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บทคดัย่อ 

 การวิจัยเชิงพรรณนาครัง้นี้  เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการผลิตผู้ช่วยพยาบาลและ

คุณลกัษณะของผูช้่วยพยาบาลที่พงึประสงค์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการผลติหรอืการใชผู้ช้่วยพยาบาล จาํนวน  444 คน ในเขต

สุขภาพที ่10 เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์ และแบบสอบถามคุณลกัษณะผูช้่วย

พยาบาลทีพ่งึประสงค ์7 ดา้น ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ6 ดา้น และดา้น

ทกัษะตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี มคี่าความเทีย่ง เท่ากบั .89 เกบ็รวบรวมขอ้มลู

ระหว่างเดอืนมถุินายน – กนัยายน 2558 วเิคราะห์ขอ้มูลเชงิปรมิาณโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน ส่วนขอ้มลูเชงิคุณภาพ วเิคราะหเ์ชงิเนื้อหา 

 ผลการศกึษาพบว่า ผู้มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการผลติหรอืการใชผู้้ช่วยพยาบาลเหน็ดว้ยกบั

การผลติผูช้่วยพยาบาล รอ้ยละ 98.6 โดยมคีวามคดิเหน็ดว้ยอยู่ในระดบัมาก มากทีสุ่ด รอ้ยละ 45.1

รองลงมาคอืระดบัมากทีสุ่ด รอ้ยละ 27.9 ส่วนคุณลกัษณะผูช้่วยพยาบาลทีพ่งึประสงค ์คณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ตามความคาดหวงัของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดบั

มาก ด้านที่มรีะดบัความคาดหวงัมากที่สุด ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม รองลงมา ได้แก่ ด้าน

ทกัษะการปฏบิตักิารช่วยเหลอืดแูล และดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ  
 

คาํสาํคญั: คุณลกัษณะผูช้ว่ยพยาบาลทีพ่งึประสงค,์  ผูช้ว่ยพยาบาล 
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Abstract 

 This descriptive research aimed to study the perspectives on practical nurse 

production and the characteristics of practical nurse from Faculty of Nursing, Ubon Ratchathani 

University. The samples were 444 persons who associated with training or using the practical 

nurse of the 10th health area. The rating questionnaires with scale from one to five was used 

as a tool to measure the practical nurse characteristics among 7 dimensions which include 

the following: Qualifications Framework for Higher Education 6 dimensions and Graduate 

corresponding characteristics with the university identity. Data collection during June to 

September, 2558. The quantitative data were analyzed with average and standard deviation, 

the qualitative data were analyzed with content analysis. 

 The results of this study revealed that: the persons agreed with training of practical 

nurse about 9 8 . 6  %. The practical nurse characteristics were high level of satisfaction. The 

three top highest were Ethics and Moral, Caring Performance Skills and Interpersonal Skills 

and Responsibility. 
 

Keywords: characteristics of practical nurse, practical nurse 

 

บทนํา 

คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี เปิดสอนหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 

เมื่อปีการศึกษา 2553 เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลตอบสนองความต้องการบริการพยาบาลของ

ประชาชนในเขตภูมภิาคอสีานใต้ และยกระดบัการพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน อย่างไรกต็าม

ยงัคงมภีาวะขาดแคลนพยาบาลวชิาชพีทัง้ในระดบัปฐมภมู ทุตยิภมู ิและตตยิภูม ิสาํหรบัพืน้ทีใ่นเขต

อสีานใต ้ซึง่จงัหวดัอุบลราชธานีเป็นจงัหวดัหนึ่งในเขตอสีานใต ้มพียาบาลวชิาชพี จาํนวน 1,599 คน 

แต่จากแผนอตัรากําลงัคนของกระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑ์พื้นที ่ควรมพียาบาลวชิาชพี จํานวน 

3,681 คน จะเห็นว่าจงัหวดัอุบลราชธานียงัขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 2,082 คน อีกทัง้

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานีได้เปิดให้บรกิารโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ในปีงบประมาณ 

2556 โดยให้บริการแบบผู้ป่วยนอก และมแีผนเปิดให้บริการแบบผู้ป่วยใน ขนาด 400 เตียง ใน

ปีงบประมาณ 2562 จงึจําเป็นต้องมอีตัรากาํลงัพยาบาลวชิาชพีเพิม่ขึน้จาํนวนมาก และจากแนวโน้ม

สงัคมไทยทีก่ําลงักา้วเขา้สู่ภาวะสงัคมผู้สูงอายุ โดยปจัจุบนัมสีดัส่วนประชากรผู้สูงอายุกว่า รอ้ยละ 

16 ของประชากรทัง้หมด และกําลงัเพิม่ขึน้เรื่อยๆ สวนทางกบัอตัราการเกดิทีต่ํ่าลง อกีทัง้ความยนื

ยาวของชวีติทีเ่พิม่ขึน้ จะเป็นการเพิม่ความยนืยาวทีม่ภีาวะสุขภาพทีด่หีรอืไม ่ทาํใหใ้นอนาคตปญัหา

สุขภาพส่วนใหญ่จะเป็นปญัหาเกีย่วกบัผูสู้งอายุ ซึ่งมคีวามจําเป็นในการดูแลสุขภาพของประชากร
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กลุ่มดงักล่าว ตัง้แต่การป้องกนั ส่งเสรมิสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการพึ่งพงิ การดูแลรกัษา

ต่อเนื่องจากโรงพยาบาล อกีทัง้การก้าวเขา้สู่สงัคมผู้สูงอายุ หลายคนต้องการการพึ่งพงิ หลายคน

เป็นโรคเรื้อรงั โดยส่วนใหญ่มแีนวโน้มเป็นผูป้่วยตดิเตยีงมากยิง่ขึน้ ส่งผลใหม้คีวามต้องการบรกิาร

ช่วยเหลอืดูแลสําหรบัประชากรกลุ่มดงักล่าวมากขึน้ จงึมคีวามจําเป็นทีจ่ะต้องผลติบุคลากรออกไป

ดแูลสุขภาพประชากรโดยทัว่ไปและผูส้งูอายุในทุกพืน้ที ่ทัง้พยาบาลวชิาชพีและผูช้่วยพยาบาล  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี มคีวามตระหนักถึงพนัธกจิการผลิต

บุคลากรทมีสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่การผลติพยาบาลวชิาชพี และตระหนักถึงความสําคญัของ

การผลติผูช้่วยพยาบาล เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวโน้มสงัคมไทยทีก่าํลงักา้วเขา้สู่ภาวะสงัคมผูส้งูอายุ 

โดยการผลิตผู้ช่วยพยาบาลหลกัสูตร 1 ปี เพื่อให้มคีวามสามารถในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ 

ช่วยเหลืองานการพยาบาล และเป็นสมาชิกในทีมการพยาบาล ภายใต้การควบคุมกํากบัของผู้

ประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภร์วมทัง้ตอบสนองต่อความตอ้งการบรกิารสุขภาพของ

ผูส้งูอายุ ผูป้ว่ยเรือ้รงั ผูพ้กิาร และการพฒันาคุณภาพชวีติของคนในทอ้งถิน่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

โดยมทีกัษะการใหก้ารช่วยเหลอืดแูลผูใ้ชบ้รกิาร ทัง้ในสถานบรกิาร ทีบ่า้นและชุมชน  นอกจากนี้ยงั

สอดคล้องกบัพนัธกจิของสถาบนัในด้านการบรกิารวชิาการแก่สงัคม ซึ่งได้กําหนดปรชัญาในการ

ฝึกอบรมหลกัสตูรผูช้่วยพยาบาล โดยมคีวามเชือ่ว่าสุขภาพเป็นสุขภาวะของร่างกาย จติใจ อารมณ์ 

สงัคมและปญัญาอนัเป็นผลจากการดแูลตนเอง และบุคคลทัง้ทีม่ภีาวะสุขภาพดแีละเมือ่มกีารเจบ็ปว่ย 

จาํเป็นตอ้งไดร้บับรกิารชว่ยเหลอืดแูล เพือ่บรรเทาอาการ ช่วยใหส้ามารถดาํรงชวีติและปฏบิตักิจิวตัร

ประจําวนัไดอ้ย่างมคีุณภาพชวีติทีด่ ีดงันัน้ การจดัการอบรมหลกัสตูรประกาศนียบตัรผูช้่วยพยาบาล 

จึงเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณ์ มีทักษะการให้การช่วยเหลือดูแลสุขภาพองค์รวม 

ปฏบิตักิารช่วยเหลอืดูแลโดยใชค้วามรู ้มคีุณธรรม จรยิธรรม มจีติบรกิาร และทาํงานเป็นสมาชกิทมี

การพยาบาลไดอ้ย่างเหมาะสม 

 โครงการอบรมหลกัสูตรประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาลดําเนินการอบรมรุ่นที่ 1 ในปี 

พ.ศ.2558 มวีตัถุประสงค์เพื่อผลติผูช้่วยพยาบาลให้มคีวามสามารถ กล่าวคอื มคีวามรู้ และทกัษะ

เกีย่วกบัการช่วยเหลอืดแูลผูใ้ชบ้รกิารขัน้พื้นฐาน จดัเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการตรวจ

วินิจฉัยและการรกัษา ให้การช่วยเหลือดูแลทัง้ก่อนและหลงัการตรวจ ดูแลและบํารุงรกัษาวสัดุ

อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการใช้งานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ มเีจตคติที่ดใีนการช่วยเหลอืดูแลใน

ขอบเขตงานทีร่บัผดิชอบ รวมทัง้มคีุณธรรม จรยิธรรม และมทีกัษะในการทํางานร่วมกบัผูอ้ื่นภายใต้

การควบคุมกํากบัของผู้ประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ดงันัน้การที่จะผลติผู้ช่วย

พยาบาลใหม้คีุณลกัษณะดงักล่าว จงึต้องอาศยัการมสี่วนร่วมของผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการผลติหรอื

การใชผู้้ช่วยพยาบาล เพื่อรบัฟงัความคดิเหน็และความต้องการในการผลติผูช้่วยพยาบาล รวมทัง้

คุณลักษณะของผู้ช่วยพยาบาลที่คาดหวัง ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบตัิการและผู้มีส่วน

เกีย่วขอ้งกบัการผลติหรอืผูใ้ชผู้ช้่วยพยาบาล(ผูบ้รหิารทางการพยาบาล) รวมทัง้ประชาชนผูใ้ชบ้รกิาร 
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ผูว้จิยัจงึไดท้าํการสาํรวจความต้องการในการผลติผูช้่วยพยาบาล และคุณลกัษณะของผูช้่วยพยาบาล

ที่พงึประสงค์ เพื่อประกอบการจดัทําโครงการอบรมหลกัสูตรผู้ช่วยพยาบาลให้มคีุณลกัษณะตาม

ความคาดหวงั และจดัการอบรมใหต้อบสนองความตอ้งการของผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งต่อไป 
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาความคดิเห็นต่อการผลติผู้ช่วยพยาบาลของผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการผลติ

หรอืการใชผู้ช้่วยพยาบาล  

 2. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะของผู้ช่วยพยาบาลที่พงึประสงค์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
 

ขอบเขตการวิจยั 

 การวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิพรรณนา (Descriptive Research) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั 

รวม 444 คน ไดแ้ก่ พยาบาลวชิาชพี จํานวน 385 คน ประชาชนซึ่งเป็นผูใ้ชบ้รกิาร จํานวน 50 คน 

และผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการผลติหรอืผูใ้ชผู้ช้่วยพยาบาล จํานวน 9 คน เกบ็รวบรวมขอ้มูลระหว่าง

เดอืนมถุินายน – กนัยายน 2558 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ พยาบาลวชิาชพีทีป่ฏบิตังิานในหน่วยงาน/สถานบรกิาร

สุขภาพ เขตสุขภาพที ่10 ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการผลติหรอืการใชผู้ช้่วยพยาบาล และผูใ้ชบ้รกิาร 

การคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่าง (Subject selection and allocation) ประกอบดว้ย 

 เกณฑก์ารคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่าง (Inclusion criteria)  

1. พยาบาลวชิาชพี 

-  พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทัว่ไป 

โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบล และโรงพยาบาลเฉพาะทาง ในเขต

สุขภาพที ่10 

2. ผูใ้ชบ้รกิาร 

- ประชาชนที่มารบับริการในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลชุมชน 

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบล และโรงพยาบาลเฉพาะทาง ในเขตสุขภาพที ่10 

- อายุ 18 ปี ขึน้ไป 

- สามารถสือ่สารดว้ยภาษาไทยได ้

- ไมม่คีวามผดิปกตทิางสายตาและการไดย้นิ 

- ไมม่คีวามผดิปกตทิางจติ 

3. ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการผลติหรอืการใชผู้ช้่วยพยาบาล 
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- ผู้บรหิารทางการพยาบาล ได้แก่ หวัหน้ากลุ่มภารกจิทางการพยาบาล / หวัหน้ากลุ่ม

ภารกิจด้านการพยาบาลหวัหน้าฝ่ายการพยาบาล / รองผู้อํานวยการด้านการพยาบาล ผู้นิเทศ

ทางการพยาบาล เป็นตน้ 

เกณฑก์ารคดัออกกลุ่มตวัอย่าง (Exclusion criteria) 

- มคีวามผดิปกตทิางสายตาและการไดย้นิ 

- มคีวามผดิปกตทิางจติ 

     เกณฑก์ารยุตกิารเขา้รว่มการวจิยั (Termination criteria) 

-เมือ่กลุ่มตวัอย่างมคีวามประสงคข์อถอนตวัออกจากการวจิยั โดยแจง้ต่อผูว้จิยั 

การคาํนวณขนาดตวัอย่าง (Sample size calculation)  

การวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัศกึษาในกลุ่มพยาบาลวชิาชพี ในเขตสุขภาพที่ 10 ซึ่งมี

ประชากรขนาดใหญ่ โดยคาํนวณกลุ่มตวัอย่างดว้ยสตูรของ Cochran (1977) ดงันี้ 

n     =  Z2pq/e2 

n    คอื จาํนวนกลุ่มตวัอย่างทีต่อ้งการ 

 P    คอื สดัส่วนของประชากรทีจ่ะเลอืก q = 1-p 

 Z    คอื คะแนนมาตรฐานซ ีทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ทีก่าํหนด ที ่95 % 

เท่ากบั 1.96 

 e   คอื ค่าความคลาดเคลือ่นทีย่อมใหเ้กดิขึน้ได ้

โดยในประชากรขนาดใหญ่ทีไ่มรู่ค้วามแปรปรวน จะกาํหนดใหค้่า p =.5, q =.5 

กําหนดระดบันัยสําคญั .05 ค่า Z = 1.96 และให ้e = .05 จะไดจ้ํานวนกลุ่มตวัอย่าง 385 คน ซึ่งใน

การวจิยัครัง้นี้ใชก้ลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นพยาบาลวชิาชพี จาํนวน 385 คน 

ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง (Sample size) ผู้วจิยัคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่าง จากโรงพยาบาลทุก

ระดบั ไดแ้ก่ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ

ตําบล โรงพยาบาลเฉพาะทางในเขตสุขภาพที ่10 โดยดาํเนินการดงันี้ 

1. การสุ่มตวัอย่างโรงพยาบาล  

1.1 คดัเลือกโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทัว่ไป และโรงพยาบาลเฉพาะทาง ในเขต

สุขภาพที ่10 จํานวน โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

โรงพยาบาลยโสธร โรงพยาบาลอํานาจเจรญิ โรงพยาบาลมุกดาหาร โรงพยาบาลมะเรง็อุบลราชธานี 

และโรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์ 

1.2 สุ่มเลือกโรงพยาบาลชุมชน ในเขตสุขภาพที่ 10 จํานวน 4 โรงพยาบาล ได้แก่ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โรงพยาบาลวารินชําราบ โรงพยาบาลเขื่องใน (จงัหวดั

อุบลราชธานี) และ โรงพยาบาลกนัทรารมย ์(จงัหวดัศรสีะเกษ) 
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1.3 สุ่มเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ในเขตสุขภาพที่ 10 จํานวน 10 

โรงพยาบาล ไดแ้ก่ จงัหวดัอุบลราชธานี (4 โรงพยาบาล) จงัหวดัศรษีะเกษ (2 โรงพยาบาล) จงัหวดั

อํานาจเจรญิ (2 โรงพยาบาล) จงัหวดัยโสธร (1 โรงพยาบาล) จงัหวดัมกุดาหาร (1 โรงพยาบาล)  

2. การสุ่มตวัอย่าง ประกอบด้วย พยาบาลวชิาชพี จํานวน 385 คน ผูใ้ชบ้รกิาร จํานวน 

50 คน และผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการผลติหรอืการใชผู้ช้่วยพยาบาล จํานวน 9 คน รวมทัง้หมด 444 

คน ดงันี้  

2.1 พยาบาลวิชาชีพ หมายถึง พยาบาลวิชาชีพซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์/

โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบล และโรงพยาบาลเฉพาะทาง 

ในเขตสุขภาพที ่10 โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) จาํนวน 385 คน 

1.2 ผูใ้ชบ้รกิารในสถานบรกิารสุขภาพ ในเขตสุขภาพที ่10 ไดแ้ก่  โรงพยาบาลศรสีะเกษ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดชอุดม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบวัวดั โรงพยาบาล

ส่งเสรมิสุขภาพตําบลศรไีค โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี และโรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์

โดยการสุ่มแบบบงัเอญิ (Accidental sampling) จาํนวน 50 คน 

1.3 ผู้มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการผลติ/การใช้ผูช้่วยพยาบาล ได้แก่ ผูน้ิเทศทางการพยาบาล 

สํานักการพยาบาล 2 คน และผู้บริหารทางการพยาบาล จํานวน 7 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) รวม 9 คน  
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ประกอบดว้ย 2 ชุด ไดแ้ก่  

1 แบบสอบถามคุณลักษณะผู้ช่วยพยาบาลที่พึงประสงค์คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานีเป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ โดยปรบัจากแบบสอบถามงานวจิยัเรือ่ง

คุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ปีการศกึษา 2557 

ของรววีรรณ เผ่ากณัหา, สุฬด ีกติตวิรเวช และพชัราภรณ์ วงศ์ษาบุตร (2557) ซึ่งพฒันาตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ และเพิม่ด้านอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทกัษะทางปญัญา  

4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 5) ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และ 6) ดา้นทกัษะปฏบิตักิารช่วยเหลอืดูแลผูใ้ชบ้รกิาร 

และ 7) ด้านทักษะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผู้ว ิจ ัยปรับข้อคําถามให้

สอดคลอ้งกบัขอบเขตความรบัผดิชอบของผู้ช่วยพยาบาล และมคีวามชดัเจน ไม่ซํ้าซ้อน เพื่อให้มี

ความเหมาะสมยิง่ขึน้ 

 แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี้ 
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 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และความคิดเห็นต่อการผลิตผู้ช่วย

พยาบาล ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒกิารศึกษาสูงสุด ตําแหน่งหน้าที่ สถานที่ปฏบิตัิงานที่สงักดั 

ความคดิเหน็ต่อการผลติผูช้่วยพยาบาล 

ตอนท่ี 2 ขอ้มลูคุณลกัษณะของผูช้่วยพยาบาลทีพ่งึประสงค์ ตามความคาดหวงัของผูใ้ช้

ผูช้่วยพยาบาล เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั คอื 5 (มากทีสุ่ด) 4 (มาก) 3 

(ปานกลาง) 2 (น้อย) 1 (น้อยทีสุ่ด) รวม 7 ดา้น จาํนวน 50 ขอ้  

  การแปลความหมายของขอ้มูล ผู้ว ิจยัใช้เกณฑ์คะแนนเฉลี่ย ดงันี้ (ประคอง 

กรรณสตูร, 2542) 

 4.50 – 5.00 หมายถึง มคีวามคาดหวงัต่อคุณลกัษณะผู้ช่วยพยาบาล อยู่ใน

ระดบัมากทีสุ่ด 

 3.50 – 4.49 หมายถึง มคีวามคาดหวงัต่อคุณลกัษณะผู้ช่วยพยาบาล อยู่ใน

ระดบัมาก 

 2.50 – 3.49 หมายถึง มคีวามคาดหวงัต่อคุณลกัษณะผู้ช่วยพยาบาล อยู่ใน

ระดบัปานกลาง 

 1.50 – 2.49 หมายถึง มคีวามคาดหวงัต่อคุณลกัษณะผู้ช่วยพยาบาล อยู่ใน

ระดบัน้อย 

 1.00 – 1.49 หมายถึง มคีวามคาดหวงัต่อคุณลกัษณะผู้ช่วยพยาบาล อยู่ใน

ระดบัน้อยทีสุ่ด 
 

ตอนท่ี 3 ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ 

 เป็นข้อคําถามลักษณะปลายเปิด (Opened –end Question) ประกอบด้วย 2 คําถาม 

ไดแ้ก่ 

 1) คุณลกัษณะผูช้่วยพยาบาลทีท่่านตอ้งการเพิม่เตมิ 

 2) ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่นๆ 

2.2 แบบสมัภาษณ์ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการผลติหรอืการใชผู้ช้่วยพยาบาล เป็นขอ้คาํถาม

ลกัษณะปลายเปิด มปีระเดน็คาํถาม ดงันี้ 

 1) ความคดิเหน็ต่อการผลติผูช้่วยพยาบาล 

2) ความตอ้งการผูช้่วยพยาบาล 

3) คุณลกัษณะของผูช้่วยพยาบาลทีค่าดหวงั 

4) ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่นๆ 
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การหาคณุภาพเคร่ืองมือวิจยั 

1. การหาคุณภาพด้านความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒ ิ3 

ท่าน ได้แก่ คณบดี รองคณบดี และอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกต้องของภาษา หลงัการตรวจสอบผู้วจิ ัยได้

ปรบัปรุงแบบสอบถามใหส้มบรูณ์ตามขอ้เสนอแนะก่อนนําไปใชจ้รงิ 

2. การหาคุณภาพดา้นความเทีย่ง (Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใชแ้ละหา

ค่าความเที่ยงทัง้ฉบบัด้วยวิธีการหาค่าสมัประสิทธิแ์อลฟาของครอนบาค (Alpha Coefficient of 

Cronbach) (บุญชม ศรสีะอาด, 2535) ไดค้่าความเทีย่งเท่ากบั .89 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เกบ็รวบรวมขอ้มลูระหว่างเดอืนมถุินายน – กนัยายน 2558 โดยมขี ัน้ตอนดงันี้ 

1. ข ัน้เตรียมการ ประกอบด้วย 

1.1 ติดต่อประสานงานกบั โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลชุมชน 

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบล และโรงพยาบาลเฉพาะทาง ในเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อขอความ

อนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากพยาบาลวิชาชีพ โดยให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการวิจัย เกี่ยวกับ

วตัถุประสงค ์วธิดีาํเนินการ การปกปิดความลบั และประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั  

1.2 วางแผนและกาํหนดระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มลู 

2. ข ัน้ดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมลูกบักลุ่มตวัอย่าง 

2.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม โดยทําหนังสอืขออนุญาตเก็บขอ้มูลไปยงั

ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์และกําหนดวันรับ

แบบสอบถามคนืหลงั 1 เดอืน โดยผูว้จิยัจะตดิตามเกบ็แบบสอบถามคนืดว้ยตนเอง  

2.2 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณ์เชงิลกึ โดย 

1) ประสานกลุ่มตวัอย่างที่เป็นผูบ้รหิารทางการพยาบาล เพื่อสมัภาษณ์เชงิลกึ พรอ้มนัด

หมายวนั เวลาในการสมัภาษณ์ ตามประเด็นการสมัภาษณ์ ณ สถานทีป่ฏบิตังิานของกลุ่มตวัอย่าง 

ในวนัและเวลาราชการ ชว่งเวลา 09.00-16.00 น. 

2) สมัภาษณ์เชงิลกึ ผูว้จิยัพบกลุ่มตวัอย่าง ณ สถานทีป่ฏบิตังิานของกลุ่มตวัอย่าง พรอ้ม

กบัแนะนําตนเอง อธบิายวตัถุประสงค์ของการวจิยั วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู ประเดน็การสมัภาษณ์ 

การปกปิดหรอืเปิดเผยความลบั ความเสีย่ง และเชญิชวนให้เขา้ร่วมการวจิยัโดยสมคัรใจ และเมื่อ

กลุ่มตวัอย่างยนิดใีหค้วามร่วมมอืในการเขา้ร่วมการวจิยั ผูว้จิยัทําการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างตาม

ประเดน็ทีก่าํหนด โดยใชเ้วลาประมาณ 30-60 นาท ีและตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มลู 

3) การเกบ็รวบรวมขอ้มลูกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูใ้ช้บรกิาร โดยผูว้จิยัชี้แจงใหก้ลุ่มตวัอย่าง

ทราบถงึรายละเอยีดเกีย่วกบัการวจิยั เช่น วตัถุประสงค ์ประโยชน์ของการวจิยั การปกปิดความลบั 
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ฯลฯ เปิดโอกาสให้ซกัถามและตัดสนิใจ พูดคุยเชญิชวนให้เขา้ร่วมการวิจยัโดยสมคัรใจ เมื่อกลุ่ม

ตวัอย่างตดัสนิใจเขา้ร่วมการวจิยัและลงนามยนิยอมในการเขา้ร่วมการวจิยัแลว้ ใหก้ลุ่มตวัอย่างตอบ

แบบสอบถามโดยใชเ้วลาประมาณ 15-30 นาท ีและตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มลู 

 4) การรบัคนืแบบสอบถามทีจ่ดัส่งทางไปรษณีย ์ผูว้จิยัตดิตามเกบ็แบบสอบถามคนืดว้ย

ตนเองตามวันที่กําหนด หลังจากส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้กลุ่มตัวอย่าง 1 เดือน และ

ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม นําแบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนืมาตรวจสอบความสมบรูณ์และ

ถูกตอ้ง ก่อนนําไปวเิคราะหข์อ้มลู  
 

การวิเคราะหข้์อมลู 

 ผูว้จิยันําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม และการสมัภาษณ์ มาวเิคราะหโ์ดยใชค้่าสถติ ิดงันี้ 

 1. ขอ้มลูส่วนบุคคล ความคดิเหน็ต่อการผลติผูช้่วยพยาบาล วเิคราะห์หาค่าความถี่ และ

รอ้ยละ 

 2. ขอ้มลูคุณลกัษณะผูช้่วยพยาบาลทีพ่งึประสงค์ วเิคราะห์หาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

 3. ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ วเิคราะห์ดว้ยการจดัหมวดหมู่และวเิคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis) 
 

ผลการวิจยั  

ส่วนท่ี 1  

1.1 ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง  

จากตารางที ่1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างพยาบาลวชิาชพี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 

95.8 อายุอยู่ในช่วง 41 – 50 ปี  และ 51 – 60 ปี  คดิเป็นร้อยละ 32.5 เท่ากนั วุฒกิารศกึษาสูงสุด

ระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นร้อยละ 78.4 ดํารงตําแหน่งพยาบาลประจําการ คดิเป็นร้อยละ 66.2 และ

สถานทีป่ฏบิตังิานทีส่งักดัเป็นโรงพยาบาลทัว่ไป คดิเป็นรอ้ยละ 41.7 
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ตารางท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของพยาบาลวชิาชพี (n=385 คน) 
 

ข้อมูลทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

เพศ    

      ชาย 16 4.2 

      หญงิ 369 95.8 

อายุ            Min = 23, Max = 60, Mean = 46.68               

      20 – 30 ปี 58 15.0 

      31 – 40 ปี 77 20.0 

      41 – 50 ปี 125 32.5 

      51 – 60 ปี 125 32.5 

วฒิุการศึกษาสูงสุด   

     ปรญิญาตร ี 302 78.4 

     ปรญิญาโท 80 20.8 

     ปรญิญาเอก 3 0.8 

ตาํแหน่งหน้าท่ี   

     พยาบาลประจาํการ 255 66.2 

     หวัหน้าหอผูป้ว่ย / รองหวัหน้าหอผูป้ว่ย 89 23.1 

     รองหวัหน้ากลุม่ภารกจิดา้นพยาบาล / หวัหน้ากลุ่มการพยาบาล /                                                

     หวัหน้างานการพยาบาล / ผูต้รวจการพยาบาล  

41 10.7 

สถานท่ีปฏิบติังานท่ีสงักดั   

     โรงพยาบาลศนูย ์ 50 12.9 

     โรงพยาบาลทัว่ไป 160 41.7 

     โรงพยาบาลชมุชน 100 25.9 

     โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบล 35 9.1 

     โรงพยาบาลเฉพาะทาง 40 10.4 
 

1.2 ข้อมลูทัว่ไปของผูใ้ช้บริการ 

 จากตารางที ่2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้รกิาร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 88.0  

อายุระหว่าง 51 – 60 ปี  คดิเป็นรอ้ยละ 32.0 วุฒกิารศกึษาตํ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นร้อยละ 

68.0 และอาชพีเกษตรกรรม คดิเป็นรอ้ยละ 48.0   
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ตารางท่ี 2 ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้ชบ้รกิาร (n=50คน) 
 

ข้อมูลทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

เพศ    

     ชาย 11 12.0 

     หญงิ 39 88.0 

อายุ   

     20 – 30 ปี 7 14.0 

     31 – 40 ปี 10 20.0 

     41 – 50 ปี 15 30.0 

     51 – 60 ปี 16 32.0 

     61 – 70 ปี 2 4.0 

Min = 24, Max = 66, Mean = 51.86               

วฒิุการศึกษาสูงสุด   

     ต่ํากว่าปรญิญาตร ี 34 68.0 

     ปรญิญาตร ี 15 30.0 

     ปรญิญาโท 1 12.0 

อาชีพ   

     เกษตรกรรม 24 48.0 

     คา้ขาย 12 24.0 

     รบัราชการ 7 14.0 

     พนกังานเอกชน 7 14.0 
 

 1.3 ข้อมลูทัว่ไปของผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกบัการผลิตหรือการใช้ผูช่้วยพยาบาล 

 จากตารางที ่3 พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการผลติหรอืการใชผู้ช้่วยพยาบาล 

จํานวน 9 คน ทัง้หมดเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 49  -58 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี 3 คน 

ปรญิญาโท 5 คน ปรญิญาเอก 1 คน และมตีําแหน่งหน้าทีเ่ป็นหวัหน้ากลุ่มภารกจิดา้นการพยาบาล 6 

คน ผูช้่วยหวัหน้ากลุ่มภารกจิดา้นการพยาบาล 1 คน และผูน้ิเทศการพยาบาล 2 คน 
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ตารางท่ี 3 ขอ้มลูทัว่ไปของผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการผลติหรอืการใชผู้ช้่วยพยาบาล (n = 9 คน) 
 

ลาํดบั เพศ อายุ การศึกษา ตาํแหน่งหน้าท่ี 

1 หญงิ 57 ปี ปรญิญาโท หัวห น้ากลุ่ มภารกิจด้านการ

พยาบาล 

2 หญงิ 58 ปี ปรญิญาโท หวัหน้ากลุ่มภารกจิดา้นการ

พยาบาล 

3 หญงิ 56 ปี ปรญิญาโท หวัหน้ากลุ่มภารกจิดา้นการ

พยาบาล 

4 หญงิ 57 ปี ปรญิญาตร ี หวัหน้ากลุ่มภารกจิดา้นการ

พยาบาล 

5 หญงิ 57 ปี ปรญิญาตร ี หวัหน้ากลุ่มภารกจิดา้นการ

พยาบาล 

6 หญงิ 58 ปี ปรญิญาตร ี หัวห น้ากลุ่ มภารกิจด้านการ

พยาบาล 

7 หญงิ 56 ปี ปรญิญาเอก ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้าน

การพยาบาล 

8 หญงิ 54 ปี ปรญิญาโท ผู้นิเทศการพยาบาล สํานักการ

พยาบาล 

9 หญงิ 49 ปี ปรญิญาโท ผู้นิเทศการพยาบาล สํานักการ

พยาบาล 
 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเหน็ต่อการผลิตผูช่้วยพยาบาล 

จากตารางที่ 4 พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นด้วยกับการผลิตผู้ช่วย

พยาบาล คดิเป็นร้อยละ 98.6 โดยมคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก คดิเป็นร้อยละ 45.1  เหตุผลในการ

เหน็ดว้ย มากทีสุ่ด คอื ผูช้่วยพยาบาลสามารถใหก้ารดแูลช่วยเหลอืผูป้่วยในสถานบรกิาร ทีบ่า้นและ

ในชุมชนได ้ และเป็นสมาชกิในทมีการพยาบาล  คดิเป็นร้อยละ 62.8 เท่ากนั ส่วนกลุ่มตวัอย่างที่มี

ความคดิไมเ่หน็ดว้ย คดิเป็นรอ้ยละ 1.4 เพราะเหน็ว่าควรผลติพยาบาลวชิาชพี เพือ่ความคุม้ทุนและ

ความกา้วหน้าในวชิาชพี   
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ตารางท่ี 4 จาํนวน และรอ้ยละ ความคดิเหน็ต่อการผลติผูช้ว่ยพยาบาล (n = 444 คน) 
 

ความคิดเหน็ต่อการผลิตผูช่้วยพยาบาล จาํนวน ร้อยละ 

1. เหน็ด้วย 438 98.6 

- มากทีสุ่ด 124 27.9 

- มาก 200 45.1 

- ปานกลาง 90 20.3 

- น้อย 17 3.8 

- น้อยทีสุ่ด 7 1.5 

     เหน็ด้วย เน่ืองจากผู้ช่วยพยาบาลสามารถ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

- ใหก้ารดูแลชว่ยเหลอืผูป้่วยในสถานบรกิาร ทีบ่้าน และในชุมชน

ได ้

275 62.8 

- เป็นสมาชกิในทมีการพยาบาล 275 62.8 

- ใหก้ารดูแลชว่ยเหลอืผูสู้งอายุทีบ่า้นและชมุชนได ้ 252 57.5 

-  ใหก้ารดูแลชว่ยเหลอืผูป้ว่ยต่อเน่ืองจากโรงพยาบาลได ้ 249 56.9 

- ใหก้ารส่งเสรมิสุขภาพแก่ประชาชนในชมุชนได ้ 219 50.0 

- อื่นๆ 5 1.1 

2. ไม่เหน็ด้วย เพราะ 6 1.4 

- ควรผลติพยาบาลวชิาชพี เพื่อความคุม้ทนุและความกา้วหน้าใน

วชิาชพี 

6 1.4 

 

ส่วนท่ี 3   คณุลกัษณะผูช่้วยพยาบาลท่ีพึงประสงคต์ามความคาดหวงัของผูใ้ช้ผูช่้วย

พยาบาล 

 ความคาดหวงัต่อคุณลกัษณะผูช้่วยพยาบาลทีพ่งึประสงคโ์ดยรวม อยู่ในระดบัมาก (mean 

= 4.47, S.D. = 0.60) ดา้นทีม่รีะดบัความคาดหวงัมากทีสุ่ด จาํนวน 5 ดา้น และมรีะดบัความคาดหวงั

มาก จาํนวน 2 ดา้น ตามตารางที ่5 
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ตารางท่ี 5  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคาดหวงัต่อคุณลกัษณะผูช้่วยพยาบาล

ทีพ่งึประสงค์ตามความคาดหวงัของผูใ้ชผู้ช้่วยพยาบาลโดยรวมและรายดา้น 7 ดา้น (n=

444) 
 

คณุลกัษณะผู้ช่วยพยาบาลท่ีพึงประสงค ์ mean S.D. 
ระดบั 

ความคาดหวงั 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.67 0.53 มากทีสุ่ด 

2. ดา้นความรู ้ 4.51 0.63 มากทีสุ่ด 

3. ดา้นทกัษะทางปญัญา 4.24 0.68 มาก 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความ

รบัผดิชอบ 
4.55 0.54 มากทีสุ่ด 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
4.22 0.67 มาก 

6. ดา้นทกัษะการปฏบิตักิารชว่ยเหลอืดูแล 4.57 0.55 มากทีสุ่ด 

7. ดา้นคณุลกัษณะของผูช้ว่ยพยาบาล ตามอตัลกัษณ์

คณะพยาบาลศาสตร ์ 

   มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 

4.52 0.62 มากทีสุ่ด 

โดยรวม 4.47 0.60 มาก 
  

จากตารางที ่5 พบว่า คุณลกัษณะผูช้่วยพยาบาลทีพ่งึประสงคต์ามความคาดหวงัของผูใ้ช้

ผูช้่วยพยาบาลโดยรวม เหน็ว่าดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ดา้นความรู ้ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผดิชอบ ดา้นทกัษะการปฏบิตักิารช่วยเหลอืดูแล และดา้นคุณลกัษณะของผูช้่วย

พยาบาลตามอัตลักษณ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี อยู่ในระดบัมากที่สุด 

รองลงมาไดแ้ก่  ดา้นทกัษะทางปญัญา และดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ อยู่ในระดบัมาก 
 

ส่วนท่ี 4  ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะท่ีได้จากผูต้อบแบบสอบถาม 

ความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 

ส่วน คอื ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้ช่วยพยาบาล และ

ความคดิเหน็เพิม่เตมิและขอ้เสนอแนะอื่นๆ ดงันี้ 
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4.1 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ช่วย

พยาบาล 

สรุปความคดิเหน็จากขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามเกีย่วกบัคุณลกัษณะผูช้่วย

พยาบาลที่พงึประสงค์ ในส่วนของผูท้ี่มคีวามเห็นดว้ยกบัการผลติผู้ช่วยพยาบาล จาํนวน 438 ราย 

โดยจําแนกเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 2) ดา้นความรู ้3) ดา้นทกัษะทางปญัญา 

4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 5) ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข 

การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และ 6) ดา้นทกัษะการปฏบิตักิารช่วยเหลอืดแูล และ 7) 

ดา้นทกัษะตามอตัลกัษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร ์มดีงันี้ 

       1) ด้านคุณธรรม จรยิธรรม ควรเน้นเกี่ยวกบัการเคารพสทิธผิู้ป่วย การ

รกัษาความลบั (ขอ้มลู) และพทิกัษ์สทิธผิูป้่วย ตรงต่อเวลา ซื่อสตัย์สุจรติ เอาใจใส่ในงาน เอาใจใส่

ประชาชนมากๆ มคีวามเสมอภาคกบัประชาชนทุกคน มคีวามรบัผดิชอบ ไม่ใช้เวลาราชการไปทํา

ประโยชน์สว่นตน เช่น โทรศพัท ์เสรมิสวย ฯลฯ 

       2) ดา้นความรู ้ควรพฒันาตนเองอยู่เสมอ โดยการแสวงหาความรู ้ตดิตาม

ความรูท้ีท่นัสมยั เพือ่นํามาใชใ้นการปฏบิตังิาน มคีวามรู ้ทกัษะในการประเมนิผูป้ว่ยได ้

       3) ดา้นทกัษะทางปญัญา สามารถนําความรูท้ีไ่ดร้บัการอบรมมาปฏบิตังิาน

ไดจ้รงิ 

       4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ ควรมี

ความคดิเชงิบวก มน้ํีาใจช่วยเหลอืผูใ้ชบ้รกิารและทมีงาน มพีฤตกิรรมบรกิารทีป่ระทบัใจ อ่อนน้อม

ถ่อมตน สนใจสิง่แวดลอ้ม ทาํงานเป็นทมีได ้ 

       5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ควรสามารถสื่อสารกบัผู้ใช้บริการและทีมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดการถูก

ฟ้องรอ้ง และสรา้งความพงึพอใจแก่ผูใ้ชบ้รกิาร 

       6) ด้านทกัษะการปฏิบตัิการช่วยเหลือดูแล ควรนําความรู้มาใช้ในการ

ปฏบิตังิานตามขอบเขตความรบัผดิชอบได้อย่างเหมาะสม ใหค้วามช่วยเหลอืพยาบาลตามทีไ่ดร้บั

มอบหมาย ดูแลแบบองคร์วมร่วมกบัทมีพยาบาล เป็นสมาชกิทมี ช่วยเหลอืกจิกรรมทางการพยาบาล

สาํหรบัผูป้ว่ยและญาต ิ

        7) ด้านทกัษะตามอัตลกัษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ควรตระหนักและ

แสดงบทบาทการเป็นผูต้ามและผูนํ้าไดอ้ย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ มน้ํีาใจและมจีติอาสาในการ

ช่วยเหลอืดแูลผูใ้ชบ้รกิาร เขา้ใจวฒันธรรมและความแตกต่างของผูใ้ชบ้รกิาร 

4.2 ความคิดเหน็เพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ความคดิเหน็เพิม่เตมิและขอ้เสนอแนะอื่นๆ จากผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 444 คน มผีู้

แสดงความคิดเห็น จํานวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 36.49 โดยมคีวามเห็นว่าควรผลติพยาบาล
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วชิาชพี ซึง่ยงัมคีวามขาดแคลนมาก อกีทัง้มคีวามกงัวลในการผลติผูช้่วยพยาบาล เกีย่วกบัมาตรฐาน

การผลิต ความรู้ความสามารถมีข้อจํากัด บทบาทหน้าที่และความก้าวหน้ายังไม่ช ัดเจน ดัง

รายละเอยีด 

   1) ควรผลติพยาบาลวชิาชพีใหพ้ยีงพอ เพราะทีข่าดแคลนคอืพยาบาลวชิาชพี 

การผลติผูช้่วยพยาบาลเป็นการผลติบุคลากรทีไ่มต่รงกบัความตอ้งการทีข่าดแคลน 

   2) หลกัสูตรประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล ควรผ่านการรบัรองจากสภาการ

พยาบาล เพือ่สรา้งความน่าเชือ่ถอืและเป็นการประกนัคุณภาพ 

   3) ผูช้่วยพยาบาลยงัมขีอ้จาํกดัในการทาํงานมาก นํามาใชง้านไดไ้มเ่ตม็ที ่

   4) ผูช้่วยพยาบาลเป็นสมาชกิหนึ่งในทมีการพยาบาล ถา้มคีวามสามารถในการ

คน้หาขอ้เทจ็จรงิไดอ้ย่างรวดเรว็ กจ็ะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ว่ย ช่วยใหผู้ป้่วยไดร้บัการรกัษาทีถู่กต้อง 

รวดเรว็ และปลอดภยั 

   5) ควรกําหนดขอบเขตในการทํางานให้มคีวามชดัเจน ระหว่างผู้ช่วยเหลือ

คนไขก้บัผู้ช่วยพยาบาล และค่าตอบแทนก็ควรแตกต่างกนัตามขอบเขตความรบัผดิชอบ รวมทัง้

ค่าตอบแทนผูช้่วยพยาบาลตามกรอบอตัรากาํลงัมรีองรบัในโรงพยาบาลหรอืยงั 

   6) การช่วยงานการพยาบาล ยงัไม่ม ัน่ใจว่าผูช้่วยพยาบาลจะช่วยแบ่งเบาภาระ

งานของพยาบาลวชิาชพีไดม้ากน้อยเท่าใด และจาํเป็นมากเพยีงใดทีจ่ะตอ้งมกีารผลติผูช้่วยพยาบาล 

  7) โรงพยาบาลที่มพีนักงานผู้ช่วยเหลือคนไขค้วรส่งเสริมให้ไปเรยีนผู้ช่วย

พยาบาล โดยใหเ้ป็นทุนการศกึษา เพื่อเป็นการเพิม่ศกัยภาพด้านความรู ้เพราะปจัจุบนัพนักงานผู้

ช่วยเหลอืคนไขส้ามารถทาํงานไดโ้ดยการศกึษาดว้ยตนเองเท่านัน้ ไมไ่ดเ้รยีนโดยตรง 

  8) ผู้ช่วยพยาบาลควรได้ร ับการยอมรับด้านสิทธิเ์ท่าเทียมกัน เหมือน

ขา้ราชการหรอืลกูจา้งประจํา ไดร้บัค่าครองชพีเหมาะสมกบัเศรษฐกจิ มอีายุเกษียณราชการ และมี

ความมัน่คง 

  9) มาตรฐานหลกัสูตร ยงัไม่แน่ใจในมาตรฐานหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลว่า

เหมอืนกบัหลกัสตูร 6 เดอืนหรอืไม ่ทีม่กีารผลติเป็นจาํนวนมาก  

  10) ควรทําเป็นนโยบายของทุกโรงพยาบาล รวมทัง้กําหนดบทบาทหน้าที่ที่

เหมาะสมตามตําแหน่งที่ได้รบัการศึกษาอบรม เนื่องจากปจัจุบนัยงัไม่มคีวามชดัเจนในการแยก

บทบาทหน้าทีข่องผูช้่วยพยาบาลหรอืความกา้วหน้าของผูช้่วยพยาบาล 
 

ส่วนท่ี 5 ข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกบัการผลิตหรือการใช้

ผูช่้วยพยาบาล 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการใช้ผู้ช่วย

พยาบาล ได้แก่ ผู้นิเทศการพยาบาล สํานักการพยาบาล และผู้บริหารทางการพยาบาล ของ
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โรงพยาบาล จํานวน 6 แห่ง รวม 9 ราย ตามประเดน็ทีก่ําหนด ไดแ้ก่ 1) ความคดิเหน็ต่อการผลติ

ผูช้่วยพยาบาล 2) คุณลกัษณะของผูช้่วยพยาบาลทีค่าดหวงั และ 3) ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่นๆ 

ดงัรายละเอยีด 

  5.1 ความคิดเหน็ต่อการผลิตผูช่้วยพยาบาล 

กลุ่มตวัอย่างทัง้หมดมคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนั ว่าควรจะผลติผูช้่วยพยาบาล

หลกัสูตร 1 ปี โดยใหเ้หตุผลใน 2 มติ ิคอื ตอบสนองความต้องการของสงัคม และเป็นสมาชกิในทมี

การพยาบาล ดงันี้ 

 มิติท่ี 1 ตอบสนองความต้องการของสงัคมที่เปลีย่นแปลงไปสู่สงัคมผู้สูงอายุ 

เนื่องจากผู้สูงอายุมคีวามจําเป็นและต้องการการช่วยเหลอืดูแลตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของ

ร่างกายทีเ่สือ่มถอย ซึ่งส่งผลใหค้วามสามารถในการดูแลช่วยเหลอืตนเองลดลงในการปฏบิตักิจิวตัร

ประจาํวนัและการดาํรงชวีติโดยทัว่ไป รวมทัง้เพิม่ความเสีย่งต่อการพึง่พงิหรอืเจบ็ปว่ย  

มิติท่ี 2 เป็นสมาชกิในทมีการพยาบาล โดยปฏบิตังิานช่วยพยาบาลวชิาชพีใน

การดูแลช่วยเหลอืผูร้บับรกิาร ทัง้ในสถานบรกิาร ทีบ่้านและที่ชุมชน โดยเฉพาะการช่วยเหลอืดูแล

ผูส้งูอายุ ผูป้ว่ยเรือ้รงั รวมทัง้ใหก้ารช่วยเหลอืดแูล ก่อนและหลงัการตรวจ จดัเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ทาง

การแพทย์ เพื่อการตรวจวนิิจฉยัและการรกัษา ดูแลและบํารุงรกัษาวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อ

การใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมพียาบาลวชิาชพีเป็นผูจ้ดัการแผนงานดา้นสุขภาพ หรอืทํา

หน้าทีใ่นการนิเทศ กํากบัตดิตามการปฏบิตังิานอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง เพือ่ควบคุมคุณภาพการ

บรกิารพยาบาล อย่างไรกต็าม ในกรณีทีผู่้ช่วยพยาบาลมคีวามสนใจและตอ้งการทีจ่ะเขา้สู่วชิาชพี

พยาบาล ตอ้งสมคัรเขา้ศกึษาในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติตามขอ้กาํหนดของหลกัสตูร 

  5.2 คณุลกัษณะของผูช่้วยพยาบาลท่ีคาดหวงั 

  กลุ่มตวัอย่างทัง้หมดคดิมคีวามเหน็สอดคลอ้งกนัในเรือ่งคุณลกัษณะของผูช้่วย

พยาบาลทีค่าดหวงั โดยคาดหวงัว่าควรจะผลติผู้ช่วยพยาบาลทีม่คีวามดมีากกว่าความเก่ง เพราะ

ความดคีอืมคีุณธรรม จรยิธรรม ซื่อสตัย ์มคีวามรบัผดิชอบ เคารพตนเองและเคารพสทิธผิูอ้ื่น สาํหรบั

ความเก่งในการปฏบิตังิานนัน้สามารถฝึกฝนและเรยีนรูไ้ดต้ามสถานการณ์ ซึ่งความคดิเหน็ทีไ่ดจ้าก

การสมัภาษณ์ดงักล่าวสอดคล้องกบัข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามที่คาดหวงัคุณลกัษณะ

ผู้ช่วยพยาบาลด้านคุณธรรมจริยธรรม มากที่สุด จากองค์ประกอบคุณลกัษณะผู้ช่วยพยาบาลที่

คาดหวงัทัง้หมด 7 ดา้น 

5.3 ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

  กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเห็นว่าสภาการพยาบาลควรกําหนดนโยบายในการ

ผลติผูช้่วยพยาบาลใหม้คีวามชดัเจน และมตีําแหน่งรองรบัในสถานบรกิารสุขภาพ  
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สรปุผลการวิจยั 

 1. คุณลักษณะผู้ช่วยพยาบาลที่พึงประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ตามความคาดหวงัของผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งในการผลติ/การใชผู้ช้่วยพยาบาล ทีไ่ดจ้ากการ

ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง โดยภาพรวมมคีวามคาดหวงัในระดบัมาก ดา้นทีค่่าเฉลีย่สงูสุด 

3 ลําดบัแรก ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม (mean = 4.67, S.D. = 0.53) รองลงมา ได้แก่ ด้าน

ทกัษะการปฏบิตัิการช่วยเหลอืดูแล (mean = 4.57, S.D.= 0.55) ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผดิชอบ (mean =4.55, S.D.= 0.54) 

 2.ความคดิเหน็ต่อการผลติผูช้่วยพยาบาลกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 444 คน มคีวามคดิเหน็ใน

ลกัษณะเหน็ดว้ย จํานวน 438 คน คดิเป็นรอ้ยละ 98.6 และไม่เหน็ดว้ย จํานวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

1.4  

3. กลุ่มตวัอย่างผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการผลิตและการใช้ผู้ช่วยพยาบาลมคีวามคดิเห็น

สอดคลอ้งกนัว่าควรจะผลติผูช้่วยพยาบาลหลกัสตูร 1 ปี โดยใหเ้หตุผลใน 2 มติ ิคอื ตอบสนองความ

ตอ้งการของสงัคมและเป็นสมาชกิในทมีการพยาบาล 
 

อภิปรายผล 

 ผูว้จิยัอภปิรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงันี้ 

3.1 คุณลักษณะผู้ช่วยพยาบาลที่พึงประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ตามความคาดหวงัของผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งในการผลติ/การใชผู้ช้่วยพยาบาล ทีไ่ดจ้ากการ

ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง โดยภาพรวมมคีวามคาดหวงัในระดบัมาก ดา้นทีค่่าเฉลีย่สงูสุด 

3 ลําดบัแรก ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม (mean = 4.67, S.D. = 0.53) รองลงมา ได้แก่ ด้าน

ทกัษะการปฏบิตักิารช่วยเหลอืดูแล (mean = 4.57, S.D. = 0.55) ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผดิชอบ (mean =4.55, S.D. = 0.54) แสดงว่า ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งในการผลติ/การ

ใช้ผู้ช่วยพยาบาล ให้ความสําคญักบัคุณลกัษณะผู้ช่วยพยาบาลด้านคุณธรรมจรยิธรรมมากที่สุด 

โดยเฉพาะเมือ่พจิารณาดา้นคุณธรรมจรยิธรรมเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด 3 ลาํดบัแรก

คอื 1) ความซื่อสตัย ์2) เคารพกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัขององคก์รและสงัคม และ3) มวีนิยั ตรงต่อเวลา 

จะเหน็ไดว้่าความซื่อสตัยเ์ป็นคุณลกัษณะผูช้่วยพยาบาลทีค่าดหวงัมากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูที่

ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารทางการพยาบาลในการศึกษาครัง้นี้  รวมทัง้

สอดคล้องกบัการศกึษาวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของพยาบาลวชิาชพี ซึ่งเป็น

วชิาชพีทีใ่หบ้รกิารแก่สงัคม ทีม่คีวามใกลช้ดิกบัลกัษณะงานการช่วยเหลอืดแูลผูป้ว่ยหรอืผูใ้ชบ้รกิาร

ของผูช้่วยพยาบาล เนื่องจากผูช้่วยพยาบาลต้องปฏบิตักิารช่วยเหลอืดูแลภายใต้การควบคุมกํากบั

ของผู้ประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ อาทเิช่น การศกึษาความพงึพอใจของผู้ใช้

บณัฑิตพยาบาลต่อบณัฑิตทีส่ําเร็จการศกึษา ปีการศึกษา 2550 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
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สงขลา ทีพ่บว่า ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม มคี่าเฉลีย่สงูสุด (อรทยั แกว้มหากาฬ และพนสัยา วรรณวไิล

, 2552) และการศกึษาความคดิเหน็ของผูท้ีจ่ะใชบ้ณัฑติต่อคุณลกัษณะบณัฑติพยาบาลทีพ่งึประสงค์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (รววีรรณ เผ่ากณัหา, สุฬด ีกติตวิรเวช และพชัรา

ภรณ์ วงศ์ษาบุตร, 2557) ที่พบว่าด้านคุณธรรมจริยธรรม มคี่าเฉลี่ยสูงสุดเช่นกนั นอกจากนี้ยงั

สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะพยาบาลทีผู่ร้บับรกิารคาดหวงัและพงึพอใจ ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม คอื 

1) การมสีมรรถนะใหค้าํปรกึษาดา้นจรยิธรรมทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ 2) มคีวามปรารถนา และพรอ้มทีจ่ะ

ช่วยเหลอืผูอ้ื่น ประชาชน  3) มคี่านิยมร่วมในขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมของสงัคม 4) มี

คุณธรรม จรยิธรรมในดา้นส่วนตวั และหน้าทีก่ารงาน 5) มคีวามจงรกัภกัดต่ีอหน่วยงานและองค์กร 

6) ตระหนักและคํานึงถึงคุณค่าของวชิาชพีและสทิธมินุษยชนชองผูร้บับรกิาร 7) ใฝ่ด ีธํารงรกัษา

เอกลกัษณ์ไทยทีพ่งึประสงค ์(วจิติรา กุสุมภ ์และคณะ, 2555) แสดงว่าผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งในการผลติ/

การใช้บณัฑติพยาบาลวชิาชพี หรอืผูใ้ช้บรกิารมคีวามต้องการที่จะได้รบัการดูแลช่วยเหลอืจากผู้

ให้บริการ กล่าวคือพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลที่มคีุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ เคารพ

กฎระเบยีบ ข้อบงัคบัขององค์กรและสงัคม และมวีนิัย ตรงต่อเวลา ซึ่งสะท้อนให้ผู้ใช้บรกิารเกิด

ความรูส้กึปลอดภยั และมัน่ใจว่าจะไดร้บัการดูแลที่มคีุณภาพตามมาตรฐาน ดงันัน้ ผูร้บัผดิชอบใน

การบรหิารจดัการอบรมหลกัสูตรประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล จงึต้องให้ความสําคญัในมติิด้าน

คุณธรรมจริยธรรมเป็นอนัดบัแรก เน้นวธิีการจดัการอบรมเพื่อสร้างเสริมให้เกดิการพฒันาด้าน

คุณธรรมจรยิธรรม โดยการปฐมนิเทศผู้เขา้อบรมเกีย่วกบัคุณธรรมจรยิธรรมในทุกรายวชิา ได้แก่ 

ความซื่อสตัย์ ความรบัผดิชอบ การตรงต่อเวลา การรกัษาวนิัย เป็นต้น รวมทัง้ผูส้อนหรอืวทิยากร

หรอือาจารย์ปฏบิตัตินเป็นตวัอย่างทีด่แีก่ผูเ้ขา้รบัการอบรม และตดิตามใหค้ําแนะนําช่วยเหลอืเพื่อ

ป้องกนัหรอืแกไ้ขการเกดิปญัหาดา้นคุณธรรมจรยิธรรม สําหรบัวธิกีารจดัการอบรม อาจดาํเนินการ

ในหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏบิตักิารช่วยเหลอืดแูลผูป้ว่ยหรอืผูใ้ชบ้รกิาร ทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ ฯลฯ  

3.2 คุณลักษณะผู้ช่วยพยาบาลที่พึงประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ตามความคาดหวงัของผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งในการผลติ/การใช้ผู้ช่วยพยาบาล รองจาก

คุณลกัษณะดา้นคุณธรรมจรยิธรรม คอื ดา้นทกัษะการปฏบิตักิารช่วยเหลอืดแูลผูป้ว่ยหรอืผูใ้ชบ้รกิาร 

โดยมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดบัแรก ได้แก่ 1) ปฏบิตัิการช่วยเหลือดูแลด้วยคุณธรรม จรยิธรรม 2) 

ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3) มีทักษะการปฏิบัติการ

ช่วยเหลอืดูแลดว้ยหวัใจความเป็นมนุษยแ์ละความเอื้ออาทร แสดงใหเ้หน็ว่าผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งในการ

ผลิตหรือการใช้ผู้ช่วยพยาบาล ยังให้ความสําคญัและคาดหวังในระดับสูงสุดเกี่ยวกบัคุณธรรม 

จรยิธรรมแทรกอยู่ในทุกมติ ิแมว้่าจะเป็นคุณลกัษณะดา้นทกัษะการปฏบิตัิการช่วยเหลอืดูแลผูป้่วย

หรอืผูใ้ชบ้รกิารกต็าม คุณลกัษณะทัง้ 3 ประการดงักล่าว นบัไดว้่าเป็นพืน้ฐานทีส่าํคญัของผูใ้หบ้รกิาร 

ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลวชิาชพีหรอืผูช้่วยพยาบาลกต็าม เนื่องจากในสงัคมปจัจุบนั ประชาชนมคีวามรู้
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เรือ่งสุขภาพมากขึน้ สามารถเขา้ถงึระบบบรกิารสุขภาพไดง้า่ยขึน้ ตลอดจนเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารทาง

สงัคม ทัง้ทางบวกและทางลบ และกฎระเบยีบต่างๆไดส้ะดวกรวดเรว็ ประกอบกบัมกีารประกาศใช้

กฎหมายและพระราชบญัญตัต่ิางๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสุขภาพ เช่น พระราชบญัญตัหิลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาต ิพระราชบญัญตัสิุขภาพแห่งชาต ิพระราชบญัญตัสิุขภาพจติ พ.ศ.2551 ประกาศสทิธผิูป้ว่ย 

ฯลฯ ทีเ่อื้อประโยชน์ให้ประชาชน มสีทิธทิีจ่ะไดร้บับรกิารสุขภาพทีไ่ด้มาตรฐาน ทําใหม้กีารปฏบิตัิ

โดยยดึตามแนวทางของกฎหมายเพิม่ขึน้ ส่งผลใหเ้กดิคดคีวามและมกีารฟ้องรอ้งในประเดน็สุขภาพ

มากขึ้น ดังนัน้ ความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิต/การใช้ผู้ช่วยพยาบาล จึงให้

ความสาํคญัดา้นทกัษะการปฏบิตักิารช่วยเหลอืดแูลผูป้ว่ยหรอืผูใ้ชบ้รกิาร อธบิายไดว้่า เนื่องจากเป็น

การปฏบิตัโิดยตรงต่อมนุษย์ และต้องรบัผดิชอบต่อชวีติมนุษย์ ซึ่งเป็นเรื่องที่อ่อนไหวและมคีวาม

เสี่ยงสูง จงึต้องอาศยัทกัษะการปฏบิตัิการช่วยเหลอืดูแลด้วยหวัใจความเป็นมนุษย์และความเอื้อ

อาทร รวมทัง้ ปฏบิตักิารช่วยเหลอืดแูลตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหก้ารช่วยเหลอื

ดแูลอย่างมคีุณภาพ ผูป้่วยปลอดภยั มคีวามรูเ้กีย่วกบัสุขภาพ และสามารถและสรา้งความพงึพอใจ

แก่ผูใ้ชบ้รกิาร รวมทัง้เป็นการป้องกนัการถูกฟ้องรอ้ง ซึง่จะไม่เป็นผลดต่ีอบุคลากรทางการพยาบาล 

หน่วยงาน และวชิาชพี 

 3.3 คุณลักษณะผู้ช่วยพยาบาลที่พึงประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ตามความคาดหวงัของผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งในการผลติ/การใช้ผู้ช่วยพยาบาล รองจาก

คุณลกัษณะดา้นคุณธรรมจรยิธรรม และดา้นทกัษะการปฏบิตักิารช่วยเหลอืดแูลผูป้ว่ยหรอืผูใ้ชบ้รกิาร 

คอื ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ คุณลกัษณะที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 3 

ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ 1) มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 2) เคารพสทิธขิองผูอ้ื่น 3) มคีวาม

ขยนัหมัน่เพยีรและอดทนในการทํางาน เนื่องจากความรบัผดิชอบเป็นบทบาทหน้าที่ทีส่ําคญัของผู้

ใหบ้รกิารทัง้พยาบาลวชิาชพีและผูช้่วยพยาบาล เพราะต้องรบัผดิชอบต่อชวีติมนุษย ์ซึ่งอธบิายไดว้่า 

การให้ความสําคัญกับผู้ที่ม ีความรับผิดชอบสูง เพราะลักษณะงานการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย/

ผูใ้ชบ้รกิาร ต้องรบัผดิชอบชวีติของผู้รบับรกิาร อกีทัง้การปฏบิตังิาน ไม่สามารถทํางานตามลําพงั 

ต้องทํางานเป็นทมี ทัง้ที่ต้องเป็นสมาชกิในทมีการพยาบาลและทํางานกบัทมีสหวชิาชพี จงึต้องมี

ความรบัผดิชอบตามขอบเขตความรบัผดิชอบของตนเอง จงึจะส่งผลให้ผูใ้ชบ้รกิารไดร้บับรกิารที่มี

คุณภาพ อีกทัง้การทอดทิ้งผูใ้ชบ้รกิารถอืเป็นความผดิทางกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลเสยีต่อผู้ให้บรกิาร

โดยตรงและผูเ้กีย่วขอ้ง  

 3.4 ความคดิเหน็ต่อการผลติผูช้่วยพยาบาล กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเห็นในลกัษณะเห็น

ดว้ย รอ้ยละ 98.6 ไมเ่หน็ดว้ย รอ้ยละ 1.4 โดยมคีวามคดิเหน็ดว้ยอยู่ในระดบัมาก รอ้ยละ 45.1 ระดบั

มากทีสุ่ด รอ้ยละ 27.9 ระดบัปานกลาง รอ้ยละ 20.3 ระดบัน้อย รอ้ยละ 3.8 ระดบัน้อยทีสุ่ด รอ้ยละ 

1.5 จะเหน็ว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามเหน็ดว้ยในการผลติผูช้่วยพยาบาล ระดบัมากถงึมากทีสุ่ด รอ้ยละ 

73.0 สอดคลอ้งกบัการศกึษาความตอ้งการกาํลงัคนสาขาผูช้่วยพยาบาลใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้
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(ปรยีนุช ชยักองเกยีรติ,อภษิฎา อรณัยภาค,  ธญัญลกัษณ์ ศริชินะ และอจัฉรา มุสกิวณัณ์, 2556) 

เนื่องจากการผลติผู้ช่วยพยาบาล เขา้สู่ระบบสุขภาพที่ผ่านมา เป็นการผลติเพื่อทดแทนการขาด

แคลนพยาบาล เพื่อใหไ้ดบุ้คลากรทีม่าทําหน้าทีช่่วยเหลอืพยาบาล ในการดูแลผูป้่วยทีไ่มต่้องใชก้าร

ตดัสนิใจทางคลนิิก ช่วยดูแลบํารุงรกัษาเครื่องใชต่้างๆ เพื่อใหพ้ยาบาลไดม้เีวลาในการดูแลผูป้่วย

โดยตรงอย่างเต็มที่ ถึงแมจ้ะมกีารผลิตผู้ช่วยพยาบาลจํานวนมากต่อปี แต่ความต้องการยงัคงมี

เพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผูช้่วยพยาบาลที่มอียู่ในปจัจุบนับางส่วนเลกิให้บรกิารด้านสุขภาพ

แล้วหรอืเปลีย่นไปทํางานอย่างอื่น มผีลใหป้รมิาณที่มอียู่ไม่เพยีงพอต่อความต้องการของระบบ

สุขภาพในปจัจุบนัโดยผู้วจิยัใหข้อ้เสนอแนะว่า การผลติผู้ช่วยพยาบาลยงัคงควรมกีารผลติต่อไป 

โดยเป็นแผนการผลติอตัรากําลงั ควบคู่ ไปกบัการผลติพยาบาลเพือ่ช่วยใหม้กีาํลงัคนสาขาพยาบาล

ในการทาํงานเป็นทมีทกัษะผสม (skill mixed  team) เพยีงพอต่อความตอ้งการของระบบสุขภาพ แต่

ควรสอดคล้องกบัความต้องการจ้างงานภายหลงัสําเรจ็การศกึษาดว้ยรวมทัง้การศกึษาดงักล่าวยงั

สอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารทางการพยาบาล ทีต่อ้งการใหผ้ลติผูช้่วยพยาบาล

เพิม่ขึน้ เพือ่ช่วยงานการพยาบาล เนื่องจากอตัรากาํลงัพยาบาลวชิาชพีในปจัจุบนัยงัไม่เพยีงพอ ซึ่ง

จะส่งผลต่อคุณภาพการพยาบาล และทําใหพ้ยาบาลวชิาชพีส่วนหนึ่งเกดิความรู้สกึท้อแท้ เหนื่อย

หน่าย เพราะตอ้งรบัภาระงานทีห่นกัเกนิความจาํเป็น 

ส่วนความคดิเห็นต่อการผลติผู้ช่วยพยาบาล กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเห็นในลกัษณะไม่

เห็นด้วย ร้อยละ 1.4 และมคีวามคดิเห็นด้วยในระดบัน้อย - น้อยที่สุด ร้อยละ 5.3 เนื่องจากกลุ่ม

ตวัอย่างมคีวามเหน็ว่าควรผลติพยาบาลวชิาชพีซึง่ยงัขาดแคลน และไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ อกี

ทัง้ยงัรูส้กึกงัวลเกีย่วกบัมาตรฐานของหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช้่วยพยาบาล ตลอดจนยงัไม่ม ัน่ใจ

ว่าผูช้่วยพยาบาลจะสามารถช่วยงานการพยาบาลไดม้ากน้อยเพยีงใด แมว้่าความคดิเหน็ในลกัษณะ

ไมเ่หน็ดว้ยดงักล่าวจะมจีาํนวนน้อย เพยีงรอ้ยละ 1.4 เท่านัน้ แต่กล่าวไดว้่ามปีระโยชน์ต่อการจดัทํา

หลกัสูตรประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาลเป็นอย่างมาก เพราะทําให้ผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการผลิต

ผูช้่วยพยาบาลเกดิความตระหนักและมคีวามระมดัระวงัในการบรหิารจดัการหลกัสูตร และสิง่สาํคญั

คอืควรรบัฟงัเสียงสะท้อนจากวิชาชีพพยาบาล ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ ์และตอ้งรบัผดิชอบในการควบคุมการปฏบิตังิานของผูช้่วยพยาบาลตาม

ขอบเขตความรบัผดิชอบ จงึต้องไดร้บัการชี้แจงเหตุผลความจําเป็น และวตัถุประสงค์ในการผลติ

ผูช้่วยพยาบาล เพื่อสรา้งการมสี่วนร่วมและความเขา้ใจทีถู่กต้อง ซึง่จะช่วยป้องกนัการเกดิปญัหา

ต่างๆและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานร่วมกัน เพื่อให้การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยหรือ

ผูใ้ชบ้รกิารเป็นไปอย่างมคีุณภาพ  
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ขอ้เสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช ้
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     จากผลงานวจิยันี้พบว่า คุณลกัษณะผูช้่วยพยาบาลทีพ่งึประสงค ์คณะพยาบาลศาสตร์ 

ตามความคาดหวงัของผูผ้ลติหรอืผูใ้ชผู้ช้่วยพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นทีม่คีวามคาดหวงั

ระดบัมากทีสุ่ด จํานวน 5 ดา้น เรยีงตามลําดบั ไดแ้ก่ 1) ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 2) ดา้นทกัษะการ

ปฏบิตัิการช่วยเหลอืดูแล 3) ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 4) ด้าน

ความรู้ 5) ด้านคุณลกัษณะของผู้ช่วยพยาบาลตามอตัลกัษณ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยั

อุบลราชธานี ส่วนดา้นทีม่คีวามคาดหวงัระดบัมาก จํานวน  2 ดา้น ตามลําดบั ไดแ้ก่ 1) ดา้นทกัษะ

ทางปญัญา 2) ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดงันัน้ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรวางแผนจัดทําโครงการอบรมหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลให้ครอบคลุมทุกด้านดังกล่าว และบริหารจดัการอบรมโดยให้

ความสําคญักบักลยุทธ์การสร้างเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม ทกัษะการปฏบิตักิารช่วยเหลอืดูแลผูป้่วย

หรอืผูใ้ชบ้รกิารตามขอบเขตความรบัผดิชอบของผูช้่วยพยาบาล ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล

และความรบัผดิชอบ และพฒันาความรู้ ให้สอดคล้องกบัคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์คณะพยาบาล

ศาสตร์ ที่เน้นเกีย่วกบัการมจีติอาสาและมน้ํีาใจ ความสามารถในการทํางานเป็นทมี และมคีวามรกั 

ความเขา้ใจในชุมชนและทอ้งถิน่ 

 2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป  

      1) การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาในระดบัเขตสุขภาพ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา

เป็นพยาบาลวชิาชพีทีป่ฏบิตังิานในสถานบรกิารของรฐัเท่านัน้ ซึง่อาจจะเป็นขอ้จาํกดัของการศกึษา

ที่ไม่สามารถอ้างอิงได้ทัง้หมด จึงควรศึกษากับกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมเป็นระดับภาคหรือ

ระดบัประเทศ รวมทัง้พยาบาลวชิาชพีทีป่ฏบิตังิานในสถานบรกิารเอกชน 

      2) ควรมกีารศกึษาตดิตามผลการปฏบิตังิานของผู้ช่วยพยาบาลหลงัสําเร็จการอบรม

อย่างน้อย 6 เดอืน เพือ่เปรยีบเทยีบคุณลกัษณะของผูช้่วยพยาบาลทีค่าดหวงัและการปฏบิตัจิรงิ โดย

ศึกษาจากการประเมินตนเองของผู้ช่วยพยาบาล และผลการประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน และ

ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลทีเ่ชื่อถอืไดแ้ละเป็นแนวทางในการปรบัปรุงการบรหิารจดัการอบรม

หลกัสตูรประกาศนียบตัรผูช้่วยพยาบาลใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
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