช ผูสําเร็จการอบรม ผูเขารับการอบรม
สวนใหญไดงานทําท่ีโรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลในเครือ และโรงพยาบาลเอกชนอ่ืนๆ และไดมี
การสํารวจความพึงพอใจของผูสําเร็จการอบรม และผูใชผูสําเร็จการอบรม ภายหลังการสําเร็จการ
อบรม 1 ป พบวา ผูใชมีความพึงพอใจในระดับดีถึงดีมาก 

กลาวโดยสรุปวาจากการศึกษาพบวา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม ได
รวมมือกับโรงพยาบาลธนบุรี เปดการเรียนการสอน สาขาผูชวยพยาบาล มาต้ังแตป พ.ศ.2548 มี
หลักสูตรการเรียนการสอน เคร่ืองมือ อุปกรณการเรียนการสอนท่ีทันสมัย พรอมท้ังใหผูเรียนได
เรียนรูท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ทําใหผูเรียนไดรับทราบถึงการทํางาน ภาระงาน และอุปสรรค
ในการทํางานจริง เพื่อสรางความพรอมกอนการเขาทํางาน  อีกท้ังมหาวิทยาลัยสยามยังมี
โรงพยาบาลในเครือกวา 22 โรงพยาบาลถือเปนการรับประกันเร่ืองการไดงานทําของผูเรียนอีกดวย 
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3. แนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณ 
ในการศึกษาเร่ือง การใหความหมาย แรงจูงใจ และทัศนะในการเขาสูการประกอบ

อาชีพผูชวยพยาบาลของนักศึกษาผูชวยพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม ผูวิจัยมอง
วาการท่ีจะทําความเขาใจเกี่ยวกับอาชีพผูชวยเหลือการพยาบาลนั้น ควรศึกษาและทําความเขาใจใน
ตัวตนท่ีแทจริงของนักเรียนผูชวยพยาบาล ตั้งแตการมองตัวเองและการถูกมองจากสังคมรอบขาง 
ความเขาใจในตนเองผานการปฏิสังสรรคทางสังคมระหวางบุคคล ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดเร่ือง
ตัวตนและอัตลักษณมาใชอธิบายตัวตนของนักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม ดังนี้ 

อัตลักษณ (Identity) มีรากศัพทจากภาษาลาตินคําวา “Identitas” เดิมใชคําวา Idem ซ่ึงมี
ความหมายวาเหมือนกัน (The Same) คําวา “อัตลักษณ” เปนคําท่ีใชกันโดยท่ัวไปในศตวรรษท่ี 20 
เปนตนมา  โดยมีจุดเ ร่ิมตนและพัฒนาข้ึนมาในสํานักปฏิสัมพันธ เชิงสัญลักษณ  (Symbolic 
Interaction) โดย จอรจ เฮอรเบิรท มีด (George Herbert Mead, 1931) ท่ีไดกลาวถึง ตัวตน (The 
Self) วาเปนสมรรถนะอันเปนมนุษยโดยเฉพาะในการที่จะคิดคํานึงถึงธรรมชาติและสังคมรอบตัว
ผานการส่ือสารและภาษาโดยตัวตนน้ันเกิดจากการไดรับอิทธิพลมาจากสองแนวทาง คือ อิทธิพล
จากสังคมโดยตรง และอิทธิพลของตัวเอง ผานกระบวนการท่ีมีข้ันตอน 2 ดานท่ีปฏิสัมพันธกันอยู
ตลอดเวลา ดานหน่ึงคือ “Me” อันเปนพฤติกรรมที่เกิดจากการปฏิสัมพันธกับคนอ่ืนในสังคม ขณะท่ี 
"I" เปนพฤติกรรมและลักษณเฉพาะตัวตนของบุคคล “I” และ “Me” ปฏิสัมพันธกันตลอดเวลาท่ี “I” 
จะทําหนาท่ีในการเช่ือมรอย “Me” ท่ีหลากหลายใหเขาดวยกัน (Popeone, 1993) ตัวตนเขต
ความสัมพันธท่ีวานี้ก็อาจล่ืนไหลไปมาไดข้ึนกับตัวแปรตางๆของสังคม เชน เพศ อายุ เช้ือชาติ 
ความคาดหวังทางสังคม (อภิญญา เฟองฟูสกุล, 2543) กลาวไดวาแนวคิดของมีดเปนรากฐานและ
แกนความคิดสําคัญในการอธิบายแนวคิดดวยอัตลักษณในระยะตอมา 

ความหมายของอัตลักษณโดยพ้ืนฐานนั้นจะเกี่ยวของกับความหมายท่ีซอนทับคาบเกี่ยว
กันอยูระหวางตัวตนหรืออัตลักษณท่ีสัมพันธกับสังคม ซ่ึงหมายถึงโครงสรางทางสังคมท่ีกําหนด
พฤติกรรมการแสดงออกท่ีเกี่ยวของกับบทบาท หนาท่ี ความสัมพันธทางสังคมของปจเจกบุคคลตอ
คนอ่ืน ๆ ในสังคมกับอัตลักษณท่ีเกี่ยวของกับความคิดและการตีความของปจเจกบุคคลในการนิยาม
และใหความหมายของตัวเองเมื่อสัมพันธกับสังคมและสิ่งแวดลอมรอบตัว อัตลักษณจึงมีมิติท่ี
ซอนทับระหวางโครงสรางสังคมท่ีกําหนดปจเจกกับการนิยามของปจเจกในฐานผูกระทําการ 
(รัตนา บุญมัธยะ, 2546) อัตลักษณไมใชความหมายท่ีมีอยูแลวโดยอัตโนมัติในตัวมันเอง หรือ
กําเนิดข้ึนพรอมๆกับคนหรือส่ิงของ แตเปนส่ิงท่ีถูกสรางข้ึนและมีลักษณะเปนพลวัตอยูตลอดเวลา 
สาระสวนรวมของความหมายของอัตลักษณจึงหมายถึงจิตสํานึกสวนตัวและจิตสํานึกสวนรวมใน
ระดับสังคมท่ีเกิดจากการนิยามวาตัวเองคือใคร มีความเปนมาอยางไร แตกตางจากคนอ่ืนกลุมอ่ืน
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ในสังคมอยางไร และใชอะไรเปนเคร่ืองหมายในการแสดงออกอัตลักษณดังกลาว (พัฒนา กิติอาษา, 
2546) เปนการกอรูปและดํารงอยูในการรับรูเกี่ยวกับอัตลักษณ ซ่ึงข้ึนอยูกับบริบทของ
ความสัมพันธทางสังคมท่ีมีตอคนและกลุมคนในสังคม (ประสิทธ์ิ ลีปรีชา, 2547) 

อัตลักษณมีไดท้ังในระดับปจเจกบุคคล (Individual Identity) และอัตลักษณรวมของ
กลุม (Collective Identity) ในระดับปจเจกบุคคล บุคคลหนึ่งอาจจะมีหลายอัตลักษณอยูในตัวเอง 
เชน เพศ ชาติ ชวงช้ันทางสังคม อาชีพ เปนตน สวนอัตลักษณรวมของกลุมนั้นถูกสรางข้ึนบน
พื้นฐานของความเหมือนกันของสมาชิกภายในกลุมซ่ึงบนพ้ืนฐานของความเหมือนกันของกลุม
ยอมมีความแตกตางกับกลุมอ่ืนมาเปนตัวกําหนดความเปนอัตลักษณเฉพาะกลุมของคน (ประสิทธ์ิ 
ลีปรีชา, 2547) ดังนั้นเม่ือเรากลาวถึงอัตลักษณของชุมชนจึงหมายถึงตัวตนและอัตลักษณรวมของ
สมาชิกในชุมชนท่ีผานกระบวนการยอมรับซ่ึงกันและกัน (Mutual Recognition) และการยอมรับ
ความเหมือนกันภายใน ซ่ึงจะสงผลตอความสมานฉันทภายในกลุม ความพยายาม ความตองการ
หรือประสบการณในการแกไขปญหารวมกัน (ธีรยุทธ บุญมี, 2547) 

คําวา “อัตลักษณ” มีความแตกตางจากคําวา “บุคลิกภาพ” เนื่องจากบุคคลอาจมีความ
เหมือนกันไดในแงของบุคลิกภาพ เชน การมีนิสัยหรือลักษณะบางอยางท่ีอาจเหมือนกันได แตการ
เหมือนกันในดานอัตลักษณของบุคคลนั้นจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือมีความรูสึกรวมกันในดานการ
ตระหนักรู (Awareness) บางอยางเก่ียวกับตัวตนของเรา หมายถึง การยอมรับในความเปนตัวตน
ประกอบเขากับการแสดงตัวตน (Making oneself) ใหเห็นวามีความเหมือนหรือแตกตางอยางไรกับ
กลุมอ่ืนหรือบุคคลอ่ืน การที่เราเลือกนิยามความหมายของตนเองและแสดงตนเองตอบุคคลหรือ
สังคมวาเราเปนใครนั้น เปนกระบวนการของการเลือกใชและแสดงออกซ่ึงจะทําใหรูวาเราเหมือน
หรือแตกตางจากคนอ่ืนหรือกลุมอ่ืนอยางไร โดยผานระบบของการใชสัญลักษณ (Symbol) ซ่ึงเปน
ส่ิงท่ีประกอบกันท้ังดานอารมณความรูสึกภายในตัวเราและกระบวนการของโลกภายนอกท่ีเราเกี่ยว
กันเพราะมนุษยเลือกใชความหมายหรือเปล่ียนแปลงความหมายท่ีเกี่ยวกับตนเองท้ังในกระบวนการ
ท่ีเขาสัมพันธกับโลกและในสวนของตัวตนท่ีมันซอนทับกันอยู ดังนั้นจึงมีการจัดแบงประเภท
ของอัตลักษณเปน 2 ระดับ คือ ระดับอัตลักษณสวนบุคคล (Personal Identity) และระดับอัตลักษณ
ทางสังคม (Social Identity) เชน การที่สังคมกําหนดบทบาทหนาท่ีและตําแหนงทางสังคมใหกับเรา 
บทบาทความเปนลูก ความเปนเพื่อน หรือตําแหนงในท่ีทํางาน ระบบคุณคาท่ีติดตัวเรามาต้ังแตเกิด 
ทําใหเราเรียนรูท่ีจะเลือกท่ีนิยามตนเองใหเหมาะสมในสังคม และมีการเล่ือนไหล ปรับเปล่ียนไป
ตามบริบท เชน เม่ืออยูในครอบครัวก็จะมีบทบาทเปนลูก เปนพี่นอง บางคร้ังบทบาทและตําแหนง
อาจซอนทับกัน เชน เราเปนนักศึกษาในขณะท่ีสมาชิกของกลุมเพ่ือนในช้ันเรียน เปนตน สัญลักษณ
ท่ีเราเลือกหยิบมาใชในการนิยามตนเองท้ังตอสังคมและตัวเองนั้นเกิดข้ึนไดโดยผานระบบการสราง
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ภาพแทนความจริง (Representation) เพราะการแสดงออกซ่ึงความสัมพันธตางๆ จะกระทําโดยผาน
ระบบสัญลักษณท่ีหลายรูปแบบ เชน บุคคลเลือกแตงกายเพื่อแสดงความเปนสมาชิกของสถาบัน 
หรือแตละสถานศึกษามีการเลือกใชสี สัญลักษณหรือเครื่องแบบท่ีแตกตางกันออกไป ก็เพื่อแสดง
ความเปนตัวตนใหกับบุคคลรับรู แตอยางไรก็ตาม การท่ีเรามองตัวเราและพยายามเลือกนิยาม
ความหมายเพ่ือแสดงความเปนตัวตนของแตละบุคคลกับส่ิงท่ีคนอ่ืนมองเห็นในตัวเราอยางไรนั้น 
มันอาจไมสอดคลองกันเสมอไป (ณฐพงศ จิตรนิรัตน, 2553) 

แนวคิดเร่ืองอัตลักษณ สามารถสรุปไดวา เปนความรูสึกนึกคิดท่ีบุคคลมีตอตนเอง เปน
ลักษณะของตัวตน และส่ิงท่ีคนอ่ืนเปนผูมองเห็นในอัตลักษณของเราเอง ซ่ึงบางคร้ังความเปน
ตัวตน และส่ิงท่ีผูอ่ืนเห็นอาจไมตรงกันหรือสอดคลองกันเสมอไป 

กลาวโดยสรุปวา จากการศึกษาแนวคิดเร่ืองอัตลักษณ เปนขอมูลท่ีนํามาประกอบในการ
วิเคราะหลักษณะตัวตนของนักศึกษาผูชวยพยาบาล ในการมองเห็นอาชีพท่ีนักศึกษาตองกาวเขาสู
สายอาชีพผูชวยพยาบาลวานักศึกษาผูชวยพยาบาลนั้นมองและใหความหมายตอตนเองในวิชาชีพ
การเปนผูชวยพยาบาลอยางไร และและคิดวาคนอ่ืนมองเห็นอัตลักษณของผูชวยพยาบาลวาเปน
อยางไร จึงนํามาใชเปนแนวทางในการออกแบบขอสัมภาษณ และนําขอมูลมาวิเคราะหถึง
กระบวนการในการสรางตัวตนตอไป 
 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจ 

ในการศึกษาเร่ืองการใหความหมาย แรงจูงใจ และทัศนะ การเขาสูการประกอบอาชีพ
ของนักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม ผูวิจัยมองวา ในการเลือกเรียนสายอาชีพท่ีเกี่ยวกับ
การบริการดูแลผูปวยนั้น ซ่ึงเปนอาชีพท่ีตองรักในงานบริการเปนอยางมาก และตองมีความใสใจ
ดูแลบริการผูปวย ผูวิจัยจึงสนใจวา ผูเรียนนั้นมีเหตุผลหรือมีแรงจูงใจอยางไรถึงไดเลือกเรียนสาขา
อาชีพนี้ ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ ดังนี้ 

ความหมายของแรงจูงใจ 
ไดมีผูใหความหมายของแรงจูงใจและผูวิจัยไดรวบรวมได ดังนี้คือ 
บีช (Beach, 1965) ไดใหความหมายของแรงจูงใจวา หมายถึง ความเต็มใจท่ีจะใหพลัง

เพื่อทํางานอยางใดอยางหน่ึงใหประสบผลสําเร็จเปนส่ิงสําคัญท่ีเปนตัวเรงหรือเสริมการทํางานของ
มนุษย เพื่อใหไปถึงวัตถุประสงคท่ีมีรางวัลเปนเปาหมาย 

สเตียร และพอรตเตอร (Steer and Porter, 1979) กลาววาแรงจูงใจหมายถึงส่ิงท่ีเปนพลัง
กระตุนใหแตละบุคคลกระทําพฤติกรรมและเปนส่ิงท่ีช้ีทิศทางหรือแนวทางใหบุคคลแสดงพฤติกรรม
เพื่อบรรลุเปาหมายของแตละคน และเปนส่ิงท่ีชวยสนับสนุนรักษาพฤติกรรมนั้นใหคงอยู 
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กิติ ตยัคคานนท (2532) กลาววา แรงจูงใจเปนพลังท่ีอยูในตัวบุคคลแตละคนซ่ึงทํา
หนาท่ีเราและกระตุนใหมีการเคล่ือนไหว เพื่อใหบุคคลนั้นดําเนินการใด ๆ ไปในทิศทางท่ีจะ
นําไปสูเปาหมาย 

สุชา จันทรเอม (2525) ไดใหความหมายของแรงจูงใจไววา หมายถึง 
1. สภาวะที่อินทรียถูกกระตุนใหแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึง เพื่อบรรลุสู

จุดหมายปลายทาง (Goal) 
2. พฤติกรรมท่ีสนองความตองการของมนุษยและเปนพฤติกรรมท่ีนําไปสูจุดหมาย

ปลายทาง 
3. พฤติกรรมท่ีถูกกระตุนโดยแรงขับ (Drive) ของแตละบุคคลมีแนวมุงไปสู

จุดมุงหมายปลายทางอยางใดอยางหนึ่งและรางกายอาจจะสมประสงคในความปรารถนาอันเกิดจาก
แรงขับนั้น 

วุฒิชัย จํานง (2525) กลาววาแรงจูงใจ หมายถึง ลักษณะและระดับท่ีเอกบุคคลผูเปน
สมาชิกของระบบสังคมไดเกิดความต้ังใจ เต็มใจ พรอมใจและพอใจท่ีจะทํางานใหกับระบบสังคม
นั้น 

กลาวโดยสรุปวา จากคําจํากัดความจากนักวิชาการขั้นตน พบวา แรงจูงใจ เปนความเต็ม
ใจท่ีจะใหพลังเพ่ือทํางานอยางใดอยางหน่ึงเพื่อใหบรรลุเปาหมายของแตละคน โดยทําจากความ
ตั้งใจ เต็มใจ พรอมใจท่ีจะทําหรือกระทําส่ิงนั้นใหบรรลุวัตถุประสงค 

กระบวนการเกิดแรงจูงใจ 
นักวิชาการไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับข้ันตอนของการเกิดแรงจูงใจดังนี้ คือ 
ลูธันส  (Luthans, 1985) กลาววาแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนในตัวบุคคลจะประกอบดวย

องคประกอบท่ีสําคัญ 3 สวน คือ 
1. ความตองการ (Need) เปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนเม่ือรางกายเกิดความไมสมดุล เชน เม่ือรางกาย

ขาดนํ้า อาหาร ความตองการทางเพศ หรือเม่ือไมไดรับการยอมรับจากเพื่อนหรือหมูคณะ 
2.  แรงขับหรือแรงกระตุน (Drive) เปนพลังกระตุนท่ีเกิดข้ึนภายในรางกาย เพ่ือระงับ

ความตองการเปนตัวกระตุนทําใหเกิดพฤติกรรมเพื่อนําไปสูเปาหมาย ส่ิงนี้ถือเปนหัวใจของ
กระบวนการจูงใจ 

3.  เปาหมาย (Goal) เปนส่ิงท่ีตั้งไวเพ่ือสนองความตองการและลดแรงขับลง อันเปน
จุดส้ินสุดของกระบวนการจูงใจ 

สเตียรและพอรตเตอร (Steer and Porter, 1979: 45) อธิบายวาเม่ือมนุษยเกิดภาวะไม
สมดุลข้ึนภายในหรือมีความตองการหรือความคาดหวังในส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ก็จะมีพฤติกรรมออกมา
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เพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมายท่ีตนตองการ แลวก็จะหันไปกระทําพฤติกรรมอ่ืนแทน หากส่ิงจูงใจท่ีได
นั้นไมเพียงพอและไดสรุปแบบ (Model) ของการจูงใจวาประกอบดวยสวนประกอบ 4 สวน คือ 

1. ความตองการหรือความคาดหวัง 
2. พฤติกรรมที่ไปสูความตองการ 
3. เปาหมายท่ีสอดคลองกับความตองการ 
4. การปอนกลับ 
นอกจากนี้ พวงเพชร วัชรอยู (2537) ไดกลาววา กระบวนการของแรงจูงใจประกอบดวย

ข้ันตอนท่ีเกี่ยวของเน่ืองกัน 4 ข้ันตอน โดยเร่ิมดวยความตองการ (Need) และส้ินสุดลงท่ีการ
ตอบสนอง ซ่ึงลดหรือขจัดส่ิงท่ีเปนแรงขับซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ คือ 

1.  ข้ันความตองการ (Need Stage) ความตองการเปนภาวะขาดสมดุลท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคล
ขาดส่ิงท่ีจะทําใหสวนตางๆ ภายในรางกายดําเนินหนาท่ีไปตามปกติ ส่ิงท่ีขาดน้ันอาจเปนส่ิงจําเปน
ตอชีวิตอยางมหันต เชน น้ํา อาหาร อากาศ หรืออาจเปนส่ิงสําคัญตอความสุขทุกขของจิตใจ เชน 
ความรัก หรืออาจจะเปนส่ิงท่ีจําเปนเล็กนอยสําหรับบางคน เชน หนังสือพิมพรายวัน เปนตน 
บางคร้ังความตองการอาจเกิดข้ึนจากภาวะท่ีมาคุกคามสุขภาพของบุคคล เชน ความเจ็บปวด จะทํา
ใหบุคคลเกิดความตองการแสดงพฤติกรรมที่จะปองกันไมใหเกิดความเจ็บปวดนั้นๆข้ึน 

2. ข้ันแรงขับ (Drive Stage) ความตองการในข้ันแรกนั้นกระตุนใหเกิดแรงขับ คือเม่ือ
เกิดความตองการแลว บุคคลจะน่ิงเฉยอยูไมได อาจมีความกระวนกระวาย ภาวะท่ีบุคคลเกิดความ
กระวนกระวายและอยูเฉยๆ ไมไดเรียกวาเกิดแรงขับ ซ่ึงตองการมากก็กระวนกระวายมาก เชน เม่ือ
รางกายขาดน้ําจะเกิดอาการคอแหงกระหายนํ้า เกิดความรูสึกระวนกระวาย 

3. ข้ันพฤติกรรม (Behavior Stage) เม่ือเกิดความกระวนกระวายข้ึนจะผลักดันใหบุคคล
แสดงพฤติกรรมท่ีมีทิศทางไปสูเปาหมายออกมา แรงขับจะเปนพลังใหแสดงพฤติกรรมไดรุนแรง
หรือมากนอยตางกัน เชน คนกระหายน้ํามาก กับคนท่ีกระหายนํ้าเพียงเล็กนอย ยอมมีพฤติกรรมใน
การหาน้ําดื่มตางกัน คนกระหายน้ํามากอาจหาท้ังน้ําเย็น น้ํามะพราว น้ําออยมาดื่มพรอมๆกัน 
ในขณะท่ีคนกระหายน้ํานอยอาจจะหาเพียงน้ําเย็นแกวเดียวมาดื่มก็พอแลว 

4. ข้ันลดแรงขับ (Drive Reduction Stage) เปนข้ันตอนสุดทาย คือแรงขับจะลดลง
ภายหลังการเกิดพฤติกรรมที่ตอบสนองความตองการแลว 

แรงขับและการลดแรงขับนี้ไมใชจะสัมพันธกันเสมอไป คือ การลดแรงขับจะไมหมด
ส้ินในทุกคร้ัง เปนตนวาส่ิงท่ีเคยสนองความตองการของคนในคร้ังหนึ่งอาจจะไมทําใหพอใจใน
คร้ังตอไปอีกก็ได หรือส่ิงท่ีสนองความตองการของคนหนึ่งจะไมสนองความตองการของคนอ่ืน 
เพราะการเรียนรูและการรับรูท่ีแตกตางกันในแตละบุคคล จะมีอิทธิพลตอผลของการตอบสนองท่ี
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ทําใหพอใจหรือไมพอใจไดและความตองการท่ีขัดแยงกันภายในตัวบุคคลก็จะมีอิทธิพลตอการ
ตอบสนองทําใหแตละคนตอบสนองดวยวิธีการตางกันไป 

กลาวโดยสรุปวา จากการท่ีศึกษาในเร่ือง กระบวนการเกิดแรงจูงใจ สามารถสรุปไดวา 
เม่ือรางกายเกิดความตองการจะกระตุนใหเกิดแรงขับเกิดข้ึน และแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา เพื่อ
ไปสูเปาหมายท่ีตองการ ระหวางนี้รางกายจะตองกําหนดทิศทางหรือตั้งเปาหมายท่ีจะแสดง
พฤติกรรม เพื่อใหสนองความตองการเม่ือสามารถสนองความตองการไดแลว แรงขับก็จะลดลงดวย 
รวมท้ังกระบวนการดังกลาวใชเปนแนวทางในการออกแบบสัมภาษณ เพื่อเปนคําตอบทําให
ผูบริหารในองคกรตางๆทราบแรงจูงใจและหาวิธีจูงใจบุคลากรท่ีจะชวยใหทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพและมีความสุขเพ่ือบรรลุเปาหมายท้ังของบุคคลและองคกรรวมกัน (กรองแกว อยูสุข, 
2537) 

แรงจูงใจดานจิตวิทยา 
นักจิตวิทยาไดแบงแรงจูงใจออกเปน 2 ประเภท (สงวน สุทธิเลิศอรุณ, 2543: 63-64) 

ดังนี้ 
1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motives) หมายถึง แรงจูงใจท่ีเกิดจากภายในตัวบุคคล ซ่ึง

มีผลการกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งตามความตองการ หรือจุดหมายที่ได
กําหนด แรงจูงใจภายในมีความสําคัญกวาแรงจูงใจภายนอก เพราะวาแรงจูงใจภายในเกิดจาก
ความรูสึกของคน เม่ือบุคคลรูสึกเชนใด ก็แสดงพฤติกรรมตอบสนองความรูสึกของตนเสมอ สวน
แรงจูงใจภายนอกน้ัน บุคคลอาจเกิดความรูสึกเฉยๆก็ได สําหรับตัวอยางแรงจูงใจภายใน ไดแก 

 1.1  ความอยากรูอยากเห็นทําใหบุคคลคนควาเพิ่มเติมหรือเกิดไทยมุงได 
 1.2  ความสนใจทําใหบุคคลไถถามหรือจองมอง 
 1.3  ความรัก ทําใหหูหนวกตาบอด 
 1.4  ความอบอุน ทําใหสบายใจ 
 1.5  ความเห็นอกเห็นใจ ทําใหเกิดความคลอยตามหรือตามใจ 
 1.6  ความสงสาร ทําใหเกิดการใหอภัย 
 1.7  ความสําเร็จ ทําใหบุคคลเกิดความภาคภูมิใจ 
 1.8  ความหิว ทําใหบุคคลปรับพฤติกรรมได 
 1.9  ความตองการ ทําใหบุคคลเปนอะไรหรือทําอะไรก็ได 
 1.10 ความพอใจ ทําใหบุคคลเกิดการยอมรับและทําอะไรก็ได 
 1.11 ความศรัทธา ทําใหบุคคลเกิดการยอมรับและทําอะไรก็ได 
 1.12 ความซาบซ้ึง ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ได 
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2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึงแรงจูงใจท่ีเกิดจากภายนอกตัว
บุคคล ซ่ึงมีผลตอการกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งตามความตองการหรือตาม
จุดมุงหมายท่ีกําหนดไว แรงจูงใจภายนอกท่ีสําคัญไดแก การแขงขัน การรวมมือ บุคลิกภาพของครู 
วิธีการสอนของครู การใหรางวัล การลงโทษ และการใชส่ือการสอน เปนตน 

นอกจากการแบงดังกลาวแลว (สงวน สุทธิเลิศอรุณ, 2543: 63-64) ยังไดแบงแรงจูงใจ
ตามพ้ืนฐานทางสังคม เปน 3 ประเภท คือ 

1. แรงจูงใจสัมพันธ (Afflictive Motive) แรงจูงใจชนิดนี้จะเกิดข้ึนเนื่องมาจาก
สัญชาตญาณในการรวมกลุมของมนุษยเพื่อชวยเหลือกัน เพ่ือความอยูรอดของสังคมเอ้ือเฟอแสดง
ไมตรีตอกัน เปนแรงจูงใจของบุคคลท่ีจะชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

2. แรงจูงใจใฝอํานาจ (Power Motive) แรงจูงใจชนิดนี้จะเกิดข้ึนเนื่องมาจาก
สัญชาตญาณในการเปนผูนําของบุคคล เพื่อท่ีจะใหมาซ่ึงอํานาจ และอํานาจจะบันดาลใหเกิดผลที่
ตองการอีกหลายอยาง อันอาจเปนท่ียอมรับหรือยกยองของสังคม 

3.  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ (Achievement Motive) หมายถึง ความปรารถนาท่ีจะทําส่ิงหนึ่ง
ส่ิงใดใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีไดผลเปนเยี่ยม หรือไดผลดีกวาบุคคลอื่นๆ โดยทุมเทความพยายาม
ท้ังหมดท่ีมีอยูจนประสบความสําเร็จไดรับยกยองชมเชยหรือจนไดรับรางวัลและบุคคลท่ีไดชื่อวา
เปนผูทํางานไดอยางสัมฤทธิผลนั้นจะตองเปนไปใน 3 ลักษณะ คือ 

 1.  มีความตองการในการทํางานใหสําเร็จอยูในระดับสูงหรือตองการทํางานใหได
มาตรฐานจริง ๆ 

 2.  เปนงานสรางสรรคท่ีบงบอกใหรูถึงเอกลักษณวา ชอบงานนั้นอยางเปนชีวิตจิตใจ
มีความรูสึกเปนเจาของงานนั้น 

 3.  เปนงานท่ีตองใชเวลานาน อาศัยความอดทนอยางยอดเยี่ยม ซ่ึงช้ีใหเห็นถึงวาเปน
ผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ คือ มีความต้ังใจท่ียาวนานในการทํางาน 

ความสําคัญของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
บุคคลจะบรรลุถึงความสําเร็จตามเปาหมายมากนอยเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับความต้ังใจใน

การปฏิบัติงาน ความต้ังใจในการทํางานนั้นจะเกิดผลก็ตอเม่ือมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีความ
มั่นใจและเกิดความรูสึกท่ีจะอุทิศตนเพื่องานไดถูกตอง เพราะแรงจูงใจเปนตัวกระตุนใหคนแสดง
พฤติกรรม ซ่ึงการท่ีเราตองการส่ิงใดส่ิงหนึ่งแสดงวาเราขาดส่ิงนั้นๆ ทําใหเปนแรงผลักดันใหคนเรา
แสดงพฤติกรรมเพ่ือใหไดส่ิงนั้นมา การจูงใจนี้มีผลอยางยิ่งตอการปฏิบัติงานของบุคคล โดยเปนท่ี
ยอมรับวา ผลการปฏิบัติงานข้ึนอยูกับการจูงใจและความสามารถของบุคคล มีงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
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งานเพ่ือใหไดผลผลิตสูงและประสบความสําเร็จในการทํางาน เชน โรงงานประกอบรถยนต 
โรงงานผลิตเครื่องไฟฟา คนงานรถไฟและการประกันภัย ผลการศึกษาคนควาปรากฏวาบุคคลใดมี
แรงจูงใจมีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน (พงศ หรดาร, 2540: 65) 

นอกจากนี้ อรุณ รักธรรม (2527) ใหความเห็นวาแรงจูงใจเปนสวนหน่ึงของการสราง
ขวัญและกําลังใจในการทํางาน พฤติกรรมตางๆของมนุษยเกิดจากแรงจูงใจท่ีทําใหเกิดความ
ตองการและแสดงการกระทําออกมาตามปกติคนเรามีความสามารถในการทําส่ิงตางๆ ไดหลาย
อยางหรือมีพฤติกรรมแตกตางกัน แตพฤติกรรมเหลานี้จะแสดงออกเพียงบางโอกาสเทานั้น ส่ิงท่ี
ผลักดันเอาความสามารถของคนออกมาไดคือแรงจูงใจนั่นเอง แรงจูงใจจึงเปนความเต็มใจที่จะใช
พลังความสามารถเพ่ือใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 

สวนเสตียร และพอรตเตอร (Steer and Porter, 1979) กลาววา เม่ือบุคคลใดเร่ิมทํางาน 
เขาอาจจะทํางานอยางเต็มความสามารถหรือต้ังใจทําเพียงคร้ังเดียวหรืออาจจะทําเพียงเพื่อใหเห็นวา
ไดปฏิบัติหนาท่ีแลวเทานั้น การจูงใจจะชวยกระตุนใหคนใชความพยายามในการทํางานและในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลนั้นข้ึนอยูกับองคประกอบ 3 ประการ คือ 

1.  ระดับของแรงจูงใจ 
2.  ความรูความสามารถหรือลักษณะสวนตัว 
3.  ความเขาใจชัดเจนในบทบาทหนาท่ีของตน 
นอกจากนี้ กิบสัน, อิวานเซวิค และคอนเนลลี (Gibson, Ivancevich, Donnelly, 1973) 

ใหความเห็นวา ตัวแปรตางๆ เชนความรูความสามารถ ระดับของความใฝฝน ภูมิหลังของแตละคน
รวมทั้งผลตอบแทนตางๆ มีสวนท่ีทําใหผลการปฏิบัตงิานของแตละบุคคลมีความแตกตางกันแตส่ิง
สําคัญซ่ึงชวยในการกระตุนในบุคคลเพ่ิมความพยายามในการทํางานคือ แรงจูงใจ บุคคลท่ีถูกจูงใจ
จะมีแนวทางการทํางานท่ีแนนอน ระดับการทํางานจะสมํ่าเสมอ ซ่ึงผลการปฏิบัติงานจะสูงกวาเม่ือ
ไมมีแรงจูงใจ 

ปจจัยท่ีกอใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
จากกระบวนการของแรงจูงใจทําใหทราบวาเม่ือบุคคลมีความตองการ จะสงผลใหเปน

แรงขับในรางกายและจะแสดงเปนพฤติกรรมออกมาเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ดังนั้นการเขาใจใน
ความตองการของมนุษยจึงนับเปนจุดแรกท่ีจะนําไปสูความเขาใจในการเลือกวิธีการจูงใจซ่ึงไดมี
นักวิชาการและผูรูหลายทานไดจัดแบงความตองการอันเปนส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในรูปแบบ
ตาง ๆ ดังนี้ 

เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540) กลาวถึงองคประกอบพื้นฐานท่ีจูงใจให
เกิดการทํางาน (Basic Factor to Motivation) ไววาประกอบดวย 
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1. งานท่ีมีลักษณะทาทายความสามารถ มีคนเปนจํานวนมากท่ีถูกจูงใจในการ
ปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะทาทายความสามารถ ความนาเบ่ือในการทํางานทําใหเกิดความเก็บกดและ
ทํางานไมเต็มท่ี การจูงใจใหคนปฏิบัติงานใหเต็มกําลังความสามารถ โดยทําใหงานมีลักษณะทาทาย
ความสามารถใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได จะทําใหมีแรงจูงใจในการทํางานเพ่ิมมากข้ึน 

2. การมีสวนรวมในการวางแผน คนบางคนจะถูกสรางใหมีแรงจูงใจ ถาถูกขอรองให
ชวยในการวางแผนงานและกําหนดสภาวะแวดลอมในการปฏิบัติงาน การใหมีสวนรวมในการ
กําหนดแผนงานมากข้ึนเทาใดก็จะเปนแรงจูงใจในการทํางานมากข้ึนเทานั้น 

3.  การใหการยกยองและปรับปรุงสถานภาพ ความตองการที่จะไดรับการยกยองชมเชย
และการปรับปรุงสถานภาพใหดีข้ึนมีอยูในบุคคลทุกคน และทุกคนก็ตองการยอมรับจากเพื่อนพอง 
และจากผูบังคับบัญชาเหมือนกันหมดทุกคน และการยกยองชมเชยน้ันตองทําความดวยความจริงใจ
และการยึดหลักของการไววา ใหสําหรับผูท่ีมีการปฏิบัติงานเหนือกวาข้ันเฉล่ีย ถาหากไมเชนนั้นก็
จะเปนส่ิงท่ีไมนาช่ืนชอบสําหรับผูรับ และจะเปนท่ีเยาะเยยจากบุคคลอ่ืน 

4. การใหความรับผิดชอบมากข้ึน และการใหอํานาจบารมีมากข้ึน คนจํานวนมากท่ี
ทํางานภายในองคกรและตองการจะมีความรับผิดชอบ มีอํานาจบารมีข้ึนจากการเปนผูบังคับบัญชา
และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีความคาดหวังวาจะไดรับส่ิงเหลานี้จากการทํางาน การ
ใชเทคนิคนี้ เชน การเล่ือนข้ัน การเล่ือนตําแหนง การใหอํานาจและการมอบความรับผิดชอบอยาง
เหมาะสมจะเปนเคร่ืองมือในการจูงใจใหคนปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. ความมั่นคงและความปลอดภัย เชน ความตองการหลุดพนจากความกลัว การไมมี
งานทํา การถูกลดตําแหนง และการสูญเสียรายได ซ่ึงเปนส่ิงท่ีมีอยูและแฝงในจิตใจทุกคน 

6.  ความเปนอิสระในการทํางาน คนทุกคนมีความปรารถนาท่ีจะมีอิสระในการกระทํา
บางส่ิงบางอยางดวยตัวของเขาเองอยูทุกคน ความตองการที่จะเปนนายของตัวเองในการปฏิบัติงาน
บางอยางในบางคน เปนความปรารถนาท่ีรุนแรงมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในคนท่ีมีความสามารถสูง 

7. โอกาสในดานความเจริญเติบโตทางดานสวนตัว เนื่องจากคนสวนมากตองการหรือ
ชอบท่ีจะมีการเจริญงอกงามหรือเจริญเติบโตทางดานทักษะ ความสามารถทางดานวิชาชีพ หรือ
ประสบการณ องคกรตางๆ ท่ีมีการใหมีการฝกอบรมและมีโครงการการศึกษา การเดินทางเพื่อดูงาน
นอกสถานท่ี การหมุนเวียนงาน และการสรางประสบการณจากการทํางานและจากเคร่ืองมือตางๆ 
ลวนแตใชวิธีใหโอกาสในดานความเจริญงอกงามสวนบุคคล ซ่ึงเปนแรงจูงใจท้ังส้ิน 

8. โอกาสกาวหนา คือ โอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงาน เชน การไดรับการเล่ือน
ตําแหนงใหสูงไปสูระดับท่ีสูงกวาในองคกร 
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9. เงินและรางวัลท่ีเกี่ยวกับงาน สําหรับคนบางคน เงินเปนส่ิงท่ีมีอิทธิพลสูงมากก็อาจ
เปนแรงจูงใจสําหรับบุคคลนั้นได 

10. สภาพของการทํางานท่ีดี ซ่ึงรวมองคประกอบท้ังทางดานกายภาพและทางดาน
จิตใจของสภาพแวดลอมในการทํางาน 

11. การแขงขัน นับเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญมากอันหนึ่งเนื่องจาก การตองการความเปนเลิศ 
ภรณี กีรติ์บุตร (2529) ไดกลาวถึงการหน่ึงท่ีผูบริหารองคกรอาจจะกระทําไดในอันท่ีจะ

สรางความพึงพอใจและจูงใจคนในองคกรซ่ึงจะนําไปสูความมีประสิทธิภาพขององคกร คือ การจัด
งาน (Job Design) ท่ีมีลักษณะการเกื้อกูลตอการสนองตอบความตองการความพึงพอใจ โดยงานใน
องคกรควรประกอบดวย ลักษณะสําคัญ ๆ ตอไปนี้ 

1. งานท่ีแตละคนกระทําตองเปดโอกาสใหผูปฏิบัติมีความรูสึกรับผิดชอบเปนสวนตัว
ตอสวนท่ีเปนความหมายของงาน (Meaningful Portion) วิธีการนี้หากงานเปนผลสําเร็จ ผูปฏิบัติก็จะ
ไดมีความรูสึกวาตนเองประสบความสําเร็จและรูสึกภูมิใจ (Self – Esteem) 

2. งานจะตอง เกี่ ยวของกับบาง ส่ิง ท่ีมีความหมายในตัวของมันเอง  (Intrinsic 
Meaningful) หรือไมก็ใหประสบการณท่ีมีคุณคาตอบุคคล 

3. งานจะตองใหการปอนขอมูลกลับ (Feedback) เกี่ยวกับความกาวหนาหรือคุณภาพ
ของการปฏิบัติงานซ่ึงเขากําลังกระทําอยู 

เสถียร เหลืองอราม (2525) ไดแสดงความคิดเห็นวา การจูงใจ (Motivation) หรือ
แรงจูงใจซ่ึงข้ึนอยูกับความตองการของบุคคล เปนผลมาจากความตองการทางดานรางกาย 
(Physical Condition) และสภาพของสังคมท่ีบุคคลอาศัยอยู (Social Condition) แรงจูงใจจะเปนการ
กระตุนเพื่อชวยใหการทํางานลุลวงไปดวยดี ท้ังนี้ แรงจูงใจสามารถจําแนกเปน 2 ประเภท คือ 

1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) เกิดข้ึนภายในตัวของบุคคลแตละคน และ
เปนผลมาจากส่ิงแวดลอมหรือแรงจูงใจภายนอก แรงจูงใจภายในของแตละคนอาจจะเปน ความ
สนใจ ความหวัง ความทะเยอทะยาน และความพอใจหรืออุดมคติของแตละคน 

2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) เกิดจากส่ิงเราภายนอก หรือส่ิงแวดลอมมา
กระตุนใหบุคคลตองทํางาน เชน บรรยากาศในการทํางาน คําชมเชย คําตําหนิ การใหรางวัล การ
แขงขัน การลงโทษ ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ซ่ึงแรงจูงใจภายนอกสามารถแยกเปน
องคประกอบยอยๆ คือส่ิงแวดลอมในการทํางาน ความรูสึกตองานหรือความพอใจงาน การมี
เสรีภาพในดานความคิดเห็น 

ภิญโญ สาธร (2546) ไดกลาววา บุคลากรจะทํางานอยางมีประสิทธิภาพและทํางานได
นานจะตองอาศัยส่ิงจูงใจ 6 อยาง คือ 
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1.  ส่ิงจูงใจท่ีเปนวัตถุ ไดแก เงิน ส่ิงของ หรือสภาวะทางกายท่ีใหแกผูปฏิบัติงานเปน
การตอบแทน ชดเชย หรือเปนรางวัลท่ีไดปฏิบัติงานแกหนวยงานมาแลวอยางดี 

2.  ส่ิงจูงใจท่ีเปนโอกาสของบุคคลซ่ึงมิใชวัตถุ จัดเปนส่ิงจูงใจท่ีสําคัญในการชวยเหลือ
สงเสริมความรวมมือในการทํางานมากกวารางวัลท่ีเปนวัตถุ เพราะส่ิงจูงใจท่ีเปนโอกาสนี้ บุคคลจะ
ไดรับแตกตาง จากบุคคลอ่ืนๆ เชน เกียรติภูมิ ตําแหนง การใหสิทธิพิเศษ และการมีอํานาจ เปนตน 

3.  สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา หมายถึง ส่ิงแวดลอมในการปฏิบัติงาน ไดแก สถานท่ี
ทํางาน เคร่ืองมือ ส่ิงอํานวยความสะดวกในท่ีทํางานตางๆ ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญท่ีกอใหเกิดความสุข
สบายในการทํางาน 

4.  ผลประโยชนทางอุดมคติ หมายถึง สมรรถภาพของหนวยงานท่ีจะสนองความ
ตองการของแตละบุคคลในดานความภาคภูมิใจท่ีไดแสดงฝมือ การไดมีโอกาสชวยเหลือครอบครัว
ตนเองและผูอ่ืนรวมท้ังการไดแสดงความภักดีตอหนวยงาน 

5.  ความดึงดูดในทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธกับผูรวมงานในหนวยงานซ่ึงถา
ความสัมพันธเปนไปดวยดีจะทําใหเกิดความผูกพันและความพอใจรวมงานกับหนวยงาน 

6. การปรับสภาพการทํางานใหเหมาะสมกับวิธีการ และทัศนคติของบุคคล หมายถึงการ
ปรับปรุงตําแหนงงาน วิธีการทํางาน ใหสอดคลองกับความสามารถของบุคคล ซ่ึงแตละคนมี
ความสามารถแตกตางกัน 

ไมเออร (Myers, 1970) ไดเสนอแนวคิดในการสรางแรงจูงใจในการทํางานโดยเนนถึง
การวางเปาหมายของงานท่ีจะใหไดผลในเชิงปฏิบัติวาควรมีลักษณะดังนี้ 

1. งานควรมีสวนสัมพันธกับความปรารถนาสวนตัว งานนั้นจึงมีความหมายสําหรับผูทํา 
2. งานนั้นจะตองมีการวางแผนและวัดความสําเร็จได โดยใชระบบการทํางาน และการ

ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อใหผลงานในการสรางส่ิงจูงใจภายใน เปาหมายของงานจะตองมีลักษณะ ดังนี้ 
 3.1 ผูปฏิบัติงานจะตองรับทราบผลสําเร็จในการทํางานโดยตรง 
 3.2 งานท่ีปฏิบัติจะตองตรงกับความรู ความสามารถ และความพอใจ 
 3.3 งานจะตองมีลักษณะทาทาย 
 3.4 งานนั้นจะตองสามารถทําใหสําเร็จได 
พวงเพชร วัชรอยู (2537) ไดกลาวถึงลักษณะของงานท่ีกอใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน

วา งานท่ีทุกคนทําอยูนั้น ไมใชจะเปนงานท่ีกระตุนใหเกิดความกระหายท่ีจะทําเสมอไป จึงมีผู
พยายามศึกษาเพื่อใหทราบวางานมีลักษณะใดบางท่ีเปนองคประกอบของงานท่ีกอใหเกิดแรงจูงใจ
ท่ีจะทําได สรุปไดวางานท่ีจะกอใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติใหสําเร็จนั้นควรมีลักษณะดังนี้ 
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1.  งานท่ีมีโอกาสติดตอสัมพันธกับคนอ่ืนๆ 
2.  งานท่ีมีโอกาสใชการตัดสินใจและสติปญญา 
3.  งานท่ีมีโอกาสที่จะทําใหไดดี เปนท่ีนาสนใจของคนอ่ืน 
4.  งานท่ีมีโอกาสใชความชํานาญท่ีมีอยู 
5.  งานท่ีมีโอกาสปลดจากการควบคุม เพื่อผูทํางานจะไดมีความเปนอิสระและสามารถใช

ความคิดริเร่ิมได 
6.  งานท่ีมีโอกาสในการเตรียมการและเปนงานท่ีมีความกาวหนา 
ทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow, 1970) แบงลําดับความตองการของมนษุย

ออกเปน 5 ข้ัน ดังนี้ 
1. ความตองการทางกายภาพ (Physical Needs) เปนความตองการพื้นฐานของมนุษยซ่ึง

มนุษยจะขาดเสียมิได เชน ความตองการอาหาร เคร่ืองนุงหม ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค และการ
พักผอน 

2. ความตองการความปลอดภัย (Safety and Security) เม่ือมนุษยไดรับการสนองตอบ
ไปข้ันหนึ่งแลว ความตองการความปลอดภัยก็จะเกิดตามมา ความตองการในข้ันนี้จะเปนความ
ตองการปองกันตนเองใหพนอันตรายหรือถูกแยงชิงส่ิงท่ีตนเปนเจาของ เชนความม่ันคงปลอดภัย
ในอาชีพ มีรายไดยุติธรรม ไมถูกไลออกจากงาน งานไมเส่ียงอันตราย เปนตน 

3. ความตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม (Belonging and Social Activity) เม่ือความ
ตองการทางกายภาพและความปลอดภัยไดรับการตอบสนองแลว ความตองการทางสังคมก็จะ
ตามมา คือ ความตองการที่จะอยูรวมกับเพื่อน ความตองการการยอมรับจากกลุมรวมท้ังตองการท่ี
จะมีอัตนุภาพทางสังคมท่ีสูงข้ึน 

4. ความตองการเกียรติยศช่ือเสียง (Esteem and Status) ความตองการข้ันนี้มีความ
เขมขนสูงกวาความตองการทางสังคม คือความตองการมีฐานะเดนเปนท่ียอมรับในสังคม ความ
ตองการไดรับการยกยองนับถือจากผูอ่ืน เปนตน 

5. ความตองการตระหนักในตนเองหรือความตองการประจักษตน (Self – Realization 
Fulfillment) เปนความตองการข้ันสูงสุดของมนุษย ความตองการขั้นนี้จะเกิดข้ึนเม่ือความตองการ
ข้ันตํ่าไดรับการสนองตอบจนเปนท่ีพอใจแลว บุคคลท่ีมีความตองการในข้ันนี้จึงมีไมมากนัก เพราะ
การสนองความตองการข้ันตํ่ากวาแตละข้ัน ยากท่ีจะเพียงพอและเปนท่ีพอใจของตนอยูแลว ความ
ตองการในข้ันนี้ก็คือความตองการที่อยากจะทําอะไรใหสําเร็จตามความนึกคิด ตองการรูจักตนเอง 
ยอมรับตนเองเปดใจรับฟงคําวิจารณโดยไมโกรธ ตองการรูจักแกไขตนเองในสวนท่ียังบกพรอง 
ตองการพัฒนาตนเองพรอมท่ีจะรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ตองการเปนตัวของตัวเอง ประสบ
ความสําเร็จดวยตนเอง 
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ตามแนวคิดของมาสโลว บุคคลจะถูกจูงใจใหตอบสนองความตองการท่ีมีอํานาจมาก
ท่ีสุดของพวกเขาในขณะหน่ึง อํานาจของความตองการขึ้นอยูกับสถานการณในปจจุบันและความ
ตองการทางรางกายกอนความตองการข้ันพื้นฐานมากท่ีสุด มนุษยจะมีความตองการลําดับตอไปเม่ือ
ความตองการระดับตํ่ากวาไดรับการตอบสนองความพอใจอยางนอยท่ีสุดบางสวนแลว ดังภาพท่ี 1 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 1 แสดงความตองการข้ันพื้นฐาน 5 ข้ัน ของมาสโลว 
ท่ีมา: Abraham H.Maslow, Motivation and Personal, 2nd ed. (New York : Harper, 1970), 86. 

 
ปจจัยจูงใจ ปจจัยคํ้าจุนหรือทฤษฎีองคประกอบคูของเฮอรซเบอรก   (Herzberg’s two – 

factor theory)  
เฮอรซเบอรก (Herzberg, 1959) ไดสรุปถึงความตองการของคนในองคกรหรือการจูงใจ

จากการทํางานวา ความพอใจในงานท่ีทําและความไมพอใจในงานท่ีเราทํา ไมไดมาจากปจจัยกลุม
เดียวกัน แตมีสาเหตุมากจากปจจัย 2 กลุม คือ ปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) และปจจัยคํ้าจุน 
(Hygiene Factor) โดยเฮอรซเบอรก และคณะ ไดทดลอง โดยการสัมภาษณวิศวกรและนักบัญชี
ประมาณ 200 คน ในบริเวณเมืองพิตสเบอรก รัฐแพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการ
สอบถามคนงานแตละคนเพ่ือหาคําตอบวา อะไรเปนส่ิงท่ีทําใหเขารูสึกชอบหรือไมชอบงาน 
ตลอดจนหาเหตุผลจากการวิเคราะหท่ีไดจากการสัมภาษณ เฮอรซเบอรก และคณะไดสรุปวา มี
ปจจัยสองประเภทไดแก ปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) และปจจัยคํ้าจุน (Hygiene Factor) 

ความสมหวังของชีวิต 

เกียรติยศ ชื่อเสียง 

สังคม 

ความปลอดภยั 

รางกาย 
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1.  ปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) เปนปจจัยท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติ มี
ความสัมพันธกับเร่ืองงานโดยตรง มีส่ิงจูงใจใหมีความต้ังใจทํางาน กอใหเกิดความพึงพอใจในการ
ทํางาน ปจจัยเหลานี้มี 6 ชนิด คือ  

 1.1  ความสําเร็จในงาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลใชพลังงานความ 
สามารถทํางานจนบรรลุวัตถุประสงค ใชสติปญญาจัดการปญหาท่ีเกิดข้ึนจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
ผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนทําใหบุคคลเกิดความภาคภูมิใจ เม่ือบุคคลไดรับรูถึงความสําเร็จของตนเอง ก็จะ
ทําใหเกิดความเช่ือม่ันในตนเอง มีความกระตือรือรนท่ีจะปฏิบัติงานตอไป 

 1.2  การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การยอมรับนับถือจาก
ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และบุคคลอ่ืนในสังคม โดยการรับรูจากพฤติกรรมท่ีกลุมแสดงออก
ในรูปของการยกยองชมเชย การเล่ือนข้ันเงินเดือน การประกาศเกียรติคุณรางวัลท่ีเปนสิ่งของหรือ
การแสดงออกอ่ืน ๆ 

 1.3  ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
ในภาระหนาท่ีท่ีสําคัญ มีความรับผิดชอบตองานท่ีทาทายความสามารถ รวมถึงการไดรับอํานาจ
อยางเพียงพอ ในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 

 1.4  ความกาวหนาในตําแหนงการงาน (Advancement) หมายถึง การไดรับโอกาส
กาวหนาไดรับการพัฒนาไปในทิศทางท่ีตนเองตองการ มีความกาวหนาไปในตําแหนงท่ีสูงข้ึน มี
โอกาสไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติม มีโอกาสไดพัฒนาทักษะในการทํางานเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  

 1.5  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (Work itself) หมายถึง ลักษณะงานท่ีนาสนใจ งานท่ีไม
จําเจ งานที่ทาทายความสามารถ จะชวยกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค งานท่ีนาสนใจมีความ
แปลกใหมจะทําใหผูปฏิบัติมีโอกาสที่จะไดเรียนรูและศึกษาอยางเต็มความรูความสามารถ ทําให
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความตองการท่ีจะปฏิบัติงานน้ันๆ และเกิดความผูกพันตอ
งาน งานท่ีมีความหลากหลายพอประมาณและงานท่ีมีความเปนอิสระจะสรางความพึงพอใจในงาน
ไดสูงท่ีสุด 

 1.6  การพัฒนาตนเอง (Growth) หมายถึง การที่บุคคลในแตละองคกรมีโอกาสได
เพิ่มพูนความรู ความสามารถ ความชํานาญใหมๆ ใหกับตนเอง 

2. ปจจัยคํ้าจุน (Hygiene Factor) เปนปจจัยท่ีสัมพันธกับส่ิงแวดลอมหรือสวนประกอบ
ของงานทําหนาท่ีคํ้าจุนไมใหเกิดความทอถอย ไมอยากทํางานและยังปองกันไมใหเกิดความไมพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยนี้นําไปสูความรูสึกไมพึงพอใจแตมิไดชวยใหเกิดความพึงพอใจ 
ปจจัยเหลานี้มี 7 ชนิด คือ 
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 2.1  นโยบายและการบริหารงาน (Policy and Administration) ไดแก การวางแผน
การบริหารงานขององคกร ท่ีมีความชัดเจน การติดตอส่ือสารเอ้ือตอการประสานและการปฏิบัติงาน 
นโยบายการบริหารเปนองคประกอบท่ีมีผลตอความพึงพอใจในงาน 

 2.2  การนิเทศ (Supervision – Technical) ไดแก ลักษณะการนิเทศการบังคับบัญชา
ในการดําเนินงานท่ีมีความยุติธรรมมีความโอบออมอารี และเปนผูใหการปรึกษาที่ดี จะชวยลด
ความไมพึงพอใจแกผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาไมเพียงแตมีหนาท่ีควบคุมดูแลใหงานสําเร็จ
เพียงอยางเดียวแตตองมีวิธีการท่ีจะใหผูใตบังคับบัญชามีความพึงพอใจและเต็มใจทํางานจนสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี 

 2.3  เงินเดือนและคาตอบแทน (Salary and Compensation) ไดแกรายไดประจําเดือน 
สวัสดิการและคาตอบแทนอ่ืนๆ ซ่ึงมีบทบาทสําคัญตอการสรางความพึงพอใจในงานมาก เพราะ
สามารถตอบสนองความตองการพื้นฐานของมนุษยไดหลายประการ 

 2.4  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (Interpersonal Relationship) หมายถึง ความ 
สัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานท้ังการติดตออยางเปนทางการ และไม
เปนทางการ สัมพันธภาพระหวางผูรวมงานกับผูบังคับบัญชาระดับตางๆ สัมพันธภาพท่ีดีระหวาง
ผูรวมงานเปนปจจัยอีกประการหนึ่งท่ีสงเสริมบรรยากาศในการทํางาน 

 2.5  สภาพแวดลอมการทํางาน (Working Condition) ไดแก ส่ิงแวดลอมในท่ีทํางาน 
และส่ิงอํานวยความสะดวก เชน บรรยากาศ แสง เสียง ตารางเวลาทํางาน ความสะอาดของสถานท่ี 
รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณตาง ๆ ในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอและพรอมท่ีจะใชไดตลอดเวลา 

 2.6  ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน (Job Security) หมายถึง ความรูสึกของ
บุคคลท่ีมีตอความมั่นคงในการทํางาน ความม่ันคงในองคกร ความม่ันคงตลอดอายุการทํางาน 
ลักษณะของงานท่ีไมเส่ียงตออันตรายมากเกินไป ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางานท่ีเหมาะสมจะ
เปนส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน การขาดความม่ันคงในการทํางานก็เปนองคประกอบสําคัญท่ีเกี่ยว 
ของกับความไมพึงพอใจในงาน 

 2.7  สถานภาพของวิชาชีพ (Status) หมายถึง องคประกอบของวิชาชีพท่ีทําใหเกิด
ความภาคภูมิใจและความมีเอกสิทธ์ิของวิชาชีพ การเปนท่ียอมรับของสังคมและมีศักด์ิศรีเทาเทียม
กับวิชาชีพอ่ืน สถานภาพของวิชาชีพนอกจากจะข้ึนอยูกับบุคคลนั้นเปนผูพิจารณาความสําคัญแลว 
ยังข้ึนอยูกับบุคคลอ่ืนในสังคมเปนผูตัดสินดวย ในแตละสังคมแตละหนวยงานจะใหความสําคัญ
ของสถานภาพวิชาชีพแตกตางกัน ถาสถานภาพวิชาชีพอยูในระดับตํ่าก็เปนสาเหตุใหเกิดความไม
พึงพอใจในงาน 



27 
 

จากแนวคิดของเฮอรซเบอรกมีส่ิงสําคัญประการหนึ่งท่ีจะตองระลึกถึงอยูเสมอคือแม
องคประกอบท่ีทําใหเกิดความพอใจและไมพึงพอใจจะมาจากองคประกอบหน่ึงท่ีแตกตางกัน แต
องคประกอบท้ังสองน้ียอมไมสามารถท่ีจะแยกออกจากกันไดอยางเด็ดขาด ยอมมีสวนท่ีเกี่ยวของ 
(Avoidance Need) แตปจจัยจูงใจจะชวยสนองความตองการ อยากจะมีหรืออยากจะเขาใกล 
(Approach Need) โดยปจจัยคํ้าจุนนี้จะเกี่ยวพันกับส่ิงแวดลอมของงาน (Job Context) สวนปจจัยจูง
ใจจะเกี่ยวพันกับตัวงาน (Job Content) ท่ีมนุษยทํา (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2539)  

กลาวโดยสรุปวาจากแนวคิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีดวยกันหลายประการ ซ่ึง
แบงเปน 2 หลักใหญๆ คือ แรงจูงใจภายในและจูงใจภายนอก เพื่อมุงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การทํางานในสายอาชีพท่ีตนเองประกอบอยู ท้ังนี้เม่ือบุคคลมีความพอใจในการทํางานจะเกิดความ
ตั้งใจในการทํางาน มีความสุขกับการทํางาน และทําใหผลงานออกมามีประสิทธิภาพ และไมเบ่ือ
กับงาน และสามารถสนองความตองการของตนเอง 

ในอาชีพผูชวยพยาบาลนั้น เปนอาชีพท่ีเกี่ยวกับบริการผูปวย ซ่ึงตองมีความอดทน และ
ใจรักในการบริการเปนอยางมาก ดังนั้น ผูวิจัยจึงนํามาใชเปนแนวทางในการออกแบบขอสัมภาษณ
เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาศึกษาวาผูท่ีเลือกเรียนสายอาชีพนี้ มีมูลเหตุ หรือแรงจูงใจใดในการเลือกเรียน
สาขาผูชวยพยาบาล  
 
5. ทฤษฎีการเลือกอาชีพ จุดมุงหมายเก่ียวกับงานและอาชีพ  

ทฤษฎีการเลือกอาชีพ 
ทฤษฎีการเลือกอาชีพตลอดจนการพัฒนาอาชีพนั้น ไดมีนักวิชาการกลาวไวหลายทาน 

ซ่ึงสามารถสรุปได ดังนี้ 
1. ทฤษฎีการเลือกอาชีพ ตามทฤษฎีของฮอลแลนด เช่ือวาบุคลิกภาพมีอิทธิพลตอการ

เลือกอาชีพ และบุคคลจะเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง โดยฮอลแลนดไดเนนวา
บุคลิกภาพเฉพาะอยางจะมีความสัมพันธเกี่ยวกับอาชีพเฉพาะอยาง และบุคลิกภาพแตละแบบมี
ความสอดคลองกับส่ิงแวดลอมทางอาชีพ ซ่ึงฮอลแลนด ไดแบงกลุมบุคลิกภาพและส่ิงแวดลอมท่ี
สอดคลองทางอาชีพไว 6 กลุม ดังนี้ ฮอลแลนด (Holland, 1973) 

 1.1  กลุมท่ี 1 บุคลิกภาพแบบจริงจัง ไมคิดฝน นิยมความเปนจริง และส่ิงท่ีเปน
รูปธรรม ผูมีบุคลิกภาพแบบน้ี จะชอบทํากิจกรรมที่ตองใชพละกําลังกิจกรรมท่ีสลับซับซอน 
กิจกรรมที่เกี่ยวกับรูปธรรม ขาดทักษะทางภาษา ขาดทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล
หลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีตองสังคมกับบุคคลอ่ืน คอนขางกาวราว มีลักษณะความเปนชาย มีคานิยมทาง
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การเมืองและเศรษฐกิจในรูปแบบท่ีมีระบบระเบียบแบบแผน ยึดถือประเพณีนิยม สําหรับอาชีพท่ี
สอดคลองกับบุคลิกภาพดังกลาวนี้ เชน อาชีพท่ีใชแรงงาน อาชีพทางเทคนิค เปนตน 

 1.2  กลุมท่ี 2 บุคลิกภาพแบบท่ีตองใชเชาวปญญา และความคิดแบบนักวิชาการหรือ
ผูท่ีใชกิจกรรมทางปญญาในการแกปญหาและแสวงหาความรู ผูท่ีมีบุคลิกภาพแบบนี้จะชอบคิด
ชอบแกปญหา ชอบใฝหาความรู สนใจงาน ชอบทํางานท่ีสลับซับซอน ชอบคิดมากกวาลงมือทํา ไม
ติดประเพณีนิยม สําหรับอาชีพที่สอดคลองกับบุคลิกภาพดังกลาวนี้ เชน นักวิทยาศาสตร นัก
มานุษยวิทยา เปนตน 

 1.3  กลุมท่ี 3 บุคลิกภาพชอบสมาคม สังคมกับบุคคลอื่น มีความสนใจสังคม ผูมี
บุคลิกภาพแบบนี้ชอบติดตอเกี่ยวของกับผูคน ชอบสนทนา ชอบแสดงตัว มีความเปนมิตร ร่ืนเริง มี
ความรับผิดชอบ มีทักษะทางภาษา ตองการความสนใจ มีลักษณะเปนหญิง มักหลีกเล่ียงการใช
ความคิดเชิงปญญาในการแกไขปญหา มักจะแกปญหาโดยคํานึงถึงความรูสึก และการให
สัมพันธภาพระหวางบุคคล สําหรับอาชีพท่ีสอดคลองกับบุคลิกภาพดังกลาว เชน นักสังคม
สงเคราะห ครู อาจารย นักจิตบําบัด ผูใหคําแนะนํา แพทย พยาบาล เปนตน 

 1.4  กลุมท่ี 4 บุคลิกภาพท่ีทําตามระเบียบแบบแผน ผูท่ีมีบุคลิกภาพแบบนี้ มักจะ
ชอบใชกิจกรรมทางภาษา ยึดถือประเพณี ชอบทําตามระเบียบแบบแผนใหคุณคากับการเปนเจาของ
วัตถุ ชอบบทบาทของการเปนผูบังคับบัญชา มีลักษณะยอมตาม อาชีพท่ีสอดคลองกับบุคลิก
ดังกลาวนี้ เชน เลขานุการ เจาหนาท่ีแผนกสารบรรณ พนักงานการเงิน สมุหบัญชี เปนตน 

 1.5  กลุมท่ี 5 บุคลิกภาพแบบกลาคิดกลาทํา มีธรรมชาติท่ีชอบกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ
กับการวางแผนหรือผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจ ผูมีบุคลิกภาพแบบนี้จะมีลักษณะของความเปน
ผูนํา มีความคิดริเร่ิม มีความเช่ือม่ันในตนเอง กลาไดกลาเสีย พรอมท่ีจะเส่ียง พรอมท่ีจะทดลอง มี
ความเปนอิสระ มีความสนใจอํานาจ มีความกาวราวทางวาจา มีทักษะภาษาในการเจรจาซ้ือขายและ
ลงทุน มักจะหลีกเล่ียงสถานการณท่ีตองใชกําลังความคิดเชิงปญญาในระยะท่ียาว อาชีพท่ีเหมาะสม
กับบุคลิกภาพดังกลาวนี้ เชน นักบริหารธุรกิจ ผูอํานวยการ นักการเมือง นักประชาสัมพันธ เปนตน 

 1.6  กลุมท่ี 6 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ ผูท่ีมีบุคลิกภาพแบบน้ีจะมีอารมณสุนทรี รัก
ความสวยงาม มีความเปนตัวของตัวเองสูง ชอบใชชีวิตและทํากิจกรรมโดยลําพัง ไมคอยควบคุม
ตัวเอง โดยมักจะกระทําส่ิงตางๆ ตามท่ีใจปรารถนา มีความตองการท่ีจะแสดงออกถึงลักษณะ
เฉพาะตัวของตน ชอบเผชิญปญหาท่ีแสดงออกทางศิลปะ อาชีพท่ีสอดคลองกับบุคลิกภาพดังกลาว
นี้ เชน กวี ศิลปน นักดนตรี นักประชาสัมพันธ นักรอง นักโฆษณา ปฏิมากร เปนตน 

ในบุคลิกลักษณะของคนตามแนวคิดนี้ อาจจะมีหลายประเภทในคนๆหนึ่งก็ไดจะมี
ลักษณะหน่ึงท่ีเห็นเดนชัด หรือแสดงออกมามากกวาลักษณะประเภทอ่ืน ซ่ึงบุคลิกภาพของบุคคล
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ในลักษณะนี้จะมีสวนสัมพันธตอการเลือกอาชีพของบุคคล กลาวคือ การเลือกอาชีพของบุคคลสวน
ใหญจะเลือกอาชีพหรือสนใจท่ีจะประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งนั้นจะคลอยตามหรือมีลักษณะท่ี
เหมือนกับบุคลิกภาพของบุคคลนั้นๆ หากบุคคลใดประกอบอาชีพหรือเลือกอาชีพท่ีตรงกับลักษณะ
บุคลิกภาพของตนเองแลว จะมีสวนทําใหบุคคลนั้นประสบผลสําเร็จในการประกอบอาชีพไดมาก
ท่ีสุด แตถาหากบุคคลใดไมสามารถเลือกประกอบอาชีพท่ีตรงกับบุคลิกลักษณะของตนเองแลว 
ความลมเหลวหรือไมประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพก็จะมีมากข้ึน เชน ถาบุคคลมี
ลักษณะแบบ Social ก็จะตองประกอบอาชีพแบบสังคม เชน เปนครู แพทย นักสังคมสงเคราะห 
หากมีลักษณะแบบ Realistic ก็อาจจะเลือกอาชีพท่ีคลุกคลีกับส่ิงท่ีเปนจริง เชน วิทยาศาสตร 
ทนายความ หรือดานชางตางๆ ท่ีตองใชเคร่ืองมือประกอบในการทํางาน แตถาหากมีลักษณะแบบ 
Enterprising ก็จะตองไปประกอบอาชีพประเภทท่ีตองใชความกลาหาญ มีการเส่ียง มีการลงทุน เชน 
อาชีพประเภทธุรกิจ การคาขาย ทหาร เปนตน (สุรพงษ ไชยวงศ, 2533 : 26) 

2. ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพของซูเปอร ซ่ึงไดศึกษาแบบแผนหรือแบบฉบับของ
อาชีพเปนระยะเวลายาวถึง 20 ป และไดเสนอข้ันพัฒนาการทางอาชีพเปน 5 ข้ัน ดังนี้ (Super, 1975) 

 2.1  ข้ันท่ี 1 ข้ันการเจริญเติบโต อยูในชวงอายุตั้งแตเกิดจนถึงอายุ 14 ป เปนข้ันของ
การพัฒนาความรูสึกนึกคิดท่ีมีตอตนเอง โดยเร่ิมการพัฒนาจากการถือตนตามแบบบุคคล สําหรับ
ในครอบครัวหรือในโรงเรียนในชวงแรกของข้ันการเจริญเติบโตนี้ เด็กจะมีความตองการและความ
เพอฝนมาก สวนความสนใจและความสามารถจะมีความสําคัญมากข้ึน ท้ังนี้จําแนกเปนระยะยอยๆ 
4 ระยะ คือ  

  ระยะท่ี 1 เปนระยะท่ีเด็กยังไมสนใจเลือกอาชีพ ระยะนี้เด็กจะมีอายุอยูในชวง 3 
ปแรกของชีวิต 

  ระยะท่ี 2 ระยะเพอฝน เปนระยะท่ีเด็กมีอายุระหวาง 4-10 ป เปนระยะที่เด็กจะ
คิดเร่ืองอาชีพในลักษณะเพอฝน และอาจมีการเลนหรือแสดงบทบาทตามความเพอฝน 

  ระยะท่ี 3 ระยะความสนใจ เปนระยะท่ีเด็กมีอายุระหวาง 11-12 ป ระยะน้ี เด็กจะ
พิจารณาอาชีพตามความสนใจของตนเอง โดยใชความชอบและความสนใจเปนหลักในการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพและกิจกรรม 

  ระยะท่ี 4 ระยะความสามารถ เปนระยะท่ีเด็กมีอายุระหวาง 13-14 ป ระยะนี้เด็ก
จะพิจารณาอาชีพ โดยคํานึงถึงความสามารถของตนเอง พรอมท้ังคํานึงถึงคุณสมบัติอ่ืน ๆ ของ
ตนเองและมีความตองการอยากจะลองหรือตองการฝกงานเกี่ยวกับอาชีพนั้น ๆ 

 2.2  ข้ันท่ี 2 ข้ันสํารวจ ข้ันนี้บุคคลจะมีอายุระหวาง 15-24 ป เปนข้ันของการสํารวจ
ตัวเอง สํารวจอาชีพ ขณะอยูในโรงเรียน โดยสํารวจจากการเขารวมกิจกรรมตางๆ หรือจากงาน
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อดิเรก หรือจากการทํางานพิเศษ และทดลองสวมบทบาทงานหรืออาชีพนั้นๆ สําหรับข้ันสํารวจนั้น
แบงเปนระยะยอย ๆ 3 ระยะ คือ 

  ระยะท่ี 1 ระยะเร่ิมพิจารณา และทดลองเลือกอาชีพแตยังไมตัดสินใจแนนอน 
อยูในชวงอายุ 15-17 ป โดยบุคคลจะพิจารณาตามความตองการ ความสนใจ ความสามารถ คานิยม 
และโอกาสในการทํางาน สําหรับในระยะน้ี จะมีการลองเลือกปฏิบัติ อภิปรายการทํางานเกี่ยวกับ
อาชีพตางๆ ประสบการณอ่ืน ๆ 

  ระยะท่ี 2 ระยะหัวเล้ียวหัวตอของการพัฒนาดานอาชีพ หรือระยะหัวเล้ียวหัวตอ
ของการเลือกอาชีพ อยูในชวงระหวาง 18-21 ป ระยะนี้เปนระยะท่ีบุคคลเตรียมพิจารณาเลือกจาก
อาชีพ ตามสภาพความเปนจริงมากข้ึน โดยพิจารณาจากลักษณะของตนเอง ลักษณะของงานอาชีพ 
และโอกาสท่ีจะไดงานทํา เปนระยะท่ีบุคคลเตรียมตัวสูโลกของงาน เตรียมตัวใหพรอมในการ
ทํางาน 

  ระยะท่ี 3 ระยะทดลองปฏิบัติ อยูในชวงอายุ 22-24 ป เปนระยะท่ีบุคคลได
ตัดสินใจเลือกอาชีพแลว และเร่ิมทดลองปฏิบัติงานหรือทํางานในอาชีพท่ีเลือกนั้นๆ 

 2.3  ขั้นท่ี 3 ข้ันสรางหลักฐาน เปนข้ันท่ีบุคคลเร่ิมประกอบอาชีพท่ีถาวร อยูในชวง
อายุ 25-44 ป เปนชวงที่บุคคลไดคนพบงานท่ีเหมาะสม มีความต้ังใจและความพยายามในการ
ทํางานเพื่อไดฝกอาชีพท่ีถาวร แตในระยะตนๆ ของการสรางหลักฐานนี้อาจมีการทดลองและ
เปล่ียนอยูบาง แตบางคนอาจไมทดลองงาน หรือเปล่ียนงาน สําหรับช้ันนี้แบงเปนระยะยอย ๆ ได 2
ระยะ คือ  

  ระยะท่ี 1 ระยะทดลองปฏิบัติงาน อยูในชวง 25-30 ป ระยะนี้เปนระยะท่ีบุคคล
ประกอบอาชีพท่ีเลือกสรรแลว แตอาจมีการเปล่ียนแปลงงานหากบุคคลนั้นไมพึงพอใจในงาน ซ่ึง
อาจจะมีการเปล่ียนแปลงอีกหนึ่งหรือสองคร้ัง ซ่ึงจะพบงานท่ียึดเปนอาชีพถาวร สําหรับบางคนอาจ
ไมมีระยะนี้ คือ การประกอบอาชีพถาวรไมมีการเปล่ียนแปลง 

  ระยะท่ี 2 ระยะสรางความม่ันคงในอาชีพ อยูในชวงอายุ 31-44 ป ระยะนี้ บุคคล
จะเร่ิมทํางานตามแผนอาชีพท่ีกระจางชัด เพื่อสรางงานใหมีความม่ันคง และพัฒนางานใหกาวหนา 

 2.4  ข้ันท่ี 4 ข้ันการคงไวซ่ึงความม่ันคงทางอาชีพ หรือข้ันของชีวิตท่ีมั่งคง อยู
ในชวงอายุ 45-64 ป เปนข้ันท่ีบุคคลมีความม่ันคงในการประกอบอาชีพ โดยจะดําเนินการประกอบ
อาชีพท่ีเลือกแลว และสรางความกาวหนา ความม่ันคงในการประกอบอาชีพนั้น 

 2.5  ข้ันท่ี 5 ข้ันความเส่ือมถอย เปนข้ันท่ีบุคคลมีอายุ 65 ปข้ึนไป ข้ันนี้บุคคลจะเร่ิม
ลดประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ เร่ิมมีความเส่ือมถอยท้ังพลังปญญา พลังทางรางกาย มีการ
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เปล่ียนแปลงกิจกรรมของงานและหยุดงานนั้นไปในท่ีสุด หรืออาจมีกิจกรรมอ่ืนๆ งานคร่ึงเวลา 
งานอดิเรก ทดแทนงานอาชีพเดิม สําหรับข้ันนี้แบงเปนระยะยอยๆ ได 2 ระยะ คือ 

  ระยะท่ี  1 ระยะลดการทํางาน  อยูในชวง  65-70 ป ข้ันนี้ บุคคลจะเร่ิมลด
ประสิทธิภาพการทํางานในอาชีพของตน การทํางานของบุคคลในชวงนี้จะชาลงไปบาง บางคนมี
การเปล่ียนหนาท่ีการงาน ลักษณะงาน หรืออาจจะทํางานเปนชวงเวลา 

  ระยะท่ี 2 ระยะเลิกประกอบอาชีพโดยส้ินเชิง คืออายุตั้งแต 71 ปข้ึนไป เปนชวง
ของการพักผอน หยุดประกอบอาชีพโดยส้ินเชิง แตบางคนอาจทํางานไปเร่ือย ๆ จนส้ินอายุขัย 

 ซุปเปอร (Super, 1975) ยังไดเสนอหลัก 12 ประการของการพัฒนาอาชีพ 
(Vocational Development) ไววา 

 1.  พัฒนาการดานอาชีพเปนกระบวนการตอเนื่อง มีการเปล่ียนแปลงไปตามเวลา
และประสบการณ 

 2.  คุณสมบัติของคนแตละคนจะมีความเหมาะสมกับอาชีพไดหลายอยาง 
 3.  บุคคลท่ีมีความแตกตางกันในดานความคิด ความถนัด ความสนใจ ความสามารถ

และบุคลิกภาพ ยอมจะเลือกงานท่ีตางกัน 
 4.  การที่จะสงเสริมใหมีการพัฒนาการดานอาชีพท่ีดี ทําไดโดยการสงเสริมใหมีการ

พัฒนาความสามารถใหเต็มท่ี ใหรูจักสภาพ ขอเท็จจริงตางๆ เกี่ยวกับลักษณะของตนเองและ
ส่ิงแวดลอม 

 5.  ลักษณะอาชีพ ความม่ันคงในการประกอบอาชีพข้ึนอยูกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม
และครอบครัว ความสามารถทางสติปญญา บุคลิกภาพและโอกาสท่ีแตละบุคคลไดรับ ตลอดจน
การปรับตัวในอาชีพท่ีจะมีไมเทากัน 

 6.  กระบวนการพัฒนาดานอาชีพ เกี่ยวกนักับการพิจารณาตนเองของบุคคล 
 7.  บุคคลจะประสบความสําเร็จในการทํางานและในชีวิต ข้ึนอยูกับการท่ีบุคคลได

ทํางานตรงกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจ คานิยมของคน และบุคลิกภาพ 
 8.  การพิจารณาตนเอง ไดกอตัวข้ึนในการทํางานและชัดเจนข้ึนในชวงวัยรุน และมี

สวนเกี่ยวของกับการพิจารณาเลือกงานเลือกอาชีพของแตละบุคคล 
 9.  องคประกอบเกี่ยวกับความเปนจริงท้ังหลาย ท้ังลักษณะของตนเองและลักษณะ

ของสังคมมีอิทธิพลตอการเลือกอาชีพมากข้ึนเม่ืออายุมากข้ึน 
 10.  การเลือกอาชีพและระดับของอาชีพ จะมีความสัมพันธกับสติปญญา สภาพ

เศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ความตองการ คานิยม ความสนใจ ทักษะเกี่ยวกับสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคล ระดับการศึกษาและความตองการของตลาดแรงงาน 
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 11. การประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพเปนการเพิ่มพูนความรูสึกนึกคิดท่ี
มีตอตนเองในทางท่ีดี 

 12.  การประกอบอาชีพของบุคคลเปนการกําหนดวิถีชีวิต 
3.  ทฤษฎีการเลือกอาชีพและพัฒนาการดานอาชีพของฮอพพอค (Hoppock Theory) ได

ประยุกตหลังจากทฤษฎีการเลือกอาชีพและพัฒนาการดานอาชีพ รวบรวมต้ังเปนทฤษฎีข้ึน โดยมี
หลักการวา บุคคลจะเลือกอาชีพท่ีสามารถสนองความตองการของตนเองไดดีท่ีสุด และมากท่ีสุดท้ัง
ในปจจุบันและในอนาคต โดยเนนถึงความสําคัญของการรูจักตนเองอยางแทจริงในดานของ
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และบุคลิกภาพ ซ่ึงเปนองคประกอบสวนบุคคล เพื่อนําไป
เปรียบเทียบกับองคประกอบดานอาชีพ ซ่ึงจะชวยใหบุคคลเลือกอาชีพไดอยางเหมาะสมและ
ประสบความสําเร็จในอาชีพนั้น ฮอพพอคมีความเห็นวา หากความตองการของบุคคลไดรับการ
ตอบสนองจากการทํางานในอาชีพใดอาชีพหนึ่ง จะเปนองคประกอบสําคัญท่ีทําใหบุคคลเกิดความ
พึงพอใจในอาชีพนั้น และการเลือกอาชีพของบุคคลอาจเปล่ียนแปลงได ถาหากบุคคลไดพิจารณา
แลววาการเปล่ียนแปลงนั้นจะสนองความตองการของเขาไดดีข้ึน ฮอพพอคไดสรุปหลักการสําคัญ
ไวดังนี้ (Hoppock ,1967) 

 3.1  บุคคลเลือกอาชีพเพื่อสนองความตองการดานตางๆของตนเอง 
 3.2  เม่ือบุคคลเลือกอาชีพใดก็ตามยอมอยูบนพื้นฐานความเชื่อวา อาชีพนั้นจะสนอง

ความตองการของเขาไดดีท่ีสุด 
 3.3  ความตองการจะเปนแรงจูงใจใหบุคคลแสดงพฤติกรรมไปในทิศทางใดทิศทาง

หนึ่ง ซ่ึงมีอิทธิพลตอการเลือกอาชีพ 
 3.4  พัฒนาการดานอาชีพของบุคคลเกิดข้ึนเม่ือบุคคลเกิดความรูสึกวาประกอบอาชีพ

จะสามารถสนองความตองการดานตางๆของเขาได 
 3.5  การเลือกอาชีพและพัฒนาการดานอาชีพของบุคคลจะพัฒนากาวหนาข้ึนเม่ือเขา

สามารถคาดการณลวงหนาไดอยางถูกตอง ซ่ึงศักยภาพในการคาดการณนั้น จะข้ึนอยูกับ
ความสามารถท่ีจะคิดอยางมีเหตุ รูจักและเขาใจตนเองอยางถองแท และมีขอมูลเกี่ยวกับอาชีพอยาง
เพียงพอ 

 3.6  ขอมูลเกี่ยวกับตนเองมีผลตอการเลือกอาชีพ โดยชวยใหบุคคลตระหนักถึงความ
ตองการและความคาดหมายความสําเร็จในอนาคตของตน 

 3.7  ขอมูลทางดานอาชีพมีผลตอการเลือกอาชีพ โดยชวยใหบุคคลไดคนพบอาชีพท่ี
สามารถสนองความตองการของเขาไดอยางแทจริง และชวยทํานายไดวาบุคคลจะไดรับความพึง
พอใจในอาชีพท่ีตนเลือกมากนอยเพียงใด เม่ือเปรียบเทียบกับอาชีพอ่ืน 
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 3.8  ความพึงพอใจในงานอาชีพข้ึนอยูกับการท่ีไดประกอบอาชีพตรงกับความ
ตองการของบุคคล ซ่ึงระดับความพึงพอใจในอาชีพนี้ ข้ึนอยูกับสัดสวนระหวางความคาดหวังของ
บุคคลและส่ิงท่ีเขาไดรับจากงานอาชีพนั้น 

 3.9  ความพึงพอใจในงานอาชีพ เปนผลจากการที่งานอาชีพนั้นสามารถสนองความ
ตองการของบุคคลนั้นไดในปจจุบัน หรือมีแนวโนมวาจะตอบสนองความตองการนั้นไดในอนาคต 

 3.10 การเลือกอาชีพของบุคคลสามารถเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา โดยต้ังอยูบน
พื้นฐานความเช่ือวาการเปล่ียนแปลงน้ันจะตอบสนองความตองการของบุคคลไดดีข้ึน 

นอกจากนี้ Hoppock ยังใหความเห็นเพิ่มเติมอีกวาบุคคลจะเลือกอาชีพท่ีสนองความ
ตองการของตนเองมากที่สุด และดีท่ีสุดท้ังในปจจุบันและอนาคต โดยเนนความสําคัญของการรูจัก
ตนเองอยางแทจริง ในเร่ืองความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ลักษณะนิสัย จุดเดน จุดดอย เพื่อ
เปรียบเทียบกับขอมูลทางอาชีพ จะชวยใหเลือกอาชีพไดถูกตองและประสบความสําเร็จในอาชีพนั้น 

และยังมีผูใหทัศนะเกี่ยวกับการเลือกอาชีพอีกหลายคน ดังนี้ 
พารสัน (Parson, 1994) ไดอธิบายกระบวนการในการเลือกอาชีพไวดังนี้  
1. บุคคลตองมีความเขาใจในตัวเองอยางแจมชัดถึงความถนัด ความสนใจ ความ

ทะเยอทะยาน ขอจํากัดและคุณสมบัติอ่ืนๆ  
2. บุคคลตองมีความรูถึงความตองการและสิ่งท่ีนําไปสูความสําเร็จ ขอไดเปรียบ 

เสียเปรียบ โอกาส รายได และส่ิงท่ีคาดหวังจากงานตางๆ  
3. นําขอเท็จจริงเกี่ยวกับความแตกตางระหวางบุคคลและชนิดของงานมาเปนเหตุผล

กันในการเลือกอาชีพ 
กินเบอรก (Ginzberg, 1967) ไดสรุปหลักสําคัญและต้ังเปนแนวคิดพัฒนาการเลือก

อาชีพไววา การเลือกอาชีพของแตละบุคคล เปนกระบวนการตอเนื่อง สัมพันธกันต้ังแตเกิด
จนกระท่ังตาย โดยท่ีแตละกระบวนการจะมีความสัมพันธกับพัฒนาการของบุคคลแตละคนดวย
กระบวนการเลือกอาชีพจะไมยอนกลับ และมีการผสมผสานระหวางความสามารถ ความสนใจ 
ความเปนจริงของสภาพแวดลอมในการเลือกอาชีพจริง ๆ 

Anne Roe (1956, อางถึงใน กิจจา ทิพยเท่ียงแท, 2541) ไดคนควาทดลองเร่ืองพัฒนาการ
ทางอาชีพ โดยศึกษาเร่ืองของบุคลิกภาพ ภูมิหลัง ความถนัดรวมท้ังความฉลาดท่ีมีผลตอการเลือก
ทิศทางอาชีพของบุคคล สรุปวา 

1.  บุคลิกภาพของบุคคลแตกตางกัน 
2. ความแตกตางของบุคลิกภาพนี้เปนผลมาจากประสบการณในวัยเด็ก (Childhood 

Experience) 
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ทฤษฎีของ โร (Roe) ถูกจัดอยูในกลุมทฤษฎีความตองการ (Need Theory) เพราะได
กลาวถึงความตองการเปนส่ิงกระตุนใหบุคคลเห็นคุณคา เห็นวาคนทุกคนในสังคมอยูภายใต
อิทธิพลของความตองการซ่ึงสามารถสนองความพอใจได และความตองการนี้ไดรับจากพันธุกรรม 
(Genetic Inheritances) และองคประกอบสําคัญ 3 ประการของทฤษฎีนี้คือ 

1. อิทธิพลของพันธุกรรม 
2. อิทธิพลของทฤษฎีความตองการของมาสโลว โดยโรเนนวางานเปนส่ิงหนึ่งท่ีสนอง

ความตองการและสรางความพอใจใหแกบุคคลได ความตองการในเร่ืองใดจะมีมากหรือนอยข้ึนอยู
กับแตละบุคคลและจะมีสวนในการเลือกอาชีพดวย เชน บางคนตองการความมีหนามีตาก็พยายาม
เลือกอาชีพท่ีมีเกียรติ 

3. อิทธิพลของประสบการณในวัยเด็กตอนตน โดยเห็นวาประสบการณหรือ
สภาพแวดลอม เชน การอบรม การเล้ียงดูของพอแม ฯลฯ มีความสําคัญตอการเลือกอาชีพมาก โดย 
โร ไดแบงบรรยากาศของครอบครัว (Family Atmospheres) ออกเปน 3 แบบดวยกันคือ  

 3.1  พอแมท่ีปกปองคุมครองหรือบังคับลูกเขมงวดลูกมากเกินไป (Overprotective 
Parents or the Overdemanding Parents) ในบรรยากาศแบบนี้เด็กไดรับความตองการเบ้ืองตนแตจะ
ไดรับความตองการขั้นสูงเพื่อสรางพฤติกรรมตามท่ีพอแมกําหนด โดยในการเล้ียงดูแบบนี้จะมีผล
ในการปรับตัวในอาชีพของเด็กเม่ือโตข้ึน และทําใหเด็กมีความสนใจแคบ เด็กจะเลือกอาชีพท่ีมี
ความสัมพันธกับบุคคลนอย เชน ดานศิลปะบันเทิง งานชางฝมือ 

 3.2  พอแมท่ีทอดท้ิงหรือไมยอมรับลูก (Neglecting or Rejecting Parents) การที่พอ
แมทอดท้ิงลูกทําใหเด็กไมไดอยูดีกินดีหรืออุดมสมบูรณ ยิ่งกวานั้นถาพอแมไมยอมรับลูกจะทําให
เด็กขาดความสุขและถูกละเลยจากสังคม อาจจะมีผลทําใหเลือกทํางานท่ีมักจะไมตองติดตอกับใคร
มากนัก เชน อาชีพทางดานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร 

 3.3  พอแมท่ียอมรับเด็ก (Acceptance, either Loving or Being Neglect) โดยใหความ
รักอยางเพียงพอและเปดโอกาสใหเด็กเปนตัวของตัวเองบาง จะทําใหเด็กไดรับความตองการทุก
ระดับและเด็กจะสามารถปรับตัวไดดีในงานอาชีพ ชอบงานสังคม งานบริการ งานธุรกิจและการ
ติดตอ (กิจจา ทิพยเท่ียงแท, 2541: 28-29) 

อุไร คําสวัสดิ์ (2541: 36-37) ไดสรุปวาแรงจูงใจท่ีทําใหคนเราเลือกประกอบอาชีพใดๆ 
ก็ตามยอมข้ึนอยูกับปจจัย  2 ประการ คือ 

1. ปจจัยทางเศรษฐกิจ การเลือกอาชีพเปนการกระทําเพื่อตอบสนองความตองการของ
บุคคล ความกาวหนาในการพัฒนาอาชีพและการปรับปรุงการเลือกอาชีพจะดีข้ึน เม่ือเขาสามารถ
คาดหวังถึงโอกาสของอาชีพนั้นจะสนองความตองการของเขาได ซ่ึงความสามารถในการคาดหวัง
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ของเขาข้ึนอยูกับความรูจักตนเอง ความรูเกี่ยวกับอาชีพและความสามารถท่ีจะคิดอยางมีเหตุผล 
ขอมูลสวนบุคคล จะมีผลตอการเลือกอาชีพโดยชวยใหเขาใจวาเขาตองการอะไรและจะตอง
ปรับปรุงอะไรบาง 

2. ปจจัยทางสังคม การที่บุคคลจะตัดสินใจเลือกอาชีพใด เพราะเช่ือวาอาชีพนั้น
สามารถตอบสนองความตองการของเขาไดดีท่ีสุด ความพึงพอใจเปนผลจากการท่ีงานสามารถ
ตอบสนองความตองการไดในปจจุบัน หรือความหวังวางานน้ันจะทําใหเขาไปถึงความตองการได
ในอนาคต หรือจากการที่เขาหวังวางานนั้นชวยใหเขาไปสูงานท่ีเขาตองการได ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ
มีผลตอการเลือกอาชีพ โดยชวยใหเขาพบงานท่ีตรงกับความตองการ 

เกียรติศักดิ์ แกวมหาชัย (2550: 36) การประกอบอาชีพเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งสําหรับ
บุคคลในการดําเนินชีวิต บุคคลจะประสบความกาวหนาในการดําเนินชีวิตไดข้ึนอยูกับการมีงานทํา 
ซ่ึงงานแตละอยางเราถือวาเปนอาชีพ การประกอบอาชีพนั้นยอมข้ึนอยูกับองคประกอบหลายดาน
ดวยกัน เชน ความถนัด ความสนใจ ความสามารถทางสติปญญาหรือส่ิงแวดลอม เปนตน การมีงาน
ทํานั้นทําใหไดมาซ่ึงรายไดสําหรับการดํารงชีวิตโดยใชความรู หรือทักษะท่ีเกิดจากกระบวนการ
ทางการศึกษา การสรางสมประสบการณหรือความชํานาญท่ีฝกฝนดวยตนเอง ซ่ึงในสังคมปจจุบันนี้
ยอมรับวาทุกคนจะตองทํางานหรือมีการประกอบอาชีพ ท้ังนี้ก็เพราะการทํางานจะชวยสนองความ
ตองการของบุคคลไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนความตองการทางดานรางกาย สังคม หรือจิตใจของ
ตนเองก็ตาม โดยอาจกลาวไดวาการทํางานจะชวยในเร่ืองของเศรษฐกิจซ่ึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญ
และมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตท่ีจะกอใหเกิดการตอบสนองของตนเองในดานอ่ืนๆ รวมท้ังการ
มองเห็นคุณคาของตนเอง 

ชัยพร ตระกูลแพทย (2540: 7) ยังพูดถึงความตองการของมนุษยวาเปนแรงผลักดันให
มนุษยทํางาน (Motivation and Incentive) จึงตองศึกษาเพื่อจะไดรับทราบถึงปจจัยท่ีเปนสาเหตุให
มนุษยทํางานดังภาพประกอบเก่ียวกับหลักผลักดัน ท่ีเปนความประสงคเปรียบเทียบระหวาง 
Maslow’s and Herzberg ดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 แสดงหลักผลักดันใหมนุษยทํางาน 
ท่ีมา: Abraham H. Maslow, Motivation and Personal, 2nd ed. (New York : Harper, 1970), 86. 
 

กลาวโดยสรุปวา การศึกษาทฤษฎีการเลือกอาชีพ พบวา บุคลิก และชวงอายุเปน
ตัวกําหนดในการเปล่ียนแปลงในการเลือกอาชีพ รวมท้ังความสามารถเฉพาะบุคคล ซ่ึงการศึกษา
ทฤษฎีนี้ใชเปนแนวทางในการออกแบบขอสัมภาษณ โดยนําขอมูลท่ีไดมาประกอบในการวิเคราะห
วาผูเรียนมีมุมมองในการเขาสูการประกอบอาชีพผูชวยพยาบาลอยางไร และนําขอมูลมาวิเคราะหถึง
วิธีแนวคิดในการเขาสูอาชีพผูชวยพยาบาลตอไป 

ปจจัยการเลือกอาชีพ 
หากพิจารณาเกี่ยวกับการเลือกอาชีพของบุคคลแลว วามีปจจัยอะไรบางท่ีทําใหบุคคล

เลือกประกอบอาชีพ ก็พอจะจําแนกออกไดเปน 2 ประเภท คือ ปจจัยภายในของตัวบุคคลและปจจัย
ภายนอก (สุรพงษ ไชยวงศ, 2533: 22-24)  

ความเปนมาของตัวเองและความสําเร็จใน

ชีวิต   (Self-Realization Fulfillment) 

ความมีเกียรติและฐานะตําแหนง      

(Esteem and Status) 

ความเปนเจาของและกิจกรรมทางสังคม 

(Belonging and Social Activity) 

ความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต 

(Safety and Security) 

ความตองการทางรางกาย                  

(Physical Needs) 

ความสําเร็จความ

เจริญกาวหนาและความ

รับผิดชอบ 

ความกาวหนา การยอมรับ

นับถือ ฐานะและตําแหนง 

ความสัมพันธระหวาง

หัวหนาหนางาน คนใน

กลุม ลูกนอง 

นโยบายองคกรและการ

บริหารงาน ความมั่นคงใน

การทํางาน สภาพการ

ทํางาน 

เงินเดือนและการครองชีพ 

แรงจูงใจ 

สิ่งที่

สนับสนุนให

มีการทํางาน 
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1.  ปจจัยภายใน คือ ปจจัยของการเลือกอาชีพท่ีเกิดจากอิทธิพลภายในตัวผูประกอบ
อาชีพเอง ไดแก 

 1.1  บุคลิกภาพหรือบุคลิกลักษณะของบุคคลท่ีมีผลตอการประกอบอาชีพตลอดจน
รวมถึงลักษณะทางอารมณ (Emotion Factors) ท่ีทําใหบุคคลตอบสนองตอส่ิงแวดลอมก็มีผลตอการ
เลือกอาชีพของบุคคลไดเชนกัน 

 1.2  คานิยมของแตละบุคคล (Personal Value) ก็มีอิทธิพลตอการเลือกอาชีพของ
บุคคลใหแตกตางกันออกไป เชน ผูท่ีมีคานิยมชอบเส่ียงอาจจะเลือกประกอบอาชีพประเภทที่มี
ลักษณะท่ีคลายคลึงกัน เชน ประเภทอาชีพธุรกิจ เปนตน 

 1.3  ความคิดรวบยอด (Self Concept) ก็มีอิทธิพลตอการเลือกอาชีพของบุคคล แต
ท้ังนี้บุคคลตองอาศัยความรูเกี่ยวกับอาชีพตางๆมาชวยในการตัดสินใจในการเลือกประกอบอาชีพ 
ซ่ึงบุคคลนั้นจะไดวิเคราะหดวยตนเองไววาอาชีพนั้นๆ จะสนองความตองการของเขาหรือไม เราจะ
ไดอะไรจากการประกอบอาชีพนั้นและเราจะตองใหอะไรแกการประกอบอาชีพนั้นดวย 

2. ปจจัยภายนอก โดยปจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ
ของบุคคล ไดแก 

 2.1 สภาพความเปนจริงของส่ิงแวดลอม (Structure Factor) ในขณะนั้นๆ เปน
เคร่ืองมือหรือขอมูลใหบุคคลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ เชน ภาวการณประกอบอาชีพประเภท
ตางๆ ความตองการของสังคม ระบบเศรษฐกิจของสังคม ประสบการณการสัมผัสอาชีพ เปนตน 
โดยส่ิงเหลานี้จะมีอิทธิพลในการเลือกอาชีพดวย 

 2.2  กระบวนการทํางานการศึกษา (Education Factor) คือระดับการศึกษาแตละ
บุคคล จะมีอิทธิพลหรือเปนตัวกําหนดจํากัดขอบขายการเลือกอาชีพของบุคคล โดยปริยาย เชน จบ
ระดับการศึกษาช้ันประถมจะเลือกประกอบอาชีพประเภทหนึ่ง จบระดับมัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา 
หรือระดับปริญญาก็จะเลือกประกอบอาชีพอีกประเภทหนึ่ง 

 2.3  แรงจูงใจอ่ืนๆ ในการประกอบอาชีพ เชน อาชีพของพอแม ผูปกครอง เพ่ือนฝูง 
จะมีอิทธิพลทําใหเกิดคานิยม ทัศนคติ และเกิดแรงจูงใจท่ีจะตองการทํางานในอาชีพนั้นข้ึนได 

กลาวโดยสรุปวา การศึกษาปจจัยในการเลือกอาชีพ พบวา สามารถแบงเปน 2ปจจัยหลัก 
คือ ปจจัยภายใน ซ่ึงเกิดจากอิทธิพลของตัวเอง และปจจัยภายนอก เกิดจากสภาพแวดลอม และ
แรงจูงใจอ่ืน ๆ  

จุดมุงหมายเก่ียวกับงานและอาชีพ 
การทํางานเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญตอมนุษย งานไดสนองตอบความตองการพื้นฐานใน

สวนลึกของมนุษยและเปนส่ิงท่ีมีอิทธิพลอยางยิ่งตอสภาพจิตใจ สุขภาพกาย จิต สังคมและ
เศรษฐกิจของมนุษย 
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ในดานจุดมุงหมายทางเศรษฐกิจนั้น ก็คงจะเปนท่ีประจักษอยางชัดแจงแลววา การ
ทํางานจะชวยใหเรามีรายไดมาจับจายใชสอยและแสวงหาปจจัยอ่ืนๆ ตอไป ถึงกับเคยมีคําขวัญใน
สังคมไทยสมัยหนึ่งวา “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” แมวาจะมีนักวิชาการหลายทานไมเห็น
ดวยกับคําวางานคือเงิน แตก็คงไมมีผูใดปฏิเสธวา การมีปจจัยทางดานการเงินนี้มีความหมายตอการ
ครองชีพในสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันเปนอยางยิ่ง  (ปณิธาน ยามานนท, 2542: 25) 

นอกจากจุดมุงหมายทางเศรษฐกิจแลว งานยังชวยตอบสนองจุดมุงหมายทางสังคมของ
บุคคลอีกประการหนึ่ง การทํางานทําใหเรามีโอกาสเจอผูคน สรางความสัมพันธทําใหเรากวางขวาง
ข้ึนในดานการคิดอาน มิตรภาพท่ีสรางข้ึนจากการทํางานแมวาจะไมมีรากหยั่งลึกเชน มิตรภาพท่ีเรา
เคยมีกับบุคคลในวัยเด็กก็ตาม แตก็อาจมีความหมายและมีความสัมพันธกับชีวิตปจจุบันไดเชนกัน 

อาจจะสรุปเร่ืองจุดมุงหมายในการทํางานของมนุษยไดดังนี้ 
1.  เพื่อตอบแทนทางเศรษฐกิจ การทํางานชวยใหบุคคลมีรายไดเล้ียงตนเองและ

ครอบครัว 
2. เพื่อจุดมุงหมายทางสังคม เปนการสรางความสัมพันธกับผูอ่ืนและเปนดัชนีแสดง

สถานภาพทางสังคมของบุคคล 
3. เพื่อพัฒนาอัตตา ใชศักยภาพอยางสมบูรณเต็มท่ีและเปนการนําไปสูลักษณะของการ

เปนมนุษยท่ีเต็มอ่ิมและสมบูรณได 
4. เพื่อใหหลุดพนจากสภาวะการเห็นแกตัวหรือยึดตนเองเปนศูนยกลางของส่ิงตางๆ  
ทัศไนย รอดมีบุญ (2548) ไดกลาวถึงนักจิตวิทยาช่ือ Temme ไดมองงานในลักษณะของ

จุดมุงหมายได 3 ลักษณะ ดังนี้ 
1. กิจกรรมท่ีตองทําอยูเปนประจําของบุคคล (Routine) ไดแก เนื้อหาและหนาท่ีท่ีบุคคล

จะตองทําอยูประจํา เชน อาชีพครู มีเนื้อหาของงานคือ ความรูในวิชาท่ีตนเองสอน สวนหนาท่ีก็มี
หลายอยาง เชน หนาท่ีสอน เขียนตํารา ทําวิจัยและใหบริการแกนักเรียน ตามปกติแลวงานทุกชนิด
มักจะเกี่ยวของกับเนื้อหาท่ีจะตองทํากับบุคคล วัตถุ ตัวเลข เชน งานบัญชีมีการเกี่ยวของกับตัวเลข
มากกวาบุคคลหรือวัตถุ ในขณะท่ีงานประชาสัมพันธจะเกี่ยวของกับบุคคลมากกวาตัวเลขหรือวัตถุ 

2. เง่ือนไขจําเปนท่ีจะตองมีในการจะทํางาน (Requisite) หมายถึง ระดับความรู ความ 
สามารถทางกายภายหรือสถานภาพทางสังคมของงาน เปนตนวา 

 2.1  ความสามารถของบุคคลในการทํากิจกรรมหนึ่ง ๆ งานแตละชนิดจะตองการ
ความสามารถในการทํางานตางกัน งานบางชนิดตองการความสามารถทั่วไป บางงานตองการ
ความสามารถเฉพาะอยาง 
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 2.2  เงื่อนไขทางกายภาพ ไดแก ส่ิงแวดลอมทางกายภายของสถานท่ีทํางาน เชน 
ทํางานคนเดียวเงียบ ๆ หรือตองติดตอกับผูอ่ืนตลอดเวลา ทํางานกลางแจงหรือในรม เปนตน 

 2.3  ตลาด ตลาดจะมีความตองการแรงงานแตละชนิดไมเหมือนกัน งานบางชนิด
ตลาดตองการ แตขาดผูมีความสามารถจะไปทํา ในขณะท่ีงานบางชนิดท่ีตลาดอ่ิมตัวกลับมีผูสําเร็จ
การศึกษาออกมาจํานวนมาก 

 2.4  ความตองการของสังคม งานบางชนิด เชน แบกหาม อาจตองการเพศชายทํา 
บางชนิดท่ีมีตําแหนงบริหาร อาจตองการผูมีประสบการณมากกวาผูท่ีพึ่งสําเร็จการศึกษา นอกจากนี้ 
เง่ือนไขความตองการของงานก็มักเปล่ียนไปตามสถานภาพของสังคมดวยเชนกัน ตัวอยาง ไดแก 
งานบางประเภทในอดีตอาจไมตองมีปริญญาก็สามารถประกอบอาชีพได แตปจจุบัน เง่ือนไขอาจ
เปล่ียนไป ตองการเฉพาะผูท่ีจบปริญญาลวนก็เปนได 

3. ผลตอบแทน (Return of Work) การทํางานทุกชนิดยอมตองหวังผลตอบแทนในรูป
ใดรูปหนึ่งเสมอ โดยท่ัว ๆ ไปผลตอบแทนของการทํางานอาจแบงออกไดเปน 6 ชนิด คือ 

 3.1  รายได หมายถึง คาจางตอบแทนท่ีบุคคลพึงไดจากการทํางาน  
 3.2  เกียรติยศช่ือเสียงจากการทํางานนั้น ๆ 
 3.3  อํานาจท่ีไดมาจากการทํางาน 
 3.4  เพิ่มพูนความสัมพันธกับผูอ่ืนเปนผลทางจิตใจเกิดจากการไปเกี่ยวสัมพันธกับ

ผูอ่ืนในการทํางาน 
 3.5  ผลพลอยไดทางสังคม คือ มีโอกาสชวยสังคมมากนอยเพียงใด 
 3.6  ความเจริญงอกงามสวนบุคคล ไดแก ความรูสึกวาไดทําส่ิงท่ีมีคุณคา พัฒนา

อัตตา ไดแสดงความคิดสรางสรรคหรือความสามารถใหม ๆ 
กลาวโดยสรุปวาจากจุดมุงหมายของงานท่ีไดกลาวไวขางตน จะเห็นวาความตองการ

ของบุคคลท่ีตองการทํางานนั้น มาจากหลายจุดประสงคท่ีแตกตางกันไป แลวแตปจจัยของแตละคน
เปนตัวกําหนดวา อยากทํางานไปเพ่ืออะไร สามารถตอบสนองจุดมุงหมายของตัวเองท่ีตั้งไวได 
ตลอดจนใชเปนแนวทางในการออกแบบขอสัมภาษณ และนําผลท่ีไดมาอภิปรายผลและสรุป จัดทํา
ขอเสนอแนะตาง ๆ ในวิจัยคร้ังนี้ 
 
7. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ในเร่ืองของการใหความหมาย แรงจูงใจ และทัศนะ 
การเขาสูการประกอบอาชีพของนักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม  ไดดังนี้ 
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วนิดา พิพัฒนนภาพร (2553) ไดวิจัยเร่ือง วิถีชีวิตลูกหาบ: ดอยหลวงเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการเขาสูอาชีพลูกหาบ เพื่อศึกษารูปแบบการใชชีวิต
ลูกหาบ และศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพลูกหาบของผูประกอบอาชีพลูกหาบ
ท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีหมูท่ี 5 บานถํ้า ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา
พบวา 1) กระบวนการของการเขาสูอาชีพลูกหาบไดโดยการบอกปากตอปาก 2) รูปแบบการใชชีวิต
ของลูกหาบแมจะมีการทองเท่ียวเขามาในพื้นท่ีลูกหาบยังคงดําเนินชีวิตไดตามปกติไมแตกตางจาก
เดิม 3) ปญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพลูกหาบท่ีสําคัญ คือตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ขอกําหนด ขอบังคับของเขตรักษาพันธุสัตวปาเชียงดาวโดยเครงครัด ผลการศึกษาคร้ังนี้จะนําไปสู 
1) การศึกษาวิถีชีวิตในทุกๆแงมุม 2) การพัฒนายกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตดวยความเหมาะสม
และเปนธรรม 3) การปรับตัวของลูกหาบเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวมาใชบริการในคร้ังตอไป 

กาญจนา รอยนาค และคณะ (2555) ไดวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของหนวยงานบริการ
สุขภาพ สมรรถนะและความตองการของผูผานการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 
รุนท่ี 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของหนวยงาน
บริการสุขภาพ สมรรถนะและความตองการของผูผานการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวย
พยาบาล รุนท่ี 1 ของวิทยาลังพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยงาน
บริการสุขภาพและผูผานการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล รุนท่ี 1 จํานวน 36 คน 
ศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ เกี่ยวกับความพึงพอใจของหนวยงานบริการสุขภาพ และสมรรถนะของผูผาน
การอบรม ขอมูลเชิงคุณภาพในสวนของความตองการของผูผานการอบรม ผลการวิจัยพบวา 
หนวยงานบริการสุขภาพของผูผานการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาลรุนท่ี 1 มีความ
พึงพอใจอยูในระดับดี รอยละ 86.06 และสมรรถนะของผูผานการอบรม มีสมรรถนะอยูในระดับดีมาก 
รอยละ 95 สวนความตองการของผูผานการอบรมพบวาผูผานการอบรมในโรงพยาบาลของรัฐ 
โรงพยาบาลเอกชน และมูลนิธิของศาสนาคริสต มีความแตกตางกันในเร่ืองความพึงพอใจใน
คาตอบแทนและสวัสดิการท่ีไดรับ เนื่องจากในโรงพยาบาลของรัฐไดคาตอบแทนและสวัสดิการนอย
กวา สวนในเร่ืองบทบาทหนาท่ี ความรูท่ีไดรับจากการอบรม ความพึงพอใจในงานท่ีทํา ความกาวหนา 
ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ไมแตกตางกัน 

ศิรินภา จันทรจิระ (2555) ไดวิจัยเร่ือง ความพรอมของผูประกอบอาชีพพยาบาลใน
โรงพยาบาลเอกชนจังหวัดปทุมธานี เพื่อเขาสูตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพรอมของผูประกอบอาชีพพยาบาลในโรงพยาบาล
เอกชนเพื่อเขาสูตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนผูประกอบ
อาชีพพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดปทุมธานี จํานวน 72 ตัวอยาง ผลการศึกษาโดยใชสถิติ



41 
 

เชิงอนุมาน พบวา เพศ วุฒิการศึกษา รายไดตอเดือน ประสบการณการทํางานท่ีแตกตางกันของ
พยาบาลมีผลตอความพรอมของพยาบาลเพื่อเขาสูตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกตาง
กัน ในขณะท่ีอายุและสังกัดโรงพยาบาลท่ีแตกตางกันไมมีผลตอความพรอมของพยาบาลเพ่ือเขาสู
ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในดานทักษะตางๆ ของพยาบาล พบวา มีความสัมพันธ
กับความพรอมของพยาบาลในโรงพยาบาลเพ่ือเขาสูตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย
ท่ีทักษะวิชาชีพพยาบาล ทักษะดานภาษาอังกฤษ และทักษะดานบริการ มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันระดับปานกลาง 

รวีวรรณ สายแกวดี และ ระพินทร ฉายวิมล  (2556) ไดวิจัยเร่ือง ผลการปรึกษากลุม 
ทฤษฎีแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ และพฤติกรรมตอการเผชิญปญหาของผูชวยพยาบาล มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการปรึกษากลุม ทฤษฎีแบบพิจารณาเหตุผล อารมณและพฤติกรรมตอ
การเผชิญปญหาของผูชวยพยาบาล กลุมตัวอยางไดแก ผูชวยพยาบาลหญิง ท่ีเขาปฏิบัติงานป 2554 
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จังหวัดระยอง จํานวน 16 คน การทดลองแบงเปน 3 ระยะ คือ ระยะ
กอนทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล สถิติท่ีใชคือการวิเคราะหความแปรปรวน
วัดซํ้าประเภทหนึ่งตัวแปรระหวางกลุมและหน่ึงตัวแปรภายในกลุม และทดสอบความแตกตางของ
คาเฉล่ียดวยวิธีทดสอบรายคูแบบ นิวแมน –คูลล ผลการวิจัยพบวา ผูชวยพยาบาลกลุมทดลองมีการ
เผชิญปญหาในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลสูงกวาระยะกอนการทดลอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

อรุณรัตน คันธา (2557) ไดวิจัยเร่ือง ผลกระทบและทางออกของการขาดแคลนกําลังคน
ทางการพยาบาลในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการขาดแคลนกําลังคนทางการ
พยาบาลในประเทศไทย ซ่ึงเปนปญหาระดับชาติท่ีมีมาอยางตอเนื่องและรุนแรงมากข้ึน ผลการวิจัย
พบวา ปจจัยตางๆ เชน การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากร โดยเฉพาะการเพิ่มจํานวนของ
ผูสูงอายุ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการแพทย การเปล่ียนแปลงแบบแผนความเจ็บปวยท่ีมีความ
รุนแรงและซับซอนมากข้ึน นโยบายระบบบริการสุขภาพท่ีท่ัวถึงครอบคลุมประชาชนทุกคน และ
การตั้งเปาหมายใหประเทศไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยในภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนความทาทาย
ในการแขงขันดานคุณภาพการพยาบาลจากการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในขณะเดียวกันใน
อดีตรัฐบาลมีนโยบายลดจํานวนการผลิตของพยาบาลวิชาชีพ อีกท้ังขอจํากัดในการจางงานของ
พยาบาลวิชาชีพ สาเหตุดังกลาวสงผลตอกระทบตอพยาบาลวิชาชีพ ผูปวย องคการ สังคม และ
ประเทศชาติอยางมากมาย ขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาเชิงนโยบายจากสภาการพยาบาลใน
เร่ืองการผลิตเพิ่มพยาบาลวิชาชีพ การลดการสูญเสียพยาบาลวิชาชีพ รวมท้ังการเพิ่มการธํารง
รักษาพยาบาลวิชาชีพนั้นถือเปนแนวทางท่ีดีในการแกไขปญหาการขาดแคลนกําลังคนทางการ
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พยาบาล การที่จะทําใหนโยบายหรือแนวทางที่สภาการพยาบาลเสนอนั้นประสบความสําเร็จ ตอง
เนนความมีสวนรวมระหวางผูบริหารทางการพยาบาลซ่ึงมีหนาท่ีหลักในการบริหารจัดการ
อัตรากําลังพยาบาลใหมีความเหมาะสม และจูงใจผูใตบังคับบัญชาใหคงอยูในวิชาชีพ สวนอาจารย
พยาบาลควรเนนในเร่ืองของการสรางทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพแกนักศึกษาพยาบาล และงานวิจัย
เกี่ยวกับกําลังคนทางการพยาบาล และสําหรับพยาบาลปฏิบัติการควรมีทัศนคติท่ีดี กําหนดเปาหมาย 
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องในวิชาชีพพยาบาล 

จิรวัฒน ภูวรกิจ และคณะ (2557) ไดวิจัยเร่ือง การใหความหมาย ท่ีมาของความหมาย 
และรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมในความตองการของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการ
ประกอบการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใหความหมาย ท่ีมาของ
ความหมาย  และรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมในความตองการของนักศึกษา  ระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาการประกอบการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุมตัวอยางในการวิจัย นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาการประกอบการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัด
นครปฐม จํานวน 15 คน ผลการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการประกอบการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ใหความหมายของความ
รับผิดชอบตอสังคมไว 6 ความหมาย คือ 1) การพัฒนาสังคมท้ังทางตรงและทางออม 2) การดูแลเอา
ใจใสสังคมและส่ิงแวดลอม 3) กลยุทธทางการตลาดขององคกร 4) การกระทําท่ีมีประโยชนตอคน
หมูมาก 5) การตอบสนองประเด็นทางสังคม 6) การฟนฟูสภาพสังคมและส่ิงแวดลอมรอบดาน
องคกร โดยที่มาของความหมายไดมาจากประสบการณในการดําเนินชีวิตในแตละวัน ไมวาจะจาก
การศึกษา จากการติดตามขาวสารทางภาคธุรกิจหรือบันเทิง จากการพูดคุยพบปะกับเพื่อนรวมงาน
จากการเขารวมในโครงการอาสาสมัครตางๆ และจากหนาท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ 

กลาวโดยสรุปวาจากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของสวนใหญจะเห็นไดวา  การเขาสูการ
ประกอบอาชีพใดใดนั้น ข้ึนอยูกับกระบวนการคิด และหลายปจจัยเปนสวนใหเลือกประกอบอาชีพ
ดังกลาวนั้น เชน รายได เพื่อนชักชวน หรือแมกระท่ังภาพลักษณของบริษัท เปนตน ดังนั้นผูวิจัยได
นําผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการกําหนดมาใชเพื่อศึกษาการใหความหมาย ท่ีมาของ
ความหมาย แรงจูงใจ และทัศนะการเขาสูการประกอบอาชีพของนักศึกษาผูชวยพยาบาล 
มหาวิทยาลัยสยาม และใชเปนแนวทางในการออกแบบขอสัมภาษณ ตลอดจนนําผลที่ไดมา
อภิปรายและสรุป จัดทําขอเสนอแนะตาง ๆ ในวิจัยคร้ังนี้ 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยคร้ังนี้ การใหความหมาย แรงจูงใจ และทัศนะการเขาสูการประกอบอาชีพของ

นักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม โดยใชแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ผูวิจัยเลือกใชแนวทางในการศึกษาแบบปรากฏการณวิทยา (ชาย โพธิสิตา, 2552) เปน
เคร่ืองมือในการศึกษาปรากฏการณในชีวิตท่ีบุคคลไดประสบมา โดยมุงทําความเขาใจความหมาย
ประสบการณชีวิตท่ีบุคคลไดประสบ ความหมายในปรากฏการณวิทยา หมายถึง ความหมายใน
ทัศนะของผูท่ีไดประสบปรากฏการณนั้นๆ  โดยปรัชญาปรากฏการณวิทยาของ Husserl หมายถึง
การศึกษาวาคนเราบอกหรือบรรยายเกี่ยวกับปรากฏการณตางๆ ท่ีตนประสบไดอยางไร ขอสรุปเชิง
ปรัชญาในเร่ืองนี้คือ คนเราจะเขาใจส่ิงท่ีเราประสบไดดวยการวิเคราะหการรับรูและความหมายของ
ส่ิงท่ีเราประสบ  ซ่ึงเปนตัวกระตุนความตระหนักรูของเรา และประสบการณชนิดเดียวกันยอมมี
แกนแทอันเดียวกัน แกนแทเหลานี้คือความหมายท่ีคนเราเขาใจตรงกันหรือเขาใจรวมกัน ในการ
วิเคราะหผูวิจัยเปรียบเทียบประสบการณของผูใหขอมูลหลักหลายๆคน เพื่อหาลักษณะรวมกันของ
ประสบการณในเร่ืองเดียวกันจากแตละคน โดยการวิจัยจะมุงพรรณนาส่ิงท่ีปรากฏและทําความ
เขาใจวาส่ิงท่ีปรากฏนั้น มีความหมายอยางไรตอผูท่ีไดประสบมันเปนสําคัญ 

ผูวิจัยเลือกใชวิธีปรากฏการณวิทยาในการวิจัยเนื่องจาก ในการเก็บขอมูลนั้นตองอาศัย
ขอมูลจากประสบการณในการเรียนของนักศึกษาผูชวยพยาบาล เพื่อศึกษาการใหความหมาย ท่ีมา
ของความหมาย  แรงจูงใจ และทัศนะในการเลือกเรียนสาขาผูชวยพยาบาล ทัศนะท่ีมีตออาชีพใน
อนาคต ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในระหวางเรียน ของนักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัย
สยาม ในงานวิจัยผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามเปน
หลักและรวบรวมขอมูลเอกสารเปนสวนประกอบ มีวิธีดําเนินการวิจัยโดยแบงข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. พื้นท่ีศึกษา 
2. ประชากรผูใหขอมูล 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
5. การตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูล 
6. การวิเคราะหขอมูล 
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1. พื้นท่ีศึกษา 
การศึกษาในคร้ังนี้ผูวิจัยไดเลือก คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยามซ่ึงต้ังอยูท่ี

โรงพยาบาลธนบุรี เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร เนื่องจาก มหาวิทยาลัยแหงนี้ มีการเปดการ
เรียนการสอนท้ังส้ิน 36 หนวยกิต ซ่ึงมีการเปดสอนหลักสูตรท้ังภาควิชาทฤษฎีท่ีโรงพยาบาลธนบุรี 
เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานครและภาคปฏิบัติโรงพยาบาลธนบุรีและโรงพยาบาลของรัฐตางๆ 
รวมท้ังมีคณาจารยผูซ่ึงมีความรูความสามารถในการเรียนการสอนโดยตรง ทางมหาวิทยาลัย
สามารถทําใหผูเรียนกาวสูสายงานอาชีพดานการผูชวยพยาบาลดวยความมั่นใจ มีการเตรียมความ
พรอมใหกับนักศึกษาเพื่อเตรียมพรอมในการกาวเขาสูการทํางานในโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน
ช้ันนาํท่ัวไป 

 
2. ประชากรและผูใหขอมูล 

ประชากรท่ีศึกษาหรือกลุมผูใหขอมูลหลัก ผูวิจัยเลือกสัมภาษณนักศึกษาสาขาผูชวย
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม ประจําปการศึกษา พ.ศ.2558 รุนท่ี 10 และ
นักศึกษาผูชวยพยาบาลทุกคนมีวุฒิการศึกษาจบต้ังแตระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 ข้ึนไป มีอายุระหวาง
18 – 35ป (คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม, 2554) ซ่ึงกําลังศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ท่ีโรงพยาบาลธนบุรี เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร  จํานวน 30 คน โดยใชการเลือกผูใหขอมูล
หลักแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) และอาจารยสาขาผูชวยพยาบาลคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม ท่ีมีความรูและประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับสายงานการพยาบาล
มากกวา 10 ข้ึนไป(คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม, 2554)  จํานวน 3 คนโดยใชการเลือก
ผูใหขอมูลหลักแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.1  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีผูวิจัยเก็บรวบรวมโดยตรงจากกลุมผูให
ขอมูลหลักคือนักศึกษา และอาจารยสาขาผูชวยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม
โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  ผูวิจัยใชการพูดคุย และกระตุนใหผูใหขอมูลเกิด
ความรูสึกท่ีตองการรวมสนทนา แลวผูวิจัยใชแนวคําถามหลักรวมในการสนทนาเปนระยะๆ และ
คําถามอาจปรับเปล่ียนไปไดตามสภาพ ประสบการณ และภูมิหลังของผูใหขอมูล ใชทักษะในการ
ส่ือสาร เพื่อสรางการสนทนาอยางมีเปาหมาย และใชเทคนิคในการสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลท่ี
ลึกซ้ึงตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษา ผูวิจัยใชแนวทางการสังเกตเพื่อทําการสังเกตพฤติกรรม
ในเวลาตอบคําถามของนักศึกษาผูชวยพยาบาล รวมทั้งสังเกตบริบทรอบขางท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงการ
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สังเกตนั้นผูวิจัยไดกระทํารวมกับการสัมภาษณเพื่อเปนขอมูลประกอบการวิเคราะห และสนับสนุน
ขอมูลจากการสัมภาษณ และใชเปนแนวทางการตรวจสอบความถูกตอง เช่ือถือไดของขอมูล 

3.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควา การรวบรวม
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ หนังสือ บทความทางวิชาการ รายงาน วารสาร และขอมูลทางอินเตอรเน็ต เพื่อ
เปนสวนประกอบในเนื้อหาและนําไปใชวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัย 
 
4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ เปนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยวิธี
ปรากฏการณวิทยา โดยการสัมภาษณนักเรียนผูชวยพยาบาล มีเคร่ืองมือในการวิจัยประกอบดวย 

4.1 ผูวิจัยเองนับเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีสุด เพราะการวิจัยเชิงคุณภาพเปนการสัมผัสกับ
ผูใหขอมูลโดยตรง ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเตรียมตัวกอนลงพื้นท่ีเก็บขอมูล เนื่องจากผูวิจัยคือผูเก็บขอมูล
และวิเคราะหขอมูลดวยตนเอง โดยเร่ิมจากการแนะนําตนเองใหกับผูใหขอมูล ใหความสําคัญ สราง
บรรยากาศที่เปนกันเอง ทักทายดวยอัธยาศัยท่ีดี บอกวัตถุประสงคในการสัมภาษณ และขออนุญาต
บันทึกขอมูลเสียงจากการสัมภาษณ พรอมท้ังในขณะสัมภาษณผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมตาง ๆ เชน 
สีหนา ทาทาง น้ําเสียง และความรูสึกของผูใหสัมภาษณ เพื่อนํามาประกอบการวิเคราะหขอมูล 

4.2 แนวคําถามในการสัมภาษณ ผูวิจัยมีการตั้งแนวคําถามปลายเปดระบุประเด็นในการ
สนทนา  โดยแตละขอเปนเพียงประเด็นกวางๆ ทําใหผูสัมภาษณและผูใหสัมภาษณมีอิสระในการ
ถามตอบสูง จึงสามารถเขาถึงขอมูลท่ีมีความสลับซับซอนและลึกซ้ึงได ลักษณะคําถามเกี่ยวกับ
ขอมูลพื้นฐานท่ัวไปของผูใหสัมภาษณอันประกอบดวย ช่ือ นามสกุล (ถาผูถูกสัมภาษณไมขัดของ) 
พรอมท้ังปอนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับการใหความหมาย ท่ีมาของความหมาย แรงจูงใจ ทัศนะใน
การเขาสูการประกอบอาชีพผูชวยพยาบาล ความคาดหวังในเร่ืองของการประสบความสําเร็จใน
อาชีพ อีกท้ังปญหาอุปสรรคในการกอนเลือกเรียน หรือแมกระท่ังเกิดข้ึนในขณะท่ีเรียน ตลอดจน
แนวทางแกไขปญหาเฉพาะหนาท่ีเกิดข้ึน 

4.3 เคร่ืองบันทึกเสียง เพื่อใชบันทึกขอมูลระหวางการสัมภาษณ เนื่องจากผูวิจัยไม
สามารถจดจําหรือจดบันทึกไดหมด เพื่อใหสามารถเก็บขอมูลไดมากท่ีสุด โดยไมตกหลน และเพื่อ
ตรวจสอบความคลาดเคล่ือนของขอมูลจําเปนตองมีเคร่ืองบันทึกเสียงท่ีมีคุณภาพ 

4.4 เคร่ืองมือท่ีชวยจดบันทึก คือ สมุด ปากกา สําหรับจดบันทึกขอมูลท่ีไดรับจากการ
สัมภาษณ ซ่ึงชวยในการบันทึกคําพูดท่ีสําคัญ สภาพแวดลอม บรรยากาศ บุคลิกภาพ และพฤติกรรม
ของผูใหขอมูล 
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5. การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล     
การตรวจสอบขอมูลของการวิจัย เพ่ือสรางความนาเช่ือถือของผลการวิจัย ผูวิจัยทําการ

ตรวจสอบความความนาเช่ือถือของขอมูล โดยใชวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา  (Triangulation)  
(สุภางค จันทวานิช, 2554) ในการวิจัยเชิงคุณภาพมักมีผูสงสัยในความแมนยําและความนาเช่ือถือของ
ขอมูล เพราะแคลงใจในความลําเอียงของนักวิจัยท่ีอาจเกิดข้ึนไดเม่ือไปคลุกคลีกับปรากฏการณและ
ผูใหขอมูล จึงไดมีการวางมาตรการที่ปองกันความผิดพลาด นั่นคือ การตรวจสอบขอมูลกอนทําการ
วิเคราะห ซ่ึงผูวิจัยไดทําการตรวจสอบขอมูลโดยวิธีดังตอไปน้ี คือ การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล 
(Data Triangulation) ซ่ึงเปนการตรวจสอบขอมูลที่ไดมาจากแหลงตางๆ เชน แหลงเวลา แหลงสถานท่ี 
และแหลงบุคคล วาเหมือนกันหรือไม ถาทุกแหลงขอมูลพบวาไดขอมูลเหมือนกัน ไมวาจะสัมภาษณ
นักศึกษาผูชวยพยาบาล หรืออาจารยสาขาผูชวยพยาบาล รวมท้ังเวลา หรือสถานท่ีท่ีแตกตางกัน แสดง
วาขอมูลท่ีผูวิจัยไดมามีความถูกตอง การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (Theory Triangulation) โดย
ตรวจสอบวา ถามีการใชทฤษฎีท่ีหลากหลายแลว ขอมูลท่ีไดมาเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม ถา
ผูวิจัยพบวาไมวาจะนําทฤษฎีใดมาใช ไดขอคนพบท่ีเหมือนกัน แสดงวาขอมูลท่ีผูวิจัยไดมามีความ
ถูกตอง เท่ียงตรง และนาเช่ือถือ และการตรวจสอบสามเสาดานวิธีการ(Methodological Triangulation)  
โดยตรวจสอบจากวิธีการเก็บขอมูล 3วิธีท่ีตางกัน แลวจะไดผลเหมือนเดิม เชน ใชวิธีการสังเกต การใช
เอกสาร และการสัมภาษณ เพื่อยืนยันวาขอมูลมีความนาเช่ือถือ ถูกตอง 

 
6. การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาการใหความหมาย แรงจูงใจ และทัศนะ การเขาสูการประกอบอาชีพของ
นักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีเปน
เอกสาร และขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

6.1 การถอดขอมูลจากเคร่ืองบันทึกขอมูลการสัมภาษณ โดยถอดขอมูลจากเคร่ือง
บันทึกเสียงแบบคําตอคํา (Verbatim) นํามาพิมพเปนบทสัมภาษณ จากนั้นนําบทสัมภาษณมา
ตรวจสอบจากขอมูลดิบ ท้ังจากเคร่ืองบันทึกเสียงและสมุดบันทึกขอมูลในภาคสนาม โดยใชวิธีการ
เชนนี้ทุกคร้ังเม่ือเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลหลักทุกราย และกอนท่ีผูวิจัยจะเร่ืองวิเคราะหขอมูล ผูวิจัย
ไดสํารวจตนเองเพื่อดูวามีอคติหรือขอสรุปท่ีคิดไวกอนเกี่ยวกับปรากฏการณท่ีศึกษาหรือไม 

6.2 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยการวิเคราะหเชิงพรรณนา 
(Description Analysis ) โดยจะมีการวิเคราะหขอมูลอยางละเอียด จากการสัมภาษณและการสังเกต
แลวนําไปจัดเปนหมวดหมู แยกประเภท เพื่อเปนการลดทอนขอมูลใหเหลือเปนมโนทัศนท่ี
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เกี่ยวของกับจุดประสงคของงานวิจัย หลังจากนั้นจึงสรุปผลงานวิจัยแลวนําไปพัฒนาเปนขอสรุป
เชิงทฤษฎีตอไป 

6.3 นําขอสรุปไปปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ เพื่อความถูกตองอีกคร้ัง
แลวจึงจัดทําเปนรายงานฉบับสมบูรณตอไป 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การศึกษาการใหความหมาย แรงจูงใจ และทัศนะการเขาสูการประกอบอาชีพของ

นักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Method) ดวยวิธีวิทยา ปรากฏการณวิทยา (Phenomenology) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีผูใหขอมูลหลักจํานวน 33 คน คือ นักศึกษาสาขาผูชวย
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม จํานวน 30 คน และอาจารยสาขาผูชวยพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม จํานวน 3 คน โดยมีผลการวิจัยท่ีไดศึกษาตามวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้ 

1.  การใหความหมาย ท่ีมาของความหมาย การประกอบอาชีพผูชวยพยาบาล ของ
นักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม 

2. แรงจูงใจในการเขาสูการประกอบอาชีพผูชวยพยาบาลตลอดจนปญหา และอุปสรรค
ในระหวางเรียน ของนักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม 

3. ทัศนะการเขาสูการประกอบอาชีพของนักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม 
 

1.  การใหความหมาย ท่ีมาของความหมาย การประกอบอาชีพผูชวยพยาบาลของนักศึกษาผูชวย
พยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม 

จากการสัมภาษณ พบวา ความหมายท่ีกลุมผูใหขอมูลหลักไดใหความหมายเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพผูชวยพยาบาลดังนี้ 

1.1  บุคคลที่มีความเมตตากรุณา เปนอาชีพท่ีชวยเหลือเพื่อนมนุษยท่ีมีความเจ็บปวย
ทางดานรางกายและจิตใจ 

 ผูชวยพยาบาล คือ บุคคลท่ีมีความเมตตากรุณา เปนอาชีพท่ีชวยเหลือเพ่ือนมนุษยท่ี
มีความเจ็บปวยทางดานรางกายและจิตใจ มีความปรารถนาท่ีจะชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความทุกข
ทรมานจากการเจ็บปวยทางดานรางกายและจิตใจ ผูท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีผูชวยพยาบาลไดดีจึงตองเปน
บุคคลท่ีมีเมตตากรุณา ความเสียสละเปนพื้นฐานของจิตใจ ซ่ึงความมีเมตตากรุณา เอ้ืออาทร ความ
เสียสละ ท่ีมีในอาชีพผูชวยพยาบาล จะตองแสดงออกทุกขณะท่ีปฏิบัติตอผูปวย ตองรูจักการเอาใจ
เขามาใสใจเรา คือ รูจักคิดถึงใจวาผูปวยตองการการปฏิบัติอยางไร และคิดเปรียบเทียบวา ถาเราเปน



49 
 

ผูปวยจะมีความรูสึกอยางไร จะทําใหเราปฏิบัติตอผูปวยดุจญาติพี่นอง เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแล
อยางดีท่ีสุด และไดรับความพึงพอใจสูงสุด ซ่ึงความมีเมตตากรุณา  ความเสียสละ เปนสวนหนึ่ง
ของคุณธรรมและจริยธรรมท่ีควรจะมีในผูชวยพยาบาล เพื่อนําไปดูแลชวยเหลือเพื่อนมนุษยตอไป 

 ท่ีมาของการใหความหมายวาผูชวยพยาบาล คือ บุคคลท่ีมีความเมตตากรุณา  เปน
อาชีพท่ีชวยเหลือเพื่อนมนุษย นั้นมาจากครอบครัวเปนแรงสนับสนุนหนึ่งท่ีหลอหลอมท่ีวา อาชีพ
ผูชวยพยาบาล เปนอาชีพท่ีชวยเหลือเพื่อนมนุษย เปนบุคคลที่ตองมีความเมตตากรุณา เสียสละตอ
บุคคลอ่ืน มีความปรารถนาท่ีจะชวยเหลือผูอ่ืน ซ่ึงเปนอาชีพท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม ทําใหเกิด
ความหมายตออาชีพผูชวยพยาบาลท่ีดี 

 จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลัก ไดใหขอมูลสอดคลองกับประเด็นนี้ดังนี้  
 “ดิฉันคิดวา ผูชวยพยาบาล คือ บุคคลท่ีตองมีจิตใจดี เมตตากรุณา ชอบเห็นใจ ชอบ

ชวยเหลือผูอ่ืนท่ีมีความเจ็บปวยทางดานรางกายและจิตใจ และเปนอาชีพท่ีเสียสละตอผูอ่ืนและ
สังคมเปนอยางมาก” (เอ นามสมมติ, 2558) 

  “ผูชวยพยาบาล คือ บุคคลท่ีตองมีความเมตตากรุณา อยูในพื้นฐานของจิตใจ ซ่ึง
เปนสวนสําคัญในการประกอบอาชีพผูชวยพยาบาล เนื่องจากอาชีพนี้ตองมีความเอ้ืออาทร เห็นอก
เห็นใจตอเพื่อนมนุษย   มีความปรารถนาท่ีจะชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความเจ็บปวยท้ังทางรางกาย
และจิตใจน่ันเอง” (ออน นามสมมติ, 2558) 

  “ดิฉันคิดวาการจะประกอบอาชีพผูชวยพยาบาลไดดีไดนั้น บุคคลนั้นจะตองมี
ความมีเมตตากรุณาเปนพื้นฐานสวนสําคัญ เนื่องจากอาชีพนี้เปนอาชีพท่ีปฏิบัติโดยตรงตอเพื่อน
มนุษย เปนอาชีพท่ีชวยเหลือเพื่อนมนุษยใหพนจากการเจ็บปวยท้ังดานรางกายและจิตใจ โดยยึด
หลักปฏิบัติตอผูปวยคือ เอาใจเขามาใสใจเรา โดยผูชวยพยาบาลตองใหการพยาบาลปฏิบัติตอผูปวย
ดุจญาติพี่นอง เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลอยางดีท่ีสุด” (กุกไก นามสมมติ, 2558) 

  “ผูชวยพยาบาลจะตองเปนคนท่ีชอบชวยเหลือผูอ่ืน มีความเมตตา กรุณา เปนคนท่ี
มีจิตใจดีงาม” (หนิง นามสมมติ, 2558) 

 “คนที่จะมาเปนผูชวยพยาบาลได ตองมีความเมตตา กรุณา  ไมเห็นแกตัว เสียสละ
เพื่อคนอ่ืน เปนคนท่ีจิตใจดีงาม” (ใจยา นามสมมติ, 2558) 

 “ผูชวยพยาบาล คือ คนท่ีเห็นประโยชนแกสวนรวม ชอบชวยเหลือผูอ่ืน มีความมี
เมตตา กรุณาอยูในหัวใจ” (กุก นามสมมติ, 2558) 

 “ผูชวยพยาบาล คือ คนท่ีมีเมตตากรุณา เปนอาชีพท่ีเสียสละเพ่ือชวยเหลือคนอ่ืน
นั่นเอง” (กอย นามสมมติ, 2558) 
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  “คนท่ีจะเขามาประกอบอาชีพนี้ได ตองทุมเทมาก เพราะเปนบุคคลท่ีมีใจรัก ท่ีชอบ
ชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากการเจ็บปวย มีความมีเมตตากรุณาในจิตใจ” (ตอย นามสมมติ, 2558) 

  “อาชีพผูชวยพยาบาล เปนอาชีพท่ีลวนชวยเหลือผูอ่ืนท้ังนั้นใหพนจากการเจ็บปวย
และความทุกขทรมานท้ังทางรางกาย และจิตใจ” (ติ๋ม นามสมมติ, 2558) 

  “ผูชวยพยาบาล เปนอาชีพท่ีมีความกรุณา เมตตา ปรารถนาท่ีจะชวยเหลือผูอ่ืนให
พนจากการเจ็บปวยท้ังดานรางกายและจิตใจ เปนอาชีพท่ีนายกยอง” (เมย นามสมมติ, 2558) 

1.2 บุคลากรใหการพยาบาลข้ันพ้ืนฐานท่ีไมยุงยากเบ้ืองตน ภายใตการนิเทศของ
พยาบาลวิชาชีพ  

 ผูชวยพยาบาล คือ บุคลากรใหการพยาบาลข้ันพื้นฐานที่ไมยุงยากเบ้ืองตน โดย
ปฏิบัติงานใหการบริการทางการพยาบาลข้ันพื้นฐานหรือจัดตามแผนการพยาบาลท่ีกําหนดไวใน
ดานการรักษาพยาบาล ดานการสงเสริมสุขภาพ ดานการควบคุมโรค ดานการฟนฟูสมรรถภาพ และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของท่ีไมยุงยากและไมซับซอนโดยอยูภายใตการนิเทศของพยาบาลวิชาชีพ 
เชน ดูแลตอนรับ ลงทะเบียน ซักประวัติ  ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดสัญญาณชีพ  ใหการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน เปนตนและผูชวยพยาบาลไมสามารถส่ังจายยา ฉีดยาได เนื่องจากไมมีใบประกอบ
วิชาชีพ ดังนั้นในการปฏิบัติงานของผูชวยพยาบาล จะตองใชความรูความสามารถ และทักษะของ
วิชาชีพในการปฏิบัติงาน โดยรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพอ่ืน เชน แพทย พยาบาล เปนตน ในการ
ใหบริการทางการพยาบาลดานตางๆ โดยภายใตการกํากับตรวจสอบของพยาบาลวิชาชีพ 

 ท่ีมาของการใหความหมายวา ผูชวยพยาบาล คือ บุคลากรใหการพยาบาลข้ัน
พื้นฐานท่ีไมยุงยากเบ้ืองตน ภายใตการนิเทศของพยาบาลวิชาชีพ นั้นมาจากผูใหขอมูลหลักไดจาก
ประสบการณท่ีไดจากการศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการอบรมหลักสูตรผูชวยพยาบาล 
มหาวิทยาลัยสยาม และผูใหขอมูลหลักไดศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมจากส่ือตางๆ เชน โทรทัศน ส่ือ
ออนไลนตางๆ เปนตน ซ่ึงทําใหเห็นภาพ ส่ือถึงความหมายของอาชีพผูชวยพยาบาลไดอยางชัดเจน
ข้ึน รวมท้ังหลอหลอมทําใหเกิดความหมายของอาชีพผูชวยพยาบาล คือ อาชีพท่ีดูแลใหการบริการ
รักษาข้ันพื้นฐานท่ีไมยุงยากและไมซับซอน แตอยูภายใตการกํากับตรวจสอบของพยาบาลวิชาชีพ 
ซ่ึงจะทําใหรูจักบทบาท และหนาท่ี ขอบเขตการทํางานของผูชวยพยาบาลที่ถูกตองตามหลัก
จรรยาบรรณและกฎหมาย เพื่อนําไปสูการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

 จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลัก ไดใหขอมูลสอดคลองกับประเด็นนี้ดังนี้ 
  “ผูชวยพยาบาล คือ การใหการพยาบาลท่ีงายๆ ไมซับซอน เชน ซักประวัติ วัด

สัญญาณชีพ เรียกชื่อคนไข เปนตน แตตองอยูภายใตการดูแลของพยาบาลนั่นเอง” (มะลิ นามสมมติ, 
2558) 
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  “ผูชวยพยาบาล คือ บุคคลท่ีชวยพยาบาลทํางานดานการรักษาพยาบาล ดานการ
สงเสริมสุขภาพ ดานการควบคุมโรค ดานการฟนฟูสมรรถภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของท่ีไม
ยุงยากและไมซับซอน แตตองอยูภายใตการดูแลของพยาบาล” (เตย นามสมมติ, 2558) 

  “ดิฉันคิดวา ผูชวยพยาบาล เปนบุคคลท่ีไมสามารถ ส่ังยา จายยา ฉีดยาได เนื่องจาก
ไมมีใบประกอบวิชาชีพ แตใหการบริการข้ันพื้นฐานท่ีงายๆได เชนวัดสวนสูง วัดสัญญาณชีพ เปน
ตน และจะตองอยูภายใตการตรวจสอบและการนิเทศของพยาบาลวิชาชีพ” (ฝน นามสมมติ, 2558)  

  “ผูชวยพยาบาลมีหนาท่ีในการดูแลเบ้ืองตนงายๆ ไมซับซอน แตตองอยูภายใตการ
ดูแลของพยาบาล” (ตองตา นามสมมติ, 2558) 

  “ผูชวยพยาบาลตองอยูภายใตการดูแลควบคุมของพยาบาลในการประกอบอาชีพ
ผูชวยพยาบาล เนื่องจากไมมีใบประกอบวิชาชีพ จึงสามารถดูแลผูปวยไดแคเพียงเล็กนอย ไม
สามารถฉีดยาได เปนตน” (อ๋ิว นามสมมติ, 2558)  

  “การทํางานของอาชีพผูชวยพยาบาล ตองอยูภายใตการดูแลของพยาบาล เนื่องจาก
ผูชวยพยาบาลเปนบุคคลท่ีตองดูแลใหการพยาบาลผูปวยเบ้ืองตนเทานั้น” (เปล นามสมมติ, 2558) 

  “ผูชวยพยาบาล คือ บุคคลท่ีดูแลผูปวยเบื้องตน เชน ช่ังน้ําหนัก วัดสัญญาณชีพ 
เปนตน ตองอยูภายใตการดูแลของพยาบาลวิชาชีพ” (เอ นามสมมติ, 2558) 

  “ผูชวยพยาบาล เปนบุคคลท่ีทํางานดูแลผูปวยพื้นฐานงาย ๆ ไมมีความสลับ 
ซับซอน แตโดยอยูภายใตการดูแลของพยาบาลวิชาชีพ” (ตาย นามสมมติ, 2558) 

  “ผูชวยพยาบาล คือการดูแลผูปวยท่ีไมยุงยากซับซอน เปนงานเบ้ืองตนพื้นฐานเทา
นั้นเอง โดยตองมีพยาบาลคอยดูแล กํากับเพ่ือความถูกตองและความปลอดภัยของคนไขเปนสําคัญ” 
(หญิง นามสมมติ, 2558) 

  “ผูชวยพยาบาล หมายถึงบุคคลท่ีคอยดูแลการพยาบาลพื้นฐานท่ีไมยุงยากสลับซอน
มากนัก เชน ซักประวัติ ช่ังน้ําหนัก วัดสวนสูง เปนตน โดยอยูภายใตการนิเทศของพยาบาลวิชาชีพ” 
(แคท นามสมมติ, 2558) 

1.3 บุคคลท่ีชวยดูแลกิจวัตรประจําวันท่ัวๆไปของผูปวย รวมท้ังดูแลจัดเตรียมสถานท่ี
ส่ิงแวดลอม และเก็บรักษาเคร่ืองมือทางการแพทยใหพรอมใชงานเสมอ 

 ผูชวยพยาบาล คือ บุคคลท่ีชวยดูแลกิจวัตรประจําวันท่ัว ๆไปของผูปวย รวมท้ังดูแล
จัดเตรียมสถานท่ีส่ิงแวดลอม และเก็บรักษาเครื่องมือทางการแพทยใหพรอมใชงานเสมอ ซ่ึง
นักศึกษาผูชวยพยาบาลคิดวาอาชีพผูชวยพยาบาลเปนอาชีพท่ีอยูดูแลใกลชิดผูปวยตลอดเวลา 24
ช่ัวโมง มากกวาแพทย พยาบาล เนื่องจากตองดูแลกิจวัตรประจําวันท่ัวๆไปของผูปวย และจัดเตรียม
สถานท่ีส่ิงแวดลอมของผูปวยและหอผูปวย เชน ชําระรางกายผูปวย ปอนอาหาร ดูแลสุขอนามัย
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ของผูปวย เปนตน นอกจากการดูแลกิจวัตรประจําวันท่ัวไป จัดส่ิงแวดลอมของผูปวยและหอผูปวย 
แลว ผูชวยพยาบาลตองดูแลเก็บรักษาเครื่องมือทางการแพทยใหพรอมใชงานอยูเสมอ เชน 
เคร่ืองวัดความดัน ปรอทวัดอุณหภูมิ เคร่ืองช่ังน้ําหนัก เปนตน ผูชวยพยาบาลตองดูแลอุปกรณ
เหลานี้ใหพรอมใชงานอยูเสมอ ซ่ึงเปนอุปกรณสําคัญในการดูแลผูปวย 

 ท่ีมาของการใหความหมายวา ผูชวยพยาบาล คือ บุคคลท่ีชวยดูแลกิจวัตรประจําวัน
ท่ัวๆไปของผูปวย รวมท้ังดูแลจัดเตรียมสถานท่ีส่ิงแวดลอม และเก็บรักษาเคร่ืองมือทางการแพทย
ใหพรอมใชงานเสมอ เนื่องจากผูใหขอมูลหลักไดมาจากประสบการณในการฝกงานโรงพยาบาล
ของรัฐ ตั้งแตอยูมัธยมตอนปลาย  เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ท่ีสนใจในการเขาสูวิชาชีพแพทยและพยาบาล ซ่ึงประสบการณในการฝกงานตามโรงพยาบาลของ
รัฐตางๆ ทําใหนักศึกษาผูชวยพยาบาลไดทราบถึงหนาท่ีของผูชวยพยาบาลท่ีทําในแตละเวรและใน
แตละวัน ทําใหนักศึกษาไดใหความหมายของคําวาผูชวยพยาบาล เปนบุคคลมีหนาท่ีดูแลกิจวัตร
ประจําวันท่ัวไป ดูแลจัดสถานท่ีส่ิงแวดลอมของผูปวย รวมทั้งเก็บรักษาเคร่ืองมือทางการแพทยให
พรอมใชงานเสมอ 

 จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลัก ไดใหขอมูลสอดคลองกับประเด็นนี้ดังนี้ 
 “ผูชวยพยาบาล เปนบุคคลท่ีอยูใกลชิดผูปวยมากที่สุด เนื่องจากผูชวยพยาบาล

จะตองดูแลชวยเหลือกิจกรรมท่ัวๆไปของผูปวยตลอดเวลา เชน เช็ดตัว ทําความสะอาดอวัยวะสืบ
พันธหลังจากการถายอุจจาระ หรือถายปสสาวะ นอกเหนือจากการดูแลผูปวย ยังตองดูแล
ส่ิงแวดลอมและเก็บรักษาอุปกรณทางการแพทยใหพรอมใชงานอยูเสมอ” (ซิม นามสมมติ, 2558) 

 “ผูชวยพยาบาล คือ บุคคลสําคัญในการดูแลความสุขสบาย และชวยเหลือกิจวัตร
ประจําวันท่ัวไปของผูปวย รวมท้ังดูแลอุปกรณทางการแพทยใหพรอมการใชงานอยูเสมอนั่นเอง” 
(แขก นามสมมติ, 2558)                    

  “ท่ีดิฉันเคยเห็นมา ผูชวยพยาบาล เปนบุคคลท่ีสําคัญมากในการดูแลชวยเหลือ
กิจวัตรประจําวันท่ัวๆไปของผูปวยและจัดส่ิงแวดลอมของผูปวยใหเปนระเบียบเรียบรอย เนื่องจาก
ผูชวยพยาบาลตองอยูใกลชิดกับผูปวยตลอดเวลา และมีงานท่ีนอกเหนือจากการดูแลผูปวย คือ การ
ดูแลเก็บรักษาอุปกรณทางการแพทยใหพรอมใชงานเสมอ” (ประทีป นามสมมติ, 2558) 

  “ผูชวยพยาบาล คือ บุคคลที่ชวยดูแลอาบน้ํา แปรงฟน รวมทั้งกิจวัตรประจําวัน 
รวมทั้งดูแลจัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณการแพทยใหมีและพรอมใชงาน” (แนน นามสมมติ, 2558) 

  “ผูชวยพยาบาล เปนบุคคลท่ีชวยเหลือกิจวัตรประจําวันของคนไข ดูแลขาวของ
เคร่ืองใชใหเรียบรอย” (ปุย นามสมมติ, 2558) 
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  “ผูชวยพยาบาล มีหนาท่ีจัดสถานท่ี ส่ิงแวดลอมใหเปนระเบียบเรียบรอย เตรียม
อุปกรณการแพทยใหพรอมใชงาน รวมท้ังดูแลความสุขสบายท่ัวๆไปของผูปวย” (แพรว นามสมมติ, 
2558) 

  “ผูชวยพยาบาล คือ บุคคลที่ชวยดูแลความสุขสบายท่ัวไปของผูปวย เชนอาบนํ้า 
แปรงฟน รวมท้ังกิจวัตรประจําวัน รวมทั้งดูแลจัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณการแพทยใหมีและพรอม
ใชงาน” (เนตร นามสมมติ, 2558) 

  “ผูชวยพยาบาล เปนบุคคลท่ีสําคัญมากและใกลชิดในการดูแลชวยเหลือกิจวัตร
ประจําวันท่ัวๆไปของผูปวยและจัดส่ิงแวดลอมของผูปวย และมีงานท่ีนอกเหนือจากการดูแลผูปวย 
คือ การดูแลเก็บรักษาอุปกรณทางการแพทยใหพรอมใชงานเสมอ” (เล็ก นามสมมติ, 2558) 

  “ผูชวยพยาบาล เปนบุคคลท่ีอยูใกลชิดผูปวยมากที่สุด ดูแลชวยเหลือกิจกรรม
ท่ัวๆไปของผูปวยตลอดเวลา เชน เช็ดตัว ทําความสะอาดอวัยวะสืบพันธหลังจากการถายอุจจาระ 
หรือถายปสสาวะ การดูแลเร่ืองการรับประทานอาหาร นอกเหนือจากการดูแลผูปวย ยังตองดูแล
ส่ิงแวดลอมและเก็บรักษาอุปกรณทางการแพทยใหพรอมใชงานอยูเสมอ” (กลวย นามสมมติ, 2558) 

  “ผูชวยพยาบาล เปนบุคคลท่ีชวยเหลือกิจวัตรประจําวันของคนไข ดูแลขาวของ
เคร่ืองใชและอุปกรณการแพทยใหเรียบรอยและมีพรอมใชงานเสมอ รวมทั้งดูแลจัดสถานท่ี 
ส่ิงแวดลอมใหเปนระเบียบเรียบรอย” (แจง นามสมมติ, 2558) 
 
2.  แรงจูงใจในการเขาสูการประกอบอาชีพผูชวยพยาบาลตลอดจนปญหา และอุปสรรคในระหวาง
เรียน ของนักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม 

2.1 แรงจูงใจในการเขาสูการประกอบอาชีพผูชวยพยาบาล ของนักศึกษาผูชวยพยาบาล 
มหาวิทยาลัยสยาม 

 จากการสัมภาษณนักศึกษาผูชวยพยาบาล และอาจารยสาขาผูชวยพยาบาล 
มหาวิทยาลัยสยาม พบวาการท่ีนักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยามเลือกเรียนสาขาผูชวย
พยาบาลนั้น ไดรับแรงจูงใจในการเลือกเรียน และเขาสูการประกอบอาชีพผูชวยพยาบาลมีแรงจูงใจ
แตกตางๆกันไป ซ่ึงแรงจูงใจเปนสวนสําคัญในการเขาสูอาชีพนี้ ดังนั้นแรงจูงใจในการเขาสูการ
ประกอบอาชีพผูชวยพยาบาล ของนักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยามแบงเปน 6 ดาน มีดังนี้ 

 2.1.1 ทําใหมีรายไดท่ีมั่นคง 
  อาชีพผูชวยพยาบาล เปนอาชีพท่ีทําใหสามารถสรางรายไดท่ี ม่ันคง มี

เงินเดือนประจําทุกเดือน มีรายไดท่ีแนนอน ซ่ึงเงินเปนปจจัยท่ีสําคัญในการใชชีวิตประจําวัน เพราะ
สามารถนําเงินมาซ้ือขายแลกเปล่ียนจับจายใชสอยปจจัยส่ีและแสวงหาปจจัยอ่ืน ๆ ในการดํารงชีวิต 
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เงินจึงมีความหมายตอการครองชีพในปจจุบัน เนื่องจากนักศึกษาผูชวยพยาบาลมีภาระทาง
ครอบครัวท่ีตองรับผิดชอบดูแล มีภาระคาใชจายท่ีมากข้ึน เนื่องดวยคาครองชีพท่ีสูงข้ึน ประกอบ
กับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันตกตํ่า จึงตองการมีรายไดท่ีม่ันคงมาเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมท้ัง
สามารถชวยแบงเบาภาระทางครอบครัวได 

        จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลัก ไดใหขอมูลสอดคลองกับประเด็นนี้ดังนี้ 
        “อาชีพท่ีอยากเปน คือ ผูชวยพยาบาล เพราะอาชีพผูชวยพยาบาลมีรายได

ประจําท่ีม่ันคง รายไดคอนขางท่ีจะไดแนนอน ทําใหตัวเองมีเงินไวจับจายใชสอย ซ่ึงการมีรายไดท่ี
ม่ันคงนี้เปนแรงจูงใจท่ีสําคัญในการท่ีเลือกเขามาเรียนในสายอาชีพนี้” (แจง นามสมมติ, 2558) 

        “อาชีพผูชวยพยาบาลเปนอาชีพท่ีใฝฝน อยากจะเปนผูชวยพยาบาล เพราะเปน
อาชีพท่ีทําใหมีเงิน มีรายไดประจําซ่ึงไดเงินทุกๆเดือน จะไดมีเงินมาเล้ียงดูตนเองและแบงเบาภาระ
ครอบครัวได” (กลวย นามสมมติ, 2558) 

        “ดวยคาครองชีพท่ีสูงข้ึน ภาวะเศรษฐกิจท่ีแยลง อาชีพผูชวยพยาบาลจึงเปน
อาชีพหนึ่งท่ีอยากมาเรียน เนื่องจากอยากมีรายไดท่ีมั่นคง มีเงินมาจับจายใชสอย และสามารถดูแล
ตนเองและชวยแบงเบาภาระพอกับแมได” (เล็ก นามสมมติ, 2558) 

        “อาชีพผูชวยพยาบาลเปนอาชีพท่ีทําใหมีเงินมาใชจาย เล้ียงดูครอบครัวไดไม
ลําบาก ซ่ึงมีรายไดดีกวาอาชีพอ่ืน จึงตัดสินใจมาเรียนผูชวยพยาบาล” (เนตร นามสมมติ, 2558) 

        “ดวยภาวะเศรษฐกิจท่ีแยลง บุคคลตองการมีอาชีพท่ีสามารถสรางรายไดท่ี
ม่ันคง หนึ่งในอาชีพนั้นก็คือ ผูชวยพยาบาล ซ่ึงอาชีพนี้สามารถสรางรายไดท่ีมั่นคงได จึงเปน
แรงจูงใจดึงดูดใหดิฉันมาเรียนผูชวยพยาบาล” (แพรว นามสมมติ, 2558) 

 2.1.2  เปนอาชีพท่ีมีความมั่นคงปลอดภัยในอาชีพ 
  ผูชวยพยาบาล เปนอาชีพท่ีมีความม่ันคงปลอดภัย ไมตกงาน ซ่ึงกลาวไดวา

ทุกคนตองการความม่ันคงปลอดภัยในอาชีพ เพราะสถานการณเศรษฐกิจในทุกวันนี้ข้ึนลงตาม
เศรษฐกิจโลก ทําใหอาชีพบางอาชีพไมมีความม่ันคงปลอดภัยในอาชีพ ทําใหเกิดการตกงาน และใน
ท่ีสุดก็ทําใหเกิดปญหาสังคมตามมา ซ่ึงอาชีพผูชวยพยาบาลเปนอาชีพท่ีขาดแคลนอีกอาชีพหนึ่ง 
เนื่องจากแนวโนมประชากรผูสูงอายุในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน ทําใหมีความตองการบุคลากรใน
สายการพยาบาลเพิ่มมากข้ึนในการดูแลผูสูงอายุ หรือบุคคลท่ีมีความเจ็บปวยมากข้ึน จึงทําใหอาชีพ
ผูชวยพยาบาลเปนอาชีพท่ีม่ันคงปลอดภัย ไมตกงาน และทําใหนักศึกษามีงานทํา ชวยใหนักศึกษามี
รายไดมาจับจายใชสอย และแสวงหาปจจัยตางๆเพ่ือมาตอบสนองความตองการของตนเองและ
ครอบครัวได 
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  จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลัก ไดใหขอมูลสอดคลองกับประเด็นนี้ดังนี้ 
        “ท่ีอยากเปนผูชวยพยาบาล เพราะเปนอาชีพท่ีมีความม่ันคง ไมตกงาน เรียน

ผูชวยพยาบาลจบแลว ก็สามารถทํางานไดเลย มีโรงพยาบาลมารองรับ ไมตองดิ้นรนหางานทํา
เหมือนอาชีพอ่ืน ๆ” (ปุย นามสมมติ, 2558) 

        “ท่ีเขามาเลือกเรียนผูชวยพยาบาล เนื่องจากแนวโนมความตองการของอาชีพ
ผูชวยพยาบาลคอนขางมาก เพราะแนวโนมประชากรสูงอายุของประเทศเพิ่มจํานวนมากข้ึน และ
ความตองการดูแลดานการพยาบาลเพิ่มมากข้ึน ทําใหอาชีพนี้ไมตกงาน มีความม่ันคงในอาชีพสูง 
จึงอยากเขามาสูอาชีพผูชวยพยาบาลนี้” (แนน นามสมมติ, 2558) 

        “อาชีพผูชวยพยาบาล เปนอาชีพท่ีไมตองดิ้นรนหางานทํา เรียนจบก็มี
โรงพยาบาลรองรับ ไมเส่ียงตอการตกงาน จึงเลือกท่ีจะเขามาเรียนดวยเหตุผลนี้” (ประทีป นาม
สมมติ, 2558) 

        “แรงจูงใจท่ีดิฉันเขามาเรียนผูชวยพยาบาล ดิฉันคิดวาเปนอาชีพท่ีมั่นคง ไม
ตกงาน  มีความม่ันคงปลอดภัยในอาชีพ ไมตองเดินหางานทําเหมือนอาชีพอ่ืนๆ มีงานรองรับ
ตลอดเวลา” (แขก นามสมมติ, 2558) 

        “ปจจุบันดวยภาวะเศรษฐกิจท่ีแยลง ทําใหมีอีกหลายอาชีพท่ีตองตกงาน แต
อาชีพผูชวยพยาบาลเปนอาชีพหนึ่งท่ียังขาดแคลน ไมตกงานและมีความตองการคอนขางสูง จึงเปน
แรงจูงใจอยางหนึ่งท่ีทําใหดิฉันเลือกท่ีจะเขามาสูอาชีพผูชวยพยาบาลนี้” (ซิม นามสมมติ, 2558) 

 2.1.3  เปนอาชีพท่ีไดรับการยอมรับจากสังคม 
        อาชีพผูชวยพยาบาลเปนอาชีพท่ีไดรับการยอมรับจากสังคม เนื่องจากมนุษย

ทุกคนตองการการยอมรับจากการอยูรวมกับบุคคลอ่ืน จากการอยูกันเปนสังคมมนุษย ทุกคนมี
ทิศทาง มีเปาหมายของตนเองท่ีจะนําไปสูการไดรับการยอมรับ ซ่ึงแตละคนมีวิธีการในการสราง
การยอมรับท่ีแตกตางกัน ซ่ึงการประกอบอาชีพท่ีดี ก็เปนการสรางการยอมรับจากสังคมวิธีการหนึ่ง 
ซ่ึงอาชีพผูชวยพยาบาลเปนหนึ่งในหลายอาชีพท่ีไดรับการยอมรับจากสังคม เปนอาชีพท่ีมีเกียรติ มี
คุณธรรมและจริยธรรม และสามารถยกระดับอาชีพผูชวยพยาบาลใหเทาเทียมกับวิชาชีพอ่ืนๆ 
นําไปสูความภาคภูมิใจในอาชีพนี้ตอไปในอนาคต 

       จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลัก ไดใหขอมูลสอดคลองกับประเด็นนี้ดังนี้ 
       “อาชีพผูชวยพยาบาล เปนอาชีพท่ีไดรับการยอมรับจากสังคม ไปท่ีไหนใคร ๆ 

ก็ใหการยอมรับในอาชีพนี้ เหตุผลนี้จึงทําใหเลือกมาเรียนผูชวยพยาบาล” (แคท นามสมมติ, 2558) 
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         “ส่ิงท่ีเลือกมาเรียนผูชวยพยาบาล เพราะอาชีพผูชวยพยาบาลเปนอาชีพท่ีนา
ภาคภูมิใจ ไดรับการยอมรับจากสังคม เวลากลับไปบานท่ีตางจังหวัด ก็มีแตคนใหการยอมรับ เรียกคุณ
พยาบาลบาง หรือคุณหมอบาง” (หญิง นามสมมติ, 2558) 

         “อยากเปนผูชวยพยาบาล เนื่องจากอาชีพผูชวยพยาบาลเปนอาชีพท่ีไดรับการ
ยอมรับจากสังคม เปนอาชีพท่ีมีเกียรติ มีคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงทําใหคนท่ีอยูในอาชีพผูชวย
พยาบาลมีความภาคภูมิใจในอาชีพนี้ เพราะไปที่ไหนก็มีแตคนยอมรับในอาชีพนี้” (ตาย นามสมมติ, 
2558) 

        “อาชีพผูชวยพยาบาลเปนอาชีพท่ีสรางความภาคภูมิใจ เปนการชวยเหลือผูอ่ืน 
เปนอาชีพท่ีมีเกียรติ และไดรับการยอมรับจากสังคม ซ่ึงนํามาความภาคภูมิใจมาสูตัวดิฉันและ
ครอบครัว จึงเปนแรงจูงใจท่ีฉันอยากเขามาทําในอาชีพนี้” (เอ นามสมมติ, 2558) 

        “แรงจูงใจท่ีเขามาเรียนผูชวยพยาบาล เนื่องอาชีพผูชวยพยาบาลเปนอาชีพท่ี
สังคมยอมรับ มีเกียรติเทาเทียมกับอาชีพอ่ืนๆ มีหนามีตา มีคนนับถือในสังคม” (เปล นามสมมติ, 
2558) 

  2.1.4  เปนอาชีพท่ีสามารถหารายไดพิเศษเพิ่มเติมไดงาย  
        อาชีพผูชวยพยาบาล เปนอาชีพท่ีสามารถหารายไดพิเศษเพ่ิมเติมไดงาย เชน 

เฝาไขตามโรงพยาบาลและท่ีบาน หรือทํางานพิเศษในหองสถานพยาบาล โรงงาน และโรงเรียน 
รวมทั้งทํางานพิเศษตามโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลของเอกชน เปนตน เนื่องจากความขาด
แคลนในสายงานบริการพยาบาล ประกอบกับแนวโนมประชากรผูสูงอายุในประเทศไทยและมี
บุคคลเจ็บปวยเพิ่มมากข้ึน จึงทําใหมีบุคลากรไมเพียงพอกับภาระงานท่ีเพิ่มมากข้ึน จึงทําใหอาชีพ
ผูชวยพยาบาลเปนอาชีพที่สามารถนําเวลาที่เหลือสวนตัวหารายไดพิเศษเพ่ิมเติมไดงาย ทําใหมี
รายไดท่ีมากข้ึนเพื่อนํารายได มาดูแลตนเองและแบงเบาภาระครอบครัวไดอีกทาง 

        จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลัก ไดใหขอมูลสอดคลองกับประเด็นนี้ดังนี้ 
        “ท่ีอยากเปนผูชวยพยาบาล เพราะเปนอาชีพท่ีหาเงินไดงายกวาอาชีพอ่ืนๆ มี

รายไดเสริมหลายทาง จะไดมีเงินเยอะๆ เพื่อนําไปเล้ียงดูรอบครัวได และจะไดไมตองขอเงินท่ีบาน
มาใชจาย” (อ๋ิว นามสมมติ, 2558) 

        “แรงจูงใจท่ีอยากเขามาเรียนผูชวยพยาบาล เนื่องจากอาชีพผูชวยพยาบาล
สามารถหาเงินไดงาย ถาเราขยันเอาเวลาท่ีเหลือสวนตัวไปทํางานพิเศษ เชน เฝาไขตามบาน ตาม
โรงพยาบาล หรือทํางานพิเศษตามโรงพยาบาลตางๆ ก็จะทําใหเรามีรายไดเพิ่มมากข้ึนจากงาน
ประจําอีกดวย” (ตองตา นามสมมติ, 2558) 
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        “อาชีพผูชวยพยาบาล เปนอาชีพท่ีหาเงินไดงายถาไมข้ีเกียจ เนื่องจากเปน
อาชีพท่ีมีงานพิเศษใหทําตลอดเวลา ซ่ึงไมเหมือนกับอาชีพอยางอ่ืนท่ีตองจํากัดเวลาในการทํางาน 
ทําใหอาชีพผูชวยพยาบาลสามารถสรางรายไดพิเศษมากข้ึนจากรายไดประจําท่ีมีอยู  ซ่ึงเปน
แรงจูงใจท่ีอยากเขามาเรียนในสายอาชีพผูชวยพยาบาลนี้” (ฝน นามสมมติ, 2558) 

        “ส่ิงท่ีเปนแรงจูงใจท่ีเขามาเรียนผูชวยพยาบาล เพราะอาชีพผูชวยพยาบาล
เปนอาชีพท่ีหารายไดพิเศษไดงายกวาอาชีพอ่ืน เชนเฝาไขตามโรงพยาบาล หรือท่ีบาน เปนตน ถา
เปนคนขยัน ยังไงอาชีพนี้ก็ไมทําใหเราอดตาย  จึงเปนแรงจูงใจท่ีทําใหดิฉันเลือกมาเรียนผูชวย
พยาบาลนี้นั่นเอง” (เตย นามสมมติ, 2558) 

        “อาชีพผูชวยพยาบาล เปนอาชีพท่ีมีงานพิเศษหรืองานเสริม นอกจากงาน
ประจําใหทําอยูตลอดเวลา เชนเฝาไข หรือทํางานพิเศษตามโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน เปนตน 
ทําใหอาชีพผูชวยพยาบาลสามารถสรางรายไดพิเศษมากข้ึนจากรายไดประจําท่ีมีอยู ทําใหแบงเบา
ภาระครอบครัวได ซ่ึงเปนแรงจูงใจท่ีอยากเขามาเรียนในสายอาชีพผูชวยพยาบาลนี้” (มะลิ นาม
สมมติ, 2558) 

 2.1.5  เปนอาชีพท่ีสามารถนําความรูไปเรียนตอเพื่อเปนพยาบาลและนําความรูท่ีได
ไปดแูลบุคคลท่ีอยูในครอบครัวได 

       อาชีพผูชวยพยาบาลเปนอาชีพท่ีสามารถนําความรูไปเรียนตอเพื่อเปน
พยาบาล เนื่องจากหลักสูตรผูชวยพยาบาลมีวิชาพื้นฐานบางสวนท่ีใกลเคียงกับหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต แตหลักสูตรผูชวยพยาบาลจะมีแควิชาพื้นฐานแตไมลงรายละเอียดลึกเทากับ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต แตสามารถนําความรูไปเปนพื้นฐานในการเรียนตอพยาบาลไดงาย
ข้ึนรวมท้ังพัฒนาศักยภาพตนเองท่ีมีอยูใหสูงข้ึนในวิชาชีพ และยังนําความรูความสามารถท่ีได
ศึกษามาดูแลบุคคลท่ีอยูในครอบครัวได ซ่ึงทําใหเกิดความพอใจในอาชีพและภูมิใจในอาชีพผูชวย
พยาบาล 

        จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลัก ไดใหขอมูลสอดคลองกับประเด็นนี้ดังนี้ 
        “ดิฉันคิดวา ท่ีดิฉันเขามาเรียนผูชวยพยาบาลเนื่องจากตองการความรูทางการ

พยาบาลข้ันพื้นฐานเพ่ือเปนใบเบิกทางในการเรียนตอพยาบาลตอไป และยังสามารนําความรูการ
พยาบาลข้ันพื้นฐานท่ีไดไปดูแลคุณยาท่ีปวยอยูท่ีบานไดอีกดวย” (เมย นามสมมติ, 2558) 

        “ท่ีดิฉันเขามาเรียนผูชวยพยาบาลนั้น เนื่องจากฉันสอบเขาพยาบาลไมได ก็
เลยเลือกมาเรียนผูชวยพยาบาลกอน เพื่อเรียนรูการพยาบาลข้ันพื้นฐานไปกอน และหวังวาจะนํา
ความรูท่ีไดไปใชในการสอบพยาบาลตอไป และอีกอยางแมของดิฉันปวยหนัก ไมมีคนดูแล ดิฉัน
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จึงอยากไดความรูนําไปดูแลแมท่ีปวยหนักอยู รวมท้ังยังสามารถชวยเหลือใหการพยาบาลแกผูปวย
ท่ีมีความทุกขทรมานจากการเจ็บปวยนั่นดวย” (เอ นามสมมติ, 2558) 

        “แรงจูงใจท่ีดิฉันเลือกเรียนผูชวยพยาบาลนั้น เนื่องจากผูชวยพยาบาลมี
หลักสูตรพ้ืนฐานของการพยาบาล เชน ศัพทแพทย กายวิภาค เปนตน ซ่ึงดิฉันคิดวาหลักสูตร
พื้นฐานเหลานี้มันจะชวยใหฉันสามารถสามารถสอบและเรียนตอพยาบาลได หรือถาสมมติสอบ
พยาบาลไมไดจริงๆ อยางนอยดิฉันก็ไดความรูทางการพยาบาลข้ันพื้นฐานไปดูแลคนในครอบครัว
ของดิฉันได ” (ติ๋ม นามสมมติ, 2558) 

        “สาเหตุแรงจูงใจท่ีเขามาเรียนผูชวยพยาบาล เนื่องจาก ดิฉันอยากเขามาหา
ประสบการณในการดูแลผูปวย แลวนําความรูท่ีไดจากประสบการณตางๆเหลานี้ไปสอบเขา
พยาบาลท่ีไดตั้งใจไวตั้งแตแรก และถามีโอกาสยังนําความรูท่ีไดจากการเรียนในครั้งนี้ไปดูแล
บุคคลในครอบครัวอีกดวย ” (ตอย นามสมมติ, 2558) 

        “เหตุท่ีอยากจะทําอาชีพผูชวยพยาบาล เนื่องจากอาชีพผูชวยพยาบาลเปน
อาชีพท่ีทํางานในการดูแลคนไขคลายกับพยาบาล หวังวาจะนําความรูท่ีไดเรียน ไปใชในการสอบ
พยาบาลตอไป และยังนําความรูท่ีไดไปดูแลคุณพอท่ีปวยเปนอัมพาตคะ” (กอย นามสมมติ, 2558) 

 2.1.6  อาชีพผูชวยพยาบาลเปนงานท่ีมีความทาทายความสามารถ 
         อาชีพผูชวยพยาบาลเปนงานท่ีมีความทาทายความสามารถ เพราะเปนงานท่ี

ตองใชความรูทางวิชาชีพเฉพาะในการดูแลผูปวย ซ่ึงถางานท่ีมีลักษณะทาทายความสามารถจะเปน
แรงจูงใจใหบุคคลนั้นทํางานไดเต็มท่ีและเต็มกําลังสุดความสามารถ แตถางานนั้นไมมีความทาทาย
มีแตความนาเบ่ือในการทํางาน ก็จะเกิดการเก็บกดและทํางานไมไดอยางเต็มท่ี ซ่ึงจะสงผลเสียตอ
การทํางานตอไป ดังนั้นอาชีพผูชวยพยาบาลเปนอีกอาชีพหนึ่งท่ีเปนงานท่ีตองใชความรูทางวิชาชีพ
โดยเฉพาะ ซ่ึงแตละโรคแตละวัยก็ตองมีการดูแลและใหการพยาบาลท่ีแตกตางกันออกไป เพื่อให
เหมาะสมกับโรคนั้นๆ แมกระท่ังการเช็ดตัวในแตละวัยหรือแตละโรคก็มีวิธีการเช็ดตัวท่ีแตกตาง
กันออกไป เพื่อทําใหผูปวยไดรับการดูแลอยางถูกตองและปลอดภัย ดังนั้นอาชีพผูชวยพยาบาลจึง
เปนงานท่ีมีความทาทายสามารถอีกอาชีพหนึ่ง 

        จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลัก ไดใหขอมูลสอดคลองกับประเด็นนี้ดังนี้ 
        “ดิฉันเลือกเรียนผูชวยพยาบาล เพราะวาเปนอาชีพท่ีตองใชความรูเฉพาะทาง

วิชาชีพทางการพยาบาลมาดูแลผูปวย การใหการพยาบาลทุกอยางตองมีความรูประกอบอยูดวย
เสมอ เพราะวาเราทํางานเกี่ยวกับชีวิตคน ซ่ึงชีวิตคนไขจะรอดหรือไมรอดก็ข้ึนอยูกับพวกเราดวย 
อาชีพผูชวยพยาบาลจงึเปนงานท่ีทาทายสําหรับดิฉันมาก” (กุก นามสมมติ, 2558) 
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         “อาชีพผูชวยพยาบาล เปนงานท่ีทาทายสําหรับฉันคอนขางมาก เพราะงานทุก
อยางในการดูแลคนไขนั้นตองมีความรูวิชาชีพประกอบดวยเสมอ แมกระท่ังอาหารของผูปวยแตละ
โรคก็แตกตางกันออกไป ทําใหเห็นไดวาในการทํางานอาชีพผูชวยพยาบาลตองมีการพัฒนาหา
ขอมูลวิจัยอยูเสมอ เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลอยางถูกตองและปลอดภัย ซ่ึงเปนแรงจูงใจท่ีทําให
ดิฉันเลือกเขามาเรียนผูชวยพยาบาล” (ใจยา นามสมมติ, 2558) 

        “แรงจูงใจท่ีทําใหดิฉันเลือกเรียนผูชวยพยาบาล คือ งานผูชวยพยาบาลเปน
งานท่ีมีความทาทายความสามารถตลอดเวลา ดิฉันคิดวาความทาทายในการทํางานน้ันๆ ทําใหงาน
ไมนาเบ่ือ ทําใหดิฉันรูสึกไดใชความรูความสามารถ ทักษะ ท่ีไดเรียนมาใหเกิดประโยชน และดิฉัน
จะรูสึกดีมากข้ึนถาดิฉันใหการดูแลพยาบาลคนไข และทําใหอาการของคนไขดีข้ึน” (หนิง นาม
สมมติ, 2558) 

        “ผูชวยพยาบาลเปนอาชีพท่ีฉันใฝฝนอยากจะเปน เพราะเปนอาชีพดูมีความรู
รอบดานในการดูแลสุขภาพ เปนอาชีพท่ีคอนขางทาทาย เนื่องจากเปนอาชีพท่ีตองใชความรูทาง
วิชาชีพเฉพาะในการดูแลผูปวย ทําใหฉันมีความต่ืนตัวไดตลอดเวลา” (กุกไก นามสมมติ, 2558) 

        “แรงจูงใจที่ทําใหฉันเลือกท่ีจะกาวสูอาชีพผูชวยพยาบาลนี้ ก็คืองานมีความ
ทาทาย ทําใหฉันไมรูสึกเบ่ืองาน เพราะอาชีพนี้เปนงานเกี่ยวกับความเปนความตายของชีวิต และยัง
ตองใชความรูทางวิชาชีพเฉพาะ ทําใหฉันตองต่ืนตัวตลอดเวลาในการหาความรูใหมๆในการดูแล
ผูปวยอยูเสมอ” (ออน นามสมมติ, 2558) 

2.2 ปญหา และอุปสรรคในระหวางเรียน ของนักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัย
สยาม 

จากการสัมภาษณนักศึกษาผูชวยพยาบาล อาจารยสาขาผูชวยพยาบาล  มหาวิทยาลัย
สยาม พบวานักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม มีปญหา และอุปสรรคในระหวางเรียนของ
นักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม แตกตางกันออกไป ซ่ึงปญหาและอุปสรรคเปนสวน
สําคัญในการตัดสินใจในการเลือกประกอบอาชีพผูชวยพยาบาลตอไปในอนาคต ซ่ึงถานักศึกษา
สามารถรูปญหา อุปสรรครวมท้ังสามารถแกปญหาและอุปสรรคระหวางท่ีศึกษาหลักสูตรผูชวย
พยาบาลไปไดนั้น ยอมทําใหนักศึกษาสามารถเรียนตอจนจบหลักสูตรผูชวยพยาบาล และสงผลทํา
ใหอาชีพผูชวยพยาบาลไมขาดแคลนอยางเชนในปจจุบัน ซ่ึงปญหา และอุปสรรคในระหวางเรียน
ของนักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม แบงเปน 2 ดาน มีดังนี้ 

2.2.1 การปรับตัวเขากับผูอ่ืน 
 การปรับตัวเขากับผู อ่ืน  เปนปญหาและอุปสรรคในระหวางเรียนของ

นักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม เนื่องจาก มนุษยเปนสัตวสังคม คือเปนส่ิงมีชีวิตอยู
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รวมกันเปนกลุมใหญ ตองดําเนินชีวิตพ่ึงพาอาศัยเกี่ยวพันเปนกลุมใหญ และการมาอยูรวมกันเปน
กลุมนั้น บุคคลแตละคนตองมีการปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนในการอยูรวมกัน โดยมีการปรับตัวไมให
เกิดความขัดแยงกันในกลุม เนื่องจากบุคคลแตละคนอยูในส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกัน ยอมทําใหแต
ละบุคคลแตกตางกันออกไป เม่ือมาอยูรวมกลุมกันจึงตองมีการปรับตัวเขาหากัน เพ่ือความอยูรอด
ของกลุม ไมเกิดความแตกแยก ซ่ึงจะเห็นไดวานักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยามแตละ
บุคคลมีบานเกิดอยูหลากหลายจังหวัดเชน อุบลราชธานี ขอนแกน ตรัง นครนายก เปนตน ซ่ึงมา
จากครอบครัวและอยูในส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกันออกไป จึงทําใหแตละบุคคลมีความแตกตางกัน 
แตเม่ือมาศึกษาหลักสูตรผูชวยพยาบาลในสถานที่เดียวกัน นกัศึกษาทุกคนจึงตองมีการปรับตัวเขา
หากัน โดยมีกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยในการอยูรวมกัน ดังนั้นเม่ือมีการรวมกลุมกันของ
นักศึกษาเพื่อศึกษาหลักสูตรผูชวยพยาบาล จึงทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการปรับตัวเขากับ
ผูอ่ืนไดในระหวางเรียน ของนักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม 

 จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลัก ไดใหขอมูลสอดคลองกับประเด็นนี้ดังนี้ 
  “ดิฉันคิดวา ปญหาและอุปสรรคในระหวางท่ีเรียนผูชวยพยาบาลนี้คือ การ

ปรับตัวเขาหาเพื่อน เพราะตอนแรกท่ีเขามาเรียนไมรูจักใครเลย บานอยูตางจังหวัด จึงไมมีเพื่อนอยู
ในท่ีเรียนเลยคะ รูสึกโดดเดี่ยวเหมือนอยูตัวคนเดียวคะ” (หนิง นามสมมติ, 2558) 

  “ตอนท่ีเขามาเรียนผูชวยพยาบาลชวงแรก คอนขางเครียดมากเลยคะ เพราะ
ไมคุนชินกับเพื่อนๆ อาจารย สถานท่ี และส่ิงแวดลอมใหมๆ ทําใหตองมีการปรับตัวคอนขางเยอะ
พอสมควร” (ฝน นามสมมติ, 2558) 

  “สวนใหญลูกศิษยจะเขามาปรึกษาในเร่ืองการปรับตัวเขาหาผูอ่ืน เนื่องจาก
เด็กแตละคนมาจากส่ิงแวดลอมท่ีตางกัน แตเม่ือมาศึกษาอยูรวมกัน จึงอาจจะมีปญหาในการปรับตัว
ใหเขากับเพ่ือน ส่ิงแวดลอมใหมๆในชวงแรกๆ แตเม่ือเวลาผานไป เด็กๆก็จะเร่ิมคุนชินและปรับตัว
ไดดีข้ึน” (อาจารยออ นามสมมติ, 2558)  

  “ปญหาและอุปสรรคในระหวางท่ีเรียนผูชวยพยาบาลของดิฉัน ก็คือ ไมคอย
มีเพื่อน ไมคุนชินกับการอยูคนเดียวและการเขามาใชชีวิตในกรุงเทพฯ เพราะดิฉันเปนคน
ตางจังหวัด ไมเคยเขามาอยูในสังคมเมืองใหญเลย  นี่เปนคร้ังแรกท่ีฉันไดเขามาเรียนในกรุงเทพฯ 
มันจึงทําใหฉันเครียดมากในการปรับตัวเขากับคนอ่ืนท่ีดิฉันไมเคยรูจักมากอน” (อ๋ิว นามสมมติ, 
2558)  

  “ชวงท่ีเรียนผูชวยพยาบาลนั้น ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวางเรียนก็
คือ การปรับตัวเขากับผูอ่ืน เปนปญหาใหญสําหรับฉัน เพราะฉันเปนคนพูดนอย พูดไมเกงเทาไหร 
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ทําใหไมรูจะเร่ิมตนสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนอยางไร แตฉันก็พยายามท่ีจะพูดหรือพยายาม
ปรับตัวเขาหาผูอ่ืนใหมากข้ึน” (เปล นามสมมติ, 2558)  

  “ปญหาและอุปสรรคในระหวางท่ีเรียนผูชวยพยาบาลของดิฉัน นั่นก็คือ การ
ปรับตัวเขากับผูอ่ืน เพราะในหองเรียนมีคนมากมายหลายอาชีพ หลายอายุท่ีเขามาเรียนผูชวย
พยาบาล ซ่ึงก็มาจากหลายท่ีและส่ิงแวดลอมแตกตางกันออกไป ซ่ึงทําใหเกิดปญหาในการปรับตัว
ของการอยูรวมกันไดเหมือนกัน” (ตองตา นามสมมติ, 2558)  

2.2.2  ขาดความรูเก่ียวกับศัพทแพทย 
 การขาดความรูเกี่ยวกับศัพทแพทย เปนปญหาและอุปสรรคระหวางท่ีศึกษา

หลักสูตรผูชวยพยาบาล เนื่องดวยการทํางานผูชวยพยาบาลตองใชศัพทแพทยเปนสวนใหญ ซ่ึงศัพท
แพทยเปนคําศัพทท่ีใชเฉพาะส่ือสารในกลุมวิชาชีพทางวิทยาศาสตรสุขภาพท้ังหมด เพื่อจะไดเขาใจ
สภาวะของโรคในผูปวยแตละคนไดตรงกัน เพื่อเปนสากลท่ัวโลก โดยคําศัพทแตละคําใช
ภาษาอังกฤษ  ดังนั้นผูชวยพยาบาลจําเปนตองมีความรูความเขาใจในแตละคําศัพททุกคําใหถูกตอง 
เพราะเปนส่ิงสําคัญท่ีใชส่ือสารในการดูแลผูปวยและการปฏิบัติงาน ซ่ึงส่ิงท่ีเปนปญหาและ
อุปสรรคระหวางท่ีศึกษาหลักสูตรผูชวยพยาบาลคือ การขาดความรูเกี่ยวกับศัพทแพทย เพราะศัพท
แพทยใชภาษาอังกฤษท้ังหมด 

 จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลัก ไดใหขอมูลสอดคลองกับประเด็นนี้ดังนี้ 
  “ปญหาระหวางเรียนผูชวยพยาบาล คือ จําศัพทแพทยไมคอยได เนื่องเปน

ภาษาอังกฤษท้ังหมด มันเปนคําศัพทคอนขางเฉพาะ ตองอาศัยความขยันและทบทวนคําศัพทบอยๆ
ถึงจะชวยจําไดคะ” (แคท นามสมมติ, 2558)  

  “ส่ิงท่ีฉันกลัวท่ีสุด คือ ศัพทแพทย เพราะมันจําคอนขางยาก มันเปนคําท่ีใช
ภาษาอังกฤษท้ังหมด มันจึงเปนปญหาและอุปสรรคในการเรียนของฉัน” (แพรว นามสมมติ, 2558)  

   “ตั้งแตเขามาเรียนผูชวยพยาบาล ส่ิงท่ีเปนปญหาสําหรับตัวดิฉันก็คือ ดิฉัน
มาจากบานนอก เรียนภาษาอังกฤษไมคอยเกง ทําใหดิฉันจําศัพทแพทยไมคอยได เพราะดิฉันเปน
คนท่ีเรียนรูคอนขางชา วิชานี้จึงเปนปญหาสําหรับดิฉันคอนขางมาก” (ตาย นามสมมติ, 2558) 

  “ศัพทแพทย เปนคําศัพทภาษาอังกฤษ ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญท่ีใชส่ือสารในการ
ดูแลผูปวยและการปฏิบัติงาน ซ่ึงส่ิงท่ีเปนปญหาและอุปสรรคระหวางท่ีเรียนของดิฉัน จําศัพท
แพทยไมคอยได เพราะมันเปนคําศัพทเฉพาะมาก” (มะลิ นามสมมติ, 2558) 

  “สวนใหญลูกศิษยจะเขามาขอคําปรึกษา และใหชวยสอนเทคนิคในการจํา
ศัพทแพทยตางๆ เพราะศัพทแพทยสวนใหญตองมีเทคนิคในการจํา เม่ือเรามีเทคนิคในการจํา ศัพท
แพทยก็จะงายมากสําหรับเรานั่นเอง” (อาจารยชบา นามสมมติ, 2558) 
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  “ปญหาและอุปสรรคระหวางเรียนผูชวยพยาบาลของดิฉัน คือ จําศัพทแพทย
ไมคอยได เนื่องจากศัพทแพทยมีเปนจํานวนมาก และเปนภาษาอังกฤษท้ังหมด มันจึงยากสําหรับ
ฉัน ในการที่จะจดจําศัพทแพทยท้ังหมดนั่นเอง” (แจง นามสมมติ, 2558) 
  
3.  ทัศนะการเขาสูการประกอบอาชีพของนักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม 

จากการท่ีผูวิจัยสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลหลัก พบวา ทัศนะการเขาสูการประกอบอาชีพ
ของนักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม อยูในระดับดี ซ่ึงนักศึกษาผูชวยพยาบาล 
มหาวิทยาลัยสยาม มีทัศนะการเขาสูประกอบอาชีพผูชวยพยาบาลแบงไดเปน 4 ดาน ดังนี้ 

3.1  เกิดจากมีบุคลิกภาพสนใจสังคม  
 การเลือกเรียนในสายอาชีพผูชวยพยาบาลนั้น นักศึกษาผูชวยพยาบาลมองวา บุคคล

ท่ีจะกาวสูอาชีพผูชวยพยาบาลนั้นเกิดจากบุคคลมีบุคลิกภาพสนใจสังคม เปนบุคคลท่ีชอบสมาคม
สังคมกับบุคคลอ่ืน ชอบทํางานรวมกับบุคคลอ่ืน ชอบชวยเหลือผูอ่ืน มีความเขาใจผูอ่ืนไดดี มี
สัมพันธภาพระหวางบุคคลดี มีทักษะในการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืน มีความรับผิดชอบ ควบคุม
อารมณตนเองไดดีรวมทั้งรองรับความกดดันไดในทุกสถานการณและมีมุมมองความคิดสรางสรรค
ท่ีดีกับอาชีพนี้ จึงเลือกเขามาเรียนเพ่ือจะเขาสูอาชีพผูชวยพยาบาล เนื่องจากอาชีพผูชวยพยาบาล
ตองทํางานท่ีตองติดตอเกี่ยวของกับบุคคลอ่ืนตลอดเวลา เชน ผูปวย ญาติของผูปวย เพื่อนรวมสห
สาขาวิชาชีพตางๆ เปนงานท่ีไมสามารถทําคนเดียวได รวมท้ังอาชีพผูชวยพยาบาลตองมีความเขาใจ
ผูอ่ืนเปนอยางดี และมีความรับผิดชอบสูงและสามารถรองรับความกดดันไดในทุกสถานการณ
เพราะเปนอาชีพท่ีตองทํางานเกี่ยวกับชีวิตคนเปนสําคัญ 

 จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลัก ไดใหขอมูลสอดคลองกับประเด็นนี้ดังนี้ 
  “ดิฉันคิดวาคนท่ีจะมาเปนผูชวยพยาบาลไดนั้น ตองเปนคนท่ีชอบชวยเหลือผูอ่ืน 

สนใจบุคคลรอบขางและส่ิงแวดลอมรอบตัว และยังตองเปนคนท่ีตองมีความรับผิดชอบคอนขางสูง
มากเพราะตองทํางานเกี่ยวกับชีวิตคนไขคะ” (ซิม นามสมมติ, 2558) 

  “การที่จะเขามาสูอาชีพผูชวยพยาบาลนั้น ดิฉันคิดวา คนๆนั้นตองชอบทํางาน
รวมกับบุคคลอื่น หรือเปนงานท่ีตองมีปฏิสัมพันธกับผูปวย ญาติของผูปวย และเพ่ือนรวมงาน เปน
งานท่ีไมสามารถทําคนเดียวได งานผูชวยพยาบาลเปนงานท่ีตองรับผิดชอบคอนขางสูง เปนงานท่ีมี
ความกดดันดันมาก ทํางานทุกอยางตองระมัดระวังเปนอยางมาก เพราะเปนงานท่ีเกี่ยวกับชีวิตคน
คะ” (แขก นามสมมติ, 2558) 

  “ดิฉันคิดวาอาชีพผูชวยพยาบาล เปนอาชีพท่ีตองมีบุคลิกสนใจคนอ่ืน เขาใจ
ความรูสึกของบุคคลอื่นไดเปนอยางดี ชอบชวยเหลือผูอ่ืน แตอาชีพผูชวยพยาบาลตองมีความ
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รับผิดชอบคอนขางสูง มีความกดดันคอนขางมาก เพราะเปนงานท่ีตองรับผิดชอบเกี่ยวกับคนไข  
ซ่ึงชีวิตของคนไขจะรอดหรือไมรอด อาชีพนี้ก็มีสวนสําคัญมากดวยคะ” (ประทีป นามสมมติ, 
2558) 

  “ดิฉันมองวาคนท่ีอยูอาชีพผูชวยพยาบาล ตองเปนคนท่ีรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา มี
ความเขาใจผูอ่ืนไดดี เปนคนท่ีตองมีความรับผิดชอบคอนขางสูง เพราะเปนอาชีพท่ีเกี่ยวของกับ
ชีวิตของคนไขเปนสําคัญนั่นเอง” (แนน นามสมมติ, 2558)  

  “ดิฉันมองวา อาชีพผูชวยพยาบาลตองทํางานท่ีตองติดตอเกี่ยวของกับบุคคลอ่ืน
ตลอดเวลา เชน ผูปวย ญาติของผูปวย เพื่อนรวมงาน เปนงานท่ีไมสามารถทําคนเดียวได ตองอาศัย
ความรวมมือกันของทุกๆฝาย รวมท้ังอาชีพผูชวยพยาบาลตองมีความเขาใจผูอ่ืนเปนอยางดี และมี
ความรับผิดชอบสูงและสามารถรองรับความกดดันไดในทุกสถานการณ ทุกนาทีของชีวิตเพราะเปน
อาชีพท่ีตองทํางานเกี่ยวกับชีวิตคนเปนสําคัญ” (ปุย นามสมมติ, 2558) 

  “ดิฉันมองวา บุคคลท่ีจะกาวสูอาชีพผูชวยพยาบาลนั้นเกิดจากบุคคลมีบุคลิกภาพ
สนใจสังคม ชอบทํางานรวมกับบุคคลอ่ืน ชอบชวยเหลือผูอ่ืน มีความเขาใจผูอ่ืนเปนอยางดี ซึ่งจะ
ทําใหบุคคลนั้นอยูในอาชีพนี้ไดอยางมีความสุขกับมัน” (แพรว นามสมมติ, 2558) 

3.2  เกิดคานิยมของบุคคลในครอบครัว 
 การเลือกเรียนในสายอาชีพผูชวยพยาบาลนั้น นักศึกษาผูชวยพยาบาลมองวา เกิด

คานิยมของบุคคลในครอบครัว กลาวคือบุคคลทุกคนตองมีความกตัญูกตเวทีตอบุพการี ไดแก 
บิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย ทวด รวมท้ังญาติผูใหญ เปนส่ิงท่ีลูกหลานตองควรปฏิบัติ ความกตัญู
กตเวทีเปนส่ิงท่ีดีท่ีทุกคนตองปฏิบัติ เปนคานิยมท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว การแสดงความกตัญู
กตเวที สามารถแสดงออกไดท้ังกาย วาจา ใจ และการแสดงความกตัญูกตเวทีท่ีดีท่ีสุดตองเร่ิมจาก
คนใกลตัว คือ พอแม และญาติผูใหญ พยายามเล้ียงดูทานใหดีท่ีสุดท้ังในยามปกติและยามเจ็บปวย
ซ่ึงในแตละครอบครัวจะมีพอ แม หรือญาติผูใหญท่ีสูงอายุ อยูในวัยท่ีตองการดูแลเปนพิเศษ และมี
บุคคลภายในครอบครัวเจ็บปวย นักศึกษาผูชวยพยาบาลจึงมองวาความกตัญูกตเวทีเปนคุณธรรมท่ี
เปนพื้นฐานของมนุษยทุกคนตองพึงปฏิบัติ อาชีพผูชวยพยาบาลเปนอีกอาชีพหนึ่งท่ีสามารถนํา
ความรู ทักษะทางการพยาบาลกลับไปดูแลพอ แม และครอบครัวได ซ่ึงเปนการแสดงความกตัญู
กตเวทีอยางหนึ่ง จึงทําใหนักศึกษาผูชวยพยาบาลเขามาเรียนหลักสูตรผูชวยพยาบาลนี้ เพื่อนํา
ความรูท่ีไดกลับไปปฏิบัติกับบุพการีและญาติพี่นองของตนเอง 

 จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลัก ไดใหขอมูลสอดคลองกับประเด็นนี้ดังนี้ 
  “ดิฉันต้ังใจจะมาเรียนผูชวยพยาบาลต้ังแต ม.6 แลว เพราะตั้งใจวาจะเอาความรูท่ี

ไดเรียนพยาบาลมาไปดูแลพอ แม และครอบครัวของดิฉัน เพราะวา พอแมของดิฉันสอนอยูเสมอ 
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คนเราตองรูจักกตัญูกตเวทีตอผูท่ีมีพระคุณตอเรา โดยเฉพาะบุพการี เพราะจะทําใหชีวิตเรามีแต
ความเจริญคะ ซ่ึงอาชีพผูชวยพยาบาลเปนอีกอาชีพหนึ่งท่ีสามารถแสดงออกถึงความกตัญูกตเวที
ตอบุพการีและคนท่ีมีพระคุณตอเราได และท่ีสําคัญแมของดิฉันอยากใหดิฉันเปนผูชวยพยาบาลเม่ือ
ดิฉันโตข้ึน” (มะลิ นามสมมติ, 2558) 

  “ดิฉันเห็นพอของดิฉันปวยมานานมากแลว เปนอัมพาตคร่ึงซีก เม่ือกอนฉันก็ไดแต
ชวยเหลือดูแลพอนิดหนอย เพราะดิฉันไมมีความรูเกี่ยวกับดานการพยาบาลเลย จึงทําใหฉันอยากมา
เรียนผูชวยพยาบาล เพื่อหวังวาจะเอาความรูท่ีไดเรียนมาไปดูแลพอคะ และดิฉันและครอบครัวของ
ดิฉันเช่ือวา อาชีพผูชวยพยาบาลเปนการแสดงความกตัญูกตเวทีอยางหนึ่งท่ีดิฉันไดทํา และได
ดูแลพอ จะนําพาชีวิตของดิฉันใหพบแตส่ิงท่ีดีมีแตความสุขความเจริญคะ” (เตย นามสมมติ, 2558) 

  “ท่ีดิฉันอยากเขามาเรียนผูชวยพยาบาล เนื่องจากแมของดิฉันปวยหนัก ไมมีคน
ดูแล ดิฉันจึงอยากไดความรู นําไปดูแลแมท่ีปวยหนักอยู สงสารแมมาก แมลําบากมากเพ่ือทําให
ดิฉันไดเรียนหนังสือ ฉันจึงอยากตอบแทนพระคุณแมท่ีส่ังสอนดิฉันเร่ือยมา ทําใหดิฉันไดดีมา
จนถึงทุกวันนี้ และอีกอยางดิฉันและครอบครัวดิฉันเช่ือวาอาชีพผูชวยพยาบาลเปนอีกอาชีพหนึ่งท่ี
สามารถแสดงความกตัญูตอ พอ แม และผูมีพระคุณได” (ฝน นามสมมติ, 2558) 

  “แมเคยบอกดิฉันวา แมอยากใหดิฉันเปนผูชวยพยาบาล เพราะวาอาชีพนี้เปนอาชีพ
ท่ีแมใฝฝนอยากใหลูกเรียน เนื่องจากอาชีพผูชวยพยาบาลเปนอาชีพท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
และอีกอยางก็สามารถนําความรูมาดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวไดอีกดวย” (ตองตา นามสมมติ, 
2558) 

  “ดิฉันและครอบครัว มองวาอาชีพผูชวยพยาบาล เปนอาชีพท่ีสามารถแสดงความ
กตัญูตอพอแม พี่นอง และบุคคลในครอบครัวเม่ือยามเจ็บปวย และยังเปนอาชีพท่ีดีมีคุณธรรม
และจริยธรรมอีกดวย” (อ๋ิว นามสมมติ, 2558) 

  “แถวบานดิฉัน ใครๆก็เปนผูชวยพยาบาล เพราะทุกคนจะไดรับการบอกการสอน
วาเปนอาชีพท่ีดี เหมือนเปนนางฟาชุดขาวท่ีคอยชวยเหลือคนอ่ืนและคนในครอบครัวในการดูแล
สุขภาพเม่ือยามปวยไข” (เปล นามสมมติ, 2558) 

3.3  ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  
 นักศึกษาผูชวยพยาบาลมองวาการเขาสูอาชีพผูชวยพยาบาลนี้ มีผลตอบแทนที่

คอนขางดี มีรายไดประจําทุกเดือน และยังสามารถหารายไดพิเศษท่ีนอกเหนือจากงานประจํา เชน 
เฝาไขตามโรงพยาบาล หรือท่ีบาน อยูตามหองพยาบาล โรงเรียน หรือโรงงานได เปนตน ซ่ึงอาชีพ
ประเภทอ่ืนไมสามารถทําได มีแตรายไดท่ีเปนประจําอยางเดียว และประกอบกับภาวะปจจุบัน
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เศรษฐกิจตกตํ่าคาครองชีพสูงข้ึน จึงทําใหรายไดไมพอกับรายจาย ดังนั้นอาชีพผูชวยพยาบาลเปน
อีกอาชีพหนึ่งท่ีสามารถสรางรายไดทําใหสามารถเล้ียงตนเองและครอบครัวได  

 จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลัก ไดใหขอมูลสอดคลองกับประเด็นนี้ดังนี้ 
  “ดิฉันมองวาท่ีเขามาเปนผูชวยพยาบาลเพราะวา เปนอาชีพท่ีทําใหเรามีรายไดดี 

และไดประจําทุกเดือน และถายังอยากหารายไดพิเศษอีกก็สามารถทําไดงาย  เชน เฝาไขตามบาน 
ตามโรงพยาบาล เปนตน ขอแคไมข้ีเกียจเทานั้นก็พอ ซ่ึงอาชีพนี้ทําใหดิฉันมีรายไดเพียงพอที่จะมา
ดูแลครอบครัวของดิฉันไดคะ” (เอ นามสมมติ, 2558) 

  “ดิฉันมองวาอาชีพผูชวยพยาบาล เปนอาชีพท่ีสรางรายได ทําใหดิฉันมีความม่ันคง
ทางการเงิน ทําใหดิฉันสามารถนํารายไดท่ีไดไปดูแลครอบครัว และสงลูกเรียนจนจบปริญญาตรีได
คะ” (ออน นามสมมติ, 2558) 

  “ดิฉันมองวา อาชีพผูชวยพยาบาลมันจะทําใหดฉัินมีเงิน นําไปจับจายใชสอยในส่ิง
ท่ีเราตองการ และนําไปดูแลแบงเบาภาระครอบครัว รวมท้ังยังมีเงินเหลือออมเก็บไวใช เผ่ือในยาม
ฉุกเฉินไดคะ” (กุกไก นามสมมติ, 2558) 

  “ดิฉันมองวา อาชีพผูชวยพยาบาลมันจะทําใหดิฉันมีเงิน มีรายไดคอนขางดี หาเงิน
ไดงายตลอดเวลา ขอใหเราขยันอยางเดียว ไมข้ีเกียจ ทําใหมีเงินมาจุนเจือครอบครัว ครอบครัวจะได
ไมลําบาก” (หนิง นามสมมติ, 2558) 

  “อาชีพผูชวยพยาบาล มีผลตอบแทนท่ีคอนขางดี มีรายไดประจําทุกเดือน และยัง
สามารถหารายไดพิเศษท่ีนอกเหนือจากงานประจํา เชน เฝาไขตามโรงพยาบาล หรือท่ีบานไดอีก
ดวย ชวยแบงเบาภาระครอบครัวของดิฉันไดมากเลยคะ” (ใจยา นามสมมติ, 2558) 

  “ดิฉันมองวาในภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา แตมีอาชีพหนึ่งท่ีสามารถสรางรายไดใหกับ
ตนเองได คือ อาชีพผูชวยพยาบาลเปนอีกอาชีพหนึ่งท่ีสามารถสรางรายได ทําใหสามารถเล้ียง
ตนเองและครอบครัวได เพราะเปนอาชีพท่ีขาดแคลนอยางมากในปจจุบัน” (กุก นามสมมติ, 2558) 

3.4  เพื่อปฏิสัมพันธทางสังคม  
 การปฏิสัมพันธทางสังคมมักเกิดในกลุม มนุษยเปนสัตวสังคมจะตองมีการรวมกลุม

กันเม่ือมีการรวมกลุมกัน จึงทําใหมีความสัมพันธทางสังคมเกิดข้ึน ซ่ึงอาชีพผูชวยพยาบาลเปนอีก
อาชีพหนึ่งท่ีงานจะตองมีปฏิสัมพันธกับผูปวย ญาติผูปวย ทีมสหสาขาวิชาชีพทางดานสุขภาพ เปน
อาชีพท่ีไมสามารถทํางานเพียงลําพังคนเดียวได ตองมีการประสานงานติดตอกับบุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงการ
ประสานงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคจะตองเร่ิมจากการสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูปวย ญาติ
ผูปวย เพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา เปนตน รวมทั้งปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนได จึงทําใหการทํางาน
ประสบความสําเร็จ จะเห็นไดวาอาชีพผูชวยพยาบาลตองมีการสรางความสัมพันธกับผูปวย ญาติ
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ผูปวย เพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา เปนตน ทําใหนักศึกษาผูชวยพยาบาลไดรูจักสังคมท่ีกวางข้ึน 
ทําใหมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน และเปนดัชนีแสดงสถานภาพทางสังคมของบุคคล 

 จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลัก ไดใหขอมูลสอดคลองกับประเด็นนี้ดังนี้ 
  “ดิฉันมองวาอาชีพผูชวยพยาบาล เปนอาชีพท่ีไดรูจักคนเยอะ ไดรูจักคนหลาก 

หลายรูปแบบ ตั้งแตระดับคนยากจนจนถึงระดับมหาเศรษฐี เพราะไมวาจะเปนใครระดับไหนก็ตอง
พบเจอกับความเจ็บปวยดวยกันท้ังนั้น ทําใหดิฉันไดรูจักสรางความสัมพันธท่ีดีและไดรูจักสังคมท่ี
กวางข้ึนมากกวาเดิม” (เมย นามสมมติ, 2558) 

  “อาชีพผูชวยพยาบาล ชวยเปดโลกทัศนของดิฉันใหกวางข้ึน ไดเจอผูคนมากมาย
หลากหลายรูปแบบซ่ึงแตละคนก็แตกตางกันออกไป และอาชีพผูชวยพยาบาลนี้ทําใหเรารูวาเราควร
ปฏิบัติหนาท่ีและวางตัวอยางไรในสังคม หรือในท่ีทํางานนั่นเอง” (ติ๋ม นามสมมติ, 2558) 

  “ดิฉันมองวาอาชีพผูชวยพยาบาลมันชวยทําใหเราไดรูจักสังคมมากข้ึน ไดรูจัก
เพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา  ผูปวย ญาติผูปวย รวมท้ังบุคคลอื่นๆท่ีอยูในวิชาชีพสุขภาพ ทําใหเรา
รูจักการปฏิบัติตัว การวางตัวตอกันเม่ืออยูรวมกันภายใตกฎเกณฑท่ีสังคมหรือกฎหมายกําหนดไว
เพื่อความถูกตองเหมาะสมและความเปนระเบียบเรียบรอย” (ตอย นามสมมติ, 2558) 

  “ดิฉันมองวา อาชีพผูชวยพยาบาล เปนอาชีพท่ีไมสามารถทํางานเพียงลําพังคน
เดียวได ตองมีการประสานงานติดตอกับบุคคลอ่ืนๆตลอดเวลา  ซ่ึงการประสานงานน้ีเพื่อใหงาน
บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวนั่นเอง” (หญิง นามสมมติ, 2558) 

 “อาชีพผูชวยพยาบาล ดิฉันมองวา เปนอีกอาชีพหนึ่งท่ีงานจะตองมีปฏิสัมพันธกับ
ผูปวย ญาติผูปวย ทีมสหสาขาวิชาชีพทางดานสุขภาพตลอดเวลา ทําใหเราไดรูจักสังคมที่กวางข้ึน 
ทําใหมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน” (แคท นามสมมติ, 2558) 

  “อาชีพผูชวยพยาบาล ดิฉันมองวาอาชีพนี้ชวยเปดโลกทัศนของดิฉันใหกวางข้ึน 
ไดเจอผูคนมากมายหลากหลายรูปแบบซ่ึงแตละคนก็แตกตางกันออกไป เพราะไมวาจะเปนใครก็
ตองเจ็บปวยดวยกันท้ังนั้น ทําใหเราไดรูจักสังคมท่ีกวางข้ึน มีการแลกเปล่ียนความรูความคิดเห็นซ่ึง
กันและกัน ทําใหเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกัน” (เอ นามสมมติ, 2558) 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ือง “การใหความหมาย แรงจูงใจ และทัศนะการเขาสูการประกอบอาชีพของ

นักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงการใหความหมาย ท่ีมาของ
ความหมาย แรงจูงใจในการเขาสูการประกอบอาชีพผูชวยพยาบาลตลอดจนปญหา อุปสรรคใน
ระหวางเรียน และทัศนะการเขาสูการประกอบอาชีพของนักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม 
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ดวยวิธีปรากฏการณ
วิทยา (Phenomenology) โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก(In-depth-Interview)จากนักศึกษาผูชวย
พยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม จํานวน 30 คน และอาจารยสาขาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม 
จํานวน 3 คน โดยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคดังนี้ 
 
1. สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาเร่ือง “การใหความหมาย แรงจูงใจ และทัศนะการเขาสูการประกอบอาชีพของ
นักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม” สามารถสรุปผลการวิจัย ตามวัตถุประสงคของ
การศึกษาดังนี้ 

1.1 ความหมาย และท่ีมาของความหมายการประกอบอาชีพผูชวยพยาบาลของ
นักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม 

 ผลจากการวิเคราะหมี 3 ความหมาย ดังนี้ 
 1.1.1 บุคคลที่มีความเมตตากรุณา เปนอาชีพท่ีชวยเหลือเพื่อนมนุษยท่ีมีความ

เจ็บปวยทางดานรางกายและจิตใจ 
  นักศึกษาผูชวยพยาบาล และอาจารยสาขาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม

ใหความหมายวา ผูชวยพยาบาล คือ บุคคลท่ีมีความเมตตากรุณา เสียสละ เปนอาชีพท่ีชวยเหลือ
เพ่ือนมนุษยท่ีมีความเจ็บปวยทางดานรางกายและจิตใจ มีความปรารถนาท่ีจะชวยเหลือผูอ่ืนใหพน
จากความทุกขทรมานจากการเจ็บปวยทางดานรางกายและจิตใจ  ซ่ึงเปนอาชีพท่ีดี มีคุณธรรม
จริยธรรม  

  ท่ีมาของความหมายมาจากครอบครัวเปนแรงสนับสนุนหนึ่งท่ีหลอหลอม 
ทําใหเกิดความหมายผูชวยพยาบาลท่ีด ี



68 
 

 1.1.2 บุคลากรใหการพยาบาลข้ันพื้นฐานท่ีไมยุงยากเบ้ืองตน ภายใตการนิเทศของ
พยาบาลวิชาชีพ 

  นักศึกษาผูชวยพยาบาล และอาจารยสาขาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม
ใหความหมายวา ผูชวยพยาบาล เปนบุคลากรใหการพยาบาลขั้นพื้นฐานท่ีไมยุงยากเบ้ืองตน ภายใต
การนิเทศของพยาบาลวิชาชีพ เชน ดูแลตอนรับ ซักประวัติ วัดสัญญาณชีพ เปนตน แตผูชวย
พยาบาลไมสามารถส่ังจายยา ฉีดยาไดเนื่องจากเปนอาชีพท่ีไมมีใบประกอบอาชีพ ดังนั้นการ
ปฏิบัติงานดานการพยาบาลจะตองอยูภายใตกํากับตรวจสอบของพยาบาลวิชาชีพ 

  ท่ีมาของความหมายมาจากการไดรับการศึกษาอบรมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติของหลักสูตรผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม และมาจากการศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติม
จากส่ือตาง ๆ เชน โทรทัศน ส่ือออนไลนตางๆ เปนตน การที่ไดศึกษาและหาขอมูลเพิ่มเติมจะทําให
เห็นภาพ ส่ือถึงความหมายของอาชีพผูชวยพยาบาลไดอยางชัดเจนข้ึน 

 1.1.3  บุคคลท่ีชวยดูแลกิจวัตรประจําวันท่ัวๆไปของผูปวย รวมท้ังดูแลจัดเตรียม
สถานท่ีส่ิงแวดลอม และเก็บรักษาเคร่ืองมือทางการแพทยใหพรอมใชงานเสมอ 

  นักศึกษาผูชวยพยาบาล และอาจารยสาขาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม
ใหความหมายวา ผูชวยพยาบาลเปนบุคคลท่ีชวยดูแลกิจวัตรประจําวันท่ัวๆไปของผูปวย รวมท้ัง
ดูแลจัดเตรียมสถานที่ส่ิงแวดลอม เน่ืองจากอาชีพผูชวยพยาบาลเปนอาชีพท่ีตองอยูดูแลใกลชิด
ผูปวยตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง รวมท้ังมีหนาท่ีเก็บรักษาเคร่ืองมือทางการแพทยใหพรอมใชงานเสมอ 
ซ่ึงอาชีพผูชวยพยาบาลเปนอาชีพท่ีมีความสําคัญมากในโรงพยาบาล 

  ท่ีมาของความหมายมาจากประสบการณในการฝกงานโรงพยาบาลของรัฐ 
ตั้งแตอยูมัธยมตอนปลาย เพื่อเปนการเตรียมความพรอมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีสนใจใน
การเขาสูวิชาชีพแพทยและพยาบาล 

1.2 แรงจูงใจในการเขาสูการประกอบอาชีพผูชวยพยาบาลตลอดจนปญหา และ
อุปสรรคในระหวางเรียน ของนักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม 

 1.2.1  แรงจูงใจในการเขาสูการประกอบอาชีพผูชวยพยาบาล ของนักศึกษาผูชวย
พยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม 

  จากผลการสัมภาษณพบวาการเลือกเรียนสาขาผูชวยพยาบาลนั้น ไดรับ
แรงจูงใจในการเลือกเรียน และเขาสูการประกอบอาชีพผูชวยพยาบาล ซ่ึงแรงจูงใจในการเขาสูการ
ประกอบอาชีพผูชวยพยาบาล ของนักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยามแบงเปน 6 ดาน มีดังนี้ 

  1.2.1.1 ทําใหมีรายไดท่ีม่ันคง  
 อาชีพผูชวยพยาบาลเปนอาชีพท่ีทําใหมีรายไดประจําท่ีมั่นคง 

เนื่องจากนักศึกษาผูชวยพยาบาลมีภาระทางครอบครัวท่ีตองรับผิดชอบดูแล มีภาระคาใชจายท่ีมาก
ข้ึน ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า จึงตองการมีรายไดท่ีม่ันคงมาเล้ียงตนเองและครอบครัว 
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        1.2.1.2  เปนอาชีพท่ีมีความม่ันคงปลอดภัยในอาชีพ  
อาชีพผูชวยพยาบาลเปนอาชีพท่ีม่ันคง ไมตกงาน เนื่องจากปจจุบัน

และแนวโนมความตองการบุคลากรในสายการพยาบาลเพ่ิมข้ึนในการดูแลผูสูงอายุ หรือบุคคลท่ีมี
ความเจ็บปวยเพ่ิมมากข้ึน จึงทําใหอาชีพผูชวยพยาบาลเปนอาชีพท่ีม่ันคงปลอดภัย ไมตกงาน และ
ทําใหนักศึกษามีงานทํา ชวยใหนักศึกษามีรายไดมาจับจายใชสอย และแสวงหาปจจัยตางๆเพื่อมา
ตอบสนองความตองการของตนเองและครอบครัวได 

        1.2.1.3  เปนอาชีพท่ีไดรับการยอมรับจากสังคม 
อาชีพผูชวยพยาบาลเปนอาชีพท่ีไดรับการยอมรับจากสังคม จึงเปน

แรงจูงใจของนักศึกษาที่กาวเขาสูอาชีพผูชวยพยาบาล เนื่องจากนักศึกษาผูชวยพยาบาลตองการ
ไดรับการยอมรับและเปนสวนหนึ่งของสังคม เปนอาชีพท่ีไดรับการยอมรับจากสังคม มีเกียรติ มี
คุณธรรมและจริยธรรม และสามารถยกระดับอาชีพผูชวยพยาบาลใหเทาเทียมกับวิชาชีพอ่ืนๆ 
นําไปสูความภาคภูมิใจในอาชีพนี้ตอไปในอนาคต 

        1.2.1.4  เปนอาชีพท่ีสามารถหารายไดพิเศษเพิ่มเติมไดงาย 
อาชีพผูชวยพยาบาลเปนอาชีพท่ีสามารถหารายไดพิเศษเพ่ิมเติมได

งาย เชน เฝาไขตามโรงพยาบาลและท่ีบาน หรือทํางานพิเศษในหองสถานพยาบาล โรงงาน และ
โรงเรียน เปนตน เปนการหารายไดพิเศษเพิ่มเติมไดอีกทาง 

        1.2.1.5 เปนอาชีพท่ีสามารถนําความรูไปเรียนตอเพ่ือเปนพยาบาลและนํา
ความรูท่ีไดไปดูแลบุคคลท่ีอยูในครอบครัวได 

เปนอาชีพท่ีสามารถนําความรูไปเรียนตอเพื่อเปนพยาบาล รวมท้ัง
พัฒนาศักยภาพตนเองที่มีอยูใหสูงข้ึนในวิชาชีพ และนําความรูท่ีไดศึกษามากลับไปดูแลบุคคลท่ีอยู
ในครอบครัวไดอีกดวย 

        1.2.1.6  อาชีพผูชวยพยาบาลเปนงานท่ีมีความทาทายความสามารถ 
อาชีพผูชวยพยาบาลมีความทาทาย เนื่องจากเปนงานท่ีตองใช

ความรูทางวิชาชีพเฉพาะในการดูแลผูปวย เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลอยางถูกตองและปลอดภัย 
1.2.2  ปญหา  และอุปสรรคในระหวาง เ รียนของนักศึกษาผูชวยพยาบาล 

มหาวิทยาลัยสยาม 
จากการสัมภาษณพบวานักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม มีปญหา 

และอุปสรรคในระหวางเรียนของนักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม แบงเปน 2 ดาน มีดังนี้ 
        1.2.2.1  การปรับตัวเขากับผูอ่ืน 

 การปรับตัวเขากับผูอ่ืน เปนปญหาและอุปสรรคในระหวางเรียน
ของนักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม เนื่องจาก มนุษยเปนสัตวสังคม คือเปนส่ิงมีชีวิตอยู
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รวมกันเปนกลุม เม่ือมาอยูรวมกลุมกันจึงตองมีการปรับตัวเขาหากัน เพื่อความอยูรอดของกลุม ไม
เกิดความแตกแยก ซ่ึงจะเห็นไดวานักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยามแตละบุคคลมาจาก
ครอบครัวและส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกันออกไป จึงทําใหแตละบุคคลมคีวามแตกตางกัน แตเม่ือมา
ศึกษาหลักสูตรผูชวยพยาบาลในสถานท่ีเดียวกัน นักศึกษาทุกคนจึงตองมีการปรับตัวเขาหากัน โดย
มีกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยในการอยูรวมกัน ดังนั้นเม่ือมีการรวมกลุมกันของนักศึกษาเพื่อศึกษา
หลักสูตรผูชวยพยาบาล จึงทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการปรับตัวเขากับผูอ่ืนไดในระหวาง
เรียน ของนักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม 

        1.2.2.2  ขาดความรูเกี่ยวกับศัพทแพทย 
การขาดความรู เกี่ยวกับศัพทแพทย  เปนปญหาและอุปสรรค

ระหวางท่ีศึกษาหลักสูตรผูชวยพยาบาล เนื่องดวยการปฏิบัติงานผูชวยพยาบาลตองใชศัพทแพทย  
โดยศัพทแพทยแตละคําใชภาษาอังกฤษท้ังหมดและเปนคําศัพทท่ีใชเฉพาะส่ือสารในกลุมวิชาชีพ
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพท้ังหมด ศัพทแพทยเปนจึงส่ิงท่ีสําคัญท่ีใชส่ือสารในการดูแลผูปวยและการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้นในการขาดความรูเกี่ยวกับศัพทแพทย จึงเปนปญหาและอุปสรรคในระหวางศึกษา
และในการปฏิบัติงานอาชีพผูชวยพยาบาลตอไปในอนาคต 

1.3. ทัศนะในการเขาสูการประกอบอาชีพผูชวยพยาบาล ของนักศึกษาผูชวยพยาบาล 
มหาวิทยาลัยสยาม 

จากการที่ผูวิจัยสัมภาษณเชิงลึก พบขอมูลคําตอบในดานทัศนะการเขาสูประกอบ
อาชีพผูชวยพยาบาล ของนักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม มีทัศนะการเขาสูประกอบ
อาชีพผูชวยพยาบาล 4 ดาน ดังนี้ 

1.3.1  เกิดจากมีบุคลิกภาพสนใจสังคม  
 การเลือกเรียนในสายอาชีพผูชวยพยาบาลนั้น นักศึกษาผูชวยพยาบาลมอง

วา บุคคลท่ีจะกาวสูอาชีพผูชวยพยาบาลนั้นเกิดจากบุคคลมีบุคลิกภาพสนใจสังคม สัมพันธภาพ
ระหวางบุคคลดี มีความรับผิดชอบ ควบคุมอารมณตนเองไดดีรวมทั้งรองรับความกดดันไดในทุก
สถานการณและมีมุมมองความคิดสรางสรรคท่ีดีกับอาชีพนี้ จึงเลือกเขามาเรียนเพ่ือจะเขาสูอาชีพ
ผูชวยพยาบาล 

1.3.2  เกิดคานิยมของบุคคลในครอบครัว 
 เกิดคานิยมของบุคคลในครอบครัว กลาวคือบุคคลทุกคนตองมีความกตัญู

กตเวทีตอบุพการี ความกตัญูกตเวทีเปนส่ิงท่ีดีท่ีทุกคนตองปฏิบัติ เปนคานิยมท่ีเกิดข้ึนใน
ครอบครัว  ซ่ึงในแตละครอบครัวจะมีพอ แม หรือญาติผูใหญท่ีสูงอายุ อยูในวัยที่ตองการดูแลเปน
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พิเศษ และมีบุคคลภายในครอบครัวเจ็บปวย  จึงอยากเขามาเรียนเพื่อนําความรูท่ีไดกลับไปปฏิบัติ
กับพอ แม และญาติพี่นองของตัวเอง 

1.3.3  ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
 นักศึกษาผูชวยพยาบาลมองวา อาชีพผูชวยพยาบาลนี้ มีผลตอบแทน

คอนขางดี และยังสามารถหารายไดพิเศษท่ีนอกเหนือจากงานประจํา เชน เฝาไขตามโรงพยาบาล 
หรือท่ีบาน  เปนตน ดังนั้นอาชีพผูชวยพยาบาลเปนอีกอาชีพหนึ่งท่ีสามารถสรางรายไดทําให
สามารถเล้ียงตนเองและครอบครัวได 

1.3.4  เพื่อปฏิสัมพันธทางสังคม  
 เนื่องจากผูชวยพยาบาลตองมีการสรางความสัมพันธกับผูปวยรวมทั้งผูอ่ืน 

เพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา เปนตน ทําใหนักศึกษาผูชวยพยาบาลไดรูจักสังคมท่ีกวางข้ึน ทําใหมี
สัมพันธภาพท่ีดีตอกัน 
 
2. อภิปรายผลการวิจัย 

การใหความหมายและท่ีมาของความหมายการประกอบอาชีพผูชวยพยาบาลของ
นักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยามที่เกิดข้ึนในงานวิจัยนี้ เปนความหมายท่ีเกิดข้ึนเฉพาะ
กลุมของนักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยามเทานั้น หากมีการเปล่ียนไปศึกษากลุมของ
นักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ความหมายและท่ีมาของความหมายท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัย
นั้น อาจมีการเปล่ียนแปลงไปหรือแตกตางออกไป เพราะความหมายและท่ีมาของความหมายเกิด
จากทัศนะของกลุมประชากรในการสรางและใหความหมายจากปจจัยหลาย ๆ ดาน ไดแก 
ครอบครัว ประสบการณในการดําเนินชีวิตท่ีไดจากการศึกษา การติดตามขาวสารจากส่ือตาง ๆ 
รวมท้ังจากการฝกงานตามโรงพยาบาลตางๆ รวมท้ังส่ิงแวดลอม เม่ือปจจัยท่ีสงผลแตละพื้นท่ี
เปล่ียนแปลงไป ทําใหผลการศึกษาแตกตางไปจากเดิม 

ผูวิจัยพบวา  “การใหความหมายและที่มาของความหมายการประกอบอาชีพผูชวย
พยาบาล” โดยการศึกษาการใหความหมายจากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลัก คือ นักศึกษาผูชวย
พยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม และอาจารยสาขาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม คือ 1) บุคคลท่ีมี
ความเมตตากรุณา เปนอาชีพชวยเหลือเพื่อนมนุษยท่ีมีความเจ็บปวยทางดานรางกายและจิตใจ  
2) บุคลากรใหการพยาบาลข้ันพื้นฐาน ภายใตการนิเทศของพยาบาลวิชาชีพ 3) ดูแลกิจวัตร
ประจําวันท่ัวๆไปของผูปวยรวมท้ังดูแลจัดเตรียมสถานท่ีส่ิงแวดลอมและเก็บรักษาเครื่องมือ
ทางการแพทยใหพรอมใชงานเสมอ มีความสอดคลองกับกระทรวงสาธารณสุข (2558) ไดให
ความหมายของคําวา ผูชวยพยาบาล หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานใหบริการทางการพยาบาลขั้น
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พื้นฐานแกผูปวยทางรางกายหรือจัดตามแผนการพยาบาลท่ีกําหนดไว จัดทําความสะอาดบริเวณ
ส่ิงแวดลอมผูปวย ใหความชวยเหลือผูปวยอยางใกลชิด จัดเตรียมเก็บรักษาของเคร่ืองใชทุกชนิดให
อยูในสภาพท่ีใชการไดอยูเสมอ และมีความสอดคลองกับคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 
(2554) ดังนี้ นักศึกษาผูชวยพยาบาลตองเปนผูท่ีมีความรูความสามารถในศาสตรการพยาบาลอยาง
ถองแท เพื่อใหสามารถดูแลบุคคลไดท้ังทางดานรางกาย จิตวิญญาณ และสังคม ตลอดจน
สภาพแวดลอมของบุคคล เพื่อใหผูรับบริการไดผลลัพธท่ีปลอดภัย มีความพึงพอใจในผลของการ
ดูแล ใหการบริการในการดแูลสุขภาพท่ีไมซํ้าซอน และอยูภายใตการนิเทศของพยาบาลวิชาชีพ 

การศึกษาที่มาของการใหความหมายการประกอบอาชีพผูชวยพยาบาล จากคําบอกเลา
ของผูใหขอมูลหลัก คือนักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม และอาจารยสาขาผูชวยพยาบาล 
มหาวิทยาลัยสยาม คือ 1) ครอบครัว 2) การศึกษาอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของหลักสูตร
ผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม และการศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมจากส่ือตางๆ 3) ประสบการณจาก
การฝกงานของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายตามโรงพยาบาลของรัฐ และมีความสอดคลองกับ
งานวิจัยของ จิรวัฒน ภูวรกิจ และคณะ (2557) ท่ีไดศึกษา การใหความหมาย ท่ีมาของความหมาย 
และรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมในความตองการของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการ
ประกอบการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวาท่ีมาของความหมายรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมใน
ความตองการของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการประกอบการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมา
จากประสบการณในการดําเนินชีวิตในแตละวัน ไมวาจะจากการศึกษา จากการติดตามขาวสารทาง
ภาคธุรกิจหรือบันเทิง จากการพูดคุยพบปะกับเพื่อนรวมงาน จากการเขารวมในโครงการ
อาสาสมัครตางๆ และจากหนาท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ 

จากการศึกษาพบวา ดานแรงจูงใจในการเลือกเรียนเพื่อทํางานเปนผูชวยพยาบาลนั้น คือ 
1)เปนอาชีพท่ีมีรายไดมั่นคง 2)มีความมั่นคงปลอดภัยในอาชีพ ไมตกงาน 3)ไดรับการยอมรับจาก
สังคม 4)หารายไดพิเศษเพิ่มเติมไดงาย 5) เปนอาชีพท่ีสามารถนําความรูไปเรียนตอพยาบาลและนํา
ความรูท่ีไดไปดูแลบุคคลในครอบครัว 6)เปนงานท่ีทาทายความสามารถ ซ่ึงสอดคลองกับเทพพนม 
เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540) ดังนี้ 1) เงินและรางวัลท่ีเกี่ยวกับงาน สําหรับคนบางคน เงินเปน
ส่ิงท่ีมีอิทธิพลสูงมากก็อาจเปนแรงจูงใจสําหรับบุคคลนั้นได 2) ความม่ันคงและความปลอดภัย เชน 
ความตองการหลุดพนจากความกลัว การไมมีงานทํา การสูญเสียรายได 3) งานท่ีมีลักษณะทาทาย
ความสามารถ มีคนเปนจํานวนมากท่ีถูกจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีลักษณะทาทายความสามารถ 
ความนาเบ่ือในการทํางานทําใหเกิดความเก็บกดและทํางานไมเต็มท่ี การจูงใจใหคนปฏิบัติงานให
เต็มกําลังความสามารถ โดยทําใหงานมีลักษณะทาทายความสามารถใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได จะ
ทําใหมีแรงจูงใจในการทํางานเพิ่มมากข้ึน และสอดคลองกับทฤษฎีความตองการ (Hierarchy of  
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Needs Theory) ของ Maslow Abraham (1970) ไดกลาวถึง ความตองการความปลอดภัย เปนความ
ตองการปองกันตนเองใหพนอันตรายหรือถูกแยงชิงส่ิงท่ีตนเปนเจาของ ความตองการปลอดภัยใน
อาชีพ คือ ไมถูกไลออกจากงาน รวมทั้งความตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม ไดรับการยอมรับจาก
กลุมหรือจากสังคม เปนความตองการของมนุษย ซ่ึงความตองการเปนแรงขับหรือแรงกระตุนทําให
เกิดแรงจูงใจในการทําส่ิงนั้นๆ เพื่อตอบสนองความตองการในแตละข้ัน และนักศึกษาผูชวย
พยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม มีปญหา และอุปสรรคในระหวางเรียน คือขาดความรูเกี่ยวกับศัพท
แพทย ซ่ึงคําศัพทแพทยเปนคําศัพทท่ีใชภาษาอังกฤษท้ังหมด มีความสําคัญท่ีใชส่ือสารในการดูแล
ผูปวยและการปฏิบัติงาน ถาขาดความรูเกี่ยวกับศัพทแพทยจะมีผลตอการปฏิบัติงาน มีความ
สอดคลองกับผลการศึกษากับงานวิจัยของศิรินภา จันทรจิระ (2555) ท่ีไดศึกษา ความพรอมของผู
ประกอบอาชีพพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดปทุมธานี เพื่อเขาสูตลาดแรงงานประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน พบวาในทักษะดานภาษาอังกฤษพบวา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันระดับ
ปานกลางกับความพรอมของพยาบาลในโรงพยาบาลเพื่อเขาสูตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

จากผลการศึกษาทัศนะหรือมุมมองในการเขาสูการประกอบอาชีพผูชวยพยาบาลเกิด
จากมีบุคลิกภาพมีความสนใจสังคม มีสัมพันธภาพระหวางบุคคลดี สอดคลองกับแนวคิดของ 
Holland (1973) ท่ีกลาววาบุคลิกภาพมีอิทธิพลตอการเลือกอาชีพ และบุคคลจะเลือกอาชีพท่ี
เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง โดยกลุมท่ีมีบุคลิกภาพชอบสมาคม สังคมกับบุคคลอ่ืน มีความ
สนใจสังคม มีความเปนมิตร มีสัมพันธภาพระหวางบุคคล อาชีพท่ีสอดคลองกับบุคลิกภาพดังกลาว 
คือ นักสังคมสงเคราะห แพทย พยาบาล เปนตน และในผลการศึกษายังพบวาผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ ซ่ึงมองวาอาชีพผูชวยพยาบาลนี้ มีผลตอบแทนท่ีคอนขางดี ทําใหมีรายไดเล้ียงตนเองและ
ครอบครัวได รวมท้ังเพื่อมีปฏิสัมพันธทางสังคม เปนการสรางความสัมพันธกับผูอ่ืนรวมท้ังผูปวย 
ไดรูจักสังคมท่ีกวางข้ึน ทําใหมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน ก็มีสวนสําคัญตอการเลือกเขาสูประกอบ
อาชีพผูชวยพยาบาล สอดคลองกับปณิธาน ยามานนท (2542) ท่ีกลาววา การเขาสูประกอบอาชีพนี้มี
จุดมุงหมายในการทํางานดังนี้ คือเพื่อตอบแทนทางเศรษฐกิจ เพื่อจุดมุงหมายทางสังคม 
 
3. ขอเสนอแนะ 

3.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 
จากการศึกษาในคร้ังนี้พบวา นักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยสยามไดให

ความสําคัญกับอาชีพผูชวยพยาบาลเพราะสามารถนําความรูไปเรียนตอเพื่อเปนพยาบาล พัฒนา
ศักยภาพตนเองท่ีมีอยูใหสูงข้ึนในวิชาชีพ เพื่อใหไดรับผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน รวมท้ังสามารถ
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ยกระดับความรูเพิ่มมากข้ึนและไดรับการยอมรับทางสังคมมากข้ึนนํามาซ่ึงความภาคภูมิใจใน
ตัวเอง และท่ีสําคัญสามารถนําความรูท่ีไดศึกษามา ดูแลผูปวยและบุคคลในครอบครัวได แต
สถานการณในปจจุบันยังขาดแคลนอาชีพผูชวยพยาบาลนี้ เนื่องจากใชงบประมาณในการเรียน
คอนขางสูง และมีทุนการศึกษาคอนขางจํากัด รวมท้ังมีภาระครอบครัวท่ีตองดูแล ดังนั้นจึงควร
ขยายโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน เชน เพิ่มจํานวนทุนมากข้ึน มีการแบงผอนชําระคาการศึกษา
เปนงวด ขยายโอกาสทางการศึกษาทางไกลใหผูท่ีสนใจท่ีอยูหางไกลมีโอกาสไดเขาถึงการศึกษา
มากข้ึน  รวมท้ังอาจารยสาขาผูชวยพยาบาลมีสวนสําคัญในการปลูกฝงหลอหลอมใหเกิดทัศนะท่ีดี
และสรางแรงบันดาลใจตออาชีพผูชวยพยาบาล และเปนแบบอยางท่ีดีในการประกอบอาชีพผูชวย
พยาบาลตอไป ซ่ึงจะทําใหนักศึกษาผูชวยพยาบาลรักในอาชีพผูชวยพยาบาล ลดปญหาการลาออก
จากอาชีพนี้ รวมท้ังเปนการเพิ่มบุคลากรสายอาชีพผูชวยพยาบาลใหมากข้ึน เพื่อตอบสนองความ
ตองการของประเทศตอไป 

3.2  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 การศึกษาในคร้ังนี้  เปนการรวบรวมขอมูลกลุมนัก ศึกษาผูชวยพยาบาล 

มหาวิทยาลัยสยาม ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยของเอกชน ดังนั้นการศึกษาคร้ังตอไปจึงควรศึกษาและ
รวบรวมขอมูลกลุมนักศึกษาผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยของรัฐบาล เพื่อนําขอมูลท่ีไดมา
เปรียบเทียบกับผลการวิจัยในคร้ังนี้วาสอดคลองหรือมีความแตกตางของการใหความหมาย 
แรงจูงใจ และทัศนะการเขาสูการประกอบอาชีพของนักศึกษาผูชวยพยาบาลระหวางมหาวิทยาลัย
เอกชนและมหาวิทยาลัยรัฐบาลอยางไร 
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แนวทางการสมัภาษณระหวางผูวิจัยกับผูใหขอมูลหลัก 
การใหความหมาย แรงจูงใจ และทรรศนะ การเขาสูการประกอบอาชีพของนักศึกษาผูชวยพยาบาล 

มหาวิทยาลัยสยาม 
 

1.  คําถามสําหรับนักศึกษาผูชวยพยาบาล 
1.1 ขอมูลเบ้ืองตน 

ชื่อ………………………………นามสกุล………………..........อายุ…………….ป 
เช้ือชาติ……………………………….ศาสนา…………………………………….. 
ภูมิลําเนา…………………………………… 
ระดับช้ันการศึกษา………………………………จากโรงเรียน……………………….. 

1.2  คําถามเกี่ยวกับการใหความหมาย ท่ีมาของความหมายของการประกอบอาชีพผูชวยพยาบาล 
1.2.1 กอนท่ีเขามาศึกษามองวาการเปนผูชวยพยาบาลตองมีลักษณะอยางไร 
1.2.2  เม่ือคุณเขามาศึกษาแลว คุณคิดวาอาชีพผูชวยพยาบาลมีลักษณะอยางไร และมี

ลักษณะตางจากกอนเขามาเรียนหรือไม อยางไร ทําไมจึงคิดเชนนั้น 
1.2.3  ระยะเวลาท่ีคุณเขามาศึกษาสาขาผูชวยพยาบาลเทาไหร และรูสึกอยางไรตออาชีพ

ผูชวยพยาบาล เพราะเหตุใดท่ีรูสึกเชนนั้น 
1.2.4  คุณเลือกสนใจจะเขามาศึกษาสาขาผูชวยพยาบาลเพราะเหตุใด และนอกจากนี้คุณยัง

สนใจสาขาหรือคณะอ่ืนหรือไม อยางไร 
1.2.5  คุณคิดวาอาชีพผูชวยพยาบาลมีความสําคัญหรือไม อยางไร 
1.2.6  หลังจากท่ีคุณไดเขามาศึกษางานในอาชีพผูชวยพยาบาลรูสึกเชนไร เพราะเหตุใดจึง

คิดเชนนั้น 
1.2.7  ขณะท่ีเขามาเรียนมองตัวเองวาสามารถเปนผูชวยพยาบาลไดดีมากแคไหน  
1.2.8  คิดวาบุคคลภายนอกมองวา ผูชวยพยาบาล มีหนาท่ีอยางไร  

1.3 คําถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเลือกเรียนเปนผูชวยพยาบาล ตลอดจนปญหา และอุปสรรค
ในระหวางเรียน ของนักศึกษาผูชวยพยาบาล  

1.3.1 คาดหวังส่ิงใดในการมาเรียนในสาขาผูชวยพยาบาล 
1.3.2 ไดแรงจูงใจจากส่ิงใด ในการเลือกเรียนสาขาผูชวยพยาบาล 
1.3.3 ปจจัยใดท่ีกอใหเกิดแรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาผูชวยพยาบาล 
1.3.4  คุณคิดวาหลักสูตรท่ีคุณเรียนนั้นเพียงพอหรือไม แลวคุณอยากเรียนรูเพิ่มเติมในสาขา

ใดบาง และเหตุผลท่ีคุณอยากเรียนรูเพิ่มเติมคืออะไร 
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1.3.5  คุณไดรับขอมูลขาวสารในการเขาเรียนผูชวยพยาบาลจากแหลงใด 
1.3.6  คุณคิดวาปญหา อุปสรรคในระหวางเรียนของคุณคืออะไร และจะสามารถแกไข

ปญหานั้นมาไดอยางไร 
1.4 คําถามเกี่ยวกับทรรศนะในการเขาสูการประกอบอาชีพผูชวยพยาบาล 

1.4.1  เหตุใดจึงเลือกเรียนสายอาชีพผูชวยพยาบาล 
1.4.2  คุณคิดวาคุณสามารถประสบความสําเร็จในอาชีพนี้ไดหรือไม อยางไร 
1.4.3  คุณคิดวาหลังจากท่ีคุณเรียนสําเร็จแลว จะศึกษาเพิ่มเติมหรือไม เพราะเหตุใด 
1.4.4  คุณคิดวาจุดสูงสุดท่ีคุณคาดหวังในการเรียนสาขาผูชวยพยาบาลของคุณจะอยูใน

ตําแหนงใด 
1.4.5  ถามีโอกาสคุณจะแนะนําใหคนอ่ืนมาเรียน เขาสูอาชีพผูชวยพยาบาลหรือไม อยางไร 

 
2.  คําถามสําหรับอาจารยสาขาผูชวยพยาบาล 

2.1  ขอมูลเบ้ืองตน 
ช่ือ………………………………นามสกุล………………..........อายุ…………….ป 
สอนในรายวิชา…………………………………..อายุการทํางาน………………….ป 
ทานไดทํางานเกี่ยวกับผูชวยพยาบาลดวยหรือไม                 ใช      ไมใช 

2.2  คําถามเกี่ยวกับการใหความหมาย ท่ีมาของความหมายของการประกอบอาชีพผูชวยพยาบาล 
2.2.1 คุณคิดวาอาชีพผูชวยพยาบาลมีลักษณะหรือมีคุณสมบัติอยางไรในการประกอบอาชีพ

ผูชวยพยาบาล เพราะเหตุใดจึงคิดเชนนั้น 
2.2.2  คุณคิดวาอาชีพผูชวยพยาบาลมีความสําคัญหรือไม แตกตางกับอาชีพอ่ืนหรือไม 

อยางไร เพราะเหตุใดจึงคิดเชนนั้น 
2.2.3  ระยะเวลาที่คุณเปนอาจารยสอนผูชวยพยาบาลเทาไหร และรูสึกอยางไรตออาชีพ

ผูชวยพยาบาล เพราะเหตุใดท่ีรูสึกเชนนั้น 
2.2.4  ทานคิดวาการประกอบอาชีพผูชวยพยาบาลท่ีดีในความคิดของทานตองเปนเชนไร มี

ลักษณะหรือมีคุณสมบัติอยางไร 
2.3 คําถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการเลือกอาชีพเปนผูชวยพยาบาล  ตลอดจนปญหา และอุปสรรค

ในระหวางเรียน ของนักศึกษาผูชวยพยาบาล // อาจารยสาขาผูชวยพยาบาล  
2.3.1 ทานคิดวาความคาดหวังสูงสุดของนักศึกษาพยาบาลในการประกอบอาชีพผูชวย

พยาบาลคืออะไร เพราะเหตุใดจึงคิดเชนนั้น 
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2.3.2 (ในกรณีท่ีทํางานสายพยาบาล) ทานคิดวาประสบการณในการทํางานของทานมีสวน
ชวยในการถายทอดในการเรียนการสอนดวยหรือไม และสามารถสรางแรงบันดาลใจใหกับ
นักศึกษาพยาบาลไดอยางไร 

2.3.3 ทานคิดวานักศึกษาผูชวยพยาบาลไดแรงจูงใจจากส่ิงใด ในการเลือกเรียนสาขาผูชวย
พยาบาล รวมท้ังมีปจจัยใดท่ีกอใหเกิดแรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาผูชวยพยาบาล  

2.3.4 ทานคิดวาปญหา อุปสรรคในระหวางเรียนของนักศึกษาผูชวยพยาบาลคืออะไร และ
นักศึกษาผูชวยพยาบาลจะสามารถแกไขปญหานั้นมาไดอยางไร 

2.4 คําถามเกี่ยวกับทรรศนะในการประกอบอาชีพผูชวยพยาบาล 
2.4.1 ทานคิดวา ความสําเร็จในการประกอบอาชีพผูชวยพยาบาลเปนเชนไร  
2.4.2 ทานจะแนะนําแนวคิดในการประกอบอาชีพผูชวยพยาบาลท่ีดีไดอยางไร และวิธีการ

ปฏิบัติหนาท่ีในการเปนผูชวยพยาบาลท่ีดีไดอยางไร 
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หนังสือขอความอนุเคราะหเขาสัมภาษณและขอเก็บรวบรวมขอมูล 
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