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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาการรับรู้เป้าหมายชีวิตของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 วิธีการวิจัย: การวิจัยครั้งนี้เป็น 
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเชิงฐานราก เรื่องกระบวนการสร้างเป้าหมายชีวิตของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย 
เชิงฐานรากของสเตราส์และคอร์บิน ผู้ให้ข้อมูลเป็นนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำานวน 24 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป การเขียนหรือวาดภาพ และ
การสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับเป้าหมายชีวิต วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ข้อมูลเชิงคุณภาพ
วิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางของสเตราส์และคอร์บิน ผลการศึกษา: ประเด็นหลักท่ีแสดงถึงการรับรู้เป้าหมายชีวิตของนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์สามารถสรุปได้ ดังนี้ ประเด็นที่ 1 การกำาหนดทิศทางในการดำาเนินชีวิต ประเด็นที่ 2 การประสบความสำาเร็จ
ที่สร้างความภาคภูมิใจให้บุคคลอันเป็นที่รัก ประเด็นที่ 3 ความสามารถในการดูแลผู้รับบริการให้ปลอดภัย และประเด็นที่ 4  
การตอบแทนสังคม สรุป: สถาบันการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถนำาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเป้าหมายชีวิตไปใช้ใน
การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมเป้าหมายชีวิตแก่นักศึกษาพยาบาล เพื่อการมีชีวิตที่สมดุลของนักศึกษาพยาบาลต่อไป

คำาสำาคัญ: เป้าหมายชีวิต; นักศึกษาพยาบาล; การวิจัยเชิงฐานราก

Abstract: 
 Objective: This study aimed to describe the perception of purpose in life among the fourth-year 
nursing students. Methods: This study is part of a grounded theory entitled the process of enhancing purpose 
in life among nursing students. A grounded theory by Strauss and Corbin was used to guide this study. The 
participants were 24 of the fourth-year nursing students, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University. 



การรับรู้เป้าหมายชีวิตของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ผลิดา หนุดหละ และคณะ

2 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565 หน้า 1-10

Data were collected using general information assessment, written stories or drawing, and in-depth interviews 
regarding purpose in life. Analyzing general data by using frequency, percentage, and mean. Data analysis 
was conducted based on a grounded theory by Strauss and Corbin. Results: Four major themes were 
identified regarding the perception of purpose in life among the fourth-year nursing students: 1) Giving 
direction and making determination in one’s own life, 2) The success in life creating pride for a significant 
person, 3) Caring with intention to assure the safety of patients, and 4) Living to give back to society. 
Conclusion: Nursing institutes and stakeholders can apply knowledge related to purpose in life to develop 
programs for promoting purpose in life among nursing students in order to enhance harmony in life.

Keywords: purpose in life; nursing students; grounded theory 

ความสำาคัญของปัญหา
 นักศึกษาพยาบาล คือ กลุ่มบุคคลท่ีจะเป็นพยาบาล
วิชาชีพต่อไป ซ่ึงมีบทบาทสำาคัญในระบบบริการสุขภาพ และ 
ทำางานภายใต้ความคาดหวังของสังคม เน่ืองจากเป็นลักษณะ 
การทำางานท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับชีวิตและความปลอดภัย
ของผู้รับบริการทุกช่วงวัยและทุกภาวะสุขภาพ เป็นวิชาชีพ 
ที่ใช้ทั ้งศาสตร์และศิลป์ รวมทั้งมีอัตลักษณ์ที่สำาคัญด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพและด้าน
ทักษะทางปัญญา1 ดังนั้นนักศึกษาพยาบาลทุกคนจะต้องมี
ความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณ 
รวมท้ังมีความเสียสละ อดทน มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ท่ีเพียงพอสำาหรับการดูแลผู้รับบริการทุกช่วงวัย และทุกภาวะ 
สุขภาพเพ่ือความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ ซ่ึงเป็นจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพพยาบาล
 การเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย 
การเรียนภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติให้การพยาบาลแก่ผู้รับ
บริการจริงบนหอผู้ป่วย ซึ่งต้องบูรณาการความรู้ทฤษฎี
ทางการพยาบาลมาสู่การปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์
จริง เพื่อการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการแบบองค์รวม2 ซึ่ง
ในการฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย อาจทำาให้นักศึกษาพยาบาลมี 
ความเครียดและวิตกกังวล เน่ืองจากต้องเผชิญกับสถานการณ์ 
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้3 และประสบกับความทุกข์ทรมาน
ของผู้รับบริการและญาติ กอปรกับนักศึกษาพยาบาลต้อง
ปรับตัวทั้งในด้านการเรียน การใช้ชีวิต พัฒนาการตามวัย 
และบุคลิกภาพตามลักษณะเฉพาะของผู้ท่ีอยู่ในช่วงวัย 
Generation Z ซึ่งเป็นช่วงที่มีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี แต่อาจจะขาดทักษะในการส่ือสาร การแก้ปัญหา 
เฉพาะหน้า การวิเคราะห์และตัดสินใจที่ถูกต้องในระยะเวลา
จำากัด4 และขาดความแข็งแกร่งในชีวิต5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 

กระบวนการเรียนรู้ ทำาให้มีความเบ่ือหน่ายในการเรียน ระดับ 
ผลการศึกษาต่ำา ความสุขในการเรียนลดลง และบางราย 
ลาออกกลางคัน6 ซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้นอกจากจะส่ง 
ผลกระทบโดยตรงต่อนักศึกษาแล้ว ยังส่งผลต่อคุณภาพ 
การดูแลผู้รับบริการ และอาจจะเกิดปัญหาขาดแคลนอัตรา 
กำาลังคนในวิชาชีพพยาบาลในอนาคต ดังนั้นการสนับสนุน 
ให้นักศึกษาพยาบาลได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบวก 
และดำาเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย ย่อมมีความสำาคัญที่จะนำา
มาซ่ึงความเจริญเติบโตและงอกงามแห่งชีวิตของนักศึกษา 
และยังคงรักษามาตรฐานและคุณภาพการดูแลผู้รับบริการ
 เป้าหมายชีวิตมีความสำาคัญต่อการสร้างเสริม 
การเจริญงอกงามของชีวิต7,8 การค้นหาเป้าหมายชีวิต เป็น
แรงจูงใจขั้นแรกในชีวิตของมนุษย์ทุกคน และผู้ที ่ค้นพบ 
เป้าหมายชีวิต จะเข้าใจเหตุผลของการมีชีวิต จะรู้ว่าตนเองมี
ชีวิตอยู่เพ่ืออะไร เพ่ือใคร และจะมีชีวิตอยู่อย่างไร หากบุคคล 
มีเป้าหมายและรับรู้ว่าเป้าหมายน้ันมีคุณค่าและมีความหมาย 
ท้ังต่อชีวิตของตนเองและผู้อ่ืน บุคคลจะยินดีฝ่าฟันความยาก 
ลำาบาก และลงมือกระทำาตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ให้สำาเร็จ9 
ดังน้ันเป้าหมายชีวิตจึงช่วยปกป้องให้บุคคลเจริญเติบโต
อย่างมีคุณภาพและมีสุขภาวะที่ดี10

 การศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ผู้ที่มีคะแนนเป้าหมาย
ชีวิตสูง จะมีผลลัพธ์เชิงบวกด้านสุขภาพ สามารถควบคุม 
อารมณ์ ความรู้สึก และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้11 

ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย 
พบว่า เยาวชนท่ีมีเป้าหมายชีวิต จะมีสุขภาพองค์รวมดี12 มี
ชีวิตที่สงบ สมดุล13 และมีความพยายามที่จะทำาให้ชีวิตของ 
ตนเอง ครอบครัว และสังคมดีข้ึน14 ในทางตรงกันข้าม บุคคล 
ที่ขาดเป้าหมายชีวิต จะถูกคุกคามด้วยเหตุการณ์รุนแรงใน
ชีวิตและไม่ประสบความสำาเร็จในการดำาเนินชีวิต15
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ดังนั้น นักศึกษาพยาบาลที่กำาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ผู้ซึ่ง 
ผ่านกระบวนการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
ครบถ้วนตามที่สถาบันการศึกษาได้กำาหนด และกำาลังจะ
ก้าวสู่การทำางาน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญครั้งหนึ่ง
ของชีวิต เนื่องจากต้องปฏิบัติงานที่มีความรับผิดชอบสูง 
จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดความเครียดในงานได้ การค้นพบ 
เป้าหมายชีวิต ย่อมจะทำาให้ค้นพบคุณค่าและความหมาย
ของการทำางาน สามารถเผชิญกับสถานการณ์ที่บีบคั้น และ 
นำามาซึ่งการมีความสมดุลในชีวิต โดยสามารถปรับตัวให้ 
เข้ากับชีวิตที่เป็นอยู่ได้ ด้วยเหตุนี ้ผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษา 
เป้าหมายชีวิตของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 เพื่อนำาไปใช้ 
เป็นแนวทางในการส่งเสริมเป้าหมายชีวิต และพัฒนาโปรแกรม 
สำาหรับการดูแลนักศึกษาให้มีความพร้อมเพื่อก้าวสู่การ 
เปลี่ยนแปลง มีความมุ่งมั่น เผชิญกับความท้าทาย และ 
มีความสุขกับการปฏิบัติงานในอนาคต

คำาถามการวิจัย
 การรับรู้เป้าหมายชีวิตของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 
4 เป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพื่อศึกษาการรับรู้เป้าหมายชีวิตของนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 4 

รูปแบบการศึกษา
 กรอบแนวคิดการวิจัย
 แนวคิดทฤษฎีท่ีนำามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ แนวคิดเป้าหมายชีวิต (Purpose in life)  
เป้าหมายชีวิตเป็นมิติหนึ่งของจิตวิญญาณ เป็นหัวใจสำาคัญ
ในการกำาหนดเส้นทางการดำาเนินชีวิตในอนาคตของบุคคล16 

และสร้างความมุ่งมั่นในการดำาเนินชีวิต17 เป้าหมายชีวิต 
หมายถึง ความมุ่งมั่นตั้งใจที่แน่วแน่และมั่นคงเพื่อบรรลุ 
เป้าหมายชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความหมายและมีคุณค่าทั้งต่อ 
ตนเองและผู้อ่ืน9 เป้าหมายชีวิตเป็นแรงจูงใจท่ีผ่านการประเมิน 
ชีวิตตนเองโดยรวม ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อให้
ได้ทิศทางในการดำาเนินชีวิต18 โดยบุคคลที่เข้าใจความหมาย
ของการมีชีวิต และมีเป้าหมายชีวิต จะทุ่มเททั้งเวลา แรงกาย 
แรงใจ ความรู้ และทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ที่วางไว้19 และเพื่อให้ชีวิตประสบความสำาเร็จ

วิธีการดำาเนินการวิจัย
 บทความน้ี เป็น ส่วนหน่ึงของการศึกษาเรื่ อง 
“กระบวนการสร้างเป้าหมายชีวิตของนักศึกษาพยาบาล” 
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงฐานราก (Grounded Theory) 
ตามแนวทางของสเตราส์และคอร์บิน20 เพื่อศึกษาการรับรู้
เป้าหมายชีวิตของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4
 ผู้ให้ข้อมูลเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ช้ันปีท่ี 
4 ปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ โดยคัดเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงตามเกณฑ์ 
ที่กำาหนด ได้แก่ 1) นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั ้นปีที ่ 4  
ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีผ่านการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ  
2) อายุ 19 ถึง 23 ปี และ 3) ยินดีที่จะเข้าร่วมการศึกษา  
นอกเหนือจากเกณฑ์เหล่านี้ ผู้ให้ข้อมูลได้รับคัดเลือกตาม 
ข้อมูลที่ได้มาจากการเลือกตัวอย่างตามทฤษฎี (Theoretical 
sampling)21 เช่น ผู้ให้ข้อมูลเพศหญิงส่วนใหญ่ต้องการเรียน 
พยาบาลเพราะต้องการดูแลพ่อแม่ หลังจากน้ันผู้วิจัยประสาน 
กับนักศึกษาพยาบาลชายเพื่อค้นหาเหตุผลในการเรียน
พยาบาล เป็นต้น การสุ่มตัวอย่างดำาเนินต่อไปจนกระทั่ง
ข้อมูลอิ่มตัว ซึ่งหมายถึง ไม่มีข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้น การศึกษา 
คร้ังน้ี ข้อมูลอ่ิมตัวจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล จำานวน 24 คน 
อายุ 19-23 ปี เพศหญิง จำานวน 20 ราย และเพศชาย 
จำานวน 4 ราย 
 เครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีสำาคัญในการ
วิจัยเชิงคุณภาพ คือ ผู้วิจัย และเครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้ ได้แก่ 
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แนวคำาถามการสัมภาษณ์เชิงลึก 
และการเขียนหรือวาดภาพเป้าหมายชีวิต มีรายละเอียด ดังน้ี
 1. ผู้วิจัย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำาคัญของการวิจัย 
เชิงคุณภาพ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านของ 
กระบวนการวิจัย โดยเฉพาะด้านระเบียบวิธีวิจัย และ 
การดำาเนินการวิจัย เช่น การฝึกเก็บข้อมูล การฝึกวิเคราะห์
ข้อมูล ทั้งนี้ในการศึกษาครั้งนี้มีผู้มีประสบการณ์การวิจัยเชิง
คุณภาพมากกว่า 15 ปี เป็นผู้ร่วมวิจัยด้วย
 2. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป จำานวน 12 ข้อ ได้แก่ 
เพศ อายุ ศาสนา เกรดเฉลี่ยในภาคหรือปีการศึกษา (หรือปี) 
ที่ผ่านมา จำานวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพหลักของพ่อ แม่ 
หรือผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยของครอบครัว จำานวนเงินที่ได้ 
รับเฉล่ียต่อเดือน จำานวนเงินท่ีใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือน จำานวนเงิน 
เหลือเก็บ และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว 



การรับรู้เป้าหมายชีวิตของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ผลิดา หนุดหละ และคณะ

4 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565 หน้า 1-10

 3. แนวคำาถามการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth 
interview) เกี่ยวกับกระบวนการสร้างเป้าหมายชีวิตของ 
นักศึกษาพยาบาล ซ่ึงผู้วิจัยสร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณคดี 
ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างคำาถาม เช่น 1) นักศึกษาคิดว่าชีวิต
ของตนเองมีความสำาคัญต่อใครบ้าง และสำาคัญอย่างไร และ 
2) นักศึกษาอยากมีชีวิตอย่างไรในอนาคต เพราะเหตุใด 
เป็นต้น ซ่ึงข้อคำาถามเหล่าน้ีจะทำาให้ทราบเก่ียวกับการรับรู้ว่า 
เป้าหมายชีวิตคืออะไร มีชีวิตอยู่เพื่ออะไร และเพื่อใคร 
 4. การเขียนหรือวาดภาพเป้าหมายชีวิต โดยผู้วิจัย
ให้ผู้ให้ข้อมูลเขียนไดอาร่ี หรือวาดภาพของตนเองอย่างอิสระ
ในประเด็นที่ผู้ให้ข้อมูลรับรู้ว่าเป็นสิ่งท่ีแสดงถึงเป้าหมายชีวิต 
หรือเชื่อมโยงกับเป้าหมายชีวิต เช่น กิจกรรมการดำาเนินชีวิต 
ความฝันอันสูงสุด ส่ิงสำาคัญในชีวิต การดูแลสุขภาพ การจัดการ 
อารมณ์ การมีปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสารระหว่างบุคคลอื่น 
เช่น เพ่ือน อาจารย์ โดยผู้วิจัยนำาข้อมูลส่วนน้ีไปใช้ประกอบกับ 
การสัมภาษณ์เชิงลึก
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
 1. ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยประสาน 
กับนักศึกษาซึ่งเป็นประธานชั้นปีที่ 4 เพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการ และรับสมัครผู้ให้ข้อมูลที่สนใจเข้าร่วมวิจัย 
 2. ผู้วิจัยเข้าพบผู้ให้ข้อมูลเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค ์
ประโยชน์ของการศึกษา การดำาเนินการวิจัย บทบาทของผู้ให้ 
ข้อมูล รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมในการวิจัย 
(ตามขั้นตอนการพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล) ผู้ให้ข้อมูลให้ความ 
ยินยอมทั้งการยินยอมด้วยวาจาและลงนามในใบยินยอม 
พร้อมสร้างสัมพันธภาพเพื่อให้มีบรรยากาศความเป็นกันเอง 
โดยพูดคุยเรื่องราวทั่วไป เพื่อทำาความรู้จักซึ่งกันและกัน 
และเริ่มต้นการสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการสัมภาษณ์ สถานที่ในการสัมภาษณ์ คือ ห้องประชุม 
ขนาดเล็ก ซ่ึงมีความสงบ ปราศจากการรบกวนในการสัมภาษณ์
 3. ผู้ให้ข้อมูลทุกคนเขียนหรือวาดภาพเกี่ยวกับ 
ประเด็นที่แสดงถึงเป้าหมายชีวิต จำานวน 1 ครั้ง โดยให้
ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ก่อนการสัมภาษณ์เชิงลึกจะ
เริ่มขึ้น การเขียนหรือการวาดภาพทำาให้ผู้ให้ข้อมูลสามารถ
แสดงออกความคิด ความรู้สึก และความเข้าใจในเป้าหมาย
ชีวิต หลังจากนั้นผู้วิจัยนัดหมายกับผู้ให้ข้อมูลเพื่อสัมภาษณ์
เชิงลึกแบบตัวต่อตัว โดยตอนต้นของการสัมภาษณ์ ผู้วิจัย
ให้ผู้ให้ข้อมูลเล่าเรื่องราวหรือบรรยายภาพของตนเอง

 4. ผู้วิจัยสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 
เก่ียวกับเป้าหมายชีวิตเพิ่มเติมจากการท่ีผู้ให้ข้อมูลเล่าผ่าน 
การวาดภาพหรือการเขียนไดอารี่ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ 
เพียงพอสำาหรับประเด็นน้ันๆ และเป็นการยืนยันและตรวจสอบ 
ข้อมูลที่ได้กับผู้ให้ข้อมูล การสัมภาษณ์แต่ละครั้งใช้เวลา
ประมาณ 45-60 นาที ประมาณ 2-3 ครั้งต่อราย
 5. ภายหลังการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลแต่ละราย ผู้วิจัย 
นำาบทสัมภาษณ์มาถอดเทป ทบทวนความครบถ้วนของ 
ข้อมูล บันทึกสิ่งที่ได้จากการสังเกต ตั้งข้อสังเกตกับประเด็น
ต่างๆ ที่ค้นพบในวันนั ้นๆ และค้นหาประเด็นสำาหรับ 
การสัมภาษณ์เพื่อเป็นประโยชน์ในการเก็บข้อมูลครั้งต่อไป 
 จริยธรรมในการวิจัย
 โครงการวิจัยนี้ ผ่านการรับรองด้านจริยธรรมของ
ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และ 
พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เอกสาร
รับรองเลขท่ี PSU IRB 2019-NL 006 ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 
2562) ผู้วิจัยดำาเนินการโดยยึดหลักการพิทักษ์สิทธิของผู้ให ้
ข้อมูลที่เข้าร่วมโครงการทุกขั้นตอน ผู้ให้ข้อมูลทุกคนได้รับ
การอธิบายว่าการเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมโครงการเป็นไป 
โดยสมัครใจ และมีสิทธิในการไม่ตอบคำาถาม หรือถอนตัว 
จากการเข้าร่วมโครงการวิจัยได้ตลอดเวลา ไม่ระบุชื่อจริง 
หรือข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงไปสู่การระบุตัวของผู้เข้าร่วม  
การจดบันทึกและการถอดเทปการสัมภาษณ์ จะคำานึงถึง
การเก็บรักษาความลับ การเคารพในตัวผู้ให้ข้อมูล โดยใส่
ข้อมูลเฉพาะท่ีผู้ให้ข้อมูลกล่าวในบทบันทึกหรือบทสัมภาษณ์ 
ข้อมูลที่ ไ ด้จากการบันทึกเ สียงจะนำาไปถอดเทปและ 
เก็บรักษาไว้เป็นความลับ เฉพาะผู้วิจัยเท่านั้นที่สามารถเข้า
ถึงข้อมูลได้ ซึ่งข้อมูลจะถูกทำาลายทันทีหลัง 2 ปี โดยผู้วิจัย
หลังจากผลการศึกษาได้รับการเผยแพร่ ผู้ให้ข้อมูลทุกคน
สามารถซักถามสิ่งที่กังวลเกี่ยวกับโครงการได้ตลอดเวลา 
 ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้กำาหนดวิธีการยืนยันความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลตามแนวคิดของ Lincon and Guba22 4 ประการ 
ดังนี้ 1) ความน่าเชื่อถือ (Credibility) โดยการตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้าด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และทีม 
ผู้วิจัย (Data & researcher triangulation) และตรวจสอบ 
ข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูล (member checks) 2) ความสามารถ
ในการถ่ายโอน (Transferability) โดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล 
ท่ีมีประสบการณ์ตรงกับประเด็นท่ีต้องการศึกษาและสัมภาษณ์ 
ผู้ให้ข้อมูล 2-3 ครั้ง/ราย จนข้อมูลอิ่มตัว 3) ความสามารถ 
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ในการพึ่งพา (Dependability) โดยเลือกใช้การตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้าด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และทีม 
ผู้วิจัย โดยเก็บข้อมูลด้วย 2 วิธีหลัก ได้แก่ การสัมภาษณ์
เชิงลึก และการเขียนหรือวาดภาพเป้าหมายชีวิต และมีทีม
วิจัยจำานวน 3 คน วิเคราะห์ข้อมูล และ 4) ความสามารถ
ในการยืนยัน (conformability) ผู้วิจัยได้แสดงให้เห็นว่า 
ข้อมูลและผลการศึกษาในครั้งน้ีเป็นข้อมูลที่มาจากผู้ให้ 
ข้อมูลจริงด้วยการนำาสนอประเด็นสำาคัญพร้อมการนำา 
คำาพูดของผู้ให้ข้อมูลมาสนับสนุนอย่างสม่ำาเสมอ
 การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1)  
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ 
และค่าเฉลี่ย และ 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ แบ่ง
ออกเป็น 3 กระบวนการ คือ open coding, axial coding, 
และ selective coding ตามแนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูลของ 
Strauss and Corbin20 สำาหรับการศึกษานี้นำาเสนอทั้ง 3 
กระบวนการเกิดขึ้นสลับไปมาตลอดระยะเวลาของการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเริ่มต้นจาก open 
coding เพื่อค้นหากลุ่มคำาสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเป้า
หมายชีวิต และจัดกลุ่มคำาเป็นมโนทัศน์ (concepts) ต่อมา 
กระบวนการ axial coding คือ การนำามโนทัศน์ (concepts)  
มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยค้นหาปัจจัยเง่ือนไข (conditions) 
ท่ีนำาไปสู่การปฏิบัติ (actions/interactions) เพ่ือผลท่ีเกิดข้ึน 
(consequences) คือ การมีหรือการรับรู้เป้าหมายชีวิต และ
สุดท้ายกระบวนการ selective coding คือ การเลือกแนวคิด
หลักที่สำาคัญที่สุดที่สามารถอธิบายการรับรู้เป้าหมายชีวิต
ของนักศึกษาพยาบาล 
 ผลการวิจัย 
 ผู้ให้ข้อมูลเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 
จำานวน 24 คน เพศหญิงร้อยละ 83.33 และเพศชายร้อยละ 
16.67 อายุเฉลี่ย 21.17 ปี (SD = 0.52) เกรดเฉลี่ย 3.05 
(SD = 0.72) นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 83.33 อิสลาม 
ร้อยละ 12.50 และศาสนาคริสต์ ร้อยละ 4.16 นักศึกษา
เป็นบุตรคนโต (ร้อยละ 45.50) รองลงมาเป็นบุตรคนเล็ก  
(ร้อยละ 27.30) นักศึกษามีเงินพอใช้ ร้อยละ 90.90  
มีเงินไม่พอใช้ ร้อยละ 9.10 โดยมีเงินเหลือเก็บ ร้อยละ 
68.20 และไม่มีเงินเหลือเก็บ ร้อยละ 31.80 ด้านความสัมพันธ์ 
ในครอบครัว พบว่า มีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดี ร้อยละ 
95.50 และความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ค่อยดี ร้อยละ 4.50

 ผลการศึกษาสามารถสรุปประเด็นหลักท่ีแสดงถึง
การรับรู้เป้าหมายชีวิตของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ได้ ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 การกำาหนดทิศทางในการดำาเนินชีวิต ประเด็นที่ 
2 การประสบความสำาเร็จที่สร้างความภาคภูมิใจให้บุคคลอัน
เป็นที่รัก ประเด็นที่ 3 ความสามารถในการดูแลผู้รับบริการ 
ให้ปลอดภัย และประเด็นที่ 4 การตอบแทนสังคม ซึ่งมี 
รายละเอียด ดังนี้ 
 1. การกำาหนดทิศทางในการดำาเนินชีวิต
 ด้วยผู้ให้ข้อมูลทุกคนกำาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 
4 และได้มีประสบการณ์ตรงในการดูแลผู้รับบริการบนหอผู้ป่วย 
โดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติงานในชั้นปีที่ 3 ที่ต้องรับผิดชอบ
ดูแลผู้รับบริการที่มีภาวะวิกฤติ ซึ่งต้องใช้เวลาในการเตรียม
ตัวและดูแลผู้รับบริการมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน ส่งผลให้ 
บางคร้ังรู้สึกเหน่ือยล้า ท้อแท้ เครียด และกลัว แต่ผู้ให้ข้อมูล 
สามารถผ่านประสบการณ์เหล่านั้นมาได้ ทั้งนี้เพราะการมี
เป้าหมายที่จะประสบความสำาเร็จในชีวิต ซึ่งเปรียบเสมือน
เส้นชัยที่ต้องไปให้ถึง และเป็นเครื่องเตือนใจให้รู้ว่าตนเองมี 
หน้าท่ีอะไร ต้องทำาอะไร เพ่ืออะไร ด้วยประสบการณ์ดังกล่าว 
จึงสะท้อนว่าเป้าหมายชีวิต คือ สิ่งที่ให้ทิศทางและสร้าง 
ความมุ่งมั่นในการดำาเนินชีวิต ดังที่ผู้ให้ข้อมูลชาย 1 ราย 
และหญิง 2 ราย กล่าวว่า

“เป้าหมายในชีวิตก็คือสิ่งที่เราวางไว้ในชีวิตค่ะ เราก็ต้องมี
แบบจุดๆ หนึ่งเหมือนเส้นชัยค่ะ แล้วก็เราต้องเดินไปหามัน
ค่ะ คือต้องให้เรียนจบ มีงานทำา มีเงิน เมื่อถึงวันนั้นคิดว่า
จะรู้สึกดีมากๆ ค่ะ” (ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 6)

“เป้าหมายชีวิตเหมือนเป็นตัวที่บอกว่าเราทำาอะไรอยู่ เรา
มีหน้าที่อะไร เราต้องทำาอะไรบ้าง ต่อไปเราต้องทำาอะไร 
เพราะถ้าไม่มีคำาว่าเป้าหมายชีวิต เราก็เหมือนใช้ชีวิตไปวันๆ 
เราไม่รู้ว่าวันนี้จะทำาอะไรดี พรุ่งนี้จะทำาอะไรดี พอมีคำาว่า
เป้าหมายก็คือ คุณต้องทำาอันนี้นะ ต่อไปต้องทำาอันนี้นะ 
อนาคตจะต้องทำาอะไร เหมือนเป็นเครื่องเตือนใจครับว่าคุณ
ต้องทำาอะไรและคุณเกิดมาเพื่ออะไร (ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 1) 

“หนูเป็นคนพยายามตั้งเป้าหมายในทุกๆ วัน อยากจะให้มี 
เรื ่องที่จะต้องทำาแล้วก็สำาเร็จในทุกๆ วัน ถ้าชีวิตที่ไม่มี 
เป้าหมายก็จะรู้สึกว่าไม่มีกำาลังใจในชีวิตค่ะ” (ผู้ให้ข้อมูล
รายที่ 2)

 2. การประสบความสำาเร็จที่สร้างความภาคภูมิใจ
ให้บุคคลอันเป็นที่รัก
 ด้วยผู้ให้ข้อมูลรับรู้ถึงความรัก ความห่วงใย และ
กำาลังใจที่ได้รับจากบุคคลอันเป็นที่รัก โดยเฉพาะเมื่อตนเอง
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ได้มีโอกาสเรียนพยาบาล ตนเองได้สร้างรอยยิ้ม และสร้าง
ความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่และบุคคลอันเป็นที่รัก ดังนั้น 
ผู้ให้ข้อมูลจึงมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และตั้งเป้าหมายที่จะเรียน
พยาบาลให้สำาเร็จและประกอบวิชาชีพพยาบาล เพื่อจะได้มี
โอกาสตอบแทนบุญคุณของบุคคลที่รัก จากประสบการณ์ดัง
กล่าว จึงสะท้อนว่าเป้าหมายชีวิต คือ การสร้างความสุขและ
ความภาคภูมิใจของบุคคลที่รัก ดังที่ผู้ให้ข้อมูลหญิง 2 ราย 
กล่าวว่า

“เป้าหมายของหนูก็ คือ เรียนจบ เพราะเป็นความหวังของ
ครอบครัว รู้สึกว่าแม่กับพ่อจะต้องภูมิใจในตัวหนู เพราะว่า
ทางบ้านยังไม่มีใครรับปริญญาเลย” (ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 5)

“ทุกวันน้ีเวลาหนูกลับบ้านพอรู้ว่าจะกลับบ้านแม่ก็จะเตรียม
ทุกอย่างไว้รอ หนูรู้สึกว่าเราก็เป็นความหวังหนึ่งที่แม่ตั้งไว้ 
ถ้าสมมติว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น คนในบ้านสามารถ
พึ่งตัวหนูได้ อยากเห็นแม่มีความสุข อยากเห็นน้องๆ มี 
ความสุข” (ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 9)

 3. ความสามารถในการดูแลผู้รับบริการให้ปลอดภัย
 ด้วยผู้ให้ข้อมูลทุกคนเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จึงมี 
ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการดูแลผู้รับบริการในสถานการณ์ 
จริงทั้งบนหอผู้ป่วยและในชุมชน ได้มีโอกาสสัมผัสกับความ
เจ็บปวด ความไม่สุขสบายที่ผู้รับบริการต้องประสบ และได้
เข้าใจความรู้สึกของผู้รับบริการและญาติ ขณะเดียวกันหลาย
ครั้งที่ได้รับกำาลังใจ และคำาอวยพรจากผู้รับบริการ ทำาให้ 
ผู้ให้ข้อมูล รับรู้ว่าผู้รับบริการมีพระคุณเปรียบเสมือนญาต ิ 
ส่งผลให้ผู้ให้ข้อมูลมีความตั้งใจดูแลผู้รับบริการให้ดีที่สุด จาก
ประสบการณ์ดังกล่าวนำามาซึ่งความภาคภูมิใจ และสะท้อน
ถึงเป้าหมายชีวิตที่จะมีความต้ังใจดูแลเพื่อความปลอดภัย
ของผู้รับบริการ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลหญิง 2 ราย ได้กล่าวว่า 

“ต้องมองคนที่เราดูแลให้เป็นคนในครอบครัว ถ้าสมมติว่า
เรามองให้เป็นคนในครอบครัวของเราๆ ก็จะทำาทุกอย่างให้
ดีที่สุด เพราะเค้าคือคนที่เรารักและเราไม่อยากให้เค้าเป็น
อะไร” (ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 7)

“พอเราได้เรียนมากขึ้นทำาให้เราเข้าใจความรู้สึกของญาติ
เขามากขึ้น ทำาให้เรารู้สึกว่าเราต้องดูแลให้ดีให้เหมือนกับ 
ตอนท่ีเราเป็นเขา ย่ิงเวลาท่ีเราเห็นรอยย้ิมของเขา ส่ิงเหล่าน้ัน 
ทำาให้เรารู้สึกว่ามีความสุขมาก ช่วยเติมเต็ม ยิ่งพอเรียน
ไปยิ่งทำาให้เราคิดว่าอยากที่จะเป็นพยาบาลจริงๆ ค่ะ”  
(ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 5) 

 4. การมีชีวิตเพื่อตอบแทนสังคม
 ด้วยผู้ให้ข้อมูลบางคนเคยมีความต้ังใจหรือมีความ
ใฝ่ฝันในการช่วยเหลือผู้อื่น และบางรายรับรู้ว่าคุณค่าของ
มนุษย์อยู่ที่การกระทำาสิ่งที่ดีเพื่อบุคคลอื่น ดังนั้นเมื่อได้มา
เรียนพยาบาล และได้มีประสบการณ์ให้การดูแลผู้รับบริการ
ให้มีความปลอดภัย หรือลดความทุกข์ทรมาน ทำาให้ยิ่ง
ตระหนักถึงความสามารถและคุณค่าในตนเองที่จะช่วยเหลือ
ผู้อื่นหรือสังคม รวมถึงการช่วยเหลือประเทศชาติในการลด
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยบางรายจึงมีความตั้งใจ
ที่จะเป็นจิตอาสา ดังนั้นจึงสะท้อนว่าเป้าหมายชีวิต คือ  
การมีชีวิตเพื่อตอบแทนสังคม ดังที่ผู้ให้ข้อมูลหญิง 2 ราย 
และชาย 1 ราย ได้กล่าวว่า

“สิ่งท่ีเราต้ังเป้าไว้ในอนาคตคือได้ช่วยเหลือสังคม...การที่ได้ 
ช่วยเหลือคน เป็นความใฝ่ฝันอันสูงสุด ไม่ใช่ความใฝ่ฝัน 
มันเป็นเป้าหมายค่ะ...หนูอยากเป็นคนดีของสังคมค่ะ 
และก็ได้ทำาตามความฝันก็คือช่วยเหลือคนอื่น ได้ไปเป็น 
จิตอาสา” (ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 8)

“ถ้าเราสามารถช่วยคนไข้ได้เต็มท่ี ก็เหมือนการช่วยประเทศ 
ไปในตัว คือ ด้วยความที่ประเทศเราใช้งบสามสิบบาทใช่
ไหมค่ะ ถ้าสมมติว่าเราดูแลเขาไม่ดี ระยะเวลาที่คนไข้ต้อง
อยู่ รพ. ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และถ้าหากว่าเราให้คำาแนะนำา
ไม่ดีเขาก็อาจจะกลับมาซ้ำาอีก ซึ่งหากเราไปให้คำาแนะนำา
คนอื่นแล้วแนะนำาดีและเขาไม่เจ็บป่วยก็จะช่วยลดรายจ่าย
ของประเทศได้” (ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 10)

“ผมรู้สึกว่าเกิดมาเป็นคนทั้งทีต้องทำาอะไรได้มากกว่าการ
ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองครับ ต้องทำาอะไรเพื่อประโยชน์ให้คนอื่น
ได้บ้าง หรือสร้างประโยชน์ให้คนที่เราเจอหรือคนที่มีปัญหา 
เราคิดว่าถ้าเรามีความสามารถด้านใดท่ีช่วยคนอื่นได้ก็คือ
อยากที่จะทำา” (ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 1)

 การอภิปรายผลการวิจัย
 ผลการศึกษาสามารถอธิบายการรับรู้เป้าหมายชีวิต
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ได้ ดังนี้
 ประเด็นท่ี 1 ผู้ให้ข้อมูลรับรู้ว่าเป้าหมายชีวิต หมายถึง 
การกำาหนดทิศทางในการดำาเนินชีวิต ช่วยสร้างความมุ่งมั่น 
ในการดำาเนินชีวิต ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากนักศึกษาส่วนใหญ่เลือก 
เรียนพยาบาลเพราะต้องการมีอาชีพท่ีก้าวหน้า มีความม่ันคง 
ทางฐานะเศรษฐกิจ กอปรผู้ให้ข้อมูลทุกรายกำาลังศึกษาอยู่
ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่ใกล้จบการศึกษาเป็นพยาบาล
วิชาชีพ จึงได้มีการสั่งสมประสบการณ์ต่างๆ จากการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลในรายวิชาที่มีความซับซ้อน ทำาให้เข้าใจ
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บทบาทและระบบงาน เป้าหมายชีวิตจึงมีความชัดเจนมากข้ึน 
ทุกคนจึงมีความมุ่งมั่นต้ังใจเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายท่ีวางไว้ 
ซึ่งเป้าหมายชีวิตคือสิ่งที่วางไว้ เป็นความหวัง และเครื่อง
เตือนใจให้รู้ว่ากำาลังทำาอะไร ทำาเพ่ืออะไร การมีเป้าหมายชีวิต 
จึงส่งผลให้ผู ้ให้ข้อมูลมีแรงจูงใจ มีความมุ่งมั ่นตั้งใจใน 
การดำาเนินชีวิตบนหนทางที่ดี มีความพยายามในการเรียน 
วิชาชีพพยาบาลให้สำาเร็จ เพื่อนำาพาชีวิตและอนาคตของ 
ตนเองสู่การพบความสุขตามเป้าหมายชีวิตท่ีวางไว้ ซ่ึงการมี 
เป้าหมายชีวิตดังกล่าวมีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์แห่ง
ตนของนักศึกษาพยาบาลท่ีเป็นผู้มีความรับผิดชอบและมี
ความมุ่งมั่น23,24 ดังนั้นจึงมีความสำาคัญยิ่งที่จะช่วยสนับสนุน
ให้นักศึกษาพยาบาลสามารถค้นพบเป้าหมายชีวิต17

 ประเด็นที่ 2 ผู้ให้ข้อมูลรับรู้ว่าเป้าหมายชีวิตของ 
ตนเองมีความเก่ียวข้องกับการสร้างความสุขและความ 
ภาคภูมิใจของบุคคลที่รัก ซึ่งจากการผลการศึกษาครั้งนี ้  
พบว่า ผู้ให้ข้อมูลเกือบทุกรายรับรู้ว่าครอบครัวเป็นแหล่ง 
ความรัก ความผูกพัน และเป็นรากฐานของการส่งเสริม 
การมีเป้าหมายชีวิตของตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากในบริบทของ
สังคมไทย ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่เป็นจุดเริ่มต้น 
ของความสุขและความสำาเร็จของชีวิต25 ครอบครัว ญาต ิ 
พี่น้อง จะคอยช่วยเหลือนักศึกษาในทุกด้าน ทั้งทางด้าน 
อารมณ์ การยอมรับฟังความคิดเห็น การชื่นชม ทำาให้ 
นักศึกษามีความสุข มีความอบอุ่นใจ26 ซ่ึงสอดคล้องกับการสำารวจ 
เป้าหมายชีวิตของนักศึกษาพยาบาลทั่วประเทศไทย พบว่า 
ระดับคะแนนเป้าหมายชีวิตของนักศึกษาพยาบาลในด้าน
อิทธิพลของครอบครัว ด้านบุคคล/ปัจจัยที่มีความหมายต่อ 
ตนเอง และด้านความกตัญญูอยู่ในระดับสูงมาก27 และ 
สอดคล้องกับการศึกษากระบวนการสร้างเป้าหมายในชีวิตของ 
เยาวชนไทยที่มีชีวิตอยู่กับเอชไอวี พบว่า การแสดงออกถึง
ความกตัญญู โดยการประพฤติตนให้เป็นลูกหรือหลานที่ด ี
เพื่อให้พ่อแม่และบุคคลท่ีรักสบายใจเป็นมโนทัศน์หน่ึงของ
การสร้างเป้าหมายชีวิต28 ทั้งนี้ผู ้ปกครองส่วนใหญ่มองว่า 
ความมั่นคงของงานเป็นส่ิงสำาคัญท่ีสุดสำาหรับบุตรหลาน  
การประสบความสำาเร็จในการศึกษา การทำางานของบุตร
หลานจึงเป็นความสุขและสิ่งท่ีภาคภูมิใจของคนในครอบครัว 
และวิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่จบแล้วมีงานทำา สามารถ
เลือกสถานท่ีปฏิบัติงานได้ รวมท้ังมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
ดังนั้น ความตั้งใจและมีเป้าหมายเพื่อการดูแลช่วยเหลือพ่อ
แม่และผู้มีพระคุณ ความต้องการสร้างความภาคภูมิใจและ
ความสุขให้กับบุคคลที่รัก จึงเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่สำาคัญ24 

และเป็นพลังสำาคัญต่อเป้าหมายชีวิตของนักศึกษาพยาบาล 
 ประเด็นที่ 3 ผู้ให้ข้อมูลมีเป้าหมายชีวิตในการม ี 
ความต้ังใจให้การดูแลผู้รับบริการให้มีความปลอดภัย 
เนื่องจาก การจัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์
การฝึกปฏิบัติท้ังบนหอผู้ป่วยและพ้ืนท่ีชุมชน ทำาให้ผู้ให้ข้อมูล 
ได้มีโอกาสสัมผัสความไม่สุขสบายของผู้รับบริการและญาติ 
การได้รับกำาลังใจจากผู้รับบริการ จึงรับรู ้ว่าผู ้รับบริการ
เปรียบเสมือนญาติหรือสมาชิกในครอบครัวของตนเอง ทำาให้
นักศึกษาเข้าใจความรู้สึกความสุขของการเป็นท้ังผู้ให้และ
ผู้รับ29 จึงมีความตั้งใจในการเรียนเพื่อดูแลผู้รับบริการให้ 
ปลอดภัย โดยสอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการดูแล
อย่างเอ้ืออาทรของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า 
พฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรโดยรวมของนิสิตพยาบาล
อยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะด้านการเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น
และมีเมตตาต่อมนุษย์30 ซึ่งเป็นลักษณะสำาคัญของนักศึกษา
พยาบาลท่ีเ ก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพพยาบาล  
ด้านจิตอาสา จิตบริการ และคุณธรรมจริยธรรม23 เพื่อให้
สามารถดูแลผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการดูแล 
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยใช้หัวใจ ใช้ความรัก ความ
เมตตา และปรารถนาที่จะให้ผู้รับบริการและญาติพ้นจาก
ความทุกข์ ความทรมาน31 ประกอบกับหลักสูตรการเรียน
การสอนได้ส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลมีความรู้ความ
สามารถในเชิงวิชาชีพ พร้อมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม และมี
เจตคติที่ดีต่อการดูแลผู้รับบริการ รวมทั้งความปลอดภัยของ
ผู้รับบริการเป็นส่ิงท่ีผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลต้องตระหนัก
และปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะ 
ลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นจากภัยหรืออันตรายที่ไม่ควร 
เกิดข้ึนจากการบริการทางสุขภาพ สภาการพยาบาลจึงกำาหนด 
ให้ความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นหน่ึงในมาตรฐานของ 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
 ประเด็นที่ 4 คือ การมีชีวิตเพื่อตอบแทนสังคม อาจ
เน่ืองจากวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่ปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคคลากรทุกคนยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า “ประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit 
of Mankind)” ดังนั้นการสนับสนุนให้นักศึกษาตระหนักถึง
คุณค่าของตนเองที่มีต่อบุคคลอื่น และสนับสนุนให้นักศึกษา
ได้มีโอกาสแสดงพฤติกรรมที่ ดีงามเพื่อตอบแทนสังคม 
จึงเป็นสิ่งที่นักศึกษาได้รับการปลูกฝังมาอย่างต่อเนื่อง และ



การรับรู้เป้าหมายชีวิตของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ผลิดา หนุดหละ และคณะ

8 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565 หน้า 1-10

สิ่งเหล่าน้ีจึงทำาให้นักศึกษาค้นพบเป้าหมายชีวิตของตนเอง 
ด้านการมีจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือตอบแทนสังคม  
สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมจิตอาสา 
ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พบว่า 
นักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมจิตอาสาในระดับสูง ทั้งด้าน 
การช่วยเหลือผู้อื ่น ด้านการเสียสละต่อสังคม และด้าน
ความมุ่งมั ่นพัฒนา32 ซึ่งเป้าหมายชีวิตในประเด็นนี้เป็น
คุณลักษณะท่ีสำาคัญอีกประการหน่ึงของผู้ท่ีมีเป้าหมายชีวิต 
เพราะนอกจากการมีเป้าหมายตนเองแล้วยังเป็นการกระทำา
เพื่อบุคคลอื่นนอกเหนือจากตัวเองเพื่อให้โลกน่าอยู่ขึ้น9,17,19

 การรับรู้เป้าหมายชีวิตของนักศึกษาพยาบาลทั้ง 4 
ประเด็น ได้สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะของผู้ที่มีเป้าหมาย
ชีวิต ซึ่งหมายถึงผู้ที่เข้าใจเหตุผลของการมีชีวิต “เข้าใจว่า
ตนเองมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร เพื่อใคร และจะมีชีวิตอยู่อย่างไร” 
ซึ่งการเข้าใจดังกล่าวอาจเกิดจากครอบครัว กระบวนการจัด 
การเรียนการสอนและวัฒนธรรมขององค์กร ที่ปลูกฝังและ 
หล่อหลอมให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตการเป็นและสอดคล้องตามความต้องการของสังคม 
ได้แก่ มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจิตอาสา 
คำานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และสิ่งเหล่านี้จะเป็นกลไกสำาคัญ 
ในการกำาหนดทิศทางในการดำาเนินชีวิตของนักศึกษา
พยาบาล และช่วยให้นักศึกษาพยาบาลมีความพร้อมที่จะ 
เป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีดี สามารถเผชิญกับการทำางานภายใต้ 
บรรยากาศท่ีกดดันและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
สถานการณ์และบริบททางสุขภาพท่ีเปล่ียนไปในยุคสังคมใหม่ 
 ข้อจำากัดของการศึกษา
 การวิจัยครั้งน้ีมุ่งเน้นการรับรู้เป้าหมายชีวิตของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ซึ่งอาจมีความแตกต่าง 
จากนักศึกษาช้ันปีอ่ืนๆ หากมีการศึกษาคร้ังต่อไปควรเพ่ิมเติม 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีอื่นๆ ด้วย เพื่อ 
จะได้มีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากนักศึกษาแต่ละ
ชั้นปีมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
 สรุป
 ผลการศึกษาครั้งน้ีทำาให้ได้องค์ความรู้เก่ียวกับ 
การรับรู้เป้าหมายชีวิตของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 
4 ซ่ึงเก่ียวข้องข้องกับประเด็นการให้ความหมายของเป้าหมาย 
ชีวิตของนักศึกษา คือ การกำาหนดทิศทางในการดำาเนินชีวิต 
และเป้าหมายชีวิตของนักศึกษาคือ 1) การประสบความสำาเร็จ 
ที่สร้างความภาคภูมิใจให้บุคคลอันเป็นที่รัก 2) สามารถ
ทำางานดูแลผู้รับบริการให้ปลอดภัย และ 3) การตอบแทน

สังคม ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถนำาสิ่งเหล่านี้ไปพัฒนา
หลักสูตรช่วยให้นักศึกษาพยาบาลมีความพร้อมที่จะไป
ปฏิบัติงานต่อไป
 ข้อเสนอแนะและการนำาไปใช้
 ผลการศึกษาครั้งน้ีสามารถนำาไปข้อมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมเป้าหมายชีวิตให้แก่
นักศึกษาพยาบาลในหลักสูตรช้ันปีท่ี 4 ท่ีกำาลังจะจบการศึกษา 
เข้าสู่ระบบการทำางาน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาพยาบาล
คงไว้ซึ่งเป้าหมายชีวิต และเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ไปปฏิบัติงานเป็นพยาบาลวิชาชีพ หรือการทำางานภายใต้ 
สิ่งแวดล้อมที่กดดันต่อไป

การมีส่วนร่วมในการเขียนบทความ
 คณะผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการวิจัยและเขียนบทความทุกคน

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
 คณะผู้วิจัยยืนยันไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของผลงานวิจัย

แหล่งทุนสนับสนุน
 ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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