Why?
หลายคนที่เรียนผู้ชว่ ยพยาบาล
แล้วไม่ประสบความสาเร็จ ไม่มี
งานทา เพราะเหตุใด….

ลองตอบคำถำมด้ำนล่ำงนี้ดูก่อนสิคะ แล้วจะได้รคู้ ำตอบว่ำ ทำไมหลำยๆ คน ถึงไม่ประสบควำมสำเร็จ รวมถึงทำไม? คุณควรพิจำรณำ

“โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล” ในกำรศึกษำต่อเพือ่ นำไปประกอบวิชำชีพในอนำคต
# คุณสนใจเรียน “หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล” เพราะเหตุใด?
ตอบ : เพรำะต้องกำรเรียนเพื่อให้สำเร็จกำรศึกษำ โดยสำมำรถนำควำมรู้และควำมสำมำรถไปประกอบวิชำชีพเพื่อให้มีรำยได้สำหรับกำรดำรงชีพ
สำหรับกำรยังชีพของตนเองและบุคคลในครอบครัว ใช่หรือไม่?
# คุณใช้เหตุผลใดประกอบการตัดสินใจในการเลือกสมัครเรียนกับโรงเรียนสอนหลักสูตร “ผู้ช่วยพยาบาล”
ตอบ : เลือกเพรำะโรงเรียนมีขนำดใหญ่ มีกำรโฆษณำตำมหน้ำหนังสือบันเทิง และมีกำรเช่ำสถำนที่ในกำรเปิดรับสมัครอย่ำงหรูหรำเพื่อเข้ำเรียน
เช่น โรงแรมดังในตัวจังหวัดต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรเชิญชวนให้มำสมัครเรียน เพรำะคุณคิดว่ำหำกมีจำนวนผูส้ นใจสมัครเรียนเป็นจำนวนมำก จะทำให้
คุณมีเพื่อนร่วมชั้นเรียนหลำยคนจะได้ไม่เหงำเวลำนั่งเรียน ใช่หรือไม่?

# โรงเรียนสอนหลักสูตร “ผู้ช่วยพยาบาล” ที่คุณได้สมัครเรียนไปนั้น อยากถามว่าคุณมีโอกาสได้สอบถามกับทางโรงเรียนหรือไม่ว่า
คุณจะมีเพื่อนร่วมชั้นเรียนจานวนเท่าไหร่?
ตอบ : สิ่งที่คุณจะถำมคือ “รุ่นนี้มีคนสมัครเรียนเยอะไหม” แล้วถ้ำได้รับคำตอบว่ำมีเยอะซึ่งนั่นจะทำให้คณ
ุ รู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่จะได้มีเพือ่ น
ร่วมชั้นเรียน แต่คุณอำจไม่มีโอกำสได้ทรำบหรอกว่ำนักเรียนที่เปิดรับสมัครเข้ำไปเรียนต่อห้องนั้นมีจำนวนมำกขนำดไหน คุณจะให้ควำมสนใจกับ
จำนวนคนที่มำกเพรำะคิดว่ำดีแน่นอน ใช่หรือไม่?

# คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อครั้งหนึ่งคุณเคยเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือระดับมหาวิทยาลัยซึ่งคุณมีเพื่อนร่วมห้องเรียนมีจานวนมากตั้งแต่
60 – 150 คน แล้วคุณต้องนั่งเรียนอยู่แถวหลังๆ ของชั้นเรียน คุณเคยเข้าใจเนื้อหาและบทเรียนที่อาจารย์ของคุณบรรยายหรือไม่?
ตอบ : ถ้ำหำกเพื่อนร่วมชั้นเรียนไม่พูดคุยกัน และทุกคนตั้งใจเรียนโดยให้ควำมสนใจกับสิ่งที่อำจำรย์กำลังบรรยำยอยู่หน้ำชั้นเรียนก็น่ำจะเรี ยนรู้
เรื่องดี ว่ำแต่ถ้ำจำนวนเยอะขนำดนี้กค็ ิดว่ำอำจำรย์คงจะดูแลเอำใจใส่เรื่องกำรเรียนได้ไม่ทั่วถึง ใช่หรือไม่?

โรงเรียนบริบาลขนาดใหญ่

โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล

# คุณคิดหรือไม่ว่าถ้าคุณต้องเรียนร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นห้องละ 60 ขึ้นไป ซึ่งมีทั้งที่ตั้งใจเรียนเพื่อจะได้มีงานทา และเพื่อนที่เรียนๆ
เล่นๆ เดี๋ยวก็จบเอง คุณคิดว่าคุณน่าจะยังเรียนรู้เรื่องดีอยู่หรือไม่?
คาตอบ : โรงเรียนสอนผู้ชว่ ยพยำบำลขนำดใหญ่หลำยๆ แห่ง เปิดสอนโดยกำหนดจำนวนผู้เรียนตั้งแต่ 60 – 100 คนขึ้นไป เพรำะห้องเรียนที่มี
จำนวนผู้เรียนมำกจะทำให้มีต้นทุนอัตรำค่ำจ้ำงสอนของอำจำรย์ผู้สอนแต่ละรำยวิชำถูกลงอย่ำงมำก ซึ่งเน้นเรื่องปริมาณ มำกกว่ำคุณภาพ กำร
จัดกำรเรียนกำรสอน อย่ำงนี้แล้วคุณจะแน่ใจได้อย่ำงไรว่ำจะได้รับควำมรู้เต็มที่ หรืออำจำรย์จะดูแลกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงทั่วถึง สำหรับเพื่อนๆ
ที่นั่งอยู่ด้ำนหลังก็ได้แต่มองจอโปรเจคเตอร์และคงไม่มีโอกำสได้ถำมอะไรหำกมีข้อสงสัย หรือไม่อย่ำงนั้นค่อยไปเรียนรู้ตอนฝึกงำนโน่นแหละค่ะ
เพรำะเคยได้ยินมำจำกปำกพี่พยำบำลหลำยๆ ท่ำนนะคะว่ำนักเรียนของโรงเรียนบริบำลใหญ่ๆ บำงคนแค่เรื่องกำรวัดควำมดันโลหิตยังทำไม่เป็น
หรือไม่มีควำมชำนำญ เชื่อไหมคะว่ำคนที่ผ่ำนกำรเรียนจำกโรงเรียนบริบำลขนำดใหญ่บำงคนไม่เคยแม้กระทั่งได้ทดลองใช้เครื่องวัดควำมดันเลยค่ะ
เพิ่งได้มีโอกำสได้สัมผัสและใช้งำนจริงๆ
ก็ตอนฝึกงำนนัน่ แหละค่ะ ถำมว่ำสถำนประกอบกำรต้องกำรคนที่มีควำมรู้เบื้องต้นด้ำนกำรพยำบำล
มำร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมแพทย์และพยำบำลในกำรบริกำรทำงกำรแพทย์แก่คนไข้ หรือว่ำต้องมำสอนกันใหม่ทั้งหมดซึ่งกลำยเป็นว่ำเรำต้องไป
เป็นภำระให้พี่ๆ พยำบำลต้องสอนงำนกำรใช้งำนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด ทั้งๆ ที่เรำน่ำจะได้เรียนรู้จำกโรงเรียนมำแล้ว แบบนี้ คณ
ุ จะเสียค่ำใช้จ่ำย
แพงๆ ไปเรียนโรงเรียนใหญ่ๆ ทำไมคะ แต่ทโี่ รงเรียนสุธำรักษ์บริบำล เรำจำกัดผู้เข้ำเรียนไม่เกิน 30 คน / รุ่น เพรำะเรำเน้นคุณภำพกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน กำรดูแลเอำใจใส่ กำรติดตำมผลกำรฝึกงำน และทีส่ ำคัญที่สุดคือ การรับประกันการมีงานทา หลังจบหลักสูตร

# คุณได้สอบถามเรื่องค่าธรรมเนียมการเรียนที่โรงเรียนสอนผู้ช่วยพยาบาลขนาดใหญ่ลงโฆษณาและประชาสัมพันธ์ไว้อย่างละเอียด
หรือไม่?
คาตอบ : ส่วนมำกจะบอกเฉพำะค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำอนุญำตให้เรียกเก็บ แต่ค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ไม่มีกำรบอกแจ้งอย่ำง
ชัดเจน ซึ่งเมื่อเข้ำไปเรียนจริงๆ แล้วค่ำใช้จ่ำยบำนปลำยสูงมำกบำงแห่งเสียค่ำใช้จ่ำยสูงถึง 75,000 บำท เหตุนี้เพรำะโรงเรียนขนำดใหญ่จะทุ่ม
งบประมำณสำหรับกำรโฆษณำตำมหน้ำหนังสือบันเทิงที่มีอัตรำค่ำโฆษณำต่อหน้ำสูงถึง และมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนเป็นค่ำคอมมิชชั่นให้แก่ฝ่ำยแนะ
แนวที่ไปประชำสัมพันธ์หลักสูตรตำมโรงเรียนมัธยมในต่ำงจังหวัด ค่ำเช่ำสถำนที่ของโรงแรมหรูในตัวจังหวัดเพือ่ ดึงดูดนักเรียนมำสมัคร (ค่ำใช้จ่ำย
เหล่ำนี้ก็มำจำกกำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรเรียนที่สูงจำกคุณนั่นแหละคะ) สุดท้ำยหำกไม่สำมำรถจ่ำยได้ครบก็ต้องหมดสิทธิ์ได้ฝึกงำนและต้องออก
กลำงครัน หรือไม่ก็ตอ้ งไปยื่นกู้กับสถำบันกำรเงิน ผู้ปกครองบำงรำยกลัวบุตรหลำนเรียนไม่จบต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบซึ่งมีอตั รำดอกเบี้ยสูง แล้ว
แบบนี้จะคุ้มค่ำกับที่เรำลงทุนมำเรียนไหมคะ
แต่ทโี่ รงเรียนสุธำรักษ์บริบำลคุณไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจำกที่ไ ด้ระบุไว้หน้ำ
เว็บไซต์ของทำงโรงเรียน และแผ่นผับประชำสัมพันธ์ของโรงเรียนค่ะ ดังนั้นคุณจึงมั่นใจว่ำค่ำใช้จ่ำยไม่มีบำนปลำยอย่ำงแน่นอนค่ะ

# ถ้าคุณต้องออกฝึกงาน แล้วต้องมีเพื่อนร่วมชั้นเรียนไปฝึกที่เดียวกับคุณ เพราะโรงเรียนส่งไปที่ละ 10 – 20 คน ทั้งๆ ที่ความรู้ก็ยังไม่
แน่นเพราะตอนเรียนในห้องที่เรียนมีจานวนมากซะเหลือเกิน แต่ก็ช่างเถอะค่อยไปเรียนรู้ในสถานที่ฝึกงานเอา เดี๋ยวพี่ๆ เขาก็สอนให้
เอง หลายคนมักจะคิดเช่นนี้ใช่หรือไม่?
คาตอบ : คงต้องเป็นแบบนั้น เพรำะเรียนเยอะแล้วมันก็ไม่รู้เรือ่ ง แล้วเรำต้องไปแข่งขันกับเพือ่ นที่ไปด้วยกันเพื่อให้เขำคัดเลือกเรำเข้ำทำงำน ไหน
จะต้องไปแข่งกับเพื่อนต่ำงโรงเรียนอีก โอ้ย!! แล้วถ้ำควำมรู้ไม่แน่นแบบเรำต้องมำให้พี่เขำสอนใหม่หมด ตกลงเรำไปเป็นภำระให้กับพี่ๆพยำบำล
หรือเปล่ำ? เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนคนอื่นที่เขำมีควำมรู้และทำเป็นมำจำกโรงเรียน อยู่แล้วก่อนจะมำฝึกงำน ถ้ำเป็นเช่นนี้คุณคิดว่ำยังจะมี
โอกำสได้รับคัดเลือกให้บรรจุงำนอยู่หรือไม่?
ที่โรงเรียนสุธำรักษ์บริบำล นักเรียนทุกคนต้องผ่ำนกระบวนกำรสอบวัดประเมินควำมรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของ
โรงเรียนจึงมีสิทธิ์เข้ำรับกำรฝึกภำคปฏิบัติกับสถำนประกอบกำรจริง และภำยหลังฝึกภำคปฏิบัติแล้วเสร็จหำกนักเรียนไม่ประสงค์จะร่วมงำนกับ
สถำนประกอบกำรที่นักเรียนได้กำรฝึก โรงเรียนจะดำเนินกำรจัดหำงำนที่นักเรียนมีควำมชอบและควำมถนัดให้คะ่

# มีโรงเรียนไหนบ้างกล้า การันตีให้คุณว่าถ้าคุณมาเรียนกับเขา จะรับรองการจัดหางานให้ทา 100% โดยมีหนังสือรับรองการจัดหา
งานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่?
คาตอบ : คิดว่ำคงยำกนะ เพรำะนักเรียนเยอะเหลือเกิน จะให้มำตำมหมดว่ำใครจบแล้วทำงำนที่ไหนบ้ำงก็คงยำก และที่สำคัญเขำก็ได้ค่ำเทอมเรำ
ไปหมดแล้วนี่ บทสรุปสุดท้ำยมันก็ต้องอยู่ที่ตวั คุณเองต้องขยันหำสมัครงำนเอำโดยไม่มีกำรแนะนำแหล่งงำน หรือแม้กระทั่งจะโทรไปติดต่อทีฝ่ ่ำย
บุคคลยังสถำนพยำบำลที่คุณจะไปสมัครงำน ถูกต้องหรือไม่? แต่สำหรับโรงเรียนสุธารักษ์บริบาล เรำกล้ำกำรันตีงำนให้คุณ เพรำะเรำรับ
นักเรียนจำนวนจำกัด มีหนังสือรับรองกำรจัดหำงำนเป็นลำยลักษณ์อักษร เรียนจบจำกเรำแล้วตกงำนเรำยินดีคืนค่ำเทอมทันที (ต้องเป็นไปตำม
เงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนด)

# ถ้าคุณได้ลองตอบคาถาม ที่ผ่านมาทั้ง 8 ข้อหมดแล้ว คุณยังคงคิดว่าคุณจะเลือกโรงเรียนที่มีชื่อเสียง มีขนาดใหญ่ มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ว่ารับรุ่นละ 200 – 300 คน แล้วคุณคิดว่าคุณยังจะได้ทางานตามที่เขาโฆษณาชวนเชื่ออยู่หรือไม่?
คาตอบ : ก็คงแล้วแต่บุญแต่กรรม แล้วแต่โชคชะตำวำสนำของแต่ละคน หรือถ้ำมีเส้นสำยที่จะสำมำรถเข้ำทำงำนได้ แต่เอ๊ะ! ถ้ำเวลำเรำเรียนขยัน
ตื่นเช้ำหน่อย แล้วรีบเข้ำห้องเรียน พยำยำมแย่งนั่งเก้ำอี้แถวหน้ำๆ ให้ได้กค็ งมีโอกำสได้ควำมรู้เต็มที่และคงมีโอกำสได้รับคัดเลือกเข้ำทำงำนบ้ำง
ล่ะนะ (หรือเปล่ำ? ลองไปคิดดูละกัน)

# ทาไมคุณไม่ลองพิจารณาเลือกโรงเรียนสอนผู้ช่วยพยาบาลที่มีขนาดเล็กและจากัดจานวนผู้เข้าเรียน ควบคุมคุณภาพการเรียนการ
สอน เพื่อที่คณ
ุ จะได้รับความรู้อย่างเต็มที่และเวลาเรียนภาคปฏิบัติคุณก็จะมีเวลาปฏิบัติได้เยอะขึ้น มีโอกาสได้สอบถามตัวต่อตัวกับ
อาจารย์พยาบาลผู้สอนได้มากขึ้น คุณก็จะเข้าใจทั้งทฤษฎีและปฏิบัติได้ง่ายขึ้นและมากขึ้นจริงหรือไม่?
คาตอบ : จริงด้วย! บำงทีเรำก็ลืมคิดข้อนี้ไปเลย คิดแต่ว่ำโรงเรียนต้องใหญ่โตให้เหมือนกับมหำวิทยำลัยเลยยิ่งดี ลืมไปว่ำจุดมุ่งหมำยหลักของกำร
มำเรียนหลักสูตรนี้คือ "เรียนแล้วต้องได้ทางาน" กำรเรียนกำรสอนก็ต้องทั่วถึง และเรำมักจะลืมไปว่ำเรำใช้เวลำกับกำรเรียนหรืออยู่ที่โรงเรียน
แค่ 3 เดือนเท่ำนั้น ซึ่งกำรเรียนกำรสอนยังไงทุกโรงเรียนก็ใช้หลักสูตรเดียวกันจำกกระทรวง ศึกษำธิกำร แต่จะแตกต่ำงกันที่วิธีกำรสอน และกำร
ดูแลเอำใจใส่รวมถึงกำรติดตำมผลของนักเรียนก็เท่ำนั้นเอง

# ถ้าอยากได้ความรู้ที่พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล และมีโอกาสได้รับคัดเลือกให้เข้าบรรจุงานจะต้องทา
อย่างไร?
คาตอบ : ก็ลองมองหำโรงเรียนกำรบริบำลที่มีขนำดเล็กลงมำ จำกัดจำนวนคนเรียน สอบถำมวิธีกำรสอน สอบถำมและติดตำมประวัติกำรทำงำน
ของคนที่เรียนผ่ำนมำแล้ว ซึ่งบำงครั้งโรงเรียนเหล่ำนี้อำจจะไม่ได้หรูหรำแต่คุณสำมำรถจับต้องได้จริง ทั้งรูปแบบวิธีกำรสอน อุปกรณ์ที่สำมำรถ
หยิบใช้และฝึกปฏิบัติ คุณอย่ำมองแต่ภำพลักษณ์ภำยนอก ควรจะกะเทำะเปลือกดูเนื้อในก่อน หรือโรงเรียนไหนที่คุณมีโอกำสได้พูดคุยและสัมผัส
กับเจ้ำของด้วยแล้ว อันนี้บอกเลยว่ำมั่นใจได้เพรำะเขำเป็นทั้งผู้บริหำรและเจ้ำของโรงเรียน ยังไงเขำก็ต้องทำอย่ำงที่เขำได้รับปำกกับคุณไว้แน่นอน
ซึ่งถ้ำเป็นโรงเรียนขนำดใหญ่คุณมีปัญหำต่ำงๆ คุณไม่สำมำรถเข้ำถึงผู้บริหำรของโรงเรียนนั้นได้เลย แล้วยิ่งถ้ำมีหนังสือรับรองกำรจัดหำงำนออก
โดยโรงเรียนให้เป็นลำยลักษณ์อักษรด้วยแล้วยิ่งมั่นใจได้เลยว่ำยังไงๆ โรงเรียนก็ต้องรับผิดชอบจัดหำงำนให้คณ
ุ แน่นอน
ลองเปลี่ยนมุมมองควำม คิดเรื่องโรงเรียนบริบำลของคุณใหม่ เพรำะกำรตัดสินใจอันชำญฉลำดของคุณในครั้งนี้ จะส่งผลไปยังอนำคตของคุณในวัน
ข้ำงหน้ำ ถ้ำคุณมีโอกำสได้รับควำมรู้เต็มที่ โอกำสที่คุณจะได้ทำงำนแบบ 100% ก็จะเกิดขึ้นแน่นอน แต่อย่ำได้ลืมส่วนประกอบที่สำคัญอืน่ ๆได้แก่
ควำมตั้งใจจริง ควำมใฝ่รู้ใฝ่เรียน ควำมขยัน ควำมซื่อสัตย์ ควำมตรงต่อเวลำ กำรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ควำมอ่อนน้อมถ่อมตน สิ่งเหล่ำนี้จะประกอบ
กันเป็นบันไดสู่ควำมสำเร็จและจะเพิ่มโอกำสให้คุณได้ ร่วมงำนกับสถำนประกอบกำรที่คุณไปฝึกงำนมำกขึ้นอย่ำงแน่นอน

ด้วยความปรารถนาดีจาก : โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
"เลิศล้าวิชาการ สร้างคน สร้างงาน บนพืน
้ ฐานความพอเพียง"

